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 عضو في مؤسسة إرنست ويونغ العالمية 

 
 تقرير حول مراجعة المعلومات المالية المرحلية  

 المساهمة العامة المحدودةإلى السادة رئيس وأعضاء مجلس إدارة بنك فلسطين  

 مقدمة 
)البنك( كما في    شركة بـنـك فلسطين شركة مساهـمــة عامة محدودةالقوائم المالية المرحلية الموحدة المختصرة المرفقة ل  لقد راجعنا

وقائمة الدخل    2022  أيلول  30قائمة المركز المالي المرحلية الموحدة المختصرة كما في    من   والتي تتكون   2022  أيلول  30
أشهر المنتهية في ذلك  تسعةالمرحلية الموحدة المختصرة وقائمة الدخل الشامل المرحلية الموحدة المختصرة لفترة الثالثة أشهر وال

المرحلية الموحدة المختصرة وقائمة التدفقات النقدية المرحلية الموحدة المختصرة لفترة التاريخ وقائمة التغيرات في حقوق الملكية  
عداد وعرض هذه المعلومات المالية المرحلية  إ عن    ةإن اإلدارة مسؤول .التفسيريةأشهر المنتهية في ذلك التاريخ واإليضاحات    التسعة
ن مسؤوليتنا هي التوصل إلى نتيجة حول هذه المعلومات المالية إ "التقارير المالية المرحلية".    34  معيار المحاسبة الدولي رقم وفقًا ل

 المرحلية استنادًا إلى مراجعتنا.

 جعة انطاق المر 
"مراجعة المعلومات المالية المرحلية من قبل مدقق   2410لقـد جرت مراجعتنا وفقًا للمعيار الدولي المتعلق بعمليات المراجعة  

حسابات المستقل للمنشأة". إن عملية مراجعة المعلومات المالية المرحلية تتمثل في القيام باستفسارات بشكل أساسي من األشخاص  ال
المسؤولين عن األمور المالية والمحاسبية، وتطبيق إجراءات تحليلية، وإجراءات مراجعة أخرى. إن نطاق أعمال المراجعة أقل بكثير 

ق التي تتم وفقًا لمعايير التدقيق الدولية وبالتالي ال تمكننا أعمال المراجعة من الحصول على تأكيدات حول  من نطاق أعمال التدقي
 كافة األمور الهامة التي من الممكن تحديدها من خالل أعمال التدقيق، وعليه فإننا ال نبدي رأي تدقيق حولها. 

 نتيجة ال
انتباهنا أية أمور تجعلنا نعتقد بأن القوائم المالية المرحلية الموحدة المختصرة المرفقة لم يتم إعدادها،   سترع  تبناًء على مراجعتنا، لم  

 (.34من كافة النواحي الجوهرية وفقًا لمعيار المحاسبة الدولي رقم )
 

 الشرق األوسط  –إرنست ويونغ  
 206/2012رخصة رقم  

 
 هللاسائد عبد  

 105/2003رخصة رقم  
 
 

 2022تشرين الثاني   15
 فلسطين   –رام هللا  
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 م. ع. م.  بنك فلسطين
   المختصرةالموحدة  المرحلية    المركز الماليقائمة  

 2022 أيلول 30كما في 
 

   
  أيلول  30

2022  
 كانون األول  31

2021 
   مدققة  مدققة غير     
 دوالر أمريكي  دوالر أمريكي  إيضاح 

      الموجودات 
 1,779,579,889  1,780,408,822  4 نقد وأرصدة لدى سلطة النقد الفلسطينية 

 782,230,313  609,091,541  5 أرصدة واستثمارات لدى بنوك ومؤسسات مصرفية
 10,253,849  10,801,339  6 األرباح أو الخسائر موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة  

 3,453,207,160  3,524,851,774  7 ائتمانية مباشرةوتمويالت  تسهيالت  
 42,255,262  57,524,006  8 الدخل الشامل اآلخر    بنود  موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل

 228,845,417  217,982,724  9 موجودات مالية بالكلفة المطفأة
 9,671,052  9,927,565   ومشروع مشترك  إستثمار في شركات حليفة 

 25,962,178  25,769,178   إستثمارات عقارية 
 115,897,814  111,403,402   ممتلكات وآالت ومعدات وحق استخدام أصول

 1,366,792  1,395,576   مشاريع تحت التنفيذ 
 14,613,893  15,373,435   موجودات غير ملموسة

 44,338,187  67,967,793  10 موجودات أخرى 
 6,508,221,806  6,432,497,155   مجموع الموجودات

      المطلوبات وحقوق الملكية 
      المطلوبات 

 242,439,107  123,819,330  11 ودائع سلطة النقد الفلسطينية 
 120,061,868  94,885,731  12 ودائع بنوك ومؤسسات مصرفية

 5,013,551,326  5,013,930,516  13 ودائع العمالء 
 291,588,276  298,660,383  14 تأمينات نقدية 
 72,500,000  67,500,000   قرض مساند

 48,442,500  61,565,728  15 مقترضةأموال  
 22,307,552  32,195,268   قروض االستدامة من سلطة النقد الفلسطينية 

 31,900,160  30,774,334   مطلوبات عقود االيجار 
 50,983,323  54,100,960  16 مخصصات متنوعة 

 21,492,314  32,900,792  17 مخصصات الضرائب
 96,855,951  92,453,871  18 مطلوبات أخرى 

 6,012,122,377  5,902,786,913   مجموع المطلوبات 
      حقوق الملكية 

 217,433,527  223,958,577  1 رأس المال المدفوع 
 29,575,688  29,575,688  19 عالوة إصدار 

 61,883,607  61,883,607  20 إحتياطي إجباري 
 246,361  246,361  20 إحتياطي إختياري 

 10,311,877  8,374,674  20 إحتياطي مخاطر مصرفية عامة 
 40,000,000  40,000,000  20 إحتياطي تقلبات دورية 
 (1,692,549)  2,206,178  8 إحتياطي القيمة العادلة 

 77,612,532  99,248,721   أرباح مدورة 
 435,371,043  465,493,806   حق ملكية حملة األسهم العائد لمساهمي البنك 

 60,728,386  64,216,436   حقوق جهات غير مسيطرة 
 496,099,429  529,710,242   صافي حقوق الملكية

 6,508,221,806  6,432,497,155   مجموع المطلوبات وحقوق الملكية 
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 .م .ع .م بنك فلسطين

 المختصرةالموحدة    المرحلية  الدخلقائمة  
 2022  أيلول  30أشهر المنتهية في    تسعةلفترة الثالثة أشهر وال

  

 أيلول  30أشهر المنتهية في  تسعة للفترة ا  أيلول  30لفترة الثالثة أشهر المنتهية في    
   2022  2021  2022  2021 

 )غير مدققة(   )غير مدققة(   )غير مدققة(   )غير مدققة(    
 دوالر أمريكي   دوالر أمريكي   دوالر أمريكي   دوالر أمريكي   إيضاح 

 131,828,290  139,536,342  44,897,806  49,306,508   الفوائد الدائنة
 (30,244,103)  (22,215,022)  (9,211,881)  (8,151,305)   الفوائد المدينة

 101,584,187  117,321,320  35,685,925  41,155,203   صافي إيرادات الفوائد  
 35,184,868  41,683,526  13,594,126  14,598,757   صافي إيرادات التمويل واإلستثمارات  

 28,018,533  30,743,871  9,804,578  10,707,958   صافي إيرادات العموالت 
صافي إيرادات الفوائد والعموالت  

  والتمويل واالستثمار 
 

66,461,918  59,084,629  189,748,717  164,787,588 
 16,265,112  20,134,650  5,500,000  8,589,474   أرباح عمالت أجنبية 

 6,407,742  1,989,756  1,371,479  (60,533)  22 صافي أرباح محفظة الموجودات المالية 
حصة البنك من نتائج أعمال الشركات 

  الحليفة والمشروع المشترك 
 

155,702  148,814  256,513  318,194 
 6,764,411  9,130,497  993,244  1,976,977   إيرادات أخرى 

إجمالي الدخل قبل مخصصات  
  الخسائر االئتمانية المتوقعة 

 
77,123,538  67,098,166  221,260,133  194,543,047 

مخصص خسائر ائتمانية متوقعة على  
تسهيالت وتمويالت ائتمانية مباشرة  

 10,7 وذمم مدينة أخرى، بالصافي 

 

(6,980,344)  (5,851,957)  (16,185,695)  (17,250,012) 
مخصص خسائر ائتمانية متوقعة على  
االستثمارات والتسهيالت والتمويالت  

 23 االئتمانية غير المباشرة، بالصافي 

 

(1,148,807)  (207,104)  (2,597,584)  (461,699) 
 176,831,336  202,476,854  61,039,105  68,994,387   إجمالي الدخل 

          المصروفات 
 (59,342,181)  (62,232,664)  (20,045,782)  (21,017,954)   نفقات الموظفين 

 (37,168,835)  (42,637,608)  (13,611,745)  (14,386,755)   مصاريف تشغيلية أخرى 
 (13,414,258)  (13,389,895)  (4,318,703)  (4,517,837)   إستهالكات واطفاءات  

 -  (200,000)  -  -   خسائر تقييم استثمارات عقارية 
 (1,494,988)  (1,441,308)  (372,697)  (497,954)   ديون معدومة لم يسبق التخصيص لها 

 -  (25,000)  -  -  24 غرامات سلطة النقد الفلسطينية
 (111,420,262)  (119,926,475)  (38,348,927)  (40,420,500)   إجمالي المصروفات 
 65,411,074  82,550,379  22,690,178  28,573,887   الربح قبل الضرائب 
 (20,618,511)  (31,037,903)  (6,844,128)  (11,911,564)  17 مصروف الضرائب 

 44,792,563  51,512,476  15,846,050  16,662,323   ربح الفترة  
          ويعود إلى: 

 39,358,510  46,090,414  13,287,816  14,880,365   مساهمي البنك
 5,434,053  5,422,062  2,558,234  1,781,958   جهات غير مسيطرة 

   16,662,323  15,846,050  51,512,476  44,792,563 
الحصة األساسية والمخفضة للسهم من 

 25 ربح الفترة 
 

0,07  0,06  0,21  0,18 
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 م. ع. م. بنك فلسطين

 المختصرةالموحدة    المرحلية  قائمة الدخل الشامل
 2022  أيلول  30أشهر المنتهية في    تسعةلفترة الثالثة أشهر وال

 
 

 أيلول  30أشهر المنتهية في   تسعةللفترة ا  أيلول  30لفترة الثالثة أشهر المنتهية في    
  2022  2021  2022  2021 
 )غير مدققة(  )غير مدققة(  )غير مدققة(  )غير مدققة(  

 دوالر أمريكي  دوالر أمريكي  دوالر أمريكي  دوالر أمريكي  
 44,792,563  51,512,476  15,846,050  16,662,323  ربح الفترة  

         بنود الدخل الشامل اآلخر : 
بنود لن يتم إعادة تصنيفها إلى قائمة  

 الدخل الموحدة في فترات الحقة: 
 

       
التغير في القيمة العادلة للموجودات 

 المالية  
 

407,708  (422,857)  3,580,433  3,272,059 
 3,272,059  3,580,433  (422,857)  407,708  للفترة   اآلخر  بنود الدخل الشامل

 48,064,622  55,092,909  15,423,193  17,070,031  إجمالي الدخل الشامل للفترة  
         

         ويعود إلى:
 42,126,891  49,687,350  12,743,136  15,279,328  مساهمي البنك

 5,937,731  5,405,559  2,680,057  1,790,703  جهات غير مسيطرة 
  17,070,031  15,423,193  55,092,909  48,064,622 
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 م.  ع. م. بنك فلسطين
 المختصرة  الموحدة  المرحلية  الملكيةفي حقوق    قائمة التغيرات

 2022  أيلول  30أشهر المنتهية في    للتسعة
 

      احتياطيات         
 مجموع  

  حقوق الملكية
 حقوق جهات 
  غير مسيطرة

 حقوق 
 الملكية

 أرباح  
  مدورة

 القيمة
  العادلة 

 تقلبات 
  دورية

 مخاطر
 مصرفية عامة 

 
  إجباري   اختياري 

 عالوة
  اصدار 

 رأس المال
  المدفوع

 2022 أيلول  30 دوالر أمريكي  دوالر أمريكي  دوالر أمريكي  دوالر أمريكي  دوالر أمريكي  دوالر أمريكي  دوالر أمريكي  دوالر أمريكي  دوالر أمريكي  دوالر أمريكي  دوالر أمريكي
 الرصيد في بداية الفترة   217,433,527  29,575,688  61,883,607  246,361  10,311,877  40,000,000  ( 1,692,549)  77,612,532  435,371,043  60,728,386  496,099,429

 ربح الفترة -  -  -  -  -  -  -  46,090,414  46,090,414  5,422,062  51,512,476
 بنود الدخل الشامل اآلخر  -  -  -  -  -  -  3,596,936  -  3,596,936  ( 16,503)  3,580,433

 إجمالي الدخل الشامل للفترة  -  -  -  -  -  -  3,596,936  46,090,414  49,687,350  5,405,559  55,092,909

-  -  -  (301,791)  301,791  -  -  -  -  -  - 
المحول من احتياطي القيمة العادلة لموجودات  
 (8مالية من خالل بنود الدخل الشامل )إيضاح 

 ( 21و 20محول من االحتياطيات )إيضاح  -  -  -  -  ( 1,937,203)  -  -  1,937,203  -  -  -
 كسور أسهم موزعة  -  -  -  -  -  -  -  4,430  4,430  -  4,430

 (21توزيعات أسهم )ايضاح  6,525,050  -  -  -  -  -  -  (6,525,050)  -  -  -
 ( 21توزيعات نقدية )ايضاح  -  -  -  -  -  -  -  (19,569,017)  (19,569,017)  (1,917,509)  (21,486,526)

 الرصيد في نهاية الفترة )غير مدققة(  223,958,577  29,575,688  61,883,607  246,361  8,374,674  40,000,000  2,206,178  99,248,721  465,493,806  64,216,436  529,710,242
 

 

      احتياطيات         
 مجموع  

  حقوق الملكية
 حقوق جهات 
  غير مسيطرة

 حقوق 
 الملكية 

 أرباح  
  مدورة

 القيمة
  العادلة 

 تقلبات 
  دورية

 مخاطر
 مصرفية عامة  

 
  إجباري   اختياري 

 عالوة
  اصدار  

 رأس المال
  المدفوع

 2021أيلول   30 دوالر أمريكي  دوالر أمريكي  دوالر أمريكي  دوالر أمريكي  دوالر أمريكي  دوالر أمريكي  دوالر أمريكي  دوالر أمريكي  دوالر أمريكي  دوالر أمريكي  دوالر أمريكي
 الرصيد في بداية الفترة   208,080,000  24,848,415  56,970341  246,361  10,311,877  40,000,000  ( 4,999,792)  43,763,159  379,220,361  54,300,310  433,520,671

 ربح الفترة -  -  -  -  -  -  -  39,358,510  39,358,510  5,434,053  44,792,563
 بنود الدخل الشامل األخرى  -  -  -  -  -  -  2,768,381  -  2,768,381  503,678  3,272,059

 إجمالي الدخل الشامل للفترة  -  -  -  -  -  -  2,768,381  39,358,510  42,126,891  5,937,731  48,064,622

28,286  28,286  -  30,717  (30,717 )  -  -  -  -  -  - 
المحول من احتياطي القيمة العادلة لموجودات  
 (8مالية من خالل بنود الدخل الشامل )إيضاح 

