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فلسطينبـنـك 

محدودةمساهـمــة عامة شركة 

) مدققة(غير الالقوائم المالية المرحلية الموحدة المختصرة

٢٠٢٢آذار٣١



  إرنست ویونغ
١٣٧٣صندوق برید 
الطابق السابع 

الماصیون  -مبنى بادیكو ھاوس 
فلسطین   –رام هللا  

: ھاتف    ٢٢٤٢١٠١١ ٩٧٠+
+٢٢٤٢٢٣٢٤ ٩٧٠ : فاكس   

www.ey.com

عضو في مؤسسة إرنست ویونغ العالمية 

تقریر حول مراجعة المعلومات المالية المرحلية  
إلى رئيس وأعضاء مجلس إدارة بنك فلسطين

المقدمة

(البنك)   وشركاته التابعة  شركة بـنـك فلسطين شركة مساهـمــة عامة محدودةالقوائم المالية المرحلية الموحدة المختصرة ل  لقد راجعنا
وقائمة الدخل    ٢٠٢٢آذار    ٣١لمركز المالي المرحلية الموحدة المختصرة كما في  قائمة ا  من  والتي تتكون   ٢٠٢٢  آذار   ٣١كما في  

المرحلية الموحدة المختصرة وقائمة الدخل الشامل المرحلية الموحدة المختصرة وقائمة التغيرات في حقوق الملكية المرحلية الموحدة 
.التفسيریةة الثالثة أشهر المنتهية في ذلك التاریخ واإلیضاحات  المختصرة وقائمة التدفقات النقدیة المرحلية الموحدة المختصرة لفتر 

مسؤول اإلدارة  لإ عن    ةإن  وفقًا  المرحلية  المالية  المعلومات  هذه  وعرض  رقمعداد  الدولي  المحاسبة  المالية   ٣٤  معيار  "التقاریر 
المرحلية استنادًا إلى مراجعتنا. ن مسؤوليتنا هي التوصل إلى نتيجة حول هذه المعلومات المالية إالمرحلية". 

جعة انطاق المر 

المراجعة   مراجعتنا وفقًا للمعيار الدولي المتعلق بعمليات  المرحلية من قبل مدقق    ٢٤١٠لقـد جرت  "مراجعة المعلومات المالية 
باستفسارات بشكل أساسي من األشخاص  الحسابات المستقل للمنشأة". إن عملية مراجعة المعلومات المالية المرحلية تتمثل في القيام  

المسؤولين عن األمور المالية والمحاسبية، وتطبيق إجراءات تحليلية، وإجراءات مراجعة أخرى. إن نطاق أعمال المراجعة أقل بكثير 
على تأكيدات حول   من نطاق أعمال التدقيق التي تتم وفقًا لمعایير التدقيق الدولية وبالتالي ال تمكننا أعمال المراجعة من الحصول
كافة األمور الهامة التي من الممكن تحدیدها من خالل أعمال التدقيق، وعليه فإننا ال نبدي رأي تدقيق حولها.

النتيجة 

  دها، بناًء على مراجعتنا، لم یسترع انتباهنا أیة أمور تجعلنا نعتقد بأن القوائم المالية المرحلية الموحدة المختصرة المرفقة لم یتم إعدا
). ٣٤من كافة النواحي الجوهریة وفقًا لمعيار المحاسبة الدولي رقم ( 

الشرق األوسط  –إرنست ویونغ 
٢٠٦/٢٠١٢رخصة رقم 

عبد الكریم محمود 
١٠١/٢٠١٧رخصة رقم 

٢٠٢٢ أیار   ١٥
فلسطين   -رام هللا 



المرحلية الموحدة المختصرة الماليةالقوائم جزءًا من هذه ٣٣إلى ١من تشكل اإلیضاحات المرفقة

١

م. ع. م. بنك فلسطين

المختصرةالموحدة المرحليةالمركز الماليقائمة 
٢٠٢٢آذار ٣١كما في 

آذار٣١
٢٠٢٢

كانون األول ٣١
٢٠٢١

(مدققة)(غير مدققة) 
دوالر أمریكي دوالر أمریكي إیضاح 

الموجودات 
٤١٬٨١٤٬١٥٤٬٠٠٠١٬٧٧٩٬٥٧٩٬٨٨٩نقد وأرصدة لدى سلطة النقد الفلسطينية

٥٦٧٤٬١٨٨٬٠٢٦٧٨٢٬٢٣٠٬٣١٣ومؤسسات مصرفية أرصدة واستثمارات لدى بنوك  
٦١٠٬٩٠٣٬٢٨٧١٠٬٢٥٣٬٨٤٩الخسائر أو موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة األرباح 

٧٣٬٤٨٩٬٤٧٧٬٩٢٤٣٬٤٥٣٬٢٠٧٬١٦٠ائتمانية مباشرة وتمویالت تسهيالت 
٨٤٦٬٥٩١٬٧٢٤٤٢٬٢٥٥٬٢٦٢اآلخرموجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل 

٩٢٣٦٬٧٢١٬٣٢٧٢٢٨٬٨٤٥٬٤١٧موجودات مالية بالكلفة المطفأة 
٩٬٨١٠٬٥٥٨٩٬٦٧١٬٠٥٢ومشروع مشترك إستثمار في شركات حليفة

٢٦٬١٤٢٬٦٧٨٢٥٬٩٦٢٬١٧٨إستثمارات عقاریة  
١١٣٬١٢٥٬٣٩٨١١٥٬٨٩٧٬٨١٤ممتلكات وآالت ومعدات وحق استخدام أصول 

١٬٢٩٨٬٥٢٤١٬٣٦٦٬٧٩٢مشاریع تحت التنفيذ 
١٥٬٠٢٣٬٥٨٨١٤٬٦١٣٬٨٩٣موجودات غير ملموسة 

١٠٤٧٬٢٧٧٬٦٤٧٤٤٬٣٣٨٬١٨٧موجودات أخرى 
٦٬٤٨٤٬٧١٤٬٦٨١٦٬٥٠٨٬٢٢١٬٨٠٦الموجودات مجموع 

المطلوبات وحقوق الملكية 
المطلوبات 

١١١٩٦٬٥٦٢٬٥٨٦٢٤٢٬٤٣٩٬١٠٧ودائع سلطة النقد الفلسطينية
١٢١٠٧٬٣٤٢٬٨٠٦١٢٠٬٠٦١٬٨٦٨ودائع بنوك ومؤسسات مصرفية 

١٣٤٬٩٩٦٬٧٨١٬٤٤٠٥٬٠١٣٬٥٥١٬٣٢٦ودائع العمالء 
١٤٣١٩٬٩٦٧٬٨٩٢٢٩١٬٥٨٨٬٢٧٦تأمينات نقدیة 
٧٢٬٥٠٠٬٠٠٠٧٢٬٥٠٠٬٠٠٠قرض مساند 

١٥٥٥٬٧٥٦٬٠٦٣٤٨٬٤٤٢٬٥٠٠أموال مقترضة 
٢٨٬٠٦٥٬٠٨٣٢٢٬٣٠٧٬٥٥٢قروض االستدامة من سلطة النقد الفلسطينية 

٣٠٬٦٩٠٬٨٩٣٣١٬٩٠٠٬١٦٠مطلوبات عقود االیجار 
١٦٥٢٬٢٩٩٬٤٧٢٥٠٬٩٨٣٬٣٢٣مخصصات متنوعة 

١٧١٤٬٥٠٢٬٣٧٠٢١٬٤٩٢٬٣١٤مخصصات الضرائب 
١٨٩٥٬٦١٢٬٣٥٣٩٦٬٨٥٥٬٩٥١مطلوبات أخرى 

٥٬٩٧٠٬٠٨٠٬٩٥٨٦٬٠١٢٬١٢٢٬٣٧٧مجموع المطلوبات 
حقوق الملكية 

١٢١٧٬٤٣٣٬٥٢٧٢١٧٬٤٣٣٬٥٢٧رأس المال المدفوع 
١٩٢٩٬٥٧٥٬٦٨٨٢٩٬٥٧٥٬٦٨٨عالوة إصدار 

٢٠٦١٬٨٨٣٬٦٠٧٦١٬٨٨٣٬٦٠٧إحتياطي إجباري 
٢٠٢٤٦٬٣٦١٢٤٦٬٣٦١إحتياطي إختياري 

٢٠١٠٬٣١١٬٨٧٧١٠٬٣١١٬٨٧٧إحتياطي مخاطر مصرفية عامة 
٢٠٤٠٬٠٠٠٬٠٠٠٤٠٬٠٠٠٬٠٠٠إحتياطي تقلبات دوریة  
) ١٬٦٩٢٬٥٤٩() ٧٢٦٬٥١١(٨إحتياطي القيمة العادلة 

٩٣٬٣١٩٬٧٨٩٧٧٬٦١٢٬٥٣٢أرباح مدورة  
٤٥٢٬٠٤٤٬٣٣٨٤٣٥٬٣٧١٬٠٤٣مجموع حقوق ملكية مساهمي البنك 

٦٢٬٥٨٩٬٣٨٥٦٠٬٧٢٨٬٣٨٦حقوق جهات غير مسيطرة 
٥١٤٬٦٣٣٬٧٢٣٤٩٦٬٠٩٩٬٤٢٩حقوق الملكية مجموع  

٦٬٤٨٤٬٧١٤٬٦٨١٦٬٥٠٨٬٢٢١٬٨٠٦مجموع المطلوبات وحقوق الملكية 
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٢

.م.ع.مبنك فلسطين

المختصرةالموحدة المرحلية  الدخلقائمة 
٢٠٢٢آذار ٣١أشهر المنتهية في للثالثة

آذار ٣١أشهر المنتهية في للثالثة
٢٠٢٢٢٠٢١

(غير مدققة)(غير مدققة) 
دوالر أمریكي دوالر أمریكي إیضاح 

٤٠٬٨١٨٬١٥٣٤٠٬٥٩٣٬٩٤١الفوائد الدائنة 
)١٠٬٣٨١٬٤٧٦()٧٬٤٤١٬٧٢٩(الفوائد المدینة 

٣٣٬٣٧٦٬٤٢٤٣٠٬٢١٢٬٤٦٥صافي إیرادات الفوائد  
١٣٬٢٩٥٬٥٣٦١٠٬٨٦٩٬٩٣٦صافي إیرادات التمویل واإلستثمارات  

١٣٬٢٨٢٬٨٨٧١٠٬٦٩٣٬٥٢٦صافي إیرادات العموالت
٥٩٬٩٥٤٬٨٤٧٥١٬٧٧٥٬٩٢٧صافي إیرادات الفوائد والعموالت والتمویل واالستثمار 

٦٬٠٩٠٬٤٥٥٦٬٠٧٨٬٢٨٤أرباح عمالت أجنبية 
٢٢١٬٠٩٣٬٣٦٠٥٨٢٬٨٩٢صافي أرباح محفظة الموجودات المالية  

١٣٩٬٥٠٦١١٣٬٧١٥حليفةاتحصة البنك من نتائج أعمال شرك
٣٬٢٤٦٬٧٨١٢٬٩١٣٬٩٥٥، بالصافي إیرادات أخرى 

٧٠٬٥٢٤٬٩٤٩٦١٬٤٦٤٬٧٧٣مخصصات الخسائر االئتمانية المتوقعة إجمالي الدخل قبل 

)٧٬٠١٨٬٧٧٨()٥٬٥٩٢٬٤٤٠(مخصص خسائر ائتمانية متوقعة 

٦٤٬٩٣٢٬٥٠٩٥٤٬٤٤٥٬٩٩٥إجمالي الدخل

المصروفات
)١٩٬٥٨٥٬٩٤٧()٢٠٬٤٣٥٬٦٧١(نفقات الموظفين 

)١٢٬٢٥٠٬١٨٠()١٢٬٩٢٩٬٢٢٦(تشغيلية أخرى مصاریف
)٤٬٦٩١٬٧٤٥()٤٬٤٩٧٬٩٤٠(إستهالكات واطفاءات 

)٥٧٧٬٤٦٥()٥٢٣٬١٢٢(دیون معدومة لم یسبق التخصيص لها  
)١٠٬٠٠٠()٢٥٬٠٠٠(٢٣غرامات سلطة النقد الفلسطينية 

)٣٧٬١١٥٬٣٣٧()٣٨٬٤١٠٬٩٥٩(إجمالي المصروفات
٢٦٬٥٢١٬٥٥٠١٧٬٣٣٠٬٦٥٨الربح قبل الضرائب 
)٥٬٩٩١٬٦٠٠()٨٬٩٢٩٬٨٠١(١٧مصروف الضرائب

١٧٬٥٩١٬٧٤٩١١٬٣٣٩٬٠٥٨ربح الفترة  

ویعود إلى: 
١٥٬٧٠٧٬٢٥٧١٠٬٠٧٩٬٤٦٧مساهمي البنك 

١٬٨٨٤٬٤٩٢١٬٢٥٩٬٥٩١جهات غير مسيطرة 

١٧٬٥٩١٬٧٤٩١١٬٣٣٩٬٠٥٨

٢٤٠.٠٧٢٠٬٠٤٨الفترة العائد إلى مساهمي البنكالحصة األساسية والمخفضة للسهم من ربح 
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٣

م.ع.م.بنك فلسطين

المختصرة الموحدة المرحليةقائمة الدخل الشامل
٢٠٢٢آذار ٣١أشهر المنتهية في للثالثة

آذار ٣١أشهر المنتهية في للثالثة
٢٠٢٢٢٠٢١

(غير مدققة)(غير مدققة)
دوالر أمریكي أمریكي دوالر 

١٧٬٥٩١٬٧٤٩١١٬٣٣٩٬٠٥٨ربح الفترة 
بنود الدخل الشامل األخرى: 

بنود لن یتم إعادة تصنيفها إلى قائمة الدخل الموحدة في فترات 
:الحقة

٩٤٢٬٥٤٥١٬٢٠٤٬٤٤٩أرباح تقييم موجودات مالية من خالل بنود الدخل الشامل األخرى 
٩٤٢٬٥٤٥١٬٢٠٤٬٤٤٩إجمالي البنود التي لن یتم إعادة تصنيفها إلى قائمة الدخل الموحدة

١٨٬٥٣٤٬٢٩٤١٢٬٥٤٣٬٥٠٧إجمالي الدخل الشامل للفترة  

ویعود إلى: 
١٦٬٦٧٣٬٢٩٥١١٬٤١٨٬٦٣٢مساهمي البنك

١٬٨٦٠٬٩٩٩١٬١٢٤٬٨٧٥جهات غير مسيطرة
١٨٬٥٣٤٬٢٩٤١٢٬٥٤٣٬٥٠٧
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٤

م. ع.م.بنك فلسطين

المختصرة الموحدة المرحليةالملكية في حقوق قائمة التغيرات
٢٠٢٢آذار ٣١أشهر المنتهية في للثالثة

احتياطيات

مجموع  
حقوق الملكية 

حقوق جهات  
غير مسيطرة 

حقوق 
الملكية 

أرباح  
مدورة 

القيمة 
العادلة

تقلبات 
دوریة

مخاطر 
مصرفية عامة  اختياري إجباري

عالوة 
اصدار

المالرأس 
المدفوع

دوالر أمریكي  دوالر أمریكي  دوالر أمریكي  دوالر أمریكي  دوالر أمریكي  دوالر أمریكي  دوالر أمریكي  دوالر أمریكي  دوالر أمریكي  دوالر أمریكي  دوالر أمریكي  ٢٠٢٢آذار٣١
٤٩٦٬٠٩٩٬٤٢٩ ٦٠٬٧٢٨٬٣٨٦ ٤٣٥٬٣٧١٬٠٤٣ ٧٧٬٦١٢٬٥٣٢ )١٬٦٩٢٬٥٤٩ ( ٤٠٬٠٠٠٬٠٠٠ ١٠٬٣١١٬٨٧٧ ٢٤٦٬٣٦١ ٦١٬٨٨٣٬٦٠٧ ٢٩٬٥٧٥٬٦٨٨ ٢١٧٬٤٣٣٬٥٢٧ الرصيد في بدایة الفترة  
١٧٬٥٩١٬٧٤٩ ١٬٨٨٤٬٤٩٢ ١٥٬٧٠٧٬٢٥٧ ١٥٬٧٠٧٬٢٥٧ - - - - - - - ربح الفترة 