 كسور أسهم موزعة  -  -  -  -  -  -  -  3,231  3,231  -  3,231
 زيادة رأس مال المدفوع البنك   7,272,727  4,727,273  -  -  -  -  -  -  12,000,000  -  12,000,000

 (21توزيعات أسهم )ايضاح  2,080,800  -  -  -  -  -  -  ( 2,080,800)  -  -  -
 ( 21توزيعات نقدية )ايضاح   -  -  -  -  -  -  -  ( 8,323,200)  ( 8,323,200)  ( 1,229,604)  ( 9,552,804)

 الرصيد في نهاية الفترة )غير مدققة( 217,433,527  29,575,688  56,970341  246,361  10,311,877  40,000,000  ( 2,262,128)  72,751,617  425,027,283  59,036,723  484,064,006
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 .م ع. م. فلسطينبنك 

 المختصرة الموحدة  المرحلية قائمة التدفقات النقدية
 2022 أيلول 30أشهر المنتهية في  تسعةلل

 أيلول 30أشهر المنتهية في  للتسعة   
   2022  2021 
 غير مدققة    غير مدققة    
 دوالر أمريكي  دوالر أمريكي  إيضاح  

      أنشطة التشغيل 
 65,411,074  82,550,379   ربح الفترة قبل الضرائب

      تعديالت:
 13,414,258  13,389,895   إستهالكات واطفاءات 

 234,480  -   مشاريع تحت التنفيذإطفاء 
 ( 6,407,742)  ( 1,989,756)   صافي أرباح موجودات مالية
 714,509  596,111   تكاليف تمويل عقود االيجار 

مخصص خسائر ائتمانية متوقعة على تسهيالت وتمويالت ائتمانية مباشرة و ذمم مدينة أخرى، 
 17,250,012  16,185,695   بالصافي

مخصص خسائر ائتمانية متوقعة على االستثمارات والتسهيالت والتمويالت االئتمانية غير المباشرة، 
 461,699  2,597,584   بالصافي

 1,252,066  -   تقييم وديعة بسعر فائدة أقل من السعر السوقي خسائر ناتجة عن 
 ( 2,949,882)  -   أرباح ناتجة عن تعديالت على تمويالت ائتمانية لشركة تابعة 

 7,748,781  6,159,031   مخصصات متنوعة
 -  200,000   خسائر تقييم استثمارات عقارية 

 ( 318,194)  ( 256,513)   الحليفة والمشروع المشتركحصة البنك من نتائج أعمال الشركات 
 -  ( 75,781)   أرباح  إستبعاد حق استخدام األصول 

 122,148  ( 90,224)   )أرباح( خسائر استبعاد ممتلكات وآالت ومعدات
 1,494,988  1,441,308   ديون معدومة لم يسبق التخصيص لها

 ( 42,233)  ( 1,485,475)   بنود أخرى غير نقدية 
   119,222,254  98,385,964 

      التغير في الموجودات والمطلوبات: 
 ( 146,099,537)  ( 88,982,769)   تسهيالت وتمويالت ائتمانية مباشرة 

 ( 52,205,800)  ( 44,936,768)   النقدي متطلبات اإلحتياطي اإللزامي
 4,416,515  ( 23,587,105)   موجودات أخرى 

 394,809,811  379,190   ودائع العمالء
 5,457,733  9,887,716   من سلطة النقد الفلسطينية  قروض استدامة

 18,819,038  7,072,107   تأمينات نقدية
 4,143,381  ( 4,873,042)   مطلوبات أخرى 

 327,727,105  ( 25,818,417)  والمخصصات المدفوعة من أنشطة التشغيل قبل الضرائب )المستخدم في( صافي النقد 
 ( 11,984,666)  ( 19,629,425)   ضرائب مدفوعة 

 ( 6,117,939)  ( 3,041,394)   مخصصات متنوعة مدفوعة
 309,624,500  ( 48,489,236)   صافي النقد )المستخدم في( من أنشطة التشغيل 

      أنشطة اإلستثمار 
 -  ( 14,337,663)   الدخل الشامل قائمة األرباح أو الخسائر و  بالقيمة العادلة من خاللشراء موجودات مالية 

 4,446,471  1,666,269   الدخل الشامل قائمة األرباح أو الخسائر و بيع موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل 
 ( 11,471,677)  10,792,369   أرصدة مقيدة السحب 

 ( 35,352,111)  (45,342,174)    بالكلفة المطفأةشراء موجودات مالية 
 13,000,000  55,152,732    استحقاق موجودات مالية بالكلفة المطفأة 

 ( 14,988,717)  ( 16,093,089)  ودائع لدى بنوك ومؤسسات مصرفية تستحق خالل فترة تزيد عن ثالثة أشهر
 -  ( 86,627,310)  ثالثة أشهرعن  ودائع سلطة النقد الفلسطينية خالل فترة تزيد

 -  ( 2,000,000)  ودائع بنوك ومؤسسات مصرفية تستحق خالل فترة تزيد عن ثالثة أشهر
 -  ( 3,000,000)  ودائع لدى بنوك إسالمية تستحق خالل فترة تزيد عن ثالثة أشهر

 ( 438,633)  ( 414,949)  عمولة إدارة إستثمارات
 3,527,176  2,840,298   عوائد أسهم مقبوضة 

 ( 4,000,000)  -   إستثمار في شركات حليفة ومشروع مشترك 
 ( 743,974)  ( 2,332,678)   إضافات موجودات غير ملموسة 

 ( 1,476,415)  ( 252,899)   إضافات مشاريع تحت التنفيذ
 ( 3,105,402)  ( 5,035,707)   شراء ممتلكات وآالت ومعدات 

 72,322  259,027   ومعداتممتلكات وآالت  بيع
 225,000  -   بيع إستثمارات عقارية 

 ( 447,000)  ( 283,000)   شراء إستثمارات عقارية 
 ( 50,752,960)  ( 105,008,774)   صافي النقد المستخدم في أنشطة االستثمار 

      أنشطة التمويل 
 ( 3,798,850)  ( 3,877,484)   دفعات التزامات عقود اإليجار

 11,871,320  17,500,000   أموال مقترضة مقبوضة 
 -  ( 4,376,772)   أموال مقترضة مدفوعة  

 12,000,000  -   المدفوع زيادة رأس المال
 3,231  4,430   كسور أسهم موزعة 

 -  ( 5,000,000)   قرض مساند 
 ( 9,598,151)  ( 21,200,875)   أرباح نقدية موزعة

 10,477,550  ( 16,950,701)   من أنشطة التمويل )المستخدم في( صافي النقد 
 269,349,090  ( 170,448,711)   )النقص( الزيادة في النقد وما في حكمه 

 1,342,579,767  1,787,868,265   النقد وما في حكمه في بداية الفترة
 1,611,928,857  1,617,419,554  26 النقد وما في حكمه في نهاية الفترة

 28,670,325  28,900,183   فوائد مدفوعة
 126,651,161  186,133,664   فوائد مقبوضة 
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 م.ع.م بنك فلسطين

 المختصرة  الموحدة  المرحلية  القوائم الماليةإيضاحات حول 
 2022  أيلول 30

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

وتعديالته الالحقة. تم إدراج أسهم    1929الشركات لسنة  ( بموجب قانون  563200096كشركة مساهمة عامة محدودة تحت رقم )
 . 2005البنك للتداول في بورصة فلسطين خالل عام  

مليون   200مليون سهم بقيمة إسمية دوالر أمريكي واحد للسهم بعد أن تم زيادته من    250يتألف رأسمال البنك المصرح به من  
. أقرت الهيئة العامة للبنك في جلستها العادية التي 2018آذار    29سهم وفقًا لقرار الهيئة العامة غير العادية التي انعقدت في  

دوالر أمريكي عبر توزيعات أسهم. إضافة إلى    2,080,800رفع رأس مال البنك المدفوع بواقع    2021آذار    31عقدت بتاريخ  
اتفاقية مع مؤسسة بروباركو الفرنسية تستثمر من خاللها مجموعة الوكالة الفرنسية للتنمية   2021ذلك، وقع البنك خالل عام  

(FISEA  التابعة لمؤسسة بروباركو ما قيمته )صبح يل  مليون دوالر أمريكي في البنك عبر إصدار خاص لألسهم  7,272,727
أقرت الهيئة العامة للبنك في جلستها  كما    .2021كانون األول    31دوالر أمريكي كما في    217,433,527مال البنك المدفوع  رأس

ريكي عبر توزيعات أسهم دوالر أم  6,525,050رفع رأس المال المدفوع بواقع    2022نيسان    19العادية التي انعقدت بتاريخ  
 .2022  أيلول  30دوالر أمريكي كما في   223,958,577ليصبح رأسمال البنك المدفوع  

من أهم غايات البنك القيام بجميع أعمال البنوك وتشمل هذه األعمال فتح الحسابات الجارية واالعتمادات وقبول الودائع واألمانات 
( مكتبًا ومكتب الكتروني واحد 42( فرعًا باإلضافة إلى )29فلسطين وعددها )وإقراض األموال من خالل فروعه المنتشرة في  

ومكتب متنقل )بنكي رّحال(. بلغ عدد المكاتب التمثيلية الخارجية للبنك المرخصة من قبل سلطة النقد الفلسطينية مكتبين أحدهما 
 في مدينة دبي في دولة اإلمارات العربية المتحدة واآلخر في دولة تشيلي.

 . مكاتب   6 ( فرعًا باإلضافة إلى 22كما بلغ عدد فروع البنك اإلسالمي العربي )شركة تابعة( )

تم تصنيف بنك فلسطين كمصرف ذو أهمية نظامية على المستوى المحلي وفقًا لإلطار العام للمصارف ذات األهمية النظامية 
 المعتمدة من مجلس إدارة سلطة النقد الفلسطينية. 

عدد   في  بلغ  كما  وفروع(  )إدارة  البنك  )1803)  2022  أيلول  30موظفي  مقابل  موظفًا  في1,745(  كما  موظفًا   ) 
( موظفًا كما  685( موظفًا مقابل )749)   2022  أيلول  30. بلغ عدد موظفي الشركات التابعة كما في  2021كانون األول    31
 . 2021كانون األول    31في  

 .2022 تشرين الثاني   14   تم إقرار هذه القوائم المالية الموحدة المرحلية المختصرة من قبل مجلس إدارة البنك بتاريخ 
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 المرحلية المختصرة   القوائم المالية الموحدة . 2
المالية   القوائم  المرحليةالمرحلية  تمثل  المالية  القوائم  المختصرة  الموحدة  التابعة كما في   الموحدة  فلسطين وشركاته   لشركة بنك 

 . 2022  أيلول  30
 لقد كانت نسب ملكية البنك في رأس مال شركاته التابعة كما يلي: 

 

توزيع أسهم مجانية على المساهمين   2022نيسان    17 قررت الهيئة العامة العادية للبنك السالمي العربي المنعقدة بتاريخ  * 
من القيمة   %4,36دوالر أمريكي وتوزيعات نقدية بنسبة    4,500,000من القيمة االسمية للسهم بإجمالي مبلغ    % 4,9بنسبة  

 . 2021دوالر أمريكي عن نتائج أعمال البنك لعام    4,000,000للسهم بإجمالي مبلغ  االسمية  
 

 2018( لسنة  1بشأن تعديل تعليمات رقم )  2021( لسنة  2تعليمات رقم )  2021أصدرت سلطة النقد الفلسطينية خالل عام   **
بشأن ترخيص شركات خدمات المدفوعات، حيث تنص التعليمات على وجوب تخفيض مساهمة البنك في شركة بال بي إلى 

وسلطة النقد الفلسطينية حول هذه التعليمات. هذا ولم يقم البنك حتى . ما زالت المداوالت جارية بين إدارة البنك  % 50ما دون  
 تاريخ اعتماد القوائم المالية المرحلية الموحدة المختصرة بتخفيض مساهمته في شركة بال بي. 

 
فق السياسات المتبعة إن السنة المالية للشركات التابعة هي ذات السنة المالية للبنك وعند الضرورة يقوم البنك بإجراء تعديالت لتتوا

 في الشركات التابعة مع السياسات المحاسبية للبنك.
تم توحيد القوائم المالية للشركات التابعة مع القوائم المالية للبنك على أساس تجميع كل بند من موجودات ومطلوبات ونتائج أعمال  

تبعاد كافة أرصدة الحسابات الجارية والمعامالت بين البنك مع بنود موجودات ومطلوبات ونتائج أعمال الشركات التابعة، بعد إس
 البنك والشركات التابعة.

 أسس توحيد القوائم المالية المرحلية  
. تتحقق السيطرة 2022أيلول    30تشمل القوائم المالية المرحلية الموحدة المختصرة القوائم المالية للبنك وشركاته التابعة كما في  

عند امتالك البنك للحق، أو يكون معرض، لعوائد متغيرة ناتجة عن استثماره بالشركات المستثمر بها وأن يكون للبنك أيضًا القدرة 
 هذه العوائد من خالل نفوذه في الشركات التابعة.   على التأثير على  

 تتحقق سيطرة البنك على الشركات المستثمر فيها فقط إذا كان البنك لديه:

 النفوذ على الشركات المستثمر فيها )الحقوق القائمة تعطي البنك القدرة على توجيه نشاطات الشركات المستثمر فيها( -

 التأثير على العوائد نتيجة سيطرته على الشركات المستثمر بها عندما يكون للبنك القدرة والحق في   -

 للبنك القدرة على التأثير على هذه العوائد من خالل نفوذه على هذه الشركات.   -
  

  

 بلد المنشأ 

 رأسمال الشركات التابعة المكتتب  نسبة الملكية 
 دوالر أمريكي   %    

   
 أيلول 30

2022  
كانون   31

  2021األول 
  أيلول  30

2022  
كانون   31

 2021األول 
 91,719,252  96,219,252  52,06  52,06  فلسطين  البنك االسالمي العربي * 

 5,000,000  5,000,000  100  100  فلسطين  شركة الوساطة  
 1,500,000  1,500,000  85  85  فلسطين  (** Palpayشركة بال بي )

 100,000  100,000  100  100  فلسطين  لالستثمار  2000شركة 



 

8 

 

يقوم البنك بإعادة تقييم قدرته على السيطرة في الشركات المستثمر بها في حال وجود حقائق أو ظروف تدل على تغير في أحد 
العناصر الثالث إلثبات السيطرة المذكورة أعاله. يبدأ توحيد القوائم المالية للشركات التابعة عند حصول البنك على السيطرة وينتهي 
التوحيد عند فقدانه للسيطرة على شركاته التابعة. يتم إضافة الموجودات والمطلوبات واإليرادات والمصاريف للشركات التابعة التي 

عليها أو التي تم التخلص منها خالل السنة في القوائم المالية الموحدة من تاريخ الحصول على السيطرة وحتى تاريخ تم االستحواذ  
 فقدانها. يتم تسجيل أثر التغير في نسبة الملكية في الشركات التابعة )دون فقدان السيطرة عليها( كمعامالت بين المالكين.

األرباح والخسائر غير المتحققة الناتجة عن المعامالت بين البنك والشركات التابعة وتوزيعات  تم استبعاد كافة األرصدة والمعامالت و 
 األرباح بالكامل. 

 يتم قيد حصة حقوق الجهات غير المسيطرة من الخسائر حتى لو كان هنالك عجز في رصيد حقوق الجهات غير المسيطرة. 

م استبعاد الموجودات )بما فيها الشهرة( والمطلوبات للشركة التابعة والقيمة في حال فقدان البنك السيطرة على الشركات التابعة يت 
الدفترية لحقوق الجهات غير المسيطرة، ويتم قيد الفائض أو العجز من االستبعاد في قائمة الدخل الموحدة. يتم قيد أي استثمار 

 متبقي بالقيمة العادلة.

 السياسات المحاسبية التغيرات في  أسس اإلعداد و  . 3

 عداد  اإلأسس  
"التقارير   34وفقًا لمعيار المحاسبة الدولي رقم    2022  أيلول  30تم إعداد القوائم المالية المرحلية الموحدة المختصرة المرفقة كما في  

 المالية المرحلية".  

 يلتزم البنك بالقوانين المحلية النافذة وتعليمات سلطة النقد الفلسطينية. 

الل  تم إعداد القوائم المالية المرحلية الموحدة المختصرة وفقًا لمبدأ الكلفة التاريخية باستثناء األدوات المالية بالقيمة العادلة من خ
والتي تظهر   و االستثمارات العقارية  اآلخر األرباح أو الخسائر والموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل بنود الدخل الشامل  

 .في تاريخ القوائم المالية المرحلية الموحدة المختصرة  كما  العادلة  بالقيمة

 إن الدوالر األمريكي هو عملة إظهار القوائم المالية المرحلية الموحدة المختصرة والذي يمثل العملة األساس للبنك.

بة إلعداد القوائم المالية الموحدة السنوية  كافة المعلومات واإليضاحات المطلو  ال تتضمن القوائم المالية المرحلية الموحدة المختصرة
أشهر المنتهية    تسعة. كذلك، فإن نتائج أعمال ال2021كانون األول    31ويجب قراءتها مع القوائم المالية الموحدة السنوية كما في  

 . 2022كانون األول    31ال تمثل بالضرورة مؤشرًا على النتائج المتوقعة للسنة التي ستنتهي في    2022  أيلول  30 في 

 التغيرات في السياسات المحاسبية 
متفقة مع تلك التي اتبعت في اعداد إن السياسات المحاسبية المتبعة في إعداد القوائم المالية الموحدة المرحلية المختصرة للبنك  

 1قام بتطبيق التعديالت التالية اعتبارًا من   البنك ، باستثناء أن 2021كانون األول  31للسنة المنتهية في  الموحدةلية القوائم الما
  . لبنكل  الموحدة المرحلية المختصرة. لم ينتج عن تطبيق هذه التعديالت أي أثر جوهري على القوائم المالية  2022كانون الثاني  

 ألي معايير أو تعديالت أو تفسيرات صادرة وغير نافذة المفعول. بتطبيق مبكر   البنك  لم يقم

 ( 3تعديالت على المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم )  -إشارة الى اإلطار المفاهيمي  
(  3بإصدار تعديالت على المعيار الدولي العداد التقارير المالية رقم )  2020قام المجلس الدولي للمعايير المحاسبية خالل أيار  

إشارة الى اإلطار المفاهيمي. تحل هذه التعديالت محل اإلشارة الى اإلطار المفاهيمي إلعداد وعرض القوائم   - اندماج األعمال  
دون تغيير  2018ومع اإلشارة الى اإلطار المفاهيمي للتقارير المالية والذي صدر في اذار  1989ام المالية والذي صدر في ع 

 جوهري على متطلبات اإلطار المفاهيمي.
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المالية رقم ) التقارير  الدولي العداد  ( لتجنب إمكانية ظهور أرباح أو 3كما أضاف المجلس استثناء لمبدأ االعتراف بالمعيار 
 ( أو 37للمطلوبات وااللتزامات المحتملة المشمولة ضمن نطاق معيار المحاسبة الدولي رقم )  (Day 2)م الثاني"  "اليو  خسائر

 ( في حال تم تكبدها بشكل منفصل. 21تفسير لجنة تفسير معايير التقارير المالية الدولية رقم )
( لألصول المحتملة  3العداد التقارير المالية رقم )  في الوقت ذاته قرر المجلس توضيح التوجيهات الحالية على المعيار الدولي 

  التي لن تتأثر باستبدال اإلطار المفاهيمي إلعداد وعرض القوائم المالية المرحلية الموحدة المختصرة.  
 القوائم المالية الموحدة المرحلية المختصرة للبنك.    لم يكن لهذه التعديالت أثر جوهري على 

 ( 16تعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم )  -الممتلكات واآلالت والمعدات: المتحصل من البيع قبل االستخدام المعني  
( الممتلكات 16قم )بإصدار تعديالت على معيار المحاسبة الدولي ر   2020قام المجلس الدولي للمعايير المحاسبية خالل أيار  

واآلالت والمعدات: المتحصل من البيع قبل االستخدام المعني والذي يمنع المنشئات من تخفيض كلفة الممتلكات واآلالت والمعدات 
بقيمة المبالغ المتحصلة من بيع منتج تم انتاجه في الفترة خالل إحضار الموجودات إلى الموقع وتجهيزها للحالة الالزمة للعمل  

ريقة المقصودة التي تحددها اإلدارة. وفقًا لذلك يجب على المنشأة االعتراف بالمبالغ المتحصلة من بيع هذه المنتجات وتكلفة بالط
 إنتاجها في قائمة الدخل المرحلية الموحدة المختصرة.

 لم يكن لهذه التعديالت أثر جوهري على القوائم المالية الموحدة المرحلية المختصرة للبنك.

 ( 37تعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم )  -كلفة التزامات العقود    –الخاسرة    العقود
( والتي تحدد 37، بإصدار تعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم )2020خالل أيار    مجلس معايير المحاسبة الدوليةقام  

 كان العقد الخاسر او سينتج عنه خسارة.   التكاليف التي يجب على المنشأة ان تأخذها بعين االعتبار عند تقييم ما اذ

تطبق التعديالت طريقة "التكلفة المباشرة". ان التكاليف المباشرة المتعلقة بعقود بيع البضائع أو الخدمات تتضمن كال من التكاليف 
ية بالعقود بشكل مباشر اإلضافية والتكاليف الموزعة المتعلقة بأنشطة العقد بشكل مباشر. ال تتعلق المصاريف االدارية والعموم

 ولذلك يتم استبعادها إال إذا تم تحميلها الى الطرف االخر بموجب شروط العقد.  

 . القوائم المالية  الموحدة المرحلية المختصرة للبنكأثر جوهري على    لتعديالت لم يكن لهذه ا

 كاختبار إللغاء االعتراف بالمطلوبات المالية   ’% 10’رسوم    –( األدوات المالية  9التقارير المالية رقم )  المعيار الدولي العداد
مجلس معايير  ، أصدر  2020- 2018لألعوام من  المعايير الدولية العداد التقارير المالية  تحسينات على معالجة  الكجزء من  

يوضح التعديل الرسوم التي يأخذها البنك بعين   .(9رقم )  د التقارير الماليةالمعيار الدولي العداتعدياًل على  ة  المحاسبة الدولي
االعتبار عند تقييم ما إذا كانت شروط المطلوبات المالية الجديدة أو المعدلة تختلف اختالًفا جوهرًيا عن شروط المطلوبات المالية  

لرسوم المدفوعة أو المستلمة  األصلية. تشمل هذه الرسوم تلك المدفوعة أو المستلمة من قبل المقترض والمقرض فقط، بما في ذلك ا
البنك بتطبيق التعديل على المطلوبات المالية التي يتم تعديلها أو تبادلها في يقوم  من قبل المقترض أو المقرض نيابة عن اآلخر.  

 فيها البنك هذا التعديل.  يطبقالتي   السنة الماليةأو بعد بداية  

 .  لية الموحدة المرحلية المختصرة للبنكالقوائم الماأثر جوهري على    لتعديالت لم يكن لهذه ا

 إستخدام التقديرات واإلجتهادات: 
إن إعداد القوائم المالية وتطبيق السياسات المحاسبية يتطلب من إدارة البنك القيام بتقديرات واجتهادات تؤثر في مبالغ الموجودات 

ال هذه  أن  كما  المحتملة،  االلتزامات  عن  واإلفصاح  المالية  والمصاريف والمطلوبات  اإليرادات  في  تؤثر  واالجتهادات  تقديرات 
والمخصصات وكذلك في التغيرات في القيمة العادلة التي تظهر ضمن حقوق الملكية، وبشكل خاص يتطلب من إدارة البنك 

المذكورة مبن  التقديرات  إن  وأوقاتها،  المستقبلية  النقدية  التدفقات  لتقدير مبالغ  أحكام واجتهادات هامة  ية بالضرورة على إصدار 
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.  
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 معقولة وهي كما يلي:    المختصرة  إدارة البنك بأن تقديراتها ضمن القوائم المالية المرحلية الموحدة  في إعتقاد 
تقوم اإلدارة بإعادة تقدير األعمار اإلنتاجية للموجودات الملموسة وغير الملموسة بشكل دوري لغايات إحتساب االستهالكات  −

دات وتقديرات األعمار اإلنتاجية المتوقعة في المستقبل، ويتم تسجيل واإلطفاءات إعتمادًا على الحالة العامة لتلك الموجو 
 خسارة التدني )إن وجدت( في قائمة الدخل المرحلية الموحدة المختصرة.

يتم تحميل الفترة المالية بما يخصها من مصروف الضرائب وفقًا لألنظمة والقوانين في المناطق التي يعمل بها البنك والمعايير   −
 المحاسبية. 

تقوم اإلدارة بمراجعة دورية للموجودات المالية والتي تظهر بالكلفة المطفأة لتقدير أي تدٍن في قيمتها ويتم أخذ التدني في  −
 قائمة الدخل الموحدة للسنة. 

يتطلب   يعتمد تحديد تدني قيمة الشهرة على تقدير "القيمة قيد اإلستخدام" للوحدات المنتجة للنقد والتي تم توزيع الشهرة عليها. −
ذلك تقدير التدفقات النقدية المستقبلية من الوحدات المنتجة للنقد وإختيار ن سب الخصم إلحتساب القيمة الحالية لتلك التدفقات 

 النقدية المستقبلية.
 يتم تقدير القيمة العادلة لالستثمارات العقارية من قبل مخمنين عقاريين مسجلين لدى هيئة سوق رأس المال الفلسطينية. −
تم تحميل الفترة المالية بما يخصها من مصروف مخصص تعويض نهاية الخدمة وفقًا لقانون العمل الفلسطيني وبما يتوافق   −

 مع معايير المحاسبة الدولية.
 قضائية إستنادًا لرأي المستشار القانوني للبنك.  يتم التخصيص للقضايا المرفوعة على البنك لمواجهة أية إلتزامات −
يتم مراجعة مخصص الخسائر اإلئتمانية المتوقعة ضمن األسس الموضوعة من قبل سلطة النقد الفلسطينية ومعايير المحاسبة  −

 المعمول بها. 

 مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة: 
هيالت والتمويالت االئتمانية من إدارة البنك إصدار أحكام وإجتهادات يتطلب تحديد مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة على التس

هامة لتقدير مبالغ التدفقات النقدية المستقبلية وأوقاتها، باإلضافة إلى تقدير أي زيادة جوهرية في المخاطر االئتمانية للموجودات  
 علومات القياس المستقبلية للخسائر االئتمانية المتوقعة.المالية بعد اإلعتراف المبدئي بها، باإلضافة إلى االخذ بعين اإلعتبار م

 تقييم الزيادة الجوهرية في المخاطر االئتمانية:  •
يتم تقييم الزيادة الجوهرية في المخاطر االئتمانية على أساس نسبي. يتم تقييم فيما إذا كان هنالك زيادة جوهرية للمخاطر االئتمانية 

ك بمقارنة مخاطر التعثر للعمر المتوقع لألداة المالية في نهاية كل فترة مالية مع مخاطر التعثر منذ تاريخ نشأتها، حيث يقوم البن
عند نشوء األداة المالية بإستخدام المفاهيم الرئيسية لعمليات إدارة المخاطر المتوفرة لدى البنك. يتم إستخدام هذا التقييم لتصنيف 

)تراجع الجودة االئتمانية( والمرحلة   2)اإلعتراف األولي(، المرحلة    1ئتماني، المرحلة  العمالء ومحافظ التمويل لمراحل التصنيف اال
 )إنخفاض القيمة االئتمانية(.  3

 التعديل على التسهيالت •
استرداد يقوم البنك أحيانًا بإجراء تعديالت على شروط العقد للتسهيالت كاستجابة لطلب العميل نتيجة الصعوبات المالية بداًل من  

أو تحصيل الضمانات ويقوم البنك بتعديل شروط التسهيل نتيجة لظهور أو وجود صعوبات مالية للعميل. قد تشمل الشروط تمديد 
دفعات السداد أو االتفاق على شروط تسهيل جديدة. تتمثل سياسة البنك في مراقبة التسهيالت المجدولة من أجل المساعدة على 

ات المستقبلية. إن قرار البنك بتعديل التصنيف بين المرحلة الثانية والمرحلة الثالثة يتم على أساس ضمان استمرار حدوث الدفع
 كل حالة على حدة.
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 عوامل اإلقتصاد الكلي، األحداث المستقبلية المتوقعة وإستخدام أكثر من سيناريو: •
افة لألحداث المستقبلية المتوقعة وفقًا لمعلومات موثوقة  يجب األخذ بعين اإلعتبار المعلومات التاريخية واألوضاع الحالية باإلض

عند قياس الخسائر االئتمانية المتوقعة لكل مرحلة أن قياس وتطبيق المعلومات المستقبلية المتوقعة يتطلب من إدارة البنك القيام 
  1ومدخالت المستخدمة في المرحلة    بإجتهادات جوهرية. إن إحتمالية حدوث التعثر وخسارة التعثر المفترضة واألثر عند التعثر

لمخصص الخسائر اإلئتمانية المتوقعة مصممة بناء على عوامل اقتصادية متغيرة )أو التغير في عوامل اإلقتصاد   2والمرحلة  
ستخدمة الكلي( والمرتبطة بشكل مباشر بالمخاطر االئتمانية المتعلقة بالمحفظة. يتم ربط كل سيناريو من حاالت اإلقتصاد الكلي الم

 في حساب الخسارة االئتمانية المتوقعة بعوامل اإلقتصاد الكلي المتغيرة.

 تعريف التعثر:  •
ان تعريف التعثر المستخدم في قياس الخسائر االئتمانية المتوقعة والمستخدم في تقييم التغير بين المراحل يتماشى ويتفق مع 
تعريف التعثر المستخدم من قبل إدارة المخاطر االئتمانية الداخلية لدى البنك. إن التعثر غير معرف من قبل المعيار، وهناك 

يوم فأكثر، باإلضافة إلى بعض العوامل النوعية األخرى كمواجهة العميل    90وقف عن الدفع لمدة  افتراض قابل للنقض بانه الت
 للصعوبات المالية واإلفالس والوفاة وغيرها. 

 العمر المتوقع:  •
عتبرها البنك أقصى مدى للتدفقات النقدية المتوقعة والتي ي عند قياس الخسائر االئتمانية المتوقعة، يقوم البنك باألخذ بعين اإلعتبار

معرضة لمخاطر التدني. يتم االخذ بعين اإلعتبار جميع التدفقات النقدية للعمر المتوقع، وبما فيها خيارات الدفع المقدم، وخيارات 
الفترة  بناء على  تاريخ سداد محدد  لها  المتجددة والتي ال يوجد  التسهيالت االئتمانية  المتوقع لبعض  العمر  يتم قياس  التمديد. 