٩٤٢٬٥٤٥ )٢٣٬٤٩٣ ( ٩٦٦٬٠٣٨ - ٩٦٦٬٠٣٨ - - - - - - بنود الدخل الشامل األخرى 
١٨٬٥٣٤٬٢٩٤ ١٬٨٦٠٬٩٩٩ ١٦٬٦٧٣٬٢٩٥ ١٥٬٧٠٧٬٢٥٧ ٩٦٦٬٠٣٨ - - - - - - إجمالي الدخل الشامل للفترة 

٥١٤٬٦٣٣٬٧٢٣ ٦٢٬٥٨٩٬٣٨٥ ٤٥٢٬٠٤٤٬٣٣٨ ٩٣٬٣١٩٬٧٨٩ )٧٢٦٬٥١١ ( ٤٠٬٠٠٠٬٠٠٠ ١٠٬٣١١٬٨٧٧ ٢٤٦٬٣٦١ ٦١٬٨٨٣٬٦٠٧ ٢٩٬٥٧٥٬٦٨٨ ٢١٧٬٤٣٣٬٥٢٧ الرصيد في نهایة الفترة (غير مدققة) 

احتياطيات

مجموع  
حقوق الملكية 

حقوق جهات  
غير مسيطرة 

حقوق 
الملكية 

أرباح  
مدورة 

القيمة 
العادلة

تقلبات 
دوریة

مخاطر 
مصرفية عامة  اختياري إجباري

عالوة 
اصدار

رأس المال
المدفوع

دوالر أمریكي  دوالر أمریكي  دوالر أمریكي  دوالر أمریكي  دوالر أمریكي  دوالر أمریكي  دوالر أمریكي  دوالر أمریكي  دوالر أمریكي  دوالر أمریكي  دوالر أمریكي  ٢٠٢١آذار ٣١
٤٣٣٬٥٢٠٬٦٧١ ٥٤٬٣٠٠٬٣١٠ ٣٧٩٬٢٢٠٬٣٦١ ٤٣٬٧٦٣٬١٥٩ )٤٬٩٩٩٬٧٩٢ ( ٤٠٬٠٠٠٬٠٠٠ ١٠٬٣١١٬٨٧٧ ٢٤٦٬٣٦١ ٥٦٬٩٧٠٬٣٤١ ٢٤٬٨٤٨٬٤١٥ ٢٠٨٬٠٨٠٬٠٠٠ الرصيد في بدایة الفترة  
١١٬٣٣٩٬٠٥٨ ١٬٢٥٩٬٥٩١ ١٠٬٠٧٩٬٤٦٧ ١٠٬٠٧٩٬٤٦٧ - - - - - - - ربح الفترة 
١٬٢٠٤٬٤٤٩ )١٣٤٬٧١٦ ( ١٬٣٣٩٬١٦٥ - ١٬٣٣٩٬١٦٥ - - - - - - بنود الدخل الشامل األخرى 
١٢٬٥٤٣٬٥٠٧ ١٬١٢٤٬٨٧٥ ١١٬٤١٨٬٦٣٢ ١٠٬٠٧٩٬٤٦٧ ١٬٣٣٩٬١٦٥ - - - - - - إجمالي الدخل الشامل للفترة 

٢٨ - ٢٨ ٢٨ - - - - - - - كسور أسهم موزعة 
- - - )٢٬٠٨٠٬٨٠٠ ( - - - - - - ٢٬٠٨٠٬٨٠٠ ) ٢١توزیعات أسهم (ایضاح  
)٩٬٥٥٢٬٨٠٤ ( )١٬٢٢٩٬٦٠٤ ( )٨٬٣٢٣٬٢٠٠ ( )٨٬٣٢٣٬٢٠٠ ( - - - - - - - ) ٢١توزیعات نقدیة (ایضاح 

٤٣٦٬٥١١٬٤٠٢ ٥٤٬١٩٥٬٥٨١ ٣٨٢٬٣١٥٬٨٢١ ٤٣٬٤٣٨٬٦٥٤ )٣٬٦٦٠٬٦٢٧ ( ٤٠٬٠٠٠٬٠٠٠ ١٠٬٣١١٬٨٧٧ ٢٤٦٬٣٦١ ٥٦٬٩٧٠٬٣٤١ ٢٤٬٨٤٨٬٤١٥ ٢١٠٬١٦٠٬٨٠٠ الرصيد في نهایة الفترة (غير مدققة) 
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٥

.مع.م.فلسطينبنك 

المختصرة الموحدة  المرحليةقائمة التدفقات النقدیة
٢٠٢٢آذار ٣١أشهر المنتهية في ثالثةلل

آذار ٣١أشهر المنتهية في للثالثة
٢٠٢٢٢٠٢١

(غير مدققة)(غير مدققة)
أمریكي دوالر  دوالر أمریكي إیضاح

أنشطة التشغيل 
٢٦٬٥٢١٬٥٥٠١٧٬٣٣٠٬٦٥٨ربح الفترة قبل الضرائب 

تعدیالت: 
٤٬٤٩٧٬٩٤٠٤٬٦٩١٬٧٤٥إستهالكات واطفاءات

)٧٣٧٬٥٥١((١٬٠٩٣٬٣٦٠)صافي أرباح موجودات مالية
٢١٥٬٤٦١٢٣٧٬٣٥١تكاليف تمویل عقود االیجار 

٥٬٥٩٢٬٤٤٠٧٬٠١٨٬٧٧٨ائتمانية متوقعة مخصص خسائر  
٢٬٤٢٠٬٩٣٦٢٬٧٦٢٬٥٢٧مخصصات متنوعة 

)١١٣٬٧١٥((١٣٩٬٥٠٦)حصة البنك من نتائج أعمال شركات حليفة 
١٦٬٦١٢(١٠٨٬٦٤٣)خسائر استبعاد ممتلكات وآالت ومعدات
٥٢٣٬١٢٢٥٧٧٬٤٦٥دیون معدومة لم یسبق التخصيص لها 

)١٬٥١٤٬٣٩٦(١٬٣٢٩بنود أخرى غير نقدیة 
٣٨٬٤٣١٬٢٦٩٣٠٬٢٦٩٬٤٧٤

التغير في الموجودات والمطلوبات: 
)٣٬٥٨٣٬٣٩٨((٤٢٬٧٧٤٬٩٦٨)تسهيالت وتمویالت ائتمانية مباشرة 

)٢١٬٧٤٣٬٢٣٧((٥٦٬٥١٢٬٩٣٤)النقدي متطلبات اإلحتياطي اإللزامي
٧١٤٬٣٠٠(٢٬٩٣٩٬٤٦٠)موجودات أخرى 

٥١٬٣٤٦٬٢٩٤(١٦٬٧٦٩٬٨٨٦)ودائع العمالء 
٥٬٧٥٧٬٥٣١٥٧٩٬٣٣٦قروض االستدامة من سلطة النقد الفلسطينية 

)١٬٤٣٠٬٢٦٤(٢٨٬٣٧٩٬٦١٦تأمينات نقدیة 
)٢٠٬٦٨٦٬٨٦٧((١٬٢٤٨٬٦١٧)مطلوبات أخرى 

٣٥٬٤٦٥٬٦٣٨)٤٧٬٦٧٧٬٤٤٩(أنشطة التشغيل قبل الضرائب والمخصصات من  (المستخدم في)صافي النقد  
)١٠٬٧٠٨٬٢٥٨((١٥٬٩١٩٬٧٤٥)ضرائب مدفوعة 

)٢٬٦٨٦٬٦٣٨((١٬١٠٤٬٧٨٧)مخصصات متنوعة مدفوعة 
٢٢٬٠٧٠٬٧٤٢(٦٤٬٧٠١٬٩٨١)من أنشطة التشغيل (المستخدم في)صافي النقد  

أنشطة اإلستثمار 
-)٣٬٨٢٠٬٨٨٧(موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشاملشراء  
)٧٠٬٠٠٠(- موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة األرباح والخسائر شراء

)١١٬٤٣٨٬٩١٠()٢٤٬٤٠٠٬٥٨٣(شراء موجودات مالية بالكلفة المطفأة 
١٦٬٤٧٤٬١٠٥١٣٬٠٧٦٬٠٠٠المطفأة استحقاق موجودات مالية بالكلفة  

)٣٬٠٠٠٬٠٠٠()٢٬٠٠٠٬٠٠٠(ودائع بنوك ومؤسسات مصرفية تستحق خالل فترة تزید عن ثالثة أشهر 
١٬٠١٧٬٧٤٥١٬٠٢٧٬٤٦٠عوائد أسهم مقبوضة 
- )١٤٦٬٨٥٣(عمولة إدارة استثمارات

- )٢٧٬١٩٣٬٠١٠(تزید عن ثالثة أشهر ودائع لدى بنوك ومؤسسات مصرفية تستحق خالل فترة  
٣٠٬٩٩٦٬٩٧٤)٣٬٠٤٥٬٦٨٩(أرصدة مقيدة السحب 

- )٣١٬٥١٧٬٨٨٥(أشهر ٣ودائع سلطة النقد الفلسطينية خالل فترة أكثر من 
)٢٢٦٬٦٤٥()٨١١٬٧٠٦(موجودات غير ملموسة 

)٣١٥٬٢٩٠()١٣٨٬٨٨٩(مشاریع تحت التنفيذ 
)٨٢٨٬٠٨٩()٧٥٢٬٠٨١(ممتلكات وآالت ومعدات شراء  
٢٦٥٬٣٧٠٥٣٬٥٨٣ممتلكات وآالت ومعدات بيع

١٢٣٬٠٠٠- ستثمارات عقاریة اإلالتغير في
٢٩٬٣٩٨٬٠٨٣)٧٦٬٠٧٠٬٣٦٣(من أنشطة االستثمار صافي النقد (المستخدم في)

أنشطة التمویل
)٢٬٠٢٩٬٦٧٥()١٬٩٤٧٬٠٥٩(اإلیجار دفعات التزامات عقود  

٧٬٣١٣٬٥٦٣٩٬٣٩٦٬١٠١أموال مقترضة 
٢٨- كسور أسهم موزعة 
)١٬٢٩٩٬٣٩٥()١٣١٬٨٢٠(أرباح نقدیة موزعة 

٥٬٢٣٤٬٦٨٤٦٬٠٦٧٬٠٥٩أنشطة التمویل من  صافي النقد  
٥٧٬٥٣٥٬٨٨٤)١٣٥٬٥٣٧٬٦٦٠(الزیادة في النقد وما في حكمه(النقص)

١٬٧٨٧٬٨٦٨٬٢٦٥١٬٣٤٢٬٥٧٩٬٧٦٧النقد وما في حكمه في بدایة الفترة 
٢٥١٬٦٥٢٬٣٣٠٬٦٠٥١٬٤٠٠٬١١٥٬٦٥١النقد وما في حكمه في نهایة الفترة 

٩٬١٢٨٬٩٧١٨٬٨٠٧٬٦٩٨فوائد مدفوعة 
٥٦٬٤٥٤٬٨٦٥٥٤٬٩٦٠٬٢٣٣فوائد مقبوضة
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م.ع.م بنك فلسطين

القوائم المالية المرحلية الموحدة المختصرةإیضاحات حول 
٢٠٢٢آذار ٣١

عــام .١

وُسِجل لدى مسجل الشركات في السلطة الوطنية الفلسطينية، في مدینة غزة في فلسطين، ١٩٦٠تأسس بنك فلسطين (البنك) عام  
وتعدیالته الالحقة. ١٩٢٩) بموجب قانون الشركات لسنة ٥٦٣٢٠٠٠٩٦قم (كشركة مساهمة عامة محدودة تحت ر 

مليون  ٢٠٠مليون سهم بقيمة إسمية دوالر أمریكي واحد للسهم بعد أن تم زیادته من  ٢٥٠یتألف رأسمال البنك المصرح به من  
يئة العامة للبنك في جلستها العادیة التي . أقرت اله٢٠١٨آذار  ٢٩سهم وفقًا لقرار الهيئة العامة غير العادیة التي انعقدت في  

دوالر أمریكي عبر توزیعات أسهم. كما أقرت الهيئة  ٤٬٠٨٠٬٠٠٠رفع رأس المال المدفوع بواقع  ٢٠٢٠آذار  ٢٦انعقدت بتاریخ  
والر أمریكي  د٢٬٠٨٠٬٨٠٠رفع رأس مال البنك المدفوع بواقع  ٢٠٢١آذار  ٣١العامة للبنك في جلستها العادیة التي عقدت بتاریخ  

اتفاقية مع مؤسسة بروباركو الفرنسية تستثمر من خاللها  ٢٠٢١عبر توزیعات أسهم. إضافة إلى ذلك، وقع البنك خالل عام  
مليون دوالر أمریكي في البنك عبر  ٧٬٢٧٢٬٧٢٧) التابعة لمؤسسة بروباركو ما قيمته FISEAمجموعة الوكالة الفرنسية للتنمية (

دوالر أمریكي كما في ٢١٧٬٤٣٣٬٥٢٧دوالر أمریكي و٢١٧٬٤٣٣٬٥٢٧لألسهم، ليصبح رأسمال البنك المدفوع إصدار خاص 

، على التوالي. ٢٠٢١كانون األول ٣١و٢٠٢٢آذار ٣١

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

من أهم غایات البنك القيام بجميع أعمال البنوك وتشمل هذه األعمال فتح الحسابات الجاریة واإلعتمادات وقبول الودائع واألمانات 
) وعددها  فلسطين  في  المنتشرة  فروعه  خالل  من  األموال  (٢٩وإقراض  إلى  باإلضافة  فرعًا  باإلض٤٥)  مكتبًا  مكتب  )  إلى  افة 

الكتروني ومكتب متنقل (بنكي رّحال). بلغ عدد المكاتب التمثيلية الخارجية للبنك المرخصة من قبل سلطة النقد الفلسطينية مكتبين 
البنك اإلسالمي العربي  فروع  بلغ عدد  كما  تشيلي.  اإلمارات العربية المتحدة واآلخر في دولة  أحدهما في مدینة دبي في دولة 

) مكاتب باإلضافة إلى مكتب متنقل. ٦) فرعًا باإلضافة إلى (٢١عة) ((شركة تاب

. ٢٠٢٢أیار ١٥بتاریخالمختصرة من قبل مجلس إدارة البنك الموحدةتم إقرار هذه القوائم المالية المرحلية

القوائم المالية المرحلية الموحدة المختصرة .٢

الموحدة  تمثل   المرحلية  المالية  في المختصرةالقوائم  كما  التابعة  وشركاته  فلسطين  بنك  لشركة  المرحلية  المالية  القوائم 
. ٢٠٢٢آذار ٣١

لقد كانت نسب ملكية البنك في رأس مال شركاته التابعة كما یلي: 

بلد المنشأ

الشركات التابعة المكتتب رأسمالنسبة الملكية 
دوالر أمریكي %

آذار ٣١
٢٠٢٢

كانون  ٣١
٢٠٢١األول 

آذار ٣١
٢٠٢٢

كانون  ٣١
٢٠٢١األول 

٥٢٬٠٦٥٢٬٠٦٩١٬٧١٩٬٢٥٢٩١٬٧١٩٬٢٥٢فلسطينالبنك االسالمي العربي 
١٠٠١٠٠٥٬٠٠٠٬٠٠٠٥٬٠٠٠٬٠٠٠فلسطينشركة الوساطة  
٨٥٨٥١٬٥٠٠٬٠٠٠١٬٥٠٠٬٠٠٠فلسطين* )Palpayشركة بال بي (

١٠٠١٠٠١٠٠٬٠٠٠١٠٠٬٠٠٠فلسطين٢٠٠٠شركة 
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٢٠١٨) لسنة  ١بشأن تعدیل تعليمات رقم (٢٠٢١) لسنة  ٢تعليمات رقم (٢٠٢١أصدرت سلطة النقد الفلسطينية خالل عام  *
بشأن ترخيص شركات خدمات المدفوعات، حيث تنص التعليمات على وجوب تخفيض مساهمة البنك في شركة بال بي إلى 

دارة البنك وسلطة النقد الفلسطينية حول هذه التعليمات. هذا ولم  . ما زالت المداوالت جاریة بين إخالل العام٪ ٥٠ما دون  
.  بتخفيض مساهمته في شركة بال بيالمختصرة الموحدةالمرحليةیقم البنك حتى تاریخ اعتماد القوائم المالية

بإجراء تعدیالت لتتوافق السياسات المتبعة إن السنة المالية للشركات التابعة هي ذات السنة المالية للبنك وعند الضرورة یقوم البنك  
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  
أعمال الشركات التابعة، بعد إستبعاد كافة أرصدة الحسابات الجاریة والمعامالت بين البنك مع بنود موجودات ومطلوبات ونتائج  

البنك والشركات التابعة. 