 . ض بها البنك لمخاطر االئتمان التي ال يمكن لإلدارة تجنبهاالمعر 

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

  أيلول  30 
2022  

 كانون األول  31
2021 

 دوالر أمريكي  دوالر أمريكي 
 1,204,487,480  1,250,838,016 نقد في الصندوق *

    الفلسطينية: أرصدة لدى سلطة النقد  
 25,737,190  29,461,507 حسابات جارية وتحت الطلب 

 75,246,827  31,805,360 ودائع تبادلية تستحق خالل فترة ثالثة أشهر فأقل 
 474,918,296  469,237,411 متطلبات اإلحتياطي اإللزامي النقدي

 1,781,342,294  1,780,389,793 
 (809,904)  (933,472) اإلئتمانية المتوقعة ينزل: مخصص الخسائر  

 1,780,408,822  1,779,579,889 

بمبلغ   * األموال  لنقل  أمان  شركة  لدى  مودعة  مبالغ  البند  هذا  و  16,513,467يشمل  أمريكي  في  14,418,921دوالر   كما 
، وذلك لتغطية مصاريف نقل األموال وتغذية بعض الصرافات اآللية ، على التوالي2021كانون األول    31و  2022  أيلول  30

 للبنك.  
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( االحتفاظ لدى سلطة النقد الفلسطينية بإحتياطي إلزامي نقدي  2010/67يتعين على البنك وفقًا لتعميم سلطة النقد الفلسطينية رقم )
 اإللزامية النقدية االحتياطيات هذه على أو عوائدفوائد   دفع على الفلسطينية النقد سلطة تعمل عمالء. المن كافة ودائع ال  %9بنسبة  

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

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

 األرصدة لدى سلطة النقد الفلسطينية:اجمالي  فيما يلي ملخص الحركة على  

 2022  أيلول  30 
 المجموع   ( 3المرحلة )  ( 2المرحلة )  ( 1المرحلة ) 
 دوالر أمريكي  دوالر أمريكي  دوالر أمريكي  دوالر أمريكي 
 575,902,313  -   -   575,902,313 2022كانون الثاني    1كما في  

 (45,398,035)  -  -  (45,398,035) صافي التغير خالل الفترة 
 530,504,278  -  -  530,504,278   فترةرصيد نهاية ال

 

 2021كانون األول    31 
 المجموع   ( 3المرحلة )  ( 2المرحلة )  ( 1المرحلة ) 
 دوالر أمريكي  دوالر أمريكي  دوالر أمريكي  دوالر أمريكي 

 515,342,289  -   -   515,342,289 2021كانون الثاني    1الرصيد كما في  
 60,560,024  -   -   60,560,024 صافي التغير خالل السنة

 575,902,313  -   -   575,902,313 رصيد نهاية السنة  
 

 الحركة على مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة على األرصدة لدى سلطة النقد الفلسطينية:فيما يلي ملخص  

 2022  أيلول  30 
 المجموع   ( 3المرحلة )  ( 2المرحلة )  ( 1المرحلة ) 
 دوالر أمريكي  دوالر أمريكي  دوالر أمريكي  دوالر أمريكي 
 809,904  -   -   809,904 2022كانون الثاني    1كما في  

اإلئتمانية  الخسائر  قياس  إعادة  صافي 
 123,568  -  -  123,568 لفترةاالمتوقعة خالل  

 933,472  -  -  933,472 رصيد نهاية الفترة

 2021كانون األول    31 
 المجموع   ( 3المرحلة )  ( 2المرحلة )  ( 1المرحلة ) 
 أمريكيدوالر    دوالر أمريكي  دوالر أمريكي  دوالر أمريكي 
 -   -   -   -  2021كانون الثاني    1كما في  

اإلئتمانية  الخسائر  قياس  إعادة  صافي 
 809,904  -   -   809,904 المتوقعة خالل السنة   

 809,904  -   -   809,904 رصيد نهاية السنة
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 أرصدة واستثمارات لدى بنوك ومؤسسات مصرفية . 5
 يشمل هذا البند ما يلي:

  أيلول  30 
2022  

 كانون األول  31
2021 

 دوالر أمريكي  دوالر أمريكي 
    بنوك ومؤسسات مصرفية محلية: 

 356,894  417,055 حسابات جارية 
 10,014,103  10,045,368 ودائع تبادلية 

 10,462,423  10,370,997 
    بنوك ومؤسسات مصرفية خارجية:

 278,497,155  274,423,431 حسابات جارية وتحت الطلب 
 467,507,816  279,064,697 ودائع تستحق خالل فترة ثالثة أشهر فأقل 

 13,000,000  29,093,089 ودائع تستحق خالل فترة تزيد عن ثالثة أشهر  
 10,000,000  10,000,000 ودائع تبادلية 

 592,581,217  769,004,971 
    :خارجية  إستثمارات لدى بنوك إسالمية

 3,108,626  3,108,626 إستثمارات تستحق خالل فترة ثالثة أشهر
 3,000,000  6,000,000 إستثمارات تستحق خالل فترة تزيد عن ثالثة أشهر

 9,108,626  6,108,626 
 (3,254,281)  (3,060,725) ينزل: مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة 

 609,091,541  782,230,313 

كانون األول   31و  2202  أيلول  30بلغت األرصدة لدى البنوك والمؤسسات المصرفية التي ال تتقاضى فوائد أو عوائد كما في  
 دوالر أمريكي على التوالي.  298,868,152دوالر أمريكي و   294,885,854مبلغ    1202

في   كما  السحب  مقيدة  األرصدة  األول    31و  2202  أيلول  30بلغت  أمريكي   73,039,445مبلغ    1202كانون  دوالر 
 دوالر أمريكي، على التوالي.  83,831,814و 

 لدى البنوك والمؤسسات المصرفية: واالستثمارات  األرصدة اجمالي  فيما يلي ملخص الحركة على  

 
  

 2022  أيلول  30 
 المجموع   ( 3المرحلة )  ( 2المرحلة )  ( 1المرحلة ) 
 دوالر أمريكي  دوالر أمريكي  دوالر أمريكي  أمريكيدوالر   

 785,484,594  3,108,626  -   782,375,968 رصيد بداية الفترة  
 (173,332,328)  -   -   (173,332,328) صافي التغير خالل الفترة 

 612,152,266  3,108,626  -   609,043,640 رصيد نهاية الفترة
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 لدى البنوك والمؤسسات المصرفية:واالستثمارات  فيما يلي ملخص الحركة على مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة على األرصدة  

 2022  أيلول  30 
 المجموع   ( 3المرحلة )  ( 2المرحلة )  ( 1المرحلة ) 
 دوالر أمريكي  دوالر أمريكي  دوالر أمريكي  دوالر أمريكي 

 3,254,281  2,842,642  -   411,639 الفترةرصيد بداية  
صافي إعادة قياس الخسائر 

 (193,556)  -   -   (193,556) لفترةااإلئتمانية المتوقعة خالل  
 3,060,725  2,842,642  -   218,083 رصيد نهاية الفترة  

 
 2021كانون األول    31 

 المجموع   ( 3المرحلة )  ( 2المرحلة )  ( 1المرحلة ) 
 دوالر أمريكي  دوالر أمريكي  دوالر أمريكي  دوالر أمريكي 

 3,109,697  2,300,000  107,253  702,444 رصيد بداية السنة
صافي إعادة قياس الخسائر 

 144,584  542,642  -   (398,058) لسنة ااإلئتمانية المتوقعة خالل  
 -   -   (107,253)  107,253 (1ما تم تحويله الى المرحلة )

 3,254,281  2,842,642  -   411,639 رصيد نهاية السنة  

 األرباح أو الخسائر قائمة  موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل   . 6
 أيلول  30 

2022 
 كانون األول  31 

2021 
 دوالر أمريكي  دوالر أمريكي 

 500,922  1,056,528 أسهم مدرجة في بورصة فلسطين
 832,499  755,548 مالية أجنبيةأسهم مدرجة في أسواق  

 3,920,428  4,243,082 محافظ استثمارية
 5,000,000  4,746,181 أسهم غير مدرجة

 10,801,339  10,253,849 
 

  

 2021كانون األول    31 
 المجموع   ( 3المرحلة )  ( 2المرحلة )  ( 1المرحلة ) 
 دوالر أمريكي  دوالر أمريكي  دوالر أمريكي  دوالر أمريكي 

 750,968,424  3,390,404  15,561,602  732,016,418 رصيد بداية السنة
 34,516,170  (281,778)  -   34,797,948 صافي التغير خالل السنة

 -   -   ( 15,561,602)  15,561,602 (1ما تم تحويله الى المرحلة )
 785,484,594  3,108,626  -   782,375,968 رصيد نهاية السنة
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 مباشرة  ائتمانيةوتمويالت  تسهيالت   . 7
 يشمل هذا البند ما يلي:

  أيلول  30 
2022  

 كانون األول  31
2021 

 أمريكيدوالر    دوالر أمريكي 
    أفراد 

 720,602,942  805,110,805 قروض  
 2,171,573  2,306,761 حسابات جارية مدينة 

 23,032,068  22,339,837 بطاقات ائتمان
 59,677,313  49,954,661 حسابات المكشوفين بالطلب

 273,043,151  284,061,144 تمويالت 

    كبرى   شركات
 642,033,599  666,466,688 قروض  

 104,964,392  107,937,783 حسابات جارية مدينة 
 277,726  330,278 بطاقات ائتمان

 5,474,475  2,058,345 حسابات المكشوفين بالطلب
 433,649,579  424,440,875 إسالميةتمويالت  

    صغيرة ومتوسطة   مؤسسات
 319,503,179  388,729,261 قروض  

 82,092,984  79,537,167 مدينة حسابات جارية  
 4,862,682  5,914,442 بطاقات ائتمان

 6,815,209  5,589,423 حسابات المكشوفين بالطلب
 126,669,327  128,133,574 إسالميةتمويالت  

 

    قطاع عام 
 367,717,331  305,926,876 قروض  

 280,287,909  254,708,122 حسابات جارية مدينة 
 192,200,653  191,659,918 إسالميةتمويالت  

 3,725,205,960  3,645,076,092 
 (22,097,961)  (18,468,291) فوائد وعموالت وأرباح معلقة 

 (169,770,971)  (181,885,895) مخصص خسائر ائتمانية متوقعة 
 3,524,851,774  3,453,207,160 
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   :حساب الفوائد والعموالت واألرباح المعلقةفيما يلي ملخص الحركة على  

 
  أيلول  30

2022  
 كانون األول  31

2021 
 دوالر أمريكي  دوالر أمريكي 

 20,413,098  22,097,961 الرصيد في بداية الفترة / السنة
 7,398,451  3,608,313 فوائد وأرباح معلقة خالل الفترة / السنة

 (3,857,115)  (3,683,469) فوائد وأرباح معلقة حولت لإليرادات خالل الفترة / السنة 
استبعاد فوائد وأرباح معلقة على تسهيالت وتمويالت ائتمانية مضى على 

 (870,825)  (1,332,872) سنوات  6تعثرها أكثر من 
 (976,878)  (2,220,986) فوائد معلقة تم شطبها 

 (8,770)  (656) فروقات عملة  
 22,097,961  18,468,291 الرصيد في نهاية الفترة / السنة 

 
 فيما يلي ملخص الحركة على اجمالي التسهيالت والتمويالت االئتمانية المباشرة:

 

  

 2022  أيلول  30 
 المجموع   ( 3المرحلة )  ( 2المرحلة )  ( 1المرحلة ) 
 دوالر أمريكي  دوالر أمريكي  أمريكيدوالر    دوالر أمريكي 

 3,645,076,092  184,900,630  1,250,567,070  2,209,608,392 رصيد بداية الفترة  
 85,596,281  (23,317,050)  (1,068,659)  109,981,990 صافي التغير خالل الفترة 

 -  (3,203,559)  (68,478,973)  71,682,532 (1ما تم تحويله الى المرحلة )
 -  (9,727,833)  232,765,086  (223,037,253) (2ما تم تحويله الى المرحلة )
 -  29,408,378  (24,696,269)  (4,712,109) (3ما تم تحويله الى المرحلة )

 (5,466,413)  (5,466,413)  -  - التسهيالت المستبعدة 
 3,725,205,960  172,594,153  1,389,088,255  2,163,523,552 رصيد نهاية الفترة  

 2021كانون األول    31 
 المجموع   ( 3المرحلة )  ( 2المرحلة )  ( 1المرحلة ) 
 دوالر أمريكي  دوالر أمريكي  دوالر أمريكي  دوالر أمريكي 

 3,437,873,419  187,498,122  947,191,330  2,303,183,967 رصيد بداية السنة
 211,515,254  (5,603,373)  129,805,876  87,312,751 صافي التغير خالل السنة

 -  (3,198,813)  (201,909,966)  205,108,779 (1ما تم تحويله الى المرحلة )
 -  (21,469,921)  391,718,460  (370,248,539) (2ما تم تحويله الى المرحلة )

 -  31,987,196  (16,238,630)  (15,748,566) (3المرحلة )ما تم تحويله الى  
 (4,312,581)  (4,312,581)  -  - التسهيالت المستبعدة 
 3,645,076,092  184,900,630  1,250,567,070  2,209,608,392 رصيد نهاية السنة
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 االئتمانية المباشرة: والتمويالت  فيما يلي ملخص الحركة على مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة على التسهيالت  

 
  

 2022  أيلول  30 
 المجموع   ( 3المرحلة )  ( 2المرحلة )  ( 1المرحلة ) 
 دوالر أمريكي  دوالر أمريكي  دوالر أمريكي  دوالر أمريكي 

 169,770,971  103,850,332  43,223,196  22,697,443 الرصيد في بداية الفترة  
 -  642,942  (1,889,962)  1,247,020 (1ما تم تحويله الى المرحلة )
 -  (4,154,493)  5,120,753  (966,260) (2ما تم تحويله الى المرحلة )
 -  2,460,521  (2,390,019)  (70,502) (3ما تم تحويله الى المرحلة )

 61,346,675  16,837,310  40,038,153  4,471,212 الخسائر االئتمانية المتوقعة خالل الفترة  
المسترد من الخسائر االئتمانية خالل  

 (45,118,479)  (19,798,724)  (17,387,533)  (7,932,222) الفترة 
 (4,133,541)  (4,133,541)  -  - التسهيالت المستبعدة 

المسترد من التمويالت اإلئتمانية 
 74,962  74,962  -  - المستبعدة

 (54,693)  (54,693)  -  - فرق تقييم عمالت أجنبية 
 181,885,895  95,724,616  66,714,588  19,446,691 رصيد نهاية الفترة  

 2021كانون األول    31 
 المجموع   ( 3المرحلة )  ( 2المرحلة )  ( 1المرحلة ) 
 دوالر أمريكي  دوالر أمريكي  دوالر أمريكي  دوالر أمريكي 

 150,711,733  98,519,423  29,151,994  23,040,316 الرصيد في بداية السنة
 -  (1,054,948)  (1,962,268)  3,017,216 (1ما تم تحويله الى المرحلة )

 -  (2,816,013)  5,375,851  (2,559,838) (2المرحلة )ما تم تحويله الى  
 -  643,639  (497,451)  (146,188) (3ما تم تحويله الى المرحلة )

 70,166,971  38,785,553  26,786,301  4,595,117 الخسائر االئتمانية المتوقعة خالل السنة  
المسترد من الخسائر االئتمانية خالل  

 (47,698,835)  (26,818,424)  (15,631,231)  (5,249,180) السنة
 (3,441,756)  (3,441,756)  -  - التسهيالت المستبعدة 

المسترد من التمويالت اإلئتمانية 
 2,456  2,456  -  - المستبعدة

 30,402  30,402  -  - فرق تقييم عمالت أجنبية 
 169,770,971  103,850,332  43,223,196  22,697,443 رصيد نهاية السنة
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 سنوات:  6 فيما يلي ملخص الحركة على مخصص تدني تسهيالت وتمويالت ائتمانية مباشرة التي مضى على تعثرها أكثر من 

  
  أيلول  30

2022  
كانون األول    31

2021 
 دوالر أمريكي  دوالر أمريكي  

 15,478,580  18,547,616  الرصيد في بداية الفترة / السنة
 3,441,756  4,133,541  اإلضافات 

 (276,199)  (1,199,035)  إسترداد مخصص تدني تسهيالت 
 ( 99,170)  (4,589)  مخصص تم شطبه 

 2,649  -  فروقات عملة
 18,547,616  21,477,533  الرصيد في نهاية الفترة / السنة 

 اآلخر بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل    مالية  موجودات . 8
 ما يلي:  اآلخرتشمل الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل بنود الدخل الشامل  

 
أسهم مدرجة في  

  أسواق مالية
موجودات مالية غير 
 المجموع    مدرجة في أسواق مالية

 دوالر أمريكي  دوالر أمريكي  دوالر أمريكي  
       2022  أيلول  30

 33,032,996  8,275,307  24,757,689  محلي 
 24,491,010  2,529,708  21,961,302  أجنبي

  46,718,991  10,805,015  57,524,006 
       2021كانون األول    31

 21,016,465  3,535,467  17,480,998  محلي 
 21,238,797  1,677,958  19,560,839  أجنبي

  37,041,837  5,213,425  42,255,262 
 

 ب إحتياطي القيمة العادلة:افيما يلي ملخص الحركة التي تمت على حس
  أيلول  30 

2022  
 كانون األول  31

2021 
 دوالر أمريكي  دوالر أمريكي 

 (4,999,792)  (1,692,549) الرصيد في بداية الفترة / السنة
 3,337,960  3,596,936 القيمة العادلة من خالل قائمة الدخل الشامل التغير في  

موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل بنود الدخل الشامل    احتياطي 
 ( 30,717)  301,791 اآلخر مثبتة في األرباح المدورة 

 (1,692,549)  2,206,178 الرصيد في نهاية الفترة / السنة 
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 موجودات مالية بالكلفة المطفأة   . 9
 تشمل الموجودات المالية بالكلفة المطفأة ما يلي: 

 
 الموجودات المالية بالكلفة المطفأة:إجمالي  فيما يلي ملخص الحركة على  

 
  

 

 
أذونات وسندات 

  خزينة حكومية

سندات مالية 
مدرجة في 
  أسواق مالية

سندات مالية 
غير مدرجة في 

  أسواق مالية
 صكوك 
 إسالمية 

 
مخصص الخسائر  
 المجموع   اإلئتمانية المتوقعة

 دوالر أمريكي  دوالر أمريكي  دوالر أمريكي  دوالر أمريكي  دوالر أمريكي  دوالر أمريكي  
           2022  أيلول  30

 51,069,529  (1,870,764)  -  12,500,000  -  40,440,293  محلي  
 166,913,195  (3,774,142)  41,673,325  -  31,267,808  97,746,204  أجنبي

  138,186,497  31,267,808  12,500,000  41,673,325  (5,644,906)  217,982,724 

           2021كانون األول    31

 78,266,104  (791,342)  -   12,500,000  -   66,557,446  محلي 
 150,579,313  (2,371,303)  35,913,425  -   40,876,267  76,160,924  أجنبي

  142,718,370  40,876,267  12,500,000  35,913,425  (3,162,645)  228,845,417 

 2022  أيلول  30 
 المجموع   ( 3المرحلة )  ( 2المرحلة )  ( 1المرحلة ) 
 دوالر أمريكي  دوالر أمريكي  دوالر أمريكي  أمريكيدوالر   

 232,008,062  3,663,425  14,531,171  213,813,466 رصيد بداية الفترة  
 (8,380,432)  (240,100)  (1,514,341)  (6,625,991) صافي التغير خالل الفترة 

 -  -  (494,669)  494,669 (1ما تم تحويله إلى المرحلة )
 -  -  1,000,000  (1,000,000) (2تحويله إلى المرحلة )ما تم 

 223,627,630  3,423,325  13,522,161  206,682,144 رصيد نهاية الفترة  

 2021كانون األول    31 
 المجموع   ( 3المرحلة )  ( 2المرحلة )  ( 1المرحلة ) 
 دوالر أمريكي  دوالر أمريكي  دوالر أمريكي  دوالر أمريكي 

 207,783,286  1,263,425  26,073,566  180,446,295 رصيد بداية السنة
 24,224,776  100,000  ( 10,724,973)  34,849,749 صافي التغير خالل السنة

 -  -   (2,081,832)  2,081,832 (1ما تم تحويله إلى المرحلة )
 -  -   1,264,410  (1,264,410) (2ما تم تحويله إلى المرحلة )
 -  2,300,000  -   (2,300,000) (3ما تم تحويله إلى المرحلة )

 232,008,062  3,663,425  14,531,171  213,813,466 رصيد نهاية السنة
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 إن الحركة الحاصلة على مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة للموجودات المالية بالكلفة المطفأة هي كما يلي: 

 موجودات أخرى  . 10
 يشمل هذا البند ما يلي:

 أيلول  30 
2022  

 كانون األول  31
2021 

 دوالر أمريكي  دوالر أمريكي 
 -   24,157,239 مشتقات مالية موجبة 

 11,194,422  12,189,625 فوائد وعموالت مستحقة 
 11,743,498  10,392,269 وسلف مؤقتة، بالصافي* ذمم مدينة  

 6,451,191  10,170,281 دفعات مقدمة 
 10,003,474  4,421,597 شيكات مقاصة 

 2,324,916  2,608,530 مخزون قرطاسية ومطبوعات وأجهزة 
 779,869  1,941,842 موجودات آلت ملكيتها للبنك وفاء لديون 

 1,840,817  2,086,410 حسابات مدينة أخرى 
 67,967,793  44,338,187 

  

 2022أيلول    30 
 المجموع   ( 3المرحلة )  ( 2المرحلة )  ( 1المرحلة ) 
 دوالر أمريكي  دوالر أمريكي  دوالر أمريكي  دوالر أمريكي 

 3,162,645  2,065,295  145,805  951,545 رصيد بداية الفترة  
صافي إعادة قياس الخسائر اإلئتمانية 

 2,482,261  1,358,030  (40,405)  1,164,636 لفترةاالمتوقعة خالل  
 -  -  (3,733)  3,733 (1ما تم تحويله إلى المرحلة )
 -  -  868  (868) (2ما تم تحويله إلى المرحلة )

 5,644,906  3,423,325  102,535  2,119,046 رصيد نهاية الفترة  

 2021كانون األول    31 
 المجموع   ( 3المرحلة )  ( 2المرحلة )  ( 1المرحلة ) 
 دوالر أمريكي  دوالر أمريكي  دوالر أمريكي  دوالر أمريكي 

 2,284,056  1,263,425  67,727  952,904 رصيد بداية السنة
صافي إعادة قياس الخسائر اإلئتمانية 

 878,589  800,000  5,209  73,380 لسنة االمتوقعة خالل  
 -   -   ( 23,256)  23,256 (1ما تم تحويله إلى المرحلة )
 -   -   96,125  ( 96,125) (2ما تم تحويله إلى المرحلة )
 -  1870  -   (1,870) (3ما تم تحويله إلى المرحلة )

 3,162,645  2,065,295  145,805  951,545 رصيد نهاية السنة  



 

21 

 
فيما يلي ملخص الحركة التي   ،بعد تنزيل مخصص الخسائر اإلئتمانية المتوقعة  تظهر الذمم المدينة والسلف المؤقتة بالصافي *

 ذمم مدينة وسلف مؤقتة:   تمت على مخصص
 أيلول  30 

2022  
 كانون األول  31

2021 
 دوالر أمريكي  دوالر أمريكي 

 -   300,000 السنة   /الرصيد في بداية الفترة
 300,000  ( 42,501) السنة   صافي إعادة قياس الخسائر اإلئتمانية المتوقعة خالل الفترة/

 300,000  257,499 السنة   /الرصيد في نهاية الفترة

 ودائع سلطة النقد الفلسطينية  . 11
 يلي:يشمل هذا البند ما 

  أيلول  30 
2022  

 كانون األول  31
2021 

 دوالر أمريكي  دوالر أمريكي 
 46,296,880  6,184,747 حسابات جارية 

 16,042,099  69,738,981 أشهر   ثالثةفترة تقل عن  ودائع ألجل تستحق خالل  
 20,000,000  20,000,000 ودائع تحفيزية تستحق خالل فترة تزيد عن ثالثة أشهر

 73,472,818  27,895,602 أشهر  ثالثةودائع تبادلية تستحق خالل فترة تقل عن 
 86,627,310  -   ودائع تستحق خالل فترة تزيد عن ثالتة أشهر  

 123,819,330  242,439,107 

 دائع بنوك ومؤسسات مصرفية و  . 12
 يشمل هذا البند ما يلي:

  

 
 حسابات جارية 
  وتحت الطلب 

 ألجلودائع  
 تستحق خالل فترة

  أشهر  3
 ودائع
 تبادلية 

ودائع ألجل  
 تستحق خالل 

 فترة تزيد 
 المجموع   أشهر  3عن 

 دوالر أمريكي  دوالر أمريكي  دوالر أمريكي  دوالر أمريكي  دوالر أمريكي 
          2202  أيلول  03

 42,482,916  -  10,000,000  4,000,000  28,482,916 محلي 
 52,402,815  -  10,000,000  18,000,000  24,402,815 أجنبي

 52,885,731  22,000,000  20,000,000  -  94,885,731 

          2021كانون األول    31
 32,007,056  2,000,000  10,000,000  18,996,455  1,010,601 محلي 
 88,054,812  -   10,000,000  66,629,663  11,425,149 أجنبي

 12,435,750  85,626,118  20,000,000  2,000,000  120,061,868 
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 ودائع العمالء  . 13
  أيلول  30 

2022  
 كانون األول  31

2021 
 دوالر أمريكي  دوالر أمريكي 
    ودائع العمالء 

 1,950,804,278  2,050,085,891 حسابات جارية وتحت الطلب 
 1,308,094,915  1,330,810,859 ودائع التوفير

 789,999,818  696,434,436 ودائع ألجل وخاضعة إلشعار
 18,904,458  25,290,707 مؤقتًا دائنة   –حسابات مدينة  

 4,102,621,893  4,067,803,469 
    حقوق أصحاب حسابات االستثمارات المطلقة

 569,584,056  587,789,237 ودائع التوفير 
 376,163,801  323,519,386 ودائع ألجل

 911,308,623  945,747,857 
 5,013,930,516  5,013,551,326 

 أمينات نقدية ت . 14
 أيلول  30  

2022  
 كانون األول  31

2021 
 دوالر أمريكي  دوالر أمريكي  

 215,141,761  223,891,900  تسهيالت وتمويالت ائتمانية مباشرة
 34,946,784  34,477,183  وتمويالت ائتمانية غير مباشرة تسهيالت  

 41,499,731  40,291,300  أخرى 
  298,660,383  291,588,276 

 أموال مقترضة . 15
 فيما يلي تفاصيل هذا البند: 

 أيلول  30  
2022  

كانون األول    31
2021 

 دوالر أمريكي  دوالر أمريكي  
 15,000,000  22,500,000  االقتصادي واالجتماعي*الصندوق العربي لإلنماء  
 13,442,500  20,891,125  وكالة التنمية الفرنسية**

 10,000,000  8,888,888  البنك االوروبي لالعمار والتنمية***
 10,000,000  9,285,715  البنك األوروبي لالستثمار ****

  61,565,728  48,442,500 
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مليون دوالر   30بتوقيع اتفاقية مع الصندوق العربي لإلنماء االقتصادي واالجتماعي بمبلغ    2020خالل عام  قام البنك   * 
ائتمانية لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة. يسدد هذا القرض بموجب   قسط نصف   15أمريكي بهدف تمويل تسهيالت 

 بتاريخ  وينتهي السداد   2023حزيران    30ول بتاريخ  شهرًا، حيث يستحق القسط األ  36سنوي، يبدأ السداد بعد فترة سماح  
مليون دوالر أمريكي. بلغ   7,5. تم خالل الفترة تحويل مبلغ  % 3. يستحق على القرض فائدة سنوية بمعدل  2030حزيران  30

 15,000,000دوالر أمريكي و  22,500,000مبلغ   2021كانون األول  31و 2022 أيلول 30الرصيد المستغل كما في 
 ر أمريكي، على التوالي. دوال

بتوقيع اتفاقية تمويـل المشـاريع الخضـراء مع وكالة التنمية الفرنسية )الوكالة( وبنـاًء عليـه قـام   2018قام البنك خالل عام   **
لــة بدعــم  ” والتي تهدف للتعريــف بمبــادرة التمويــل األخضر المقدمــة مــن الوكاSunref Palestineالبنـك بإطـالق مشـروع “

يورو. يسدد هذا القرض   12,500,000مــن االتحاد األوروبي. وبناًء عليه، تتيح االتفاقية للبنك تسهيالت بمبلغ أقصاه  
 30شهرًا، حيث يستحق القسط األول بتاريخ    36قسطًا نصف سنوي متساوية، يبدأ السداد بعد فترة سماح    20بموجب  

كما قام   .% 2,62. ويستحق على القرض فائدة سنوية بمعدل  2031أيار    31اريخ  وينتهي السداد بت  2021تشرين الثاني  
يسدد هذا القرض ليون دوالر أمريكي. م  30جديدة مع الوكالة بمبلغ أقصاه    اتفاقية تمويل  بتوقيع   2021خالل عام    البنك

ويستحق على القرض فائدة سنوية بمعدل   شهراً   24يبدأ السداد بعد فترة سماح ،  قسطًا نصف سنوي متساوية  13بموجب  
5,74 % .  