السياسات المحاسبية التغيرات في أسس اإلعداد و .٣

عداد  اإلأسس 

"التقاریر  ٣٤سبة الدولي رقم  وفقًا لمعيار المحا ٢٠٢٢آذار ٣١تم إعداد القوائم المالية المرحلية الموحدة المختصرة المرفقة كما في  
.المالية المرحلية"

یلتزم البنك بالقوانين المحلية النافذة وتعليمات سلطة النقد الفلسطينية.

المالية بالقيمة العادلة من خالل األدواتتم إعداد القوائم المالية المرحلية الموحدة المختصرة وفقًا لمبدأ الكلفة التاریخية باستثناء  
في  كماوالتي تظهر بالقيمة العادلةاألخرى الدخل الشامل بنود والموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر

. القوائم المالية المرحلية الموحدة المختصرةتاریخ 

والذي یمثل العملة األساس للبنك. القوائم المالية المرحلية الموحدة المختصرةإن الدوالر األمریكي هو عملة إظهار 

القوائم المالية المرحلية الموحدة  كافة المعلومات واإلیضاحات المطلوبة إلعداد  القوائم المالية المرحلية الموحدة المختصرةال تتضمن  
. كذلك، فإن نتائج أعمال  ٢٠٢١كانون األول  ٣١السنویة كما في  القوائم المالية الموحدة  السنویة ویجب قراءتها مع  المختصرة

انون األول  ك٣١ال تمثل بالضرورة مؤشرًا على النتائج المتوقعة للسنة التي ستنتهي في  ٢٠٢٢آذار  ٣١الثالثة أشهر المنتهية في
٢٠٢٢ .

التغيرات في السياسات المحاسبية
إن السياسات المحاسبية المتبعة في إعداد القوائم المالية المرحلية المختصرة للبنك مطابقة لتلك التي تم استخدامها إلعداد القوائم 

الت نافذة المفعول إبتداء من األول ، باستثناء قيام البنك بتطبيق بعض التعدی ٢٠٢١كانون األول  ٣١المالية للسنة المنتهية في  
: ٢٠٢٢من كانون الثاني 

) ٣تعدیالت على المعيار الدولي إلعداد التقاریر المالية رقم (-إشارة الى اإلطار المفاهيمي 

)  ٣بإصدار تعدیالت على المعيار الدولي العداد التقاریر المالية رقم (٢٠٢٠قام المجلس الدولي للمعایير المحاسبية خالل أیار 
إشارة الى اإلطار المفاهيمي. تحل هذه التعدیالت محل اإلشارة الى اإلطار المفاهيمي إلعداد وعرض القوائم -اندماج األعمال  

دون تغيير  ٢٠١٨ومع اإلشارة الى اإلطار المفاهيمي للتقاریر المالية والذي صدر في اذار ١٩٨٩ام المالية والذي صدر في ع
جوهري على متطلبات اإلطار المفاهيمي.

) رقم  المالية  التقاریر  العداد  الدولي  بالمعيار  االعتراف  لمبدأ  استثناء  أضاف المجلس  أو  ٣كما  أرباح  ظهور  إمكانية  لتجنب   (
) أو٣٧للمطلوبات وااللتزامات المحتملة المشمولة ضمن نطاق معيار المحاسبة الدولي رقم ((٢ Day)لثاني"  "اليوم اخسائر

) في حال تم تكبدها بشكل منفصل. ٢١تفسير لجنة تفسير معایير التقاریر المالية الدولية رقم (
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) لألصول المحتملة  ٣عداد التقاریر المالية رقم (في الوقت ذاته قرر المجلس توضيح التوجيهات الحالية على المعيار الدولي ال
. المرحلية الموحدة المختصرةالتي لن تتأثر باستبدال اإلطار المفاهيمي إلعداد وعرض القوائم المالية

المختصرة للبنك. الموحدةلم یكن لهذه التعدیالت أثر جوهري على القوائم المالیة المرحلیة

) ١٦تعدیالت على معيار المحاسبة الدولي رقم (-المتحصل من البيع قبل االستخدام المعني الممتلكات واآلالت والمعدات: 

) الممتلكات ١٦بإصدار تعدیالت على معيار المحاسبة الدولي رقم (٢٠٢٠قام المجلس الدولي للمعایير المحاسبية خالل أیار  
یمنع المنشئات من تخفيض كلفة الممتلكات واآلالت والمعدات  واآلالت والمعدات: المتحصل من البيع قبل االستخدام المعني والذي

للحالة الالزمة للعمل  اإلى الموقع وتجهيزهالموجوداتبقيمة المبالغ المتحصلة من بيع منتج تم انتاجه في الفترة خالل إحضار  
لذلك یجب على المنشأة االعتراف بالمبالغ المتحصلة من بيع هذه المنتجات وتكلفة  اً بالطریقة المقصودة التي تحددها اإلدارة. وفق

. قائمة الدخل المرحلية الموحدة المختصرةنتاجها في إ

. كللبنرةلمختصحدة االمو حلیةر لمالمالیةامئوالقاعلىجوهري ر ثأتیالدلتعلهذه انیكمل

) ٣٧تعدیالت على معيار المحاسبة الدولي رقم (- كلفة التزامات العقود –العقود الخاسرة 
ول  تعرف العقود الخاسرة بأنها العقود التي تتجاوز تكلفتها التي ال یمكن تفاذیها للوفاء بالتزاماتها، المنافع االقتصادیة المتوقع الحص

العقود.عليها بموجب هذه 

تطبق التعدیالت طریقة "التكلفة المباشرة". ان التكاليف المباشرة المتعلقة بعقود بيع البضائع أو الخدمات تتضمن كال من التكاليف  
اإلضافية والتكاليف الموزعة المتعلقة بأنشطة العقد بشكل مباشر. ال تتعلق المصاریف االداریة والعمومية بالعقود بشكل مباشر  

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

.  وفقًا لمتطلبات التعدیالتهذه التعدیالت على العقود التي لم یتم الوفاء بجميع شروطها كما في بدایة السنة المالية تم تطبيق 

.كللبنرةلمختصالموحدة احلیةر لمالمالیةامئوالقاعلىجوهري ر ثأتیالدلتعلهذه انیكمل

إللغاء االعتراف بالمطلوبات المالية ’٪١٠’اختبار –) األدوات المالية ٩المعيار الدولي إلعداد التقاریر المالية رقم (
، أصدر مجلس معایير  ٢٠٢٠-٢٠١٨كجزء من التحسينات على معالجة المعایير الدولية إلعداد التقاریر المالية لألعوام من  

رقم (المحاسب یوضح التعدیل الرسوم التي  ٩ة الدولية تعدیًال على المعيار الدولي إلعداد التقاریر المالية  البنك بعين ی).  أخذها 
االعتبار عند تقييم ما إذا كانت شروط المطلوبات المالية الجدیدة أو المعدلة تختلف اختالًفا جوهرًیا عن شروط المطلوبات المالية 

الرسوم فقط تلك المدفوعة أو المستلمة من قبل المقترض والمقرض، بما في ذلك الرسوم المدفوعة أو المستلمة  األصلية. تشمل هذه  
من قبل المقترض أو المقرض نيابة عن اآلخر. 

. كللبنرةلمختصالموحدة احلیةر لمالمالیةامئوالقاعلىجوهري ر ثأتیالدلتعلهذه انیكمل

واإلجتهادات: إستخدام التقدیرات 

إن إعداد القوائم المالية وتطبيق السياسات المحاسبية یتطلب من إدارة البنك القيام بتقدیرات واجتهادات تؤثر في مبالغ الموجودات 
والمصاریف   اإلیرادات  في  تؤثر  واالجتهادات  التقدیرات  هذه  أن  كما  المحتملة،  االلتزامات  عن  واإلفصاح  المالية  والمطلوبات 

البنك والمخصصات وكذلك في ال تظهر ضمن حقوق الملكية، وبشكل خاص یتطلب من إدارة  تغيرات في القيمة العادلة التي 
على إ بالضرورة  مبنية  المذكورة  التقدیرات  إن  وأوقاتها،  المستقبلية  النقدیة  التدفقات  مبالغ  لتقدیر  هامة  واجتهادات  أحكام  صدار 

م التيقن وأن النتائج الفعلية قد تختلف عن التقدیرات وذلك نتيجة فرضيات وعوامل متعددة لها درجات متفاوتة من التقدیر وعد
التغيرات الناجمة عن أوضاع وظروف تلك التقدیرات في المستقبل. 
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الموحدة معقولة وهي كما یلي: المرحلية في إعتقاد إدارة البنك بأن تقدیراتها ضمن القوائم المالية 

تاجية للموجودات الملموسة وغير الملموسة بشكل دوري لغایات إحتساب االستهالكات  تقوم اإلدارة بإعادة تقدیر األعمار اإلن
تسجيل  المستقبل، ویتم  المتوقعة في  الموجودات وتقدیرات األعمار اإلنتاجية  واإلطفاءات إعتمادًا على الحالة العامة لتلك 

.المختصرةالموحدةالمرحلية خسارة التدني (إن وجدت) في قائمة الدخل 

المالية بما یخصها من مصروف الضرائب وفقًا لألنظمة والقوانين في المناطق التي یعمل بها البنك والمعایير  الفترةم تحميل  یت
المحاسبية.

 تقوم اإلدارة بمراجعة دوریة للموجودات المالية والتي تظهر بالكلفة المطفأة لتقدیر أي تدٍن في قيمتها ویتم أخذ التدني في
لموحدة للسنة.قائمة الدخل ا

  یعتمد تحدید تدني قيمة الشهرة على تقدیر "القيمة قيد اإلستخدام" للوحدات المنتجة للنقد والتي تم توزیع الشهرة عليها. یتطلب
ذلك تقدیر التدفقات النقدیة المستقبلية من الوحدات المنتجة للنقد وإختيار ِنسب الخصم إلحتساب القيمة الحالية لتلك التدفقات  

قدیة المستقبلية. الن

.یتم تقدیر القيمة العادلة لالستثمارات العقاریة من قبل مخمنين عقاریين مسجلين لدى هيئة سوق رأس المال الفلسطينية

 المالية بما یخصها من مصروف مخصص تعویض نهایة الخدمة وفقًا لقانون العمل الفلسطيني وبما یتوافق  الفترةتم تحميل
الدولية.مع معایير المحاسبة 

 .یتم التخصيص للقضایا المرفوعة على البنك لمواجهة أیة إلتزامات قضائية إستنادًا لرأي المستشار القانوني للبنك

  ضمن األسس الموضوعة من قبل سلطة النقد الفلسطينية ومعایير المحاسبة الخسائر اإلئتمانية المتوقعةیتم مراجعة مخصص
.االمعمول به

الخسائر االئتمانية المتوقعة: مخصص 
یتطلب تحدید مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة على التسهيالت والتمویالت االئتمانية من إدارة البنك إصدار أحكام وإجتهادات  

نية للموجودات هامة لتقدیر مبالغ التدفقات النقدیة المستقبلية وأوقاتها، باإلضافة إلى تقدیر أي زیادة جوهریة في المخاطر االئتما
المالية بعد اإلعتراف المبدئي بها، باإلضافة إلى االخذ بعين اإلعتبار معلومات القياس المستقبلية للخسائر االئتمانية المتوقعة. 

 :تقييم الزیادة الجوهریة في المخاطر االئتمانية
تقييم فيما إذا كان هنالك زیادة جوهریة للمخاطر االئتمانية  یتم تقييم الزیادة الجوهریة في المخاطر االئتمانية على أساس نسبي. یتم  

منذ تاریخ نشأتها، حيث یقوم البنك بمقارنة مخاطر التعثر للعمر المتوقع لألداة المالية في نهایة كل فترة مالية مع مخاطر التعثر 
وفرة لدى البنك. یتم إستخدام هذا التقييم لتصنيف عند نشوء األداة المالية بإستخدام المفاهيم الرئيسية لعمليات إدارة المخاطر المت

(تراجع الجودة االئتمانية) والمرحلة ٢(اإلعتراف األولي)، المرحلة  ١العمالء ومحافظ التمویل لمراحل التصنيف االئتماني، المرحلة  
(إنخفاض القيمة االئتمانية). ٣

 التعدیل على التسهيالت
على شروط العقد للتسهيالت كاستجابة لطلب العميل نتيجة الصعوبات المالية بدًال من استرداد  یقوم البنك أحيانًا بإجراء تعدیالت 

أو تحصيل الضمانات ویقوم البنك بتعدیل شروط التسهيل نتيجة لظهور أو وجود صعوبات مالية للعميل. قد تشمل الشروط تمدید  
البنك في مراقبة التسهيالت المجدولة من أجل المساعدة على  دفعات السداد أو االتفاق على شروط تسهيل جدیدة. تتمثل سياسة  

ضمان استمرار حدوث الدفعات المستقبلية. إن قرار البنك بتعدیل التصنيف بين المرحلة الثانية والمرحلة الثالثة یتم على أساس 
كل حالة على حدة. 

 سيناریو:عوامل اإلقتصاد الكلي، األحداث المستقبلية المتوقعة وإستخدام أكثر من
یجب األخذ بعين اإلعتبار المعلومات التاریخية واألوضاع الحالية باإلضافة لألحداث المستقبلية المتوقعة وفقًا لمعلومات موثوقة 
عند قياس الخسائر االئتمانية المتوقعة لكل مرحلة أن قياس وتطبيق المعلومات المستقبلية المتوقعة یتطلب من إدارة البنك القيام  
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١ات جوهریة. إن إحتمالية حدوث التعثر وخسارة التعثر المفترضة واألثر عند التعثر ومدخالت المستخدمة في المرحلة  بإجتهاد
مصممة بناء على عوامل اقتصادیة متغيرة (أو التغير في عوامل اإلقتصاد  مخصص الخسائر اإلئتمانية المتوقعةل٢والمرحلة  

الكلي) والمرتبطة بشكل مباشر بالمخاطر االئتمانية المتعلقة بالمحفظة. یتم ربط كل سيناریو من حاالت اإلقتصاد الكلي المستخدمة 
في حساب الخسارة االئتمانية المتوقعة بعوامل اإلقتصاد الكلي المتغيرة.

عریف التعثر: ت
المراحل یتماشى ویتفق مع   تقييم التغير بين  المتوقعة والمستخدم في  الخسائر االئتمانية  المستخدم في قياس  تعریف التعثر  ان 
تعریف التعثر المستخدم من قبل إدارة المخاطر االئتمانية الداخلية لدى البنك. إن التعثر غير معرف من قبل المعيار، وهناك  

یوم فأكثر، باإلضافة إلى بعض العوامل النوعية األخرى كمواجهة العميل  ٩٠لنقض بانه التوقف عن الدفع لمدة  افتراض قابل ل
للصعوبات المالية واإلفالس والوفاة وغيرها. 

 :العمر المتوقع
توقعة والتي یعتبرها البنك  أقصى مدى للتدفقات النقدیة الم عند قياس الخسائر االئتمانية المتوقعة، یقوم البنك باألخذ بعين اإلعتبار 

معرضة لمخاطر التدني. یتم االخذ بعين اإلعتبار جميع التدفقات النقدیة للعمر المتوقع، وبما فيها خيارات الدفع المقدم، وخيارات 
على بناء  محدد  سداد  تاریخ  لها  یوجد  ال  والتي  المتجددة  االئتمانية  التسهيالت  لبعض  المتوقع  العمر  قياس  یتم  الفترة  التمدید. 

. المعرض بها البنك لمخاطر االئتمان التي ال یمكن لإلدارة تجنبها

أسس توحيد القوائم المالية المرحلية  
. تتحقق السيطرة ٢٠٢٢آذار  ٣١القوائم المالية للبنك وشركاته التابعة كما في  القوائم المالية المرحلية الموحدة المختصرةتشمل  

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

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

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

الشركات المستثمر بهاعندما یكون للبنك القدرة والحق في التأثير على العوائد نتيجة سيطرته على -

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

یقوم البنك بإعادة تقييم قدرته على السيطرة في الشركات المستثمر بها في حال وجود حقائق أو ظروف تدل على تغير في أحد  
توحيد القوائم المالية للشركات التابعة عند حصول البنك على السيطرة وینتهي العناصر الثالث إلثبات السيطرة المذكورة أعاله. یبدأ

التوحيد عند فقدانه للسيطرة على شركاته التابعة. یتم إضافة الموجودات والمطلوبات واإلیرادات والمصاریف للشركات التابعة التي  
من تاریخ الحصول على السيطرة وحتى تاریخ  المالية الموحدة  القوائمتم االستحواذ عليها أو التي تم التخلص منها خالل السنة في  

فقدانها. یتم تسجيل أثر التغير في نسبة الملكية في الشركات التابعة (دون فقدان السيطرة عليها) كمعامالت بين المالكين. 

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

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

لشركة التابعة والقيمة  في حال فقدان البنك السيطرة على الشركات التابعة یتم استبعاد الموجودات (بما فيها الشهرة) والمطلوبات ل
الدفتریة لحقوق الجهات غير المسيطرة، ویتم قيد الفائض أو العجز من االستبعاد في قائمة الدخل الموحدة. یتم قيد أي استثمار  

متبقي بالقيمة العادلة. 
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نقد وأرصدة لدى سلطة النقد الفلسطينية .٤

یشمل هذا البند ما یلي:
آذار ٣١

٢٠٢٢
األول كانون ٣١

٢٠٢١
دوالر أمریكي دوالر أمریكي 

١٬٢٥٢٬١٦٧٬٠٥٠١٬٢٠٤٬٤٨٧٬٤٨٠نقد في الصندوق * 
أرصدة لدى سلطة النقد الفلسطينية: 

١٤٬٨٧١٬٨٥٧٢٥٬٧٣٧٬١٩٠حسابات جاریة وتحت الطلب 
٦٧٬٠٦٦٬٢٩١٧٥٬٢٤٦٬٨٢٧ودائع تبادلية تستحق خالل فترة ثالثة أشهر فأقل

٤٨٠٬٨١٣٬٥٧٧٤٧٤٬٩١٨٬٢٩٦متطلبات اإلحتياطي اإللزامي النقدي 
١٬٨١٤٬٩١٨٬٧٧٥١٬٧٨٠٬٣٨٩٬٧٩٣

) ٨٠٩٬٩٠٤() ٧٦٤٬٧٧٥(ینزل: مخصص الخسائر اإلئتمانية المتوقعة 
١٬٨١٤٬١٥٤٬٠٠٠١٬٧٧٩٬٥٧٩٬٨٨٩

دوالر  ١٤٬٤١٨٬٩٢١ومبلغ  دوالر أمریكي١٣٬٤٩٩٬٠٩٧نقل األموال بمبلغ  اتیشمل هذا البند مبالغ مودعة لدى شرك*
.، على التوالي٢٠٢١كانون األول ٣١و٢٠٢٢آذار  ٣١كما في أمریكي

) االحتفاظ لدى سلطة النقد الفلسطينية باحتياطي إلزامي  ٢٠١٠/٦٧یتعين على البنك وفقًا لتعميم سلطة النقد الفلسطينية رقم (
من كافة ودائع العمالء. ال تعمل سلطة النقد الفلسطينية على دفع فوائد على هذه االحتياطيات اإللزامية النقدیة، ٪٩بنسبة نقدي 

) یتم تخفيض قيمة الرصيد القائم للتسهيالت الممنوحة في مدینة القدس لبعض القطاعات قبل ٢/٢٠١٢وبموجب التعليمات رقم (
ال تدفع سلطة النقد الفلسطينية للبنوك أیة فوائد أو عوائد على أرصدة الحسابات الجاریة. دي.احتساب االحتياطي اإللزامي النق

لدى سلطة النقد الفلسطينية: األرصدةاجمالي فيما یلي ملخص الحركة على 

٢٠٢٢آذار ٣١
المجموع ) ٣المرحلة () ٢المرحلة () ١المرحلة (

دوالر أمریكي دوالر أمریكي دوالر أمریكي دوالر أمریكي 
٥٧٥٬٩٠٢٬٣١٣--٥٧٥٬٩٠٢٬٣١٣رصيد بدایة الفترة 

) ١٣٬١٥٠٬٥٨٨(--) ١٣٬١٥٠٬٥٨٨(صافي الحركة 
٥٦٢٬٧٥١٬٧٢٥--٥٦٢٬٧٥١٬٧٢٥رصيد نهایة الفترة 

٢٠٢١كانون األول ٣١
المجموع ) ٣المرحلة () ٢المرحلة () ١المرحلة (

دوالر أمریكي دوالر أمریكي دوالر أمریكي دوالر أمریكي 
٥١٥٬٣٤٢٬٢٨٩--٥١٥٬٣٤٢٬٢٨٩الرصيد بدایة السنة 

٦٠٬٥٦٠٬٠٢٤--٦٠٬٥٦٠٬٠٢٤صافي الحركة 
٥٧٥٬٩٠٢٬٣١٣--٥٧٥٬٩٠٢٬٣١٣رصيد نهایة السنة  
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لدى سلطة النقد الفلسطينية: األرصدةالخسائر االئتمانية المتوقعة على مخصصالحركة على خص ملفيما یلي 

٢٠٢٢آذار ٣١
المجموع ) ٣المرحلة () ٢المرحلة () ١المرحلة (

دوالر أمریكي دوالر أمریكي دوالر أمریكي دوالر أمریكي 
٨٠٩٬٩٠٤--٨٠٩٬٩٠٤رصيد بدایة الفترة 

) ٤٥٬١٢٩(--) ٤٥٬١٢٩(للفترة الخسائر اإلئتمانية المتوقعة 
٧٦٤٬٧٧٥--٧٦٤٬٧٧٥رصيد نهایة الفترة 

٢٠٢١كانون األول ٣١
المجموع ) ٣المرحلة () ٢المرحلة () ١المرحلة (

دوالر أمریكي دوالر أمریكي دوالر أمریكي دوالر أمریكي 
----الرصيد بدایة السنة 

٨٠٩٬٩٠٤--٨٠٩٬٩٠٤صافي الحركة خالل السنة 
٨٠٩٬٩٠٤--٨٠٩٬٩٠٤رصيد نهایة السنة  

لدى بنوك ومؤسسات مصرفية واستثمارات  أرصدة .٥

یشمل هذا البند ما یلي:
آذار ٣١

٢٠٢٢
كانون األول ٣١

٢٠٢١
دوالر أمریكي دوالر أمریكي 

محلية: بنوك ومؤسسات مصرفية 
١٬٦٦٢٬٠٩٨٣٥٦٬٨٩٤حسابات جاریة

١٠٬٠١٤٬١٠٣١٠٬٠١٤٬١٠٣ودائع تبادلية 
١١٬٦٧٦٬٢٠١١٠٬٣٧٠٬٩٩٧

بنوك ومؤسسات مصرفية خارجية: 
٢٢٨٬٠٧٤٬٠٨٦٢٧٨٬٤٩٧٬١٥٥حسابات جاریة وتحت الطلب 

٣٨١٬٠٣٩٬٩٦٤٤٦٧٬٥٠٧٬٨١٦ودائع تستحق خالل فترة ثالثة أشهر فأقل
٤٠٬١٩٣٬٠١٠١٣٬٠٠٠٬٠٠٠ودائع تستحق خالل فترة تزید عن ثالثة أشهر  

١٠٬٠٠٠٬٠٠٠١٠٬٠٠٠٬٠٠٠ودائع تبادلية 
٦٥٩٬٣٠٧٬٠٦٠٧٦٩٬٠٠٤٬٩٧١

: خارجيةإستثمارات لدى بنوك إسالمية
٣٬١٠٨٬٦٢٦٣٬١٠٨٬٦٢٦إستثمارات تستحق خالل فترة ثالثة أشهر 

٣٬٠٠٠٬٠٠٠٣٬٠٠٠٬٠٠٠إستثمارات تستحق خالل فترة تزید عن ثالثة أشهر 
٦٬١٠٨٬٦٢٦٦٬١٠٨٬٦٢٦

) ٣٬٢٥٤٬٢٨١() ٢٬٩٠٣٬٨٦١(ینزل: مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة 
٦٧٤٬١٨٨٬٠٢٦٧٨٢٬٢٣٠٬٣١٣

كانون األول  ٣١و٢٠٢٢آذار  ٣١بلغت األرصدة لدى البنوك والمؤسسات المصرفية التي ال تتقاضى فوائد أو عوائد كما في  
، على التوالي.أمریكيدوالر ٢٧٨٬٤٩٧٬١٥٥و دوالر أمریكي ٢٢٨٬٠٧٤٬٠٨٦مبلغ ٢٠٢١
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إستثمارات لدى بنوك إسالمية: المصرفيةاألرصدة لدى البنوك والمؤسسات اجمالي فيما یلي ملخص الحركة على 

إستثمارات  فيما یلي ملخص الحركة على مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة على األرصدة لدى البنوك والمؤسسات المصرفية
لدى بنوك إسالمية:

٢٠٢٢آذار ٣١
المجموع ) ٣المرحلة () ٢المرحلة () ١المرحلة (

دوالر أمریكي دوالر أمریكي دوالر أمریكي دوالر أمریكي 
٢٬٨٤٢٬٦٤٢٣٬٢٥٤٬٢٨١-٤١١٬٦٣٩رصيد بدایة الفترة 

) ٣٥٠٬٤٢٠(-١٠٬٧٤٨) ٣٦١٬١٦٨(لفترة الخسائر اإلئتمانية المتوقعة ل
--٢٧٨) ٢٧٨() ٢ما تم تحویله الى المرحلة (

٥٠٬١٩٣١١٬٠٢٦٢٬٨٤٢٬٦٤٢٢٬٩٠٣٬٨٦١رصيد نهایة الفترة  

٢٠٢١كانون األول ٣١
المجموع ) ٣المرحلة () ٢المرحلة () ١المرحلة (

دوالر أمریكي دوالر أمریكي دوالر أمریكي دوالر أمریكي 
٧٠٢٬٤٤٤١٠٧٬٢٥٣٢٬٣٠٠٬٠٠٠٣٬١٠٩٬٦٩٧رصيد بدایة السنة 

٥٤٢٬٦٤٢١٤٤٬٥٨٤-) ٣٩٨٬٠٥٨(سنةصافي إعادة قياس الخسائر االئتمانية لل
--) ١٠٧٬٢٥٣(١٠٧٬٢٥٣) ٢ما تم تحویله الى المرحلة (

٢٬٨٤٢٬٦٤٢٣٬٢٥٤٬٢٨١-٤١١٬٦٣٩رصيد نهایة السنة  

٢٠٢٢آذار ٣١
المجموع ) ٣المرحلة () ٢المرحلة () ١المرحلة (

دوالر أمریكي دوالر أمریكي دوالر أمریكي دوالر أمریكي 
٣٬١٠٨٬٦٢٦٧٨٥٬٤٨٤٬٥٩٤-٧٨٢٬٣٧٥٬٩٦٨رصيد بدایة الفترة  

) ١٠٨٬٣٩٢٬٧٠٧(--) ١٠٨٬٣٩٢٬٧٠٧(صافي التغير خالل الفترة 
--١٠٬٠٠٠٬٠٠٠) ١٠٬٠٠٠٬٠٠٠() ٢ما تم تحویله الى المرحلة (

٦٦٣٬٩٨٣٬٢٦١١٠٬٠٠٠٬٠٠٠٣٬١٠٨٬٦٢٦٦٧٧٬٠٩١٬٨٨٧رصيد نهایة الفترة 

٢٠٢١كانون األول ٣١
المجموع ) ٣المرحلة () ٢المرحلة () ١المرحلة (

دوالر أمریكي دوالر أمریكي أمریكي دوالر دوالر أمریكي 
٧٣٢٬٠١٦٬٤١٨١٥٬٥٦١٬٦٠٢٣٬٣٩٠٬٤٠٤٧٥٠٬٩٦٨٬٤٢٤رصيد بدایة السنة 

٣٤٬٥١٦٬١٧٠) ٢٨١٬٧٧٨(-٣٤٬٧٩٧٬٩٤٨السنةصافي التغير خالل 
--) ١٥٬٥٦١٬٦٠٢(١٥٬٥٦١٬٦٠٢) ١ما تم تحویله الى المرحلة (

٣٬١٠٨٬٦٢٦٧٨٥٬٤٨٤٬٥٩٤-٧٨٢٬٣٧٥٬٩٦٨رصيد نهایة السنة 



١٤

خالل قائمة األرباح أو الخسائرموجودات مالية بالقيمة العادلة من .٦
آذار  ٣١

٢٠٢٢
كانون األول ٣١

٢٠٢١
دوالر أمریكي دوالر أمریكي 

٥٣١٬٠٨١٥٠٠٬٩٢٢مدرجة في بورصة فلسطينأسهم 

٩٩٤٬١٥٦٨٣٢٬٤٩٩أسهم مدرجة في أسواق مالية أجنبية

٤٬٣٧٨٬٠٥٠٣٬٩٢٠٬٤٢٨محافظ استثماریة

٥٬٠٠٠٬٠٠٠٥٬٠٠٠٬٠٠٠أسهم غير مدرجة 
١٠٬٩٠٣٬٢٨٧١٠٬٢٥٣٬٨٤٩

مباشرة ائتمانيةوتمویالت تسهيالت .٧

یشمل هذا البند ما یلي:
آذار ٣١

٢٠٢٢
كانون األول ٣١

٢٠٢١
دوالر أمریكي دوالر أمریكي 

أفراد 
٧٥٢٬٤٨٢٬٥٤١٧٢٠٬٦٠٢٬٩٤٢قروض

٢٬٢٦٤٬٦٧٤٢٬١٧١٬٥٧٣حسابات جاریة مدینة
٢١٬٨٦٧٬٤٢٠٢٣٬٠٣٢٬٠٦٨بطاقات ائتمان 

٥٥٬٨٥٥٬٦٢٨٥٩٬٦٧٧٬٣١٣حسابات المكشوفين بالطلب 
٢٧٠٬٢٠٠٬٢٠٣٢٧٣٬٠٤٣٬١٥١تمویالت 
كبرى شركات
٦٧٩٬٧٧٩٬٥٩٣٦٤٢٬٠٣٣٬٥٩٩قروض

١٠٩٬٤١٠٬٧١٤١٠٤٬٩٦٤٬٣٩٢حسابات جاریة مدینة
٢٤٤٬٠٠٥٢٧٧٬٧٢٦بطاقات ائتمان 

٥٬٥١٢٬٦٢٠٥٬٤٧٤٬٤٧٥حسابات المكشوفين بالطلب 
٤٣٩٬٧١٢٬٣٩٥٤٣٣٬٦٤٩٬٥٧٩تمویالت 
صغيرة ومتوسطة مؤسسات
٣٤٢٬٣٢٤٬٣٠٨٣١٩٬٥٠٣٬١٧٩قروض

٨٨٬٠٩٩٬٧٤٩٨٢٬٠٩٢٬٩٨٤حسابات جاریة مدینة
٦٬٠١٧٬٨٨٨٤٬٨٦٢٬٦٨٢بطاقات ائتمان 

٦٬٢٥٤٬٣٣٧٦٬٨١٥٬٢٠٩حسابات المكشوفين بالطلب 
١٣١٬٧١٢٬٩٠٧١٢٦٬٦٦٩٬٣٢٧تمویالت 

القطاع العام 
٣٣٢٬٤٣٢٬٢٩٧٣٦٧٬٧١٧٬٣٣١قروض

٢٦١٬٨٠٦٬١٠٨٢٨٠٬٢٨٧٬٩٠٩حسابات جاریة مدینة
١٧٩٬٧٣٧٬٢٦١١٩٢٬٢٠٠٬٦٥٣تمویالت 

٣٬٦٨٥٬٧١٤٬٦٤٨٣٬٦٤٥٬٠٧٦٬٠٩٢
(٢٢٬٠٩٧٬٩٦١)(٢١٬٨٨٦٬٢٨٢)فوائد وعموالت وأرباح معلقة 

(١٦٩٬٧٧٠٬٩٧١)(١٧٤٬٣٥٠٬٤٤٢)مخصص خسائر ائتمانية متوقعة  
٣٬٤٨٩٬٤٧٧٬٩٢٤٣٬٤٥٣٬٢٠٧٬١٦٠