في   كما  المستغل  الرصيد  األول    31و   2022  أيلول  30بلغ  أمريكي   20,891,125مبلغ    2021كانون  دوالر 
 دوالر أمريكي، على التوالي.  13,442,500و 

مليون دوالر أمريكي   15بتوقيع اتفاقية مع البنك األوروبي إلعادة اإلعمار والتنمية بمبلغ    2021قام البنك خالل عام   ***
مليون دوالر أمريكي خالل    10بهدف تمويل تسهيالت ائتمانية لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، حيث تم تحويل مبلغ  

شهرًا، حيث يستحق   18، يبدأ السداد بعد فترة سماح  ةف سنويط نصاقسأ  9.  يسدد هذا القرض بموجب  2021عام  
. يستحق على القرض فائدة سنوية 2026حزيران    15وينتهي السداد بتاريخ    2022حزيران    15القسط األول بتاريخ  

  .  2022للنصف الثاني من عام  % 6.02اتفق الطرفان على إحتساب نسبة فائدة  + ليبور. % 3بمعدل  
مليون دوالر أمريكي بهدف تمويل   50بتوقيع اتفاقية مع البنك األوروبي لالستثمار بمبلغ    2021الل عام  قام البنك خ ****

، 2021مليون دوالر أمريكي خالل عام    10تسهيالت ائتمانية لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، حيث تم تحويل مبلغ  
قسط نصف سنوي. حيث يستحق  14ذا القرض بموجب على أن يتم تحويل باقي المبلغ خالل السنوات القادمة. يسدد ه 

. يستحق على القرض فائدة سنوية 2028تشرين الثاني    15وينتهي السداد بتاريخ    2022أيار    15القسط األول بتاريخ  
 .% 3,49بمعدل  

 مخصصات متنوعة . 16
 رصيد   

  بداية الفترة/ السنة 
 المكون 

  خالل الفترة/ السنة
 المدفوع  /المستخدم

  الفترة/ السنةخالل  
 رصيد 

 نهاية الفترة/ السنة 
 دوالر أمريكي  دوالر أمريكي  دوالر أمريكي  دوالر أمريكي  

         2022  أيلول  30
 51,881,525  (3,041,394)  6,159,031  48,763,888  تعويض نهاية الخدمة

 2,219,435  -  -  2,219,435  مخصص قضايا 
  50,983,323  6,159,031  (3,041,394)  54,100,960 

         2021كانون األول    31
 48,763,888  (8,001,758)  9,833,706  46,931,940  تعويض نهاية الخدمة

 2,219,435  -  300,000  1,919,435  مخصص قضايا 
  48,851,375  10,133,706  (8,001,758)  50,983,323 
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لتعويض نهاية الخدمة للموظفين وفقًا لقانون العمل الساري المفعول في فلسطين ونظام شؤون الموظفين الخاص  يتم التخصيص  
كما يقوم البنك بإجراء دراسة إكتوارية للتحقق من عدم وجود فروقات جوهرية عن احتساب المخصصات وفقًا لمعيار  بالبنك.

 (.  19المحاسبة الدولي رقم )

 مخصصات الضرائب  . 17
كانون   31في    المنتهية  سنة الو   2022  أيلول  30الفترة المنتهية في    خاللانت الحركة على حساب مخصصات الضرائب  لقد ك
 كما يلي:   2021  األول

 أيلول  30 
2022  

كانون األول    31
2021 

 دوالر أمريكي  دوالر أمريكي 
 4,610,652  21,492,314 رصيد بداية الفترة / السنة 

 28,350,526  33,352,018 الفترة / السنة إضافات خالل  
 ( 11,468,864)  (19,629,425) المدفوع خالل الفترة / السنة 

 -  (2,314,115) فائض لمخالصة الضريبة 
 21,492,314  32,900,792 رصيد نهاية الفترة / السنة 

 

 يلي:تمثل الضرائب الظاهرة في قائمة الدخل المرحلية الموحدة المختصرة ما  

 2,314,115ونتج عنها وفر مبلغ    2020البنك خالل الفترة إلى تسوية نهائية مع دوائر الضريبة عن نتائج أعماله حتى عام  توصل  
علمًا بأن البنك قد قام بتقديم   2021دوالر أمريكي. لم يتوصل البنك إلى تسوية نهائية مع الدوائر الضريبية عن نتائج أعماله لعام  

موعد القانوني. إن المبالغ الفعلية للضرائب التي قد تدفع تعتمد على نتائج المخالصات النهائية مع الدوائر اإلقرارات الضريبية في ال
 الضريبية.

والقرار بقانون  2017( لسنة  22يقوم البنك بالتخصيص للضرائب وفقًا للقوانين السارية المفعول والتي تتضمن القرار بقانون رقم )
 %16، كما بلغت النسبة القانونية لضريبة القيمة المضافة  %15. بلغت النسبة القانونية لضريبة الدخل  2017( لسنة  10رقم )

( لعام 8بشأن تعديل القرار بقانون رقم )  2014( لسنة  4. استنادًا ألحكام القرار بقانون رقم )2022  أيلول  30وذلك كما في  
بشأن ضريبة الدخل، فإن ضريبة الدخل على األرباح الناجمة عن تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة تستوفى بنسبة   2011

 من تلك األرباح.    10%
  

 أيلول  30   
2022  

 أيلول  30
2021 

 دوالر أمريكي  دوالر أمريكي   
 21,188,415  33,352,018   التخصيص للفترة الحالية 

 

 -   (2,314,115)   فائض لمخالصة الضريبة 
 (569,904)  -   خصومات ضريبية تشجيعية 

 20,618,511  31,037,903   مصروف الضرائب للفترة 
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 مطلوبات أخرى  . 18
 يلي:يشمل هذا البند ما 

 أيلول  30 
2022  

كانون األول    31
2021 

 دوالر أمريكي  دوالر أمريكي 
 22,086,247  17,494,764 شيكات بنكية مصدقة 

 10,679,050  15,346,663 حواالت صادرة 
 7,567,875  8,247,693 حسابات بطاقات ائتمان تحت التسوية

 6,111,333  7,876,795 ذمم عمالء شركات تابعة
 6,696,086  7,016,980 فوائد مستحقة وغير مدفوعة 

 4,580,207  6,774,544 أمانات مؤقتة 
 5,505,477  5,791,128 توزيعات أرباح نقدية غير مدفوعة 

 1,987,990  4,867,682 مصاريف مستحقة
 2,775,327  3,472,620 ضرائب مستحقة

 4,655,044  3,239,143 فوائد وعموالت مدفوعة مقدماً 
 3,038,627  2,728,414 جهات مانحة من  تأمينات نقدية  

 5,700,000  2,650,000 مخصص مكافآت موظفيين
 2,767,005  1,669,949 عائد أصحاب حسابات اإلستثمار المطلق 

 1,240,000  975,000 مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة 
 315,086  500,397 ( 31غير مباشرة )إيضاح  مخصص تدني تسهيالت إئتمانية 

 6,256,487  - مشتقات مالية سالبة 
 4,894,110  3,802,099 أخرى 

 92,453,871  96,855,951 

 عالوة إصدار  . 19
 نتجت عالوة اإلصدار مما يلي: 

سهمًا من   10,008,685االستحواذ على المحفظة البنكية للبنك التجاري الفلسطيني من خالل قيام بنك فلسطين بإصدار   -
دوالر أمريكي الفرق بين سعر تداول    15,813,723أسهمه لمساهمي البنك التجاري الفلسطيني. تمثل عالوة اإلصدار والبالغة  

دوالر أمريكي للسهم وقيمتها األسمية والبالغة واحد دوالر أمريكي للسهم، وذلك وفقًا لما أقرته الهيئة    2,58األسهم والتي بلغت  
 .2016آذار    25ة غير العادية للبنك بتاريخ العام

سهمًا    4,070,239من رأسمال البنك أي ما يعادل    % 5إدخال مؤسسة التمويل الدولية كشريك إستراتيجي للبنك بمساهمة   -
( دوالر أمريكي للسهم الواحد، بمجموع عالوة 2,06بقيمة إسمية مقدارها واحد دوالر أمريكي للسهم وعالوة إصدار بقيمة )

حزيران   15وفقًا لما أقره مجلس إدارة البنك في جلسته التي انعقدت في  دوالر أمريكي، وذلك    8,384,692إصدار قدرها  
2008 . 

مليون سهم لإلكتتاب الثانوي مقصورًا على مساهمي البنك فقط بقيمة إسمية مقدارها واحد دوالر أمريكي للسهم   13طرح   -
دوالر أمريكي، وذلك وفقًا لما   650,000( دوالر أمريكي للسهم، بمجموع عالوة إصدار قدرها  0,05وعالوة إصدار بقيمة )

 . 2007نيسان  6أقرته الهيئة العامة غير العادية للبنك في جلستها التي انعقدت في 
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الفرنسية )المؤسسة( بحيث تستثمر من خاللها    بتوقيع اتفاقية مع مع مؤسسة بروباركو   2021تموز    15قام البنك بتاريخ   -
( للتنمية  الفرنسية  الوكالة  للبنك FISEAمجموعة  المؤسسة كشريك إستراتيجي  إدخال  للمؤسسة والتي تم بموجبها  التابعة   )

وة سهمًا بقيمة إسمية مقدارها دوالر أمريكي واحد للسهم وعال 7,272,727من رأسمال البنك أي ما يعادل  %3,34بمساهمة 
 دوالر أمريكي.  4,727,273( دوالر أمريكي للسهم الواحد، بمجموع عالوة إصدار قدرها  0,65إصدار بقيمة )

 اإلحتياطيات  . 20

 إحتياطي إجباري 
من األرباح الصـافية سـنويًا تخصـص لحسـاب االحتياطي اإلجباري وال   % 10وفقًا لقانون الشـركات وقانون المصـارف يقتطع نسـبة 

طاع قبل أن يبلغ مجموع المبالغ المتجمعة لهذا الحساب ما يعادل رأسمال البنك. ال يجوز توزيع االحتياطي يجوز وقف هـــذا االقت
ــطينية. لم يقم البنك   ــلطة النقد الفلســـــ ــبقة من ســـــ ــاهمين أو تحويل هذا االحتياطي إلى الخارج إال بموافقة مســـــ اإلجباري على المســـــ

 لمالية الموحدة مرحلية مختصرة.  باقتطاع االحتياطي اإلجباري كون هذه القوائم ا

 إحتياطي إختياري 
يمثل اإلحتياطي اإلختياري ما يتم إقتطاعه من قبل الشركات التابعة. لم تقم الشركات التابعة بإقتطاع إحتياطي إختياري خالل  

 الفترة.

 إحتياطي مخاطر مصرفية عامة 
من   % 1,5( بنسبة  6/2015يمثل هذا البند قيمة إحتياطي المخاطر الذي تم اقتطاعه وفقًا لتعليمات سلطة النقد الفلسطينية رقم )

التسهيالت والتمويالت االئتمانية المباشرة بعد طرح مخصص تدني التسهيالت والتمويالت االئتمانية والفوائد واألرباح والعموالت 
(، ال يتم 53/2013هيالت والتمويالت االئتمانية غير المباشرة. وفقًا لتعميم سلطة النقد الفلسطينية رقم )من التس  % 0,5المعلقة و 

تكوين إحتياطي مخاطر مصرفية عامة مقابل التسهيالت والتمويالت االئتمانية المباشرة الممنوحة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة 
(  9بتطبيق معيار التقارير المالية الدولي رقم )  2018ميم. قام البنك خالل عام  في حال انطبقت عليها الشروط الواردة في التع

وتسجيل أثر المعيار من حساب هذا االحتياطي بما يتعلق بالخسائر االئتمانية المتوقعة الخاصة بالمرحلتين األولى والثانية وفقًا 
ذا االحتياطي أو توزيعه إال بموافقة مسبقة من سلطة النقد (. ال يجوز التصرف به2/2018لتعليمات سلطة النقد الفلسطينية رقم )

 1,937,203بتحويل مبلغ  بناًء على قرار الهيئة العامة للبنك وموافقة سلطة النقد الفلسطينية، قام البنك خالل الفترة    الفلسطينية.
  .االحتياطي الى حساب األرباح المدورةمن رصيد    دوالر أمريكي 

 دوريةإحتياطي تقلبات  
من االصول المرجحة بالمخاطر كمصد رأس المال المضاد   % 0,66( تم احتساب ما نسبته  13/2019بموجب التعليمات رقم )

( بشأن مصد رأس المال 8/2022تعليمات رقم )  2022، أصدرت سلطة النقد الفلسطينية خالل عام  2019للتقلبات الدورية للعام  
حيث بلغ    ( من األصول المرجحة بالمخاطر تحتسب بشكل سنوي،% 2,5-0تكون النسبة ما بين )المضاد للتقلبات الدورية بحيث  

وحيث كان على المصرف االلتزام بتكوين مصد رأس   %0.5ما نسبته    2021مصد رأس المال المضاد للتقلبات الدورية عن العام  
البيانات المالية المرحلية والختامية اعتبارًا من شهر واالفصاح ضمن    2022آذار    31المال للتقلبات الدورية خالل مدة أقصاها  

يحظر على المصرف التصرف بالمبالغ المرصدة في بند إحتياطي التقلبات الدورية باستثناء الرسملة وذلك بعد    ،2023حزيران  
 .الحصول على الموافقة الخطية المسبقة من سلطة النقد الفلسطينية

  



 

27 

 

 توزيعات أرباح . 21

دوالر   26,094,067توزيع أرباح بمبلغ    2022نيسان    19امة للبنك في جلستها العادية التي انعقدت بتاريخ  أقرت الهيئة الع
دوالر أمريكي كأرباح نقدية على مساهمي البنك   19,569,017دوالر أمريكي كتوزيعات أسهم و   6,525,050أمريكي، وذلك بواقع  

الل الفترة على موافقة سلطة النقد الفلسطينية لرسملة رصيد احتياطي  كٌل بنسبة ما يملكه من أسهم البنك. حيث حصل البنك خ 
 دوالر أمريكي وإستغالله كجزء من توزيعات األسهم خالل الفترة.  1,937,203المخاطر المصرفية العامة بمبلغ  

دوالر أمريكي   10,404,000  توزيع أرباح بمبلغ  2021آذار    31أقرت الهيئة العامة للبنك في جلستها العادية التي انعقدت بتاريخ  
دوالر أمريكي كأرباح نقدية على مساهمي البنك كٌل بنسبة   8,323,200دوالر أمريكي كتوزيعات أسهم و   2,080,800وذلك بواقع  

 ما يملكه من أسهم البنك.

مجانية على المساهمين بنسبة توزيع أسهم    2022نيسان    17 أقرت الهيئة العامة العادية للبنك السالمي العربي المنعقدة بتاريخ 
من القيمة االسمية   % 4,36دوالر أمريكي وتوزيعات نقدية بنسبة    4,500,000من القيمة االسمية للسهم بإجمالي مبلغ    % 4,9

 . 2021  دوالر أمريكي عن نتائج أعمال البنك لعام  4,000,000للسهم بإجمالي مبلغ 

من  % 3,67توزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة   2021آذار   30ت بتاريخ  أقرت الهيئة العامة للبنك في جلستها التي انعقد
 % 2,9وتوزيعات نقدية بنسبة    2020دوالر أمريكي عن نتائج أعمال البنك لعام    3,250,000القيمة االسمية للسهم بإجمالي مبلغ  

   دوالر أمريكي. 2,565,000من القيمة االسمية للسهم بإجمالي مبلغ  

 مالية الموجودات  ال  محفظة  صافي أرباح . 22
 إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي: 

 أيلول  30أشهر المنتهية في    تسعةلل 
 2022  2021 

 دوالر أمريكي  دوالر أمريكي 
  الدخل الشامل بنود  عوائد توزيعات موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل  

 1,923,127  2,474,650 اآلخر
من خالل قائمة األرباح أو بالقيمة العادلة  عوائد توزيعات موجودات مالية  

 1,105,113  365,648 الخسائر
العادلة من  )خسائر( تقييم موجودات مالية بالقيمة  أرباح غير متحققة من 

 3,821,445  (443,886) خالل قائمة الدخل 
 -   8,293 من خالل قائمة األرباح أو الخسائربالقيمة العادلة  أرباح بيع موجودات مالية  

 (3,310)  -  بيع موجودات مالية بالكلفة المطفأة    ئرخسا
 (438,633)  (414,949) مصاريف عمولة إدارة إستثمارات

 1,989,756  6,407,742 
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 والتمويالت االئتمانية غير المباشرة والتسهيالت  على االستثمارات    مخصص خسائر ائتمانية متوقعة . 23
 . االئتمانية المباشرة  والتمويالت  ( على الموجودات المالية باستثناء التسهيالت 9يمثل هذا البند أثر معيار التقارير المالية رقم )

 ة النقد الفلسطينية غرامات سلط . 24
يمثل هذا البند غرامة مفروضة من سلطة النقد الفلسطينية على الشركة التابعة )البنك اإلسالمي العربي( بسبب مخالفة الشركة  

 التابعة لبعض تعليمات سلطة النقد الفلسطينية والقوانين ذات العالقة. 