١٥

فيما یلي ملخص الحركة على حساب الفوائد والعموالت واألرباح المعلقة:

آذار  ٣١
٢٠٢٢

كانون األول ٣١
٢٠٢١

دوالر أمریكي دوالر أمریكي 
٢٢٬٠٩٧٬٩٦١٢٠٬٤١٣٬٠٩٨الرصيد في بدایة الفترة/ السنة 

٢٬٠٩٦٬٦٤٩٧٬٣٩٨٬٤٥١فوائد وأرباح معلقة خالل الفترة/ السنة 
) ٣٬٨٥٧٬١١٥((١٬٦٤١٬١٨٤)فوائد وأرباح معلقة حولت لإلیرادات خالل الفترة/ السنة

مضى على   تسهيالت وتمویالت ائتمانية  معلقة على  فوائد وأرباح  استبعاد 
) ٨٧٠٬٨٢٥((٥١٢٬٥١٠)سنوات٦تعثرها أكثر من 

) ٩٧٦٬٨٧٨((١٥٤٬٦٣٤)فوائد معلقة تم شطبها  
) ٨٬٧٧٠(-فروقات عملة 

٢١٬٨٨٦٬٢٨٢٢٢٬٠٩٧٬٩٦١الرصيد في نهایة الفترة/ السنة 

االئتمانية المباشرة:والتمویالت التسهيالت اجماليفيما یلي ملخص الحركة على
٢٠٢٢آذار ٣١

المجموع ) ٣المرحلة () ٢المرحلة () ١المرحلة (
دوالر أمریكي دوالر أمریكي دوالر أمریكي دوالر أمریكي 

٢٬٢٠٩٬٦٠٨٬٣٩٢١٬٢٥٠٬٥٦٧٬٠٧٠١٨٤٬٩٠٠٬٦٣٠٣٬٦٤٥٬٠٧٦٬٠٩٢رصيد بدایة الفترة  
٤١٬٨٢٣٬٤٦٨(٧٬٨٦٢٬٤٨٠)٥٧٬٧٦٤٬٦١٧(٨٬٠٧٨٬٦٦٩)صافي التغير خالل الفترة 

-٣٠٦٬٦٤٨(٥٤٬٧٣٩٬٧٠٠)٥٤٬٤٣٣٬٠٥٢) ١ما تم تحویله الى المرحلة (
-(٨٬١١١٬٤٤٦)١٨٨٬٤٤٥٬١٨٠(١٨٠٬٣٣٣٬٧٣٤)) ٢تحویله الى المرحلة (ما تم 

-١٦٬٤٨١٬٠٨١(١٥٬٥١٥٬٣٧٥)(٩٦٥٬٧٠٦)) ٣ما تم تحویله الى المرحلة (
(١٬١٨٤٬٩١٢)(١٬١٨٤٬٩١٢)--التسهيالت المستبعدة 
٢٬٠٧٤٬٦٦٣٬٣٣٥١٬٤٢٦٬٥٢١٬٧٩٢١٨٤٬٥٢٩٬٥٢١٣٬٦٨٥٬٧١٤٬٦٤٨رصيد نهایة الفترة  

٢٠٢١كانون األول ٣١
المجموع ) ٣المرحلة () ٢المرحلة () ١المرحلة (

دوالر أمریكي دوالر أمریكي دوالر أمریكي دوالر أمریكي 
٢٬٣٠٣٬١٨٣٬٩٦٧٩٤٧٬١٩١٬٣٣٠١٨٧٬٤٩٨٬١٢٢٣٬٤٣٧٬٨٧٣٬٤١٩رصيد بدایة السنة 

٢١٠٬٦٤٤٬٩٩٧(٦٬٤٧٣٬٦٣٠)٨٧٬٣١٢٬٧٥١١٢٩٬٨٠٥٬٨٧٦صافي التغير خالل السنة
-(٣٬١٩٨٬٨١٣)(٢٠١٬٩٠٩٬٩٦٦)٢٠٥٬١٠٨٬٧٧٩) ١ما تم تحویله الى المرحلة (
-(٢١٬٤٦٩٬٩٢١)٣٩١٬٧١٨٬٤٦٠(٣٧٠٬٢٤٨٬٥٣٩)) ٢ما تم تحویله الى المرحلة (
-٣١٬٩٨٧٬١٩٦(١٦٬٢٣٨٬٦٣٠)(١٥٬٧٤٨٬٥٦٦)) ٣ما تم تحویله الى المرحلة (

(٣٬٤٤٢٬٣٢٤)(٣٬٤٤٢٬٣٢٤)--التسهيالت المستبعدة 
٢٬٢٠٩٬٦٠٨٬٣٩٢١٬٢٥٠٬٥٦٧٬٠٧٠١٨٤٬٩٠٠٬٦٣٠٣٬٦٤٥٬٠٧٦٬٠٩٢رصيد نهایة السنة 



١٦

االئتمانية المباشرة:والتمویالت فيما یلي ملخص الحركة على مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة على التسهيالت 

تدني   مخصص  على  الحركة  ملخص  یلي  منفيما  أكثر  تعثرها  على  مضى  التي  مباشرة  ائتمانية  وتمویالت  تسهيالت 
سنوات: ٦

آذار ٣١
٢٠٢٢

كانون األول  ٣١
٢٠٢١

دوالر أمریكي دوالر أمریكي 
١٨٬٥٤٧٬٦١٦١٥٬٤٧٨٬٥٨٠الرصيد في بدایة الفترة / السنة

١٬١٨٤٬٩١٢٣٬٤٤١٬٧٥٦اإلضافات
) ٢٧٦٬٧٦٧() ٥٠٢٬٨٨٤(إسترداد مخصص تدني تسهيالت 

) ٩٩٬١٧٠(-مخصص تم شطبه 
٣٬٢١٧-فروقات عملة

١٩٬٢٢٩٬٦٤٤١٨٬٥٤٧٬٦١٦الرصيد في نهایة الفترة / السنة 

٢٠٢٢آذار ٣١
المجموع ) ٣المرحلة () ٢المرحلة () ١المرحلة (

دوالر أمریكي دوالر أمریكي دوالر أمریكي دوالر أمریكي 
٢٢٬٦٩٧٬٤٤٣٤٣٬٢٢٣٬١٩٦١٠٣٬٨٥٠٬٣٣٢١٦٩٬٧٧٠٬٩٧١رصيد بدایة الفترة  

-(١٩٢٬٣٧٨)(١٬٤١٢٬٨٠٢)١٬٦٠٥٬١٨٠) ١ما تم تحویله الى المرحلة (
-(١٬٦٩٩٬٦٤٨)٤٬٣٥٧٬٦٨٤(٢٬٦٥٨٬٠٣٦)) ٢ما تم تحویله الى المرحلة (
-١٬٨٦٣٬٤٦٧(١٬٤٠٩٬٠٢٠)(٤٥٤٬٤٤٧)) ٣ما تم تحویله الى المرحلة (

٦٬٨٠٦٬٤٣٠٢٬٦٠١٬٧٥١٥٬٧٤٣٬٠٩١(٣٬٦٦٥٬٠٩٠)صافي إعادة قياس الخسائر االئتمانية للفترة 
٢١٬٢٩٢٢١٬٢٩٢--المسترد من التمویالت اإلئتمانية المستبعدة 

ائتمانية   وتمویالت  تسهيالت  مخصص  إستبعاد 
(١٬١٨٤٬٩١٢)(١٬١٨٤٬٩١٢)--سنوات ٦مضى على تعثرها أكثر من 

١٧٬٥٢٥٬٠٥٠٥١٬٥٦٥٬٤٨٨١٠٥٬٢٥٩٬٩٠٤١٧٤٬٣٥٠٬٤٤٢الفترةرصيد نهایة 

٢٠٢١كانون األول ٣١
المجموع ) ٣المرحلة () ٢المرحلة () ١المرحلة (

دوالر أمریكي دوالر أمریكي دوالر أمریكي دوالر أمریكي 
٢٣٬٠٤٠٬٣١٦٢٩٬١٥١٬٩٩٤٩٨٬٥١٩٬٤٢٣١٥٠٬٧١١٬٧٣٣الرصيد في بدایة السنة

-(١٬٠٥٤٬٩٤٨)(١٬٩٦٢٬٢٦٨)٣٬٠١٧٬٢١٦)١المحول للمرحلة (
-(٢٬٨١٦٬٠١٣)٥٬٣٧٥٬٨٥١(٢٬٥٥٩٬٨٣٨))٢المحول للمرحلة (
-٦٤٣٬٦٣٩(٤٩٧٬٤٥١)(١٤٦٬١٨٨))٣المحول للمرحلة (

٤٬٥٩٥٬١١٧٢٦٬٧٨٦٬٣٠١٣٨٬٧٨٥٬٥٥٣٧٠٬١٦٦٬٩٧١السنة الخسائر االئتمانية المتوقعة  خالل 
(٤٧٬٦٩٨٬٨٣٥)(٢٦٬٨١٨٬٤٢٤)(١٥٬٦٣١٬٢٣١)(٥٬٢٤٩٬١٨٠)السنة المسترد من الخسائر االئتمانية خالل 

ائتمانية  وتمویالت  تسهيالت  مخصص  إستبعاد 
(٣٬٤٤١٬٧٥٦)(٣٬٤٤١٬٧٥٦)--سنوات ٦مضى على تعثرها أكثر من 

٢٬٤٥٦٢٬٤٥٦--التمویالت اإلئتمانية المستبعدة المسترد من
٣٠٬٤٠٢٣٠٬٤٠٢--فرق تقييم عمالت أجنبية

٢٢٬٦٩٧٬٤٤٣٤٣٬٢٢٣٬١٩٦١٠٣٬٨٥٠٬٣٣٢١٦٩٬٧٧٠٬٩٧١رصيد نهایة السنة 



١٧

موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر .٨

أسهم مدرجة في أسواق  
مالية 

موجودات مالية غير  
المجموع مدرجة في أسواق مالية

دوالر أمریكي دوالر أمریكي دوالر أمریكي 
٢٠٢٢آذار٣١

٢١٬٤٨٦٬٩١٦٣٬٦٣٨٬٦٤٠٢٥٬١٢٥٬٥٥٦محلي
١٩٬٨٢٢٬٣٥٦١٬٦٤٣٬٨١٢٢١٬٤٦٦٬١٦٨أجنبي

٤١٬٣٠٩٬٢٧٢٥٬٢٨٢٬٤٥٢٤٦٬٥٩١٬٧٢٤

٢٠٢١كانون األول ٣١
١٧٬٤٨٠٬٩٩٨٣٬٥٣٥٬٤٦٧٢١٬٠١٦٬٤٦٥محلي
١٩٬٥٦٠٬٨٣٩١٬٦٧٧٬٩٥٨٢١٬٢٣٨٬٧٩٧أجنبي

٣٧٬٠٤١٬٨٣٧٥٬٢١٣٬٤٢٥٤٢٬٢٥٥٬٢٦٢

لقد كانت الحركة على إحتياطي القيمة العادلة كما یلي: 
آذار ٣١

٢٠٢٢
كانون األول ٣١

٢٠٢١
دوالر أمریكي دوالر أمریكي 

) ٤٬٩٩٩٬٧٩٢() ١٬٦٩٢٬٥٤٩(الرصيد في بدایة الفترة / السنة
٩٦٦٬٠٣٨٣٬٣٣٧٬٩٥٩التغير في القيمة العادلة من خالل بنود الدخل الشامل األخرى 

مثبتة موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر أرباح بيع 
) ٣٠٬٧١٦(-في األرباح المدورة مباشرة 

) ١٬٦٩٢٬٥٤٩() ٧٢٦٬٥١١(الرصيد في نهایة الفترة / السنة 

موجودات مالية بالكلفة المطفأة  .٩

تشمل الموجودات المالية بالكلفة المطفأة ما یلي:

أذونات خزینة 
حكومية

سندات مالية  
مدرجة في أسواق  

مالية 

سندات مالية  
غير مدرجة في 

أسواق مالية 
صكوك 
إسالمية

مخصص الخسائر  
المجموع اإلئتمانية المتوقعة

دوالر أمریكي دوالر أمریكي دوالر أمریكي دوالر أمریكي دوالر أمریكي دوالر أمریكي 
٢٠٢٢آذار ٣١

٦٥٬٦٥٢٬٨٣٢)٦٠٨٬٩٢٠(-١٢٬٥٠٠٬٠٠٠-٥٣٬٧٦١٬٧٥٢محلي  
١٧١٬٠٦٨٬٤٩٥) ٢٬٦٠٤٬٢٩٣(٣٥٬٦٧٣٬٣٢٥-٧٦٬٠٠٢٬٤٣٦٦١٬٩٩٧٬٠٢٧أجنبي

٢٣٦٬٧٢١٬٣٢٧) ٣٬٢١٣٬٢١٣(١٢٩٬٧٦٤٬١٨٨٦١٬٩٩٧٬٠٢٧١٢٬٥٠٠٬٠٠٠٣٥٬٦٧٣٬٣٢٥

٢٠٢١كانون األول ٣١
٧٨٬٢٦٦٬١٠٤) ٧٩١٬٣٤٢(-١٢٬٥٠٠٬٠٠٠-٦٦٬٥٥٧٬٤٤٦محلي
١٥٠٬٥٧٩٬٣١٣) ٢٬٣٧١٬٣٠٣(٣٥٬٩١٣٬٤٢٥-٧٦٬١٦٠٬٩٢٤٤٠٬٨٧٦٬٢٦٧أجنبي

٢٢٨٬٨٤٥٬٤١٧) ٣٬١٦٢٬٦٤٥(١٤٢٬٧١٨٬٣٧٠٤٠٬٨٧٦٬٢٦٧١٢٬٥٠٠٬٠٠٠٣٥٬٩١٣٬٤٢٥



١٨

فيما یلي ملخص الحركة على إجمالي الموجودات المالية بالكلفة المطفأة هي كما یلي: 

إن الحركة الحاصلة على مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة للموجودات المالية بالكلفة المطفأة هي كما یلي: 

٢٠٢٢آذار ٣١
المجموع ) ٣المرحلة () ٢المرحلة () ١المرحلة (

دوالر أمریكي دوالر أمریكي دوالر أمریكي دوالر أمریكي 
٢٠٧٬٤٠٠٬٥٠٢٢٠٬٩٤٤٬١٣٥٣٬٦٦٣٬٤٢٥٢٣٢٬٠٠٨٬٠٦٢رصيد بدایة الفترة  

٧٬٩٢٦٬٤٧٨) ٢٤٠٬١٠٠() ٢٬٤٥٠(٨٬١٦٩٬٠٢٨صافي التغير خالل الفترة 
--) ٣٬٠٠٣٬٨٢٣(٣٬٠٠٣٬٨٢٣) ١ما تم تحویله إلى المرحلة (

٢١٨٬٥٧٣٬٣٥٣١٧٬٩٣٧٬٨٦٢٣٬٤٢٣٬٣٢٥٢٣٩٬٩٣٤٬٥٤٠رصيد نهایة الفترة  

٢٠٢١كانون األول ٣١
المجموع ) ٣المرحلة () ٢المرحلة () ١المرحلة (

دوالر أمریكي دوالر أمریكي دوالر أمریكي دوالر أمریكي 
١٨٠٬٤٤٦٬٢٩٥٢٦٬٠٧٣٬٥٦٦١٬٢٦٣٬٤٢٥٢٠٧٬٧٨٣٬٢٨٦رصيد بدایة السنة

١٠٠٬٠٠٠٢٤٬٢٢٤٬٧٧٦(٤٬٣١٢٬٠٠٩)٢٨٬٤٣٦٬٧٨٥خالل السنةالتغير صافي 
--(٢٬٠٨١٬٨٣٢)٢٬٠٨١٬٨٣٢) ١ما تم تحویله إلى المرحلة (
--١٬٢٦٤٬٤١٠(١٬٢٦٤٬٤١٠)) ٢ما تم تحویله إلى المرحلة (
-٢٬٣٠٠٬٠٠٠-(٢٬٣٠٠٬٠٠٠)) ٣ما تم تحویله إلى المرحلة (

٢٠٧٬٤٠٠٬٥٠٢٢٠٬٩٤٤٬١٣٥٣٬٦٦٣٬٤٢٥٢٣٢٬٠٠٨٬٠٦٢رصيد نهایة السنة 

٢٠٢٢آذار ٣١
المجموع ) ٣المرحلة () ٢المرحلة () ١المرحلة (

دوالر أمریكي دوالر أمریكي دوالر أمریكي دوالر أمریكي 
٩٥١٬٥٤٥١٤٥٬٨٠٥٢٬٠٦٥٬٢٩٥٣٬١٦٢٬٦٤٥رصيد بدایة الفترة  

٣٠٠٬٠٠٠٥٠٬٥٦٨) ٣٬٤٧٦() ٢٤٥٬٩٥٦(خسائر إئتمانية متوقعةإعادة قياس صافي 
--) ١٤٬٠١٦(١٤٬٠١٦) ١ما تم تحویله إلى المرحلة (

٧١٩٬٦٠٥١٢٨٬٣١٣٢٬٣٦٥٬٢٩٥٣٬٢١٣٬٢١٣رصيد نهایة الفترة  

٢٠٢١كانون األول ٣١
المجموع ) ٣المرحلة () ٢المرحلة () ١المرحلة (

دوالر أمریكي دوالر أمریكي دوالر أمریكي دوالر أمریكي 
٩٥٢٬٩٠٤٦٧٬٧٢٧١٬٢٦٣٬٤٢٥٢٬٢٨٤٬٠٥٦رصيد في بدایة السنة

٧٣٬٣٨٠٥٬٢٠٩٨٠٠٬٠٠٠٨٧٨٬٥٨٩خسائر إئتمانية متوقعةإعادة قياس صافي 
--)٢٣٬٢٥٦(٢٣٬٢٥٦) ١ما تم تحویله إلى المرحلة (
--٩٦٬١٢٥)٩٦٬١٢٥() ٢ما تم تحویله إلى المرحلة (
-١٨٧٠-)١٬٨٧٠() ٣ما تم تحویله إلى المرحلة (

٩٥١٬٥٤٥١٤٥٬٨٠٥٢٬٠٦٥٬٢٩٥٣٬١٦٢٬٦٤٥رصيد نهایة السنة 



١٩

موجودات أخرى .١٠

البند ما یلي:یشمل هذا 

آذار٣١
٢٠٢٢

كانون األول ٣١
٢٠٢١

دوالر أمریكي دوالر أمریكي 
١٠٬٤٦٨٬٠٤٤١١٬٧٤٣٬٤٩٨، بالصافيذمم مدینة وسلف مؤقتة
١٠٬٨٩٨٬٦٥٥١١٬١٩٤٬٤٢٢فوائد وعموالت مستحقة 

٥٬٩١٦٬٣٠٨١٠٬٠٠٣٬٤٧٤شيكات مقاصة 
١٢٬٤٠٥٬٨٧٨٦٬٤٥١٬١٩١دفعات مقدمة

٢٬٣٤٨٬٢٤٢٢٬٣٢٤٬٩١٦مخزون قرطاسية ومطبوعات وأجهزة 
٧٧٩٬٨٦٩٧٧٩٬٨٦٩موجودات آلت ملكيتها للبنك وفاء لدیون 

٤٬٤٦٠٬٦٥١١٬٨٤٠٬٨١٧حسابات مدینة أخرى 

٤٧٬٢٧٧٬٦٤٧٤٤٬٣٣٨٬١٨٧

ودائع سلطة النقد الفلسطينية .١١

یشمل هذا البند ما یلي:
آذار ٣١

٢٠٢٢
األول كانون ٣١

٢٠٢١
دوالر أمریكي دوالر أمریكي 

١١٬٥٤٩٬٢٢٣٤٦٬٢٩٦٬٨٨٠حسابات جاریة
٤٥٬٦٦٢٬٠٩٥١٦٬٠٤٢٬٠٩٩ودائع ألجل تستحق خالل ثالثة أشهر

٢٠٬٠٠٠٬٠٠٠٢٠٬٠٠٠٬٠٠٠ودائع تحفيزیة تستحق خالل فترة تزید عن ثالثة أشهر 
٦٤٬٢٤١٬٨٤٣٧٣٬٤٧٢٬٨١٨شهر أثالثةودائع تبادلية تستحق خالل فترة تقل عن 

٥٥٬١٠٩٬٤٢٥٨٦٬٦٢٧٬٣١٠ة أشهر  ثودائع تستحق خالل فترة تزید عن ثال
١٩٦٬٥٦٢٬٥٨٦٢٤٢٬٤٣٩٬١٠٧

دائع بنوك ومؤسسات مصرفية و .١٢

حسابات جاریة 
وتحت الطلب 

ودائع ألجل 
فترةتستحق خالل

أشهر ٣
ودائع 
تبادلية 

ودائع ألجل تستحق  
فترة تزیدخالل 

المجموع أشهر ٣ن ع
دوالر أمریكي دوالر أمریكي دوالر أمریكي دوالر أمریكي دوالر أمریكي 

٢٠٢٢آذار  ٣١
٣١٬٧٣٢٬٤٩٢-١٢٬٠٢٦٬٦٤٥٩٬٧٠٥٬٨٤٧١٠٬٠٠٠٬٠٠٠محلي
٧٥٬٦١٠٬٣١٤-٢٤٬٧٣٤٬٨٦٦٤٠٬٨٧٥٬٤٤٨١٠٬٠٠٠٬٠٠٠أجنبي

١٠٧٬٣٤٢٬٨٠٦-٣٦٬٧٦١٬٥١١٥٠٬٥٨١٬٢٩٥٢٠٬٠٠٠٬٠٠٠
٢٠٢١كانون األول ٣١

١٬٠١٠٬٦٠١١٨٬٩٩٦٬٤٥٥١٠٬٠٠٠٬٠٠٠٢٬٠٠٠٬٠٠٠٣٢٬٠٠٧٬٠٥٦محلي
٨٨٬٠٥٤٬٨١٢-١١٬٤٢٥٬١٤٩٦٦٬٦٢٩٬٦٦٣١٠٬٠٠٠٬٠٠٠أجنبي

١٢٬٤٣٥٬٧٥٠٨٥٬٦٢٦٬١١٨٢٠٬٠٠٠٬٠٠٠٢٬٠٠٠٬٠٠٠١٢٠٬٠٦١٬٨٦٨



٢٠

ودائع العمالء.١٣

آذار ٣١
٢٠٢٢

كانون األول ٣١
٢٠٢١

دوالر أمریكي دوالر أمریكي 
العمالء ودائع 

١٬٩٧١٬٩٨٣٬٩٦٠١٬٩٥٠٬٨٠٤٬٢٧٨حسابات جاریة وتحت الطلب 
١٬٣١٨٬٧٨١٬٨١٣١٬٣٠٨٬٠٩٤٬٩١٥ودائع التوفير 

٧٣٨٬٢٠٥٬٥٧٧٧٨٩٬٩٩٩٬٨١٨ودائع ألجل وخاضعة إلشعار
٢٧٬٦٩١٬٧٨٤١٨٬٩٠٤٬٤٥٨مؤقتًا دائنة–حسابات مدینة 

٤٬٠٥٦٬٦٦٣٬١٣٤٤٬٠٦٧٬٨٠٣٬٤٦٩
حقوق أصحاب حسابات االستثمارات المطلقة 

٥٧٣٬٤٠٩٬٠٤٥٥٦٩٬٥٨٤٬٠٥٦ودائع التوفير 
٣٦٦٬٧٠٩٬٢٦١٣٧٦٬١٦٣٬٨٠١ودائع ألجل 

٩٤٠٬١١٨٬٣٠٦٩٤٥٬٧٤٧٬٨٥٧
٤٬٩٩٦٬٧٨١٬٤٤٠٥٬٠١٣٬٥٥١٬٣٢٦

أمينات نقدیة ت.١٤

آذار٣١
٢٠٢٢

كانون األول ٣١
٢٠٢١

دوالر أمریكي دوالر أمریكي 
٢٤٢٬٣٩٩٬٢٤٧٢١٥٬١٤١٬٧٦١تسهيالت وتمویالت ائتمانية مباشرة 

٣٦٬٩٣٥٬٤٨٧٣٤٬٩٤٦٬٧٨٤تسهيالت وتمویالت ائتمانية غير مباشرة 
٤٠٬٦٣٣٬١٥٨٤١٬٤٩٩٬٧٣١أخرى 

٣١٩٬٩٦٧٬٨٩٢٢٩١٬٥٨٨٬٢٧٦

أموال مقترضة.١٥

آذار٣١
٢٠٢٢

كانون األول  ٣١
٢٠٢١

دوالر أمریكي دوالر أمریكي 
٢٢٬٥٠٠٬٠٠٠١٥٬٠٠٠٬٠٠٠الصندوق العربي لإلنماء االقتصادي واالجتماعي* 

١٣٬٢٥٦٬٠٦٣١٣٬٤٤٢٬٥٠٠وكالة التنمية الفرنسية** 
١٠٬٠٠٠٬٠٠٠١٠٬٠٠٠٬٠٠٠البنك األوروبي إلعادة اإلعمار والتنمية ***

١٠٬٠٠٠٬٠٠٠١٠٬٠٠٠٬٠٠٠البنك األوروبي لالستثمار **** 
٥٥٬٧٥٦٬٠٦٣٤٨٬٤٤٢٬٥٠٠

مليون دوالر  ٣٠بتوقيع اتفاقية مع الصندوق العربي لإلنماء االقتصادي واالجتماعي بمبلغ  ٢٠٢٠قام البنك خالل عام  *
قسط نصف ١٥أمریكي بهدف تمویل تسهيالت ائتمانية لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة. یسدد هذا القرض بموجب  

وینتهي السداد بتاریخ٢٠٢٣حزیران  ٣٠شهرًا، حيث یستحق القسط األول بتاریخ  ٣٦سنوي، یبدأ السداد بعد فترة سماح  



٢١

مليون دوالر أمریكي. ٧.٥تحویل مبلغ  الفترةتم خالل  .٪٣سنویة بمعدل  . یستحق على القرض فائدة  ٢٠٣٠حزیران٣٠
المستغل   الرصيد  في  بلغ  األول  ٣١و٢٠٢٢آذار  ٣١كما  أمریكي  ٢٢٬٥٠٠٬٠٠٠مبلغ  ٢٠٢١كانون  دوالر 

دوالر أمریكي، على التوالي.١٥٬٠٠٠٬٠٠٠و

ضـراء مع وكالة التنمية الفرنسية (الوكالة) وبنـاًء عليـه قـام  بتوقيع اتفاقية تمویـل المشـاریع الخ٢٠١٨قام البنك خالل عام  **
” والتي تهدف للتعریــف بمبــادرة التمویــل األخضر المقدمــة مــن الوكالــة بدعــم  Sunref Palestineالبنـك بإطـالق مشـروع “

یورو. یسدد هذا القرض  ١٢٬٥٠٠٬٠٠٠بمبلغ أقصاه  مــن االتحاد األوروبي. وبناًء عليه، تتيح االتفاقية للبنك تسهيالت  
سماح  ٢٠بموجب   فترة  بعد  السداد  یبدأ  متساویة،  سنوي  نصف  بتاریخ ٣٦قسطًا  األول  القسط  یستحق  حيث  شهرًا، 

. ٪٢٬٦٢. ویستحق على القرض فائدة سنویة بمعدل ٢٠٣١أیار ٣١وینتهي السداد بتاریخ ٢٠٢١تشرین الثاني ٣٠

المست الرصيد  في  بلغ  كما  األول  ٣١و٢٠٢٢آذار  ٣١غل  أمریكي  ١٣٬٢٥٦٬٠٦٣مبلغ  ٢٠٢١كانون  دوالر 
دوالر أمریكي، على التوالي.١٣٬٤٤٢٬٥٠٠و

مليون دوالر أمریكي بهدف تمویل  ١٥قام البنك خالل العام بتوقيع اتفاقية مع البنك األوروبي إلعادة اإلعمار والتنمية بمبلغ  *** 
مليون دوالر أمریكي خالل العام، على أن ١٠لمنشآت الصغيرة والمتوسطة، حيث تم تحویل مبلغ تسهيالت ائتمانية لدعم ا

قسط نصف سنوي، یبدأ السداد بعد فترة سماح ١٥. یسدد هذا القرض بموجب  الحالي العام  یتم تحویل باقي المبلغ خالل  
. یستحق على  ٢٠٢٦حزیران  ١٥وینتهي السداد بتاریخ  ٢٠٢٢حزیران  ١٥شهرًا، حيث یستحق القسط األول بتاریخ  ١٨

. + ليبور ٪٣القرض فائدة سنویة بمعدل 

مليون دوالر أمریكي بهدف تمویل تسهيالت  ٥٠وروبي لالستثمار بمبلغ  قام البنك خالل العام بتوقيع اتفاقية مع البنك األ**** 
مليون دوالر أمریكي خالل العام، على أن یتم  ١٠ائتمانية لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، حيث تم تحویل مبلغ  
لقسط األول  قسط نصف سنوي. حيث یستحق ا١٤تحویل باقي المبلغ خالل السنوات القادمة. یسدد هذا القرض بموجب  

بتاریخ  ٢٠٢٢أیار  ١٥بتاریخ   السداد  الثاني  ١٥وینتهي  بمعدل ٢٠٢٨تشرین  سنویة  فائدة  القرض  على  یستحق   .
٣٬٤٩٪ .

مخصصات متنوعة.١٦
رصيد

بدایة الفترة/ السنة 
المكون 

خالل الفترة/ السنة 
المدفوع /المستخدم

خالل الفترة/ السنة 
رصيد

نهایة الفترة/ السنة 
دوالر أمریكي دوالر أمریكي دوالر أمریكي دوالر أمریكي 

٢٠٢٢آذار٣١
٥٠٬٠٨٠٬٠٣٧) ١٬١٠٤٬٧٨٧(٤٨٬٧٦٣٬٨٨٨٢٬٤٢٠٬٩٣٦تعویض نهایة الخدمة 

٢٬٢١٩٬٤٣٥--٢٬٢١٩٬٤٣٥مخصص قضایا  

٥٢٬٢٩٩٬٤٧٢) ١٬١٠٤٬٧٨٧(٥٠٬٩٨٣٬٣٢٣٢٬٤٢٠٬٩٣٦

٢٠٢١كانون األول ٣١
٤٨٬٧٦٣٬٨٨٨) ٨٬٠٠١٬٧٥٨(٤٦٬٩٣١٬٩٤٠٩٬٨٣٣٬٧٠٦تعویض نهایة الخدمة 

٢٬٢١٩٬٤٣٥-١٬٩١٩٬٤٣٥٣٠٠٬٠٠٠مخصص قضایا  
٥٠٬٩٨٣٬٣٢٣) ٨٬٠٠١٬٧٥٨(٤٨٬٨٥١٬٣٧٥١٠٬١٣٣٬٧٠٦

العمل الساري المفعول في فلسطين ونظام شؤون الموظفين الخاص یتم التخصيص لتعویض نهایة الخدمة للموظفين وفقًا لقانون  
فروقات جوهریة عن احتساب المخصصات وفقًا لمعيار بالبنك. إكتواریة للتحقق من عدم وجود  دراسة  بإجراء  البنك  یقوم  كما 

. )١٩المحاسبة الدولي رقم (



٢٢

مخصصات الضرائب .١٧

كانون  ٣١في المنتهيةسنةالو ٢٠٢٢آذار ٣١الفترة المنتهية في خالللقد كانت الحركة على حساب مخصصات الضرائب 
كما یلي: ٢٠٢١األول 

آذار٣١
٢٠٢٢

كانون األول  ٣١
٢٠٢١

دوالر أمریكي دوالر أمریكي 
٢١٬٤٩٢٬٣١٤٤٬٦١٠٬٦٥٢رصيد بدایة الفترة / السنة

٨٬٩٢٩٬٨٠١٢٨٬٣٥٠٬٥٢٦الفترة / السنة إضافات خالل 
) ١٠٬٧٦٤٬٢٨٨() ١٥٬٩١٩٬٧٤٥(سلفيات مدفوعة 