 الحصة االساسية والمخفضة للسهم من ربح الفترة . 25
 أيلول  30 

2022  
 أيلول  30

2021 
 دوالر أمريكي  دوالر أمريكي 

 39,358,510  46,090,414 ربح الفترة العائد لمساهمي البنك 
 سهم  سهم 

 218,763,772  223,958,577 المتوسط المرجح لعدد األسهم المكتتب بها خالل الفترة 

 
 

  دوالر أمريكي
 

 دوالر أمريكي
 0.18  0.21 العائد إلى مساهمي البنك  للسهم من ربح الفترةالحصة األساسية والمخفضة  

  

   2022  أيلول  30 

 ( 3المرحلة )  ( 2المرحلة )  ( 1المرحلة ) 
 

 المجموع 
 أيلول  30 

2021 
 دوالر أمريكي  دوالر أمريكي  دوالر أمريكي  دوالر أمريكي  أمريكيدوالر   

أرصدة لدى سلطة النقد الفلسطينية  
 -   123,568  -  -  123,568 (4إيضاح )

لدى بنوك  واستثمارات  أرصدة  
 ( 55,919)  (193,556)  -  -  (193,556) (5ومؤسسات مصرفية إيضاح )

موجودات مالية بالكلفة المطفأة  
 454,834  2,482,261  1,358,030  (40,405)  1,164,636 (9إيضاح )

تسهيالت ائتمانية غير مباشرة  
 62,784  185,311  -  156,161  29,150 ( 31إيضاح )

 461,699  2,597,584  1,358,030  115,756  1,123,798 المجموع 
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 النقد وما في حكمه . 26
من المبالغ المبينة في قائمة المركز  المختصرة  يتكون النقد وما في حكمه الظاهر في قائمة التدفقات النقدية المرحلية الموحدة  

 كما يلي:   المختصرة  المالي المرحلية الموحدة
 أيلول  30 

2022  
 أيلول  30

2021 
 دوالر أمريكي  دوالر أمريكي 

 1,888,200,505  1,781,342,294 نقد وأرصدة لدى سلطة النقد الفلسطينية 
    يضاف:  

 624,698,287  612,152,266 أرصدة لدى بنوك ومؤسسات مصرفية 
 2,393,494,560  2,512,898,792 

    ينزل: 
 (24,156,559)  (29,093,089) ودائع لدى بنوك ومؤسسات مصرفية تستحق خالل فترة تزيد عن ثالثة أشهر  

 (4,062,368)  (6,000,000) إستثمارات لدى بنوك إسالمية تستحق خالل فترة تزيد عن ثالثة أشهر
 (87,736,318)  (73,039,445) أرصدة مقيدة السحب 

 (194,140,579)  (103,819,330) الفلسطينية ودائع سلطة النقد  
 (128,227,963)  ( 94,885,731) ودائع وأرصدة البنوك والمؤسسات المصرفية  

 (462,646,148)  (469,237,411) متطلبات االحتياطي االلزامي
 1,617,419,554  1,611,928,857 
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 معامالت مع جهات ذات عالقة  . 27
يعتبر البنك والشركة التابعة المساهمين الرئيسيين وأعضاء مجلس االدارة واإلدارة العليا وأية شركات يسيطرون عليها أو لهم القدرة 

السنة معامالت مع هذه الجهات تمثلت في ودائع وتسهيالت وتمويالت   /على التأثير بها كجهات ذات عالقة. تمت خالل الفترة  
 لي:ائتمانية ممنوحة كما ي

 

  

 2022 أيلول  30

 شركات  
ومشروع   حليفة

 مشترك

أعضاء مجلس   
اإلدارة واإلدارة  

 أخرى*  التنفيذية 

 

 المجموع 
 دوالر أمريكي  دوالر أمريكي  دوالر أمريكي  دوالر أمريكي 

        مة المركز المالي الموحدة:بنود قائ
 98,764,229  36,242,035  51,867,626  10,654,568 تسهيالت وتمويالت ائتمانية مباشرة 

        منها:
 337,735  337,735  -  - تسهيالت ائتمانية غير منتظمة 

 65,093,578  26,030,500  38,076,428  986,650 ودائع  
موجودات مالية بالقيمة العادلة من  

 4,973,332    4,973,332   خالل الدخل الشامل اآلخر 
 8,000,000  -  8,000,000  - موجودات مالية بالكلفة المطفأة 
 975,000  -  975,000  - مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة 

        إلتزامات محتملة:
 17,307,140  1,951,061  15,131,988  224,091 كفاالت 

 492,706  492,706  -  - إعتمادات 
 7,186,720  5,148,058  273,566  1,765,096 سقوف غير مستغلة 

بنود قائمة الدخل الموحدة للفترة  
        : 2022 أيلول  30المنتهية 

 3,149,949  1,032,697  1,863,515  253,737 فوائد وعموالت مقبوضة 
 375,948  151,322  224,626  - فوائد وعموالت مدفوعة 

 2021كانون األول  31

 شركات  
ومشروع   حليفة

 مشترك

أعضاء مجلس   
اإلدارة واإلدارة  

 أخرى*  التنفيذية 

 

 المجموع 
 دوالر أمريكي  دوالر أمريكي  دوالر أمريكي  دوالر أمريكي 

        مة المركز المالي الموحدة:بنود قائ
 84,984,262  30,547,514  50,461,025  3,975,723 تسهيالت وتمويالت ائتمانية مباشرة 

        منها:
 583,814  583,814  -  - تسهيالت ائتمانية غير منتظمة 

 69,466,541  29,734,843  38,080,993  1,650,705 ودائع  
 8,000,000  -  8,000,000  - موجودات مالية بالكلفة المطفأة 
 1,240,000  -  1,240,000  - مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة 

        إلتزامات محتملة:
 10,692,787  976,060  9,505,161  211,566 االت كف

 566,000  566,000  -  - إعتمادات 
 8,980,863  8,688,879  291,984  - سقوف غير مستغلة 

بنود قائمة الدخل الموحدة للفترة  
        : 2021 أيلول  30المنتهية 

 1,252,037  2,403,320  -   140,060 ائد وعموالت مقبوضة فو 
 146,245  877,588  -   -  فوائد وعموالت مدفوعة 
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يتم  *  وأقاربهم ومساهمين غير رئيسيين وذلك حسب ما  التنفيذية  الفروع وموظفين من غير االدارة  بند أخرى مدراء  يتضمن 

 اإلفصاح عنه لسلطة النقد الفلسطينية.

في   – كما  عالقة  ذات  لجهات  الممنوحة  المباشرة  االئتمانية  والتمويالت  التسهيالت  صافي    2022  أيلول  30يشكل 
نسبته    2021كانون األول    31و  المباشرة، على   %2,46و   % 2,80ما  والتمويالت االئتمانية  التسهيالت  من صافي 

 التوالي.

في   – كما  عالقة  ذات  لجهات  الممنوحة  المباشرة  االئتمانية  والتمويالت  التسهيالت  صافي    2022  أيلول  30يشكل 
 من قاعدة رأسمال البنك، على التوالي.  % 15,55و  % 17,57ما نسبته    2021كانون األول    31و 

 .%24إلى   %0,6المباشرة بالدوالر األمريكي بين   والتمويالت   على التسهيالت   والعائد   تتراوح أسعار الفائدة  –

 .% 21,25إلى   % 2المباشرة بالشيقل اإلسرائيلي بين    والتمويالت   على التسهيالت   الفائدة والعائد تتراوح أسعار   –

 .%21إلى    % 1,17المباشرة بالدينار األردني بين   والتمويالت   على التسهيالت   الفائدة والعائد تتراوح أسعار   –

   %.5إلى   % 0.1على الودائع بالدوالر األمريكي بين    الفائدة والعائد ار  تتراوح أسع –
 

 فيما يلي ملخص لمنافع اإلدارة العليا )رواتب ومكافآت ومنافع أخرى(:

 
 أيلول  30

2022  
 أيلول  30

2021 
 دوالر أمريكي  دوالر أمريكي 

 2,438,558  3,105,764 حصة اإلدارة العليا من الرواتب والمصاريف المتعلقة بها
 429,600  323,561 حصة اإلدارة العليا من تعويض نهاية الخدمة

 165,000  975,000 مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة
 360,000  360,000 بدالت رئيس مجلس اإلدارة 
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 قياس القيمة العادلة  . 28
. فيما يلي اإلفصـاحات الكمية لقياس  وشـركلته التابعة  لموجودات البنكيمثل الجدول التالي التسـلسـل الهرمي لقياس القيمة العادلة  

 :2022  أيلول 30القيمة العادلة والتسلسل الهرمي للموجودات كما في  

 
  

 قياس القيمة العادلة باستخدام      

  المجموع    

أسعار التداول  
في اسواق مالية  

 نشطة  
  )المستوى األول(

معطيات جوهرية  
 مالحظتها يمكن 

  )المستوى الثاني(

معطيات جوهرية  
ال يمكن  
 مالحظتها 

 )المستوى الثالث(
 دوالر أمريكي  دوالر أمريكي  دوالر أمريكي  دوالر أمريكي  تاريخ التقييم  

          موجودات مالية بالقيمة العادلة:
موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل  

          (:6)ايضاح الخسائر  وأقائمة األرباح  
 -  -  1,812,076  1,812,076  2022أيلول  30 مدرجة 

 8,989,263  -  -  8,989,263  2022أيلول  30 غير مدرجة 
موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل  

          (:8)إيضاح بنود الدخل الشامل اآلخر  
 -  -  46,718,991  46,718,991  2022أيلول  30 مدرجة 

 10,805,015  -  -  10,805,015  2022أيلول  30 غير مدرجة 
موجودات مالية تم اإلفصاح عنها بالقيمة  

          العادلة:
          (:9موجودات مالية بالكلفة المطفأة )إيضاح 

 38,756,082  -  90,939,435  129,695,517  2022أيلول  30 حكومية أذونات خزينة 
 -  -  30,649,930  30,649,930  2022أيلول  30 سندات مالية مدرجة في أسواق مالية 
 12,313,447  -  -  12,313,447  2022أيلول  30 سندات غير مدرجة في أسواق مالية 

 -  -  38,103,878  38,103,878  2022أيلول  30 صكوك إسالمية 
 25,769,178  -  -  25,769,178  2022أيلول  30 اسثتمارات عقارية 

الموجودات التي تقاس بالقيمة العادلة على  
          أساس متكرر 

مشتقات مالية موجبة بالقيمة العادلة من 
 خالل قائمة األرباح أو الخسائر 

 -  -  24,157,239  24,157,239  2022أيلول  30  (10)إيضاح 
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 : 2021كانون األول    31فيما يلي اإلفصاحات الكمية لقياس القيمة العادلة والتسلسل الهرمي للموجودات كما في  

 
إجراء تحويالت ألدوات مالية بين   2021كانون األول    31والعام المنتهي في    2022  أيلول  30لم يتم خالل الفترة المنتهية في  

 المستويين األول والثاني كما لم يتم إجراء أية تحويالت من وإلى المستوى الثالث.
 

  

 قياس القيمة العادلة بإستخدام      

 
 تاريخ التقييم 

  المجموع  

أسعار التداول  
في اسواق مالية  

 نشطة  
  )المستوى األول(

معطيات جوهرية  
 يمكن مالحظتها 
  )المستوى الثاني(

معطيات جوهرية  
ال يمكن  
 مالحظتها 

 )المستوى الثالث(
 دوالر أمريكي  دوالر أمريكي  دوالر أمريكي  دوالر أمريكي  

          موجودات مالية تم قياسها بالقيمة العادلة:
موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل  

          (:6قائمة األرباح أو الخسائر )ايضاح 
 -  -  1,333,421  1,333,421  2021كانون األول  31 مدرجة 

 8,920,428  -  -  8,920,428  2021كانون األول  31 غير مدرجة 
موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل  

          (:8)إيضاح   اآلخربنود الدخل الشامل 
 -  -  37,041,837  37,041,837  2021كانون األول  31 مدرجة 

 5,213,425  -  -  5,213,425  2021كانون األول  31 غير مدرجة 

تم اإلفصاح عنها بالقيمة  يموجودات مالية 
          العادلة:

          (:9موجودات مالية بالكلفة المطفأة )ايضاح 
 65,917,846  -  76,003,890  141,921,736  2021كانون األول  31 أذونات خزينة حكومية 

 -  -  41,865,136  41,865,136  2021كانون األول  31 سندات مدرجة 
 12,348,258  -  -  12,348,258  2021كانون األول  31 سندات غير مدرجة 

 -  -  33,709,792  33,709,792  2021كانون األول  31 صكوك إسالمية 
 25,962,178  -  -  25,962,178  2021كانون األول  31 إستثمارات عقارية 

المطلوبات التي تقاس بالقيمة العادلة على  
          أساس متكرر 

بالقيمة العادلة من    سالبة مشتقات مالية 
 خالل قائمة األرباح أو الخسائر  

 -  -  6,256,487  6,256,487  2021كانون األول  31 (18 )إيضاح
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 القيمة العادلة لألدوات المالية: 
 :2021كانون األول   31و   2022  أيلول  30يمثل الجدول التالي مقارنة للقيم الدفترية والقيم العادلة لألدوات المالية كما في  

 القيمة العادلة   القيمة الدفترية  
 أيلول  30 

2022 
كانون األول   31 

2021 
 أيلول  30 

2022 
كانون األول   31 

2021 
 دوالر أمريكي  دوالر أمريكي  دوالر أمريكي  دوالر أمريكي موجودات مالية 

 1,779,579,889  1,780,408,822  1,779,579,889  1,780,408,822 نقد وأرصدة لدى سلطة النقد الفلسطينية 
 782,230,313  609,091,541  782,230,313  609,091,541 أرصدة لدى بنوك ومؤسسات مصرفية 

العادلة من  موجودات مالية بالقيمة 
        خالل قائمة األرباح والخسائر 

 1,333,421  1,812,076  1,333,421  1,812,076 أسهم مدرجة 
 8,920,428  8,989,263  8,920,428  8,989,263 أسهم غير مدرجة 

 3,453,207,160  3,524,851,774  3,453,207,160  3,524,851,774 تسهيالت وتمويالت ائتمانية مباشرة 
موجودات مالية بالقيمة العادلة من  

        خالل بنود الدخل الشامل اآلخر
 37,041,837  46,718,991  37,041,837  46,718,991 أسهم مدرجة 

 5,213,425  10,805,015  5,213,425  10,805,015 أسهم غير مدرجة 
        موجودات مالية بالكلفة المطفأة:  

 141,921,736  129,695,517  141,921,736  136,301,833 أذونات خزينة حكومية 
 41,865,136  30,649,930  40,865,631  31,263,566 سندات مدرجة 

 12,348,258  12,313,447  12,348,258  12,313,447 سندات غير مدرجة 
 33,709,792  38,103,878  33,709,792  38,103,878 صكوك إسالمية 

 34,782,211  53,247,140  34,782,211  53,247,140 موجودات مالية أخرى 
 6,332,153,606  6,246,687,394  6,331,154,101  6,253,907,346 مجموع الموجودات 

        
        مطلوبات مالية 

 242,439,107  123,819,330  242,439,107  123,819,330 الفلسطينية ودائع سلطة النقد 
 120,061,868  94,885,731  120,061,868  94,885,731 ودائع بنوك ومؤسسات مصرفية 