) ٧٠٤٬٥٧٦(-المسدد خالل الفترة / السنة
١٤٬٥٠٢٬٣٧٠٢١٬٤٩٢٬٣١٤رصيد نهایة الفترة / السنة 

والقرار بقانون ٢٠١٧) لسنة ٢٢بقانون رقم (یقوم البنك بالتخصيص للضرائب وفقًا للقوانين الساریة المفعول والتي تتضمن القرار 
. ٢٠١٧) لسنة ١٠رقم (

حتى  و ٢٠١٩لألعوام من لم یتوصل البنك إلى تسویة نهائية مع دائرة ضریبة الدخل وضریبة القيمة المضافة عن نتائج أعماله  
ویتابع المستشار الضریبي إجراء المخالصات النهائية. اهیفي موعدةالضریبياتقام البنك بتقدیم اإلقرار وقد٢٠٢١

النسبة القانونية لضریبة الدخل   كما في  ٪١٦، كما بلغت النسبة القانونية لضریبة القيمة المضافة  ٪١٥بلغت  آذار ٣١وذلك 
بشأن ضریبة الدخل،  ٢٠١١) لعام ٨بشأن تعدیل القرار بقانون رقم (٢٠١٤) لسنة ٤. استنادًا ألحكام القرار بقانون رقم (٢٠٢٢

من تلك األرباح. ٪١٠فإن ضریبة الدخل على األرباح الناجمة عن تمویل المشاریع الصغيرة والمتوسطة تستوفى بنسبة 

ما یلي:المختصرةالموحدةالمرحليةتمثل الضرائب الظاهرة في قائمة الدخل
آذار٣١

٢٠٢٢
آذار٣١

٢٠٢١
أمریكي دوالر دوالر أمریكي 

٩٬٤٩٩٬٧٠٥٥٬٩٩١٬٦٠٠الحالية فترةالتخصيص لل 
-) ٥٦٩٬٩٠٤(خصم على سلفيات مدفوعة

٨٬٩٢٩٬٨٠١٥٬٩٩١٬٦٠٠ة  فتر مصروف الضرائب لل



٢٣

مطلوبات أخرى .١٨

یشمل هذا البند ما یلي:

آذار٣١
٢٠٢٢

كانون األول  ٣١
٢٠٢١

دوالر أمریكي دوالر أمریكي 
١٨٬٣٠٩٬٨٢٠١٠٬٦٧٩٬٠٥٠صادرة حواالت 

١٣٬٩٣١٬٥٤٧١٣٬٦٧٩٬٢٠٨ذمم عمالء شركات تابعة 
١٢٬٩٧٢٬٠٤٥٢٢٬٠٨٦٬٢٤٧شيكات بنكية مصدقة 

٧٬٥٧٢٬٢٢١٦٬٦٩٦٬٠٨٦فوائد مستحقة وغير مدفوعة
٦٬١٣٢٬٣٦٠٦٬٢٥٦٬٤٨٧مشتقات مالية سالبة (عمليات بين البنوك)

٥٬٥٨٧٬٣٦٧٤٬٥٨٠٬٢٠٧أمانات مؤقتة 
٥٬٣٧٣٬٦٥٧٥٬٥٠٥٬٤٧٧توزیعات أرباح نقدیة غير مدفوعة

٤٬٢٠٣٬٨٥٠١٬٩٨٧٬٩٩٠مصاریف مستحقة 
٣٬٤٨٠٬٦٧٩٤٬٦٥٥٬٠٤٤فوائد وعموالت مدفوعة مقدماً 
٣٬٢٩١٬٥٧٩٣٬٠٣٨٬٦٢٧تأمينات نقدیة لجهات مانحة

٢٬٥٤٩٬٨٠٥٢٬٧٧٥٬٣٢٧ضرائب مستحقة 
٢٬٥٠٤٬٧٠٦٢٬٧٦٧٬٠٠٥اإلستثمار المطلقعائد أصحاب حسابات 

١٬٢٩٥٬٠٠٠١٬٢٤٠٬٠٠٠مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة 
١٬٠٦٧٬٨٧١٥٬٧٠٠٬٠٠٠موظفيين مخصص مكافآت

٤٥١٬٩٢٥٣١٥٬٠٨٦) ٣٠مخصص تدني تسهيالت إئتمانية غير مباشرة (إیضاح 
٦٬٨٨٧٬٩٢١٤٬٨٩٤٬١١٠أخرى 

٩٥٬٦١٢٬٣٥٣٩٦٬٨٥٥٬٩٥١

عالوة إصدار.١٩

نتجت عالوة اإلصدار مما یلي:

سهمًا من  ١٠٬٠٠٨٬٦٨٥االستحواذ على المحفظة البنكية للبنك التجاري الفلسطيني من خالل قيام بنك فلسطين بإصدار  -
دوالر أمریكي الفرق بين سعر تداول  ١٥٬٨١٣٬٧٢٢أسهمه لمساهمي البنك التجاري الفلسطيني. تمثل عالوة اإلصدار والبالغة  

دوالر أمریكي للسهم وقيمتها األسمية والبالغة واحد دوالر أمریكي للسهم، وذلك وفقًا لما أقرته الهيئة ٢٬٥٨األسهم والتي بلغت 
. ٢٠١٦آذار ٢٥العامة غير العادیة للبنك بتاریخ 

سهمًا  ٤٬٠٧٠٬٢٣٩من رأسمال البنك أي ما یعادل  ٪٥إدخال مؤسسة التمویل الدولية كشریك إستراتيجي للبنك بمساهمة  -
) دوالر أمریكي للسهم الواحد، بمجموع عالوة ٢٬٠٦بقيمة إسمية مقدارها واحد دوالر أمریكي للسهم وعالوة إصدار بقيمة (

حزیران  ١٥دوالر أمریكي، وذلك وفقًا لما أقره مجلس إدارة البنك في جلسته التي انعقدت في  ٨٬٣٨٤٬٦٩٢إصدار قدرها  
٢٠٠٨  .

أمریكي للسهم  ١٣طرح  - إسمية مقدارها واحد دوالر  فقط بقيمة  البنك  مساهمي  لإلكتتاب الثانوي مقصورًا على  سهم  مليون 
دوالر أمریكي، وذلك وفقًا لما  ٦٥٠٬٠٠٠بمجموع عالوة إصدار قدرها  ) دوالر أمریكي للسهم،  ٠.٥وعالوة إصدار بقيمة (

. ٢٠٠٧نيسان ٦أقرته الهيئة العامة غير العادیة للبنك في جلستها التي انعقدت في 

تستثمر من خاللها  بحيث  توقيع اتفاقية مع مع مؤسسة بروباركو الفرنسية (المؤسسة)  ب٢٠٢١تموز  ١٥قام البنك بتاریخ  -
الو  (مجموعة  للتنمية  الفرنسية  للبنك  FISEAكالة  إستراتيجي  كشریك  المؤسسة  إدخال  بموجبها  تم  والتي  للمؤسسة  التابعة   (

سهمًا بقيمة إسمية مقدارها دوالر أمریكي واحد للسهم وعالوة ٧٬٢٧٢٬٧٢٧من رأسمال البنك أي ما یعادل ٪٣٬٣٤بمساهمة 
دوالر أمریكي. ٤٬٧٢٧٬٢٧٣جموع عالوة إصدار قدرها ) دوالر أمریكي للسهم الواحد، بم٠٬٦٥إصدار بقيمة (



٢٤

اإلحتياطيات .٢٠

إحتياطي إجباري 
من األرباح الصافية سنویًا تخصص لحساب االحتياطي اإلجباري وال  ٪١٠وفقًا لقانون الشركات وقانون المصارف یقتطع نسبة  

ال یجوز توزیع االحتياطي  .الحساب ما یعادل رأسمال البنكیجوز وقف هـذا االقتطاع قبل أن یبلغ مجموع المبالغ المتجمعة لهذا 
لم یقم البنك بإقتطاع  .اإلجباري على المساهمين أو تحویل هذا االحتياطي إلى الخارج إال بموافقة مسبقة من سلطة النقد الفلسطينية

. االحتياطي اإلجباري كون هذه القوائم المالية الموحدة مرحلية

إحتياطي إختياري 
اإلحتياطي اإلختياري ما یتم إقتطاعه من قبل الشركات التابعة. لم تقم الشركات التابعة بإقتطاع إحتياطي إختياري خالل  یمثل  
الفترة.

إحتياطي مخاطر مصرفية عامة 
من  ٪١٬٥) بنسبة  ٦/٢٠١٥یمثل هذا البند قيمة إحتياطي المخاطر الذي تم اقتطاعه وفقًا لتعليمات سلطة النقد الفلسطينية رقم (

التسهيالت والتمویالت االئتمانية المباشرة بعد طرح مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة للتسهيالت والتمویالت االئتمانية والفوائد  
)،  ٥٣/٢٠١٣من التسهيالت التمویالت االئتمانية غير المباشرة. وفقًا لتعميم سلطة النقد الفلسطينية رقم ( ٪٠٬٥واألرباح المعلقة و

یتم   الصغيرة  ال  للمؤسسات  الممنوحة  المباشرة  االئتمانية  والتمویالت  التسهيالت  مقابل  عامة  مصرفية  إحتياطي مخاطر  تكوین 
بتطبيق معيار التقاریر المالية الدولي ٢٠١٨والمتوسطة في حال انطبقت عليها الشروط الواردة في التعميم. قام البنك خالل عام 

ب هذا االحتياطي بما یتعلق بالخسائر االئتمانية المتوقعة الخاصة بالمرحلتين األولى والثانية  ) وتسجيل أثر المعيار من حسا٩رقم (
). ال یجوز التصرف بهذا االحتياطي أو توزیعه إال بموافقة مسبقة من سلطة ٢/٢٠١٨وفقًا لتعليمات سلطة النقد الفلسطينية رقم (

النقد الفلسطينية. 

إحتياطي تقلبات دوریة 
٪ ١٥) بنسبة  ٦/٢٠١٥) و(١/٢٠١١البند قيمة اإلحتياطي الذي تم اقتطاعه وفقًا لتعليمات سلطة النقد الفلسطينية رقم (یمثل هذا  

من األرباح الصافية بعد الضرائب لتدعيم رأسمال البنك ولمواجهة المخاطر المحيطة بالعمل البنكي. ال یجوز استخدام أي جزء 
ضه على أي وجه إال بموافقة مسبقة من سلطة النقد الفلسطينية. ال یجوز وقف هـذا اإلقتطاع  من إحتياطي التقلبات الدوریة أو تخفي

اصدار تعليمات ٢٠١٨% من رأسمال البنك. تم خالل عام  ٢٠قبل أن یبلغ مجموع المبالغ المتجمعة لهذا الحساب ما یعادل  
الدوریة، حيث سيتم احتسابه كنسبة من األصول المرجحة  ) بشأن احتساب احتياطي التقلبات١/٢٠١٨سلطة النقد الفلسطينية رقم (

بحيث ٢٠١٨). تم تحدید هذه النسبة من قبل سلطة النقد لعام  ٪٢٬٥-٪٠بالمخاطر تقررها سلطة النقد الفلسطينية تتراوح بين (
)  ١٣/٢٠١٩رقم (اصدار تعليمات سلطة النقد الفلسطينية  ٢٠١٩من األصول المرجحة بالمخاطر. تم خالل عام  ٪٠٬٥٧تكون  

تقررها  بالمخاطر  المرجحة  األصول  للتقلبات الدوریة، حيث سيتم احتسابه كنسبة من  مصد رأس المال المضاد  بشأن احتساب 
من األصول المرجحة  ٪٠٬٦٦بحيث تكون  ٢٠١٩)، تم تحدید هذه النسبة لعام  ٪٢٬٥-٪٠سلطة النقد الفلسطينية تتراوح بين (

بنك اإلفصاح عن مصد رأس المال المضاد للتقلبات الدوریة في بياناته المالية ابتداء من بيانات  بالمخاطر، حيث یجب على ال
باقتطاع إحتياطي التقلبات الدوریة بناًء على تفاهمات مع سلطة النقد الفلسطينية. الفترة. لم یقم البنك خالل  ٢٠٢٣كانون األول  

ة النقد الفلسطينية. كما یحظر التصرف في هذا االحتياطي دون موافقة سلط

توزیعات أرباح.٢١

دوالر أمریكي  ١٠٬٤٠٤٬٠٠٠توزیع أرباح بمبلغ  ٢٠٢١آذار  ٣١أقرت الهيئة العامة للبنك في جلستها العادیة التي إنعقدت بتاریخ  
البنك كٌل بنسبة  دوالر أمریكي كأرباح نقدیة على مساهمي  ٨٬٣٢٣٬٢٠٠دوالر أمریكي كتوزیعات أسهم و٢٬٠٨٠٬٨٠٠وذلك بواقع  

ما یملكه من أسهم البنك.



٢٥

صافي أرباح محفظة الموجودات المالية .٢٢
إن تفاصيل هذا البند هي كما یلي:

آذار ٣١للثالثة أشهر المنتهية في 
٢٠٢٢٢٠٢١

دوالر أمریكي دوالر أمریكي 
٩٣٬١٢٥٩١٨٬٥٨٩الخسائرعوائد توزیعات موجودات مالية من خالل قائمة األرباح أو

٩٢٤٬٦٢٠١٠٨٬٨٧١عوائد توزیعات موجودات مالية من خالل بنود الدخل الشامل األخرى 
خسائر غير متحققة من تقييم موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل 

) ٢٩٠٬٠١٦(٢٢٢٬٤٦٨قائمة األرباح أو الخسائر 
١٠٧-أرباح بيع موجودات مالية بالكلفة المطفأة 

) ١٥٤٬٦٥٩() ١٤٦٬٨٥٣(عمولة إدارة إستثمارات 
١٬٠٩٣٬٣٦٠٥٨٢٬٨٩٢

غرامات سلطة النقد الفلسطينية.٢٣

آذار ٣١المنتهية في  الثالثة أشهر لفترة وشركته التابعةیمثل هذا البند غرامة مفروضة من سلطة النقد الفلسطينية على البنك
لبعض تعليمات سلطة النقد الفلسطينية  وشركته التابعةبسبب مخالفة البنك٢٠٢١آذار ٣١والثالثة أشهر المنتهية في و٢٠٢٢

والقوانين ذات العالقة.

لحصة االساسية والمخفضة للسهم من ربح الفترةا.٢٤

آذار ٣١للثالثة أشهر المنتهية في 
٢٠٢٢٢٠٢١

دوالر أمریكي دوالر أمریكي 
١٥٬٧٠٧٬٢٥٧١٠٬٠٧٩٬٤٦٧ربح الفترة العائد لمساهمي البنك 

سهمسهم
٢١٧٬٤٣٣٬٥٢٧٢١٠٬١٦٠٬٨٠٠المتوسط المرجح لعدد األسهم المكتتب بها خالل الفترة 

دوالر أمریكي دوالر أمریكي 
٠.٠٧٢٠٬٠٤٨العائد إلى مساهمي البنك الحصة األساسية والمخفضة للسهم من ربح الفترة



٢٦

النقد وما في حكمه .٢٥

من المبالغ المبينة في قائمة المركز المختصرة  الموحدة المرحليةیتكون النقد وما في حكمه الظاهر في قائمة التدفقات النقدیة  
كما یلي:المختصرة الموحدة المرحليةالمالي 

آذار ٣١للثالثة أشهر المنتهية في 
٢٠٢٢٢٠٢١

دوالر أمریكي دوالر أمریكي 
١٬٨١٤٬٩١٨٬٧٧٥١٬٥٤٤٬٩٢٢٬٠٨٣نقد وأرصدة لدى سلطة النقد الفلسطينية 
٦٧٧٬٠٩١٬٨٨٧٦٣٢٬٤٣٠٬٤٠٢أرصدة لدى بنوك ومؤسسات مصرفية  

٢٬٤٩٢٬٠١٠٬٦٦٢٢٬١٧٧٬٣٥٢٬٤٨٥
ینزل:

) ١٢٬١٦٧٬٨٤٢() ٤٠٬١٩٣٬٠١٠(ودائع تستحق خالل فترة تزید عن ثالثة أشهر  
) ٤٬٠٦٢٬٣٦٨() ٣٬٠٠٠٬٠٠٠(إستثمارات لدى بنوك إسالمية تستحق خالل فترة تزید عن ثالثة أشهر 

) ٦٧٬٥٧٩٬٤٠٦() ٨٦٬٨٧٧٬٥٠٣(أرصدة مقيدة السحب
) ١٦٧٬١٦٧٬٥١٤() ١٢١٬٤٥٣٬١٦١(ودائع سلطة النقد الفلسطينية 

) ١١٦٬٣٨٧٬٨٥٨() ١٠٧٬٣٤٢٬٨٠٦(ودائع وأرصدة البنوك والمؤسسات المصرفية 
) ٤٠٩٬٨٧١٬٨٤٦() ٤٨٠٬٨١٣٬٥٧٧(متطلبات االحتياطي االلزامي 

١٬٦٥٢٬٣٣٠٬٦٠٥١٬٤٠٠٬١١٥٬٦٥١

معامالت مع جهات ذات عالقة .٢٦

یسيطرون عليها أو لهم القدرة  شركات أیة اإلدارة العليا و مجلس االدارة و أعضاء المساهمين الرئيسيين و والشركة التابعة یعتبر البنك 
وتمویالت  السنة معامالت مع هذه الجهات تمثلت في ودائع وتسهيالت /الفترة تمت خالل كجهات ذات عالقة.على التأثير بها

ممنوحة كما یلي:ائتمانية

٢٠٢٢آذار ٣١
شركات 
حليفة

أعضاء مجلس  
اإلدارة واإلدارة  

المجموع أخرى* التنفيذیة
دوالر أمریكي دوالر أمریكي دوالر أمریكي دوالر أمریكي 

بنود قائمة المركز المالي الموحدة: 
٤٬٦٥٧٬٣٩٨٤٦٬٠٢٤٬٣٥٢٢٧٬٧٢٠٬٢٩٥٧٨٬٤٠٢٬٠٤٥تسهيالت وتمویالت ائتمانية مباشرة 

منها: 
٥٦٦٬٣٩١٥٦٦٬٣٩١--تسهيالت ائتمانية غير منتظمة 

٤١٦٬٥٢٦٣٣٬٧٦٣٬٩٤٤٢٧٬٣٧٧٬١٨٨٦١٬٥٥٧٬٦٥٨ودائع  
موجودات مالية بالقيمة عادلة من خالل بنود الدخل  

٣٬٣٦٦٬٦٦١-٣٬٣٦٦٬٦٦١-الشامل األخرى 

٨٬٠٠٠٬٠٠٠-٨٬٠٠٠٬٠٠٠-موجودات مالية بالكلفة المطفأة 
١٬٢٩٥٬٠٠٠-١٬٢٩٥٬٠٠٠-مجلس االدارة ومصاریف أعضاءمكافئات

إلتزامات محتملة: 
٣٦٢٬١٨٣٢٥٬٤٥٨٩٥٩٬٠١٤١٬٣٤٦٬٦٥٥كفاالت 

٢٬٥٠٤٬٢٦٢٤٩٥٬٦٧٠٥٥٨٬١٥٠٣٬٥٥٨٬٠٨٢إعتمادات 
٣١٠٬٤٥٠٧٬٦١٤٬٠٤٦٧٬٩٢٤٬٤٩٦-سقوف غير مستغلة 

آذار  ٣١للفترة المنتهية بنود قائمة الدخل الموحدة
٢٠٢٢:

٤٢٬٧٥١٥٥١٬١٣٥٢٢٩٬٤٣٩٨٢٣٬٣٢٥فوائد وعموالت مقبوضة 
٦٤٧٬٧٨٢٧٢٦٬٦٨٦٤٬٨٨٢٬٥٩٤٦٬٢٥٧٬٠٦٢فوائد وعموالت مدفوعة 



٢٧

یتم * ما  حسب  وذلك  رئيسيين  غير  ومساهمين  وأقاربهم  التنفيذیة  االدارة  غير  من  وموظفين  مدراء الفروع  أخرى  بند  یتضمن 
. اإلفصاح عنه لسلطة النقد الفلسطينية

٣١و٢٠٢٢آذار  ٣١االئتمانية المباشرة الممنوحة لجهات ذات عالقة كما في  والتمویالت  یشكل صافي التسهيالت  –
من صافي التسهيالت والتمویالت االئتمانية المباشرة، على التوالي. ٪٢٬٤٧و٪ ٢٬٢٥ما نسبته ٢٠٢١كانون األول 

٣١و٢٠٢٢آذار  ٣١یشكل صافي التسهيالت والتمویالت االئتمانية المباشرة الممنوحة لجهات ذات عالقة كما في  –
من قاعدة رأسمال البنك، على التوالي.٪ ١٥٬٥٥و٪١٣٬٩٠ما نسبته ٢٠٢١كانون األول 

٪ ٢٤إلى ٪١٬٨تتراوح أسعار الفائدة على التسهيالت المباشرة بالدوالر األمریكي بين –

٪ ١٦إلى ٪٣تتراوح أسعار الفائدة على التسهيالت المباشرة بالشيقل اإلسرائيلي بين –

٪ ١١إلى ٪٧٬٥تتراوح أسعار الفائدة على التسهيالت المباشرة بالدینار األردني بين –

٪٥٬٢٥إلى ٪١تتراوح أسعار الفائدة على الودائع بالدوالر األمریكي بين –

(رواتب ومكافآت ومنافع أخرى):اإلدارة العليا فيما یلي ملخص لمنافع 
آذار ٣١للثالثة أشهر المنتهية في 

٢٠٢٢٢٠٢١
دوالر أمریكي دوالر أمریكي 

٩٦٧٬٨٢٣٧١٤٬٨٣٤حصة اإلدارة العليا من الرواتب والمصاریف المتعلقة بها 

١٢٢٬٩٤٣٤٧٤٬١٧٨الخدمة حصة اإلدارة العليا من تعویض نهایة 

٢٧٩٬٨٠٠٢٥٥٬٢٩٧مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة 

١٢٠٬٠٠٠١٢٠٬٠٠٠بدالت رئيس مجلس اإلدارة 

٢٠٢١كانون األول ٣١
شركات  
حليفة

أعضاء مجلس  
اإلدارة واإلدارة  

المجموع أخرى* التنفيذیة
دوالر أمریكي دوالر أمریكي دوالر أمریكي دوالر أمریكي 

بنود قائمة المركز المالي الموحدة: 
٣٬٩٧٥٬٧٢٣٥٠٬٤٦١٬٠٢٥٣٠٬٥٤٧٬٥١٤٨٤٬٩٨٤٬٢٦٢تسهيالت وتمویالت ائتمانية مباشرة 

منها: 
٥٨٣٬٨١٤٥٨٣٬٨١٤--تسهيالت ائتمانية غير منتظمة 

١٬٦٥٠٬٧٠٥٣٨٬٠٨٠٬٩٩٣٢٩٬٧٣٤٬٨٤٣٦٩٬٤٦٦٬٥٤١ودائع  

٨٬٠٠٠٬٠٠٠-٨٬٠٠٠٬٠٠٠-موجودات مالية بالكلفة المطفأة 

١٬٢٤٠٬٠٠٠-١٬٢٤٠٬٠٠٠-مكافآت ومصاریف أعضاء مجلس اإلدارة 

إلتزامات محتملة: 
٢١١٬٥٦٦٩٬٥٠٥٬١٦١٩٧٦٬٠٦٠١٠٬٦٩٢٬٧٨٧كفاالت 

٥٦٦٬٠٠٠٥٦٦٬٠٠٠--إعتمادات 

٢٩١٬٩٨٤٨٬٦٨٨٬٨٧٩٨٬٩٨٠٬٨٦٣-سقوف غير مستغلة 

للفترة المنتهية  بنود قائمة الدخل الموحدة
:٢٠٢١آذار ٣١

١٧٨٬٩٧٦٢٬٥٢٤٬٩٩٥١٬٠٠٢٬٧٠٢٣٬٧٠٦٬٦٧٣فوائد وعموالت مقبوضة 

٦٥١٬٧٢٧٢١١٬٧٧٥٨٦٣٬٥٠٢-فوائد وعموالت مدفوعة 



٢٨

قياس القيمة العادلة .٢٧

. فيما یلي اإلفصـاحات الكمية لقياس وشـركلته التابعةیمثل الجدول التالي التسـلسـل الهرمي لقياس القيمة العادلة لموجودات البنك
:٢٠٢٢آذار ٣١القيمة العادلة والتسلسل الهرمي للموجودات كما في  

قياس القيمة العادلة باستخدام 

المجموع 

أسعار التداول في  
اسواق مالية نشطة  
(المستوى األول) 

معطيات جوهریة  
یمكن مالحظتها 
(المستوى الثاني) 

جوهریة  معطيات 
ال یمكن مالحظتها 
(المستوى الثالث) 

دوالر أمریكي دوالر أمریكي دوالر أمریكي دوالر أمریكي تاریخ التقييم 
موجودات مالية بالقيمة العادلة: 

موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة  
): ٦األرباح أو الخسائر (ایضاح 

--٢٠٢٢٥٬٩٠٣٬٢٨٧٥٬٩٠٣٬٢٨٧آذار ٣١مدرجة 
٥٬٠٠٠٬٠٠٠--٢٠٢٢٥٬٠٠٠٬٠٠٠آذار ٣١غير مدرجة 

موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل  
): ٨الشامل (إیضاح 

--٢٠٢٢٤١٬٣٠٩٬٢٧٢٤١٬٣٠٩٬٢٧٢آذار ٣١مدرجة 
٥٬٢٨٢٬٤٥٢--٢٠٢٢٥٬٢٨٢٬٤٥٢آذار ٣١غير مدرجة 

موجودات مالية تم اإلفصاح عنها بالقيمة  
العادلة: 

): ٩موجودات مالية بالكلفة المطفأة (إیضاح 
٥٣٬٧٦١٬٧٥٢-٢٠٢٢١٢٩٬٧٦٤٬١٨٨٧٦٬٠٠٢٬٤٣٦آذار ٣١أذونات خزینة حكومية

--٢٠٢٢٦١٬٠٥٢٬٩٣١٦١٬٠٥٢٬٩٣١آذار ٣١سندات مالية مدرجة في أسواق مالية 
١٢٬٥٠٠٬٠٠٠--٢٠٢٢١٢٬٥٠٠٬٠٠٠آذار ٣١سندات غير مدرجة في أسواق مالية

--٢٠٢٢٣٣٬١٨٠٬٨٩١٣٣٬١٨٠٬٨٩١آذار ٣١صكوك إسالمية
٢٦٬١٤٢٬٦٧٨--٢٠٢٢٢٦٬١٤٢٬٦٧٨آذار ٣١إستثمارات عقاریة 

التي تقاس بالقيمة العادلة على  المطلوبات
أساس متكرر

مشتقات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة  
--٢٠٢٢٦٬١٣٢٬٣٦٠٦٬١٣٢٬٣٦٠آذار ٣١) ١٨(إیضاح األرباح أو الخسائر



٢٩

: ٢٠٢١كانون األول ٣١فيما یلي اإلفصاحات الكمية لقياس القيمة العادلة والتسلسل الهرمي للموجودات كما في 

إجراء تحویالت ألدوات مالية بين المستویين  ٢٠٢١كانون األول  ٣١والعام المنتهي في  ٢٠٢٢آذار  ٣١لم یتم خالل الفترة المنتهية في  
األول والثاني كما لم یتم إجراء أیة تحویالت من وإلى المستوى الثالث.

قياس القيمة العادلة بإستخدام 

تاریخ التقييم 

المجموع

أسعار التداول في 
اسواق مالية نشطة 

(المستوى األول)

معطيات جوهریة 
یمكن مالحظتها 

الثاني)(المستوى  

معطيات جوهریة ال 
یمكن مالحظتها 
(المستوى الثالث)

دوالر أمریكي دوالر أمریكي دوالر أمریكي دوالر أمریكي 
موجودات مالية تم قياسها بالقيمة العادلة: 

موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة األرباح 
):٦أو الخسائر (ایضاح  

--٢٠٢١٥٬٢٥٣٬٨٤٩٥٬٢٥٣٬٨٤٩كانون األول  ٣١مدرجة 
٥٬٠٠٠٬٠٠٠--٢٠٢١٥٬٠٠٠٬٠٠٠كانون األول  ٣١غير مدرجة 

موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل  
):٨(إیضاح  اآلخر 

--٢٠٢١٣٧٬٠٤١٬٨٣٧٣٧٬٠٤١٬٨٣٧كانون األول  ٣١مدرجة 
٥٬٢١٣٬٤٢٥--٢٠٢١٥٬٢١٣٬٤٢٥كانون األول  ٣١غير مدرجة 

موجودات مالية تم اإلفصاح عنها بالقيمة العادلة:

):٩موجودات مالية بالكلفة المطفأة (ایضاح  

٦٦٬٥٥٧٬٤٤٦-٢٠٢١١٤٢٬٧١٨٬٣٧٠٧٦٬١٦٠٬٩٢٤كانون األول  ٣١أذونات خزینة حكومية 
--٢٠٢١٤١٬٨٦٥٬١٣٦٤١٬٨٦٥٬١٣٦كانون األول  ٣١سندات مدرجة 

١٢٬٥٠٠٬٠٠٠--٢٠٢١١٢٬٥٠٠٬٠٠٠كانون األول  ٣١سندات غير مدرجة 
--٢٠٢١٣٣٬٧٠٩٬٧٩٢٣٣٬٧٠٩٬٧٩٢كانون األول  ٣١صكوك إسالمية 

٢٥٬٩٦٢٬١٧٨--٢٠٢١٢٥٬٩٦٢٬١٧٨كانون األول  ٣١إستثمارات عقاریة 
التي تقاس بالقيمة العادلة على أساس المطلوبات
متكرر 

األرباح أو مشتقات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة  
--٢٠٢١٦٬٢٥٦٬٤٨٧٦٬٢٥٦٬٤٨٧كانون األول  ٣١)١٨(إیضاح  الخسائر



٣٠

القيمة العادلة لألدوات المالية: 
: ٢٠٢١كانون األول ٣١و٢٠٢٢آذار٣١یمثل الجدول التالي مقارنة للقيم الدفتریة والقيم العادلة لألدوات المالية كما في 

القيمة العادلة القيمة الدفتریة 
آذار ٣١

٢٠٢٢
كانون األول  ٣١

٢٠٢١
آذار ٣١

٢٠٢٢
كانون األول  ٣١

٢٠٢١
دوالر أمریكي دوالر أمریكي دوالر أمریكي دوالر أمریكي موجودات مالية

١٬٨١٤٬١٥٤٬٠٠٠١٬٧٧٩٬٥٧٩٬٨٨٩١٬٨١٤٬١٥٤٬٠٠٠١٬٧٧٩٬٥٧٩٬٨٨٩نقد وأرصدة لدى سلطة النقد الفلسطينية 
٦٧٤٬١٨٨٬٠٢٦٧٨٢٬٢٣٠٬٣١٣٦٧٤٬١٨٨٬٠٢٦٧٨٢٬٢٣٠٬٣١٣أرصدة لدى بنوك ومؤسسات مصرفية 

العادلة من خالل قائمة األرباح موجودات مالية بالقيمة  
والخسائر 
٥٬٩٠٣٬٢٨٧٥٬٢٥٣٬٨٤٩٥٬٩٠٣٬٢٨٧٥٬٢٥٣٬٨٤٩أسهم مدرجة 

٥٬٠٠٠٬٠٠٠٥٬٠٠٠٬٠٠٠٥٬٠٠٠٬٠٠٠٥٬٠٠٠٬٠٠٠أسهم غير مدرجة 
تسهيالت وتمویالت ائتمانية مباشرة 

١٬٠٣٧٬٤١٥٬٢٠٦١٬٠١٤٬٧٢٤٬٢٢٤١٬٠٣٧٬٤١٥٬٢٠٦١٬٠١٤٬٧٢٤٬٢٢٤أفراد
١٬٦٧٩٬٣٢١٬٣٠٣١٬٥٩٥٬٩٦٢٬٤٢٧١٬٦٧٩٬٣٢١٬٣