 5,013,551,326  5,013,930,516  5,013,551,326  5,013,930,516 ودائع العمالء 
 291,588,276  298,660,383  291,588,276  298,660,383 تأمينات نقدية 
 72,500,000  67,500,000  72,500,000  67,500,000 قرض مساند 

 48,442,500  61,565,728  48,442,500  61,565,728 أموال مقترضة 
قروض االستدامة من سلطة النقد  

 22,307,552  32,195,268  22,307,552  32,195,268 الفلسطينية 
 31,900,160  30,774,334  31,900,160  30,774,334 مطلوبات عقود االجار 
 96,540,865  91,953,474  96,540,865  91,953,474 مطلوبات مالية أخرى 

 5,939,331,654  5,815,284,764  5,939,331,654  5,815,284,764 مجموع المطلوبات 
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 القطاعيالتحليل   . 29
 معلومات قطاعات أعمال

 فيما يلي معلومات قطاعات األعمال موزعة حسب األنشطة:

 

 معلومات التوزيع الجغرافي 
 فيما يلي توزيع اإليرادات والموجودات للبنك حسب القطاع الجغرافي:

  

  أفراد 
شركات ومؤسسات  

 خزينة   وقطاع عام 

 

  أخرى 

 المجموع 
 أيلول 30 

2022  
 أيلول 30

2021 
 دوالر أمريكي   دوالر أمريكي   دوالر أمريكي   دوالر أمريكي   دوالر أمريكي   دوالر أمريكي  

 231,835,923  252,881,207  5,876,838  37,988,387  117,102,336  91,913,646 إجمالي اإليرادات 
مخصص خسائر ائتمانية 

 (17,711,711)  (18,783,279)  42,501  (2,412,273)  (3,053,492)  (13,360,015) متوقعة، بالصافي
ديون معدومة لم يسبق 

 (1,494,988)  (1,441,308)  -  -  -  (1,441,308) التخصيص لها 
 194,543,047  232,656,620         نتائج أعمال القطاع 

 (129,131,973)  (150,106,241)         مصاريف غير موزعة 
 65,411,074  82,550,379         الربح قبل الضرائب 
 (20,618,511)  (31,037,903)         مصروف الضرائب 

 44,792,563  51,512,476         ربح الفترة
 

           معلومات أخرى 
 

 13,414,258  13,389,895         استهالكات واطفاءات 
 6,747,921  7,621,284         مصاريف رأسمالية

            

         
 أيلول 30

2022  
كانون األول  31

2021 
 6,508,221,806  6,432,497,155  221,909,384  2,685,735,997  2,426,069,708  1,098,782,066 إجمالي موجودات القطاع 
 6,012,122,377  5,902,786,913  210,229,957  379,966,057  2,644,382,670  2,668,208,229 إجمالي مطلوبات القطاع  

 المجموع   دولي  محلي  

 
 أيلول  30

2022  
 أيلول  30

2021  
 أيلول  30

2022  
 أيلول  30

2021  
 أيلول  30

2022  
 أيلول  30

2021 
 دوالر أمريكي   دوالر أمريكي   دوالر أمريكي   دوالر أمريكي   دوالر أمريكي   دوالر أمريكي  

 231,835,923  252,881,207  8,380,785  10,271,887  223,455,138  242,609,320 إجمالي اإليرادات 
 6,747,921  7,621,284  -  -  6,747,921  7,621,284 مصاريف رأسمالية

            
 المجموع   دولي  محلي  

 
 أيلول  30

2022  
كانون األول  31

2021  
 أيلول  30

2022  
كانون األول  31

2021  
 أيلول  30

2022  
األول كانون  31

2021 
 دوالر أمريكي   دوالر أمريكي   دوالر أمريكي   دوالر أمريكي   دوالر أمريكي   دوالر أمريكي  

 6,508,221,806  6,432,497,155  920,628,271  783,670,691  5,587,593,535  5,648,826,464 إجمالي الموجودات 
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 إدارة رأس المال . 30
 إن الهدف الرئيسي من إدارة رأسمال البنك هو الحفاظ على نسب رأسمال مالئمة بشكل يدعم نشاط البنك وُيعظم حقوق المساهمين. 

االقتصادية وطبيعة العمل. لم يقم يقوم البنك بإدارة هيكلة رأس المال وإجراء التعديالت الالزمة عليها في ضوء تغيرات الظروف  
البنك بإجراء أية تعديالت على األهداف والسياسات واإلجراءات المتعلقة بهيكلة رأس المال خالل الفترة الحالية والسنة السابقة 

 .دوالر أمريكي عبر توزيعات أسهم 6,525,050باستثناء قيام البنك برفع رأس المال المدفوع خالل الفترة بمبلغ  

تم تصنيف بنك فلسطين كمصرف ذو أهمية نظامية على المستوى المحلي وفقًا لإلطار العام للمصارف ذات األهمية النظامية 
 المعتمدة من مجلس إدارة سلطة النقد الفلسطينية. 

ا يلي نسبة كفاية وفيم  III( المستندة لمقررات بازل  8/2018تم احتساب نسبة كفاية وفقًا لتعليمات سلطة النقد الفلسطينية رقم )
 رأس المال: 

 

 

يقوم البنك بإدارة رأس المال بشكل يضمن استمرارية عملياته التشغيلية وتحقيق أعلى عائد ممكن على حقوق الملكية، ويتكون رأس 
 كما هو مبين في الجدول التالي:   III( المستندة لمقررات بازل  8/2018وفقًا لتعليمات سلطة النقد الفلسطينية رقم )  2021المال لعام  

 أيلول  30 
2022 

 كانون األول  31 
2021 

 دوالر أمريكي  دوالر أمريكي 
 435,198,925  423,226,602 (CET 1)صافي األسهم العادية  

 429,801,647  441,750,974 الشريحة األولى لرأس المال 
 116,655,481  120,447,732 الشريحة الثانية لرأس المال

 546,457,128  562,198,706 قاعدة رأس المال
    

 3,107,256,594  3,217,710,276 مخاطر االئتمان 
 34,291,742  40,522,692 مخاطر السوق 

 447,851,084  447,851,084 المخاطر التشغيلية
 3,589,399,420  3,706,084,052 مجموع الموجودات المرجحة بالمخاطر

 %  % 
 11,79  11,74 إلى الموجودات المرجحة بالمخاطر  (CET 1)نسبة األسهم العادية 

 11,97  11,92 نسبة الشريحة األولى إلى الموجودات المرجحة بالمخاطر
 3,25  3,25 نسبة الشريحة الثانية إلى الموجودات المرجحة بالمخاطر

 6,60  6,87 نسبة الشريحة األولى إلى الموجودات 
 8,40  8,74 الموجودات نسبة رأس المال التنظيمي إلى 

 15,22  15,17 نسبة كفاية رأس المال

 2021كانون األول  31  2022 أيلول 30 

  المبلغ  
إلى  نسبته

  الموجودات  
إلى الموجودات   نسبته

  المبلغ   المرجحة بالمخاطر 
إلى  نسبته

  الموجودات  
إلى الموجودات   نسبته

 المرجحة بالمخاطر 
 %  %  دوالر أمريكي   %  %  دوالر أمريكي  

 15,22  8,40  546,457,128  15,17  8,74  562,198,706 رأس المال التنظيمي 
 11,97  6,60  429,801,647  11,92  6,87  441,750,974 رأس المال األساسي 
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 إرتباطات والتزامات محتملة  . 31
 على البنك بتاريخ القوائم المالية التزامات محتملة مقابل ما يلي:

 أيلول  30 
2022  

 كانون األول  31
2021 

 دوالر أمريكي  دوالر أمريكي 
 206,492,217  210,765,124 كفاالت 

 46,069,513  40,060,223 اعتمادات 
 9,417,798  8,166,763 قبوالت

 286,553,199  292,368,246 سقوف تسهيالت وتمويالت ائتمانية غير مستغلة 
 322,700  221,850 أخرى 

 551,582,206  548,855,427 
 (315,086)  (500,397) ينزل: مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة 

 551,081,809  548,540,341 

دوالر أمريكي   35,041,435أمريكي ومبلغ    دوالر 12,497,841 بلغت العقود اآلجلة لبيع وشراء العمالت للعمالء القائمة مبلغ 
، على التوالي، وال يتم اإلفصاح عنها ضمن االرتباطات وااللتزامات المحتملة نظرًا 2021كانون    31و  2022  أيلول  30كما في  

لقيام البنك بتغطية مخاطر هذه العقود عبر إبرام عقود مقابلة لها لدى بنوك أخرى، باإلضافة إلى قيامه بحجز تأمينات نقدية بنسبة 
 ار أو عدم التزام العميل بالعقد. من كل عقد لتغطية أية انحرافات قد تحدث في األسع  % 10إلى    % 5

  :لتمويالت اإلئتمانية غير المباشرةالتسهيالت واأرصدة  جمالي  إفيما يلي ملخص الحركة على  

 2022  أيلول  30 
 المجموع   ( 3المرحلة )  ( 2المرحلة )  ( 1المرحلة ) 
 دوالر أمريكي  دوالر أمريكي  دوالر أمريكي  دوالر أمريكي 

 548,882,427  -  102,115,442  446,766,985 الفترةرصيد بداية  
 2,699,779  -  (22,549,068)  25,248,847 صافي التغير خالل الفترة 

 551,582,206  -  79,566,374  472,015,832 رصيد نهاية الفترة
 

 2021كانون األول    31 
 المجموع   ( 3المرحلة )  ( 2المرحلة )  ( 1المرحلة ) 
 دوالر أمريكي  دوالر أمريكي  دوالر أمريكي  أمريكيدوالر   

 600,831,785  -   50,040,463  550,791,322 رصيد بداية السنة
 ( 51,976,358)  -   52,074,979  (104,051,337) صافي التغير خالل السنة

 548,855,427  -   102,115,442  446,739,985 رصيد نهاية السنة
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 :  االئتمانية غير المباشرة والتمويالت  الخسائر االئتمانية المتوقعة للتسهيالت  فيما يلي ملخص الحركة على مخصص  

 

 2022أيلول    30 
 المجموع   ( 3)المرحلة    ( 2)المرحلة    ( 1)المرحلة   
 دوالر أمريكي  دوالر أمريكي  دوالر أمريكي  دوالر أمريكي 

 315,086  -  172,679  142,407 رصيد بداية الفترة
 185,311  -  156,161  29,150 صافي إعادة قياس الخسائر االئتمانية للفترة 

 500,397  -  328,840  171,557 رصيد نهاية الفترة
 

 2021كانون األول    31 
 المجموع   ( 3المرحلة )  ( 2المرحلة )  ( 1المرحلة ) 
 دوالر أمريكي  دوالر أمريكي  دوالر أمريكي  دوالر أمريكي 

 302,153  -  3,567  298,586 رصيد بداية السنة
 12,933  -  169,112  (156,179) صافي إعادة قياس الخسائر االئتمانية للسنة 

 315,086  -  172,679  142,407 رصيد نهاية السنة

 القضايا المقامة على البنك  . 32
، 2021كانون األول    31و  2022  أيلول  30( قضية كما في  248( و)230وشركاته التابعة )بلغ عدد القضايا المقامة على البنك  

 69,672,366دوالر أمريكي ومبلغ   67,089,595 على التوالي، وذلك ضمن النشاط الطبيعي للبنك. بلغت قيمة القضايا ما يعادل
، وفي تقدير إدارة ومحامي البنك فإنه لن يترتب ، على التوالي 2021كانون األول   31و  2022  أيلول  30دوالر أمريكي كما في 

 على البنك أية التزامات لقاء هذه القضايا باستثناء ما تم تخصيصه لمواجهتها.  

من قبل أفراد معينين لدى محكمة مقاطعة الواليات   2019كانون الثاني    1، تمَّ رفع دعوى قضائية ضد البنك في  2019خالل عام  
م المدعون بمطالبة وحيدة ضد البنك بناًء على المسؤولية  المتحدة للمقاطعة الشرقي ة من نيويورك. من خالل هذه الدعوى، تقدَّ

م البنك طلبًا لرفض الدعوى بناًء على 2019آب  17الثانوية بموجب قانون الواليات المتحدة الخاص بمكافحة اإلرهاب. في  ، قدَّ
م م البنك في    مجموعة من األسس القانونية. ردًا على الطلب، قدَّ كانون   24المدعون الئحة ادعاء معدلة. وبناًء على ذلك، قدَّ

م المدعون برٍد على طلب البنك رفض الئحة 2020شباط    4الحقًا، في    طلبًا لرفض الئحة االدعاء المعدلة.  2019األول   ، تقدَّ
م البنك بأوراق رده في   لدعوى.  تعزيزًا لطلبه رفض ا  2020آذار  10االدعاء المعدلة، وتقدَّ

، قرارًا برفض ذلك الجزء من طلب البنك رفض الدعوى بناًء على أسباب متعلقة باالختصاص 2021أيار    3أصدرت المحكمة بتاريخ  
يومًا من مرحلة االستكشاف بخصوص   120القضائي، ولكن "بدون تأثير" على حق البنك بتجديد ذلك الطلب بعد مضي فترة  

نطاق محدود لالستكشاف بخصوص االختصاص القضائي وذلك لتقرير فيما إذا كان   االختصاص القضائي. حددت المحكمة
البنك قد أرسل أو استقبل أي تحويالت من خالل الحسابات المراسلة الخاصة به في الواليات المتحدة لعدد صغير من عمالء  

محكمة على وجه التحديد إصدار قرار بشأن (. كما أجلَّ قرار ال 2003- 2001البنك المزعومين خالل الفترة الزمنية ذات الصلة )
دفع البنك المنفصل بأن المدعين قد أخفقوا في تقديم مطالبة كافية من الناحية القانونية ضد البنك. مرحلة االستكشاف بخصوص  

والتأكيد االختصاص القضائي جارية اآلن، وبعدها يعتزم البنك تجديد طلبه رفض الدعوى ألسباب متعلقة باالختصاص القضائي،  
على طلبه المعلق للرفض ألسباب تتعلق بالكفاية القانونية، حيث يعتزم البنك تجديد التماسه بالرفض ألسباب تتعلق باالختصاص 

 .2023القضائي، والضغط على التماسه المعلق بالرفض ألسباب تتعلق بالقصور القانوني، وذلك على األرجح خالل عام  
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إدارة البنك، يلتزم البنك بشكل كامل بالقوانين الفلسطينية وأفضل الممارسات الدولية. باإلضافة إلى ذلك، يلتزم تماشيًا مع التزام  
والمتطلبات الفلسطينية للحفاظ على   2015( لسنة  20البنك بشكل كامل بقانون مكافحة اإلرهاب وغسيل األموال الفلسطيني رقم )

ًا لمستشار البنك، فإن الدعوى القضائية في مراحلها األولى وال يمكن التنبؤ بأي أثر مالي سرية العمالء والمعامالت المصرفية. وفق
 بتاريخ البيانات المالية الموحدة. ووفًقا لمستشار البنك، فإن الدفوع المثارة في طلب البنك رفض الدعوى هي دفوع قوية. 

 تركز المخاطر في المنطقة الجغرافية . 33
عة غالبية أنشطتهم في فلسطين. إن عدم استقرار الوضع السياسي واالقتصادي في المنطقة يزيد من يمارس البنك وشركاته التاب

 خطر ممارسة البنك وشركاته التابعة ألنشطتهم وقد يؤثر سلبًا على أدائهم.


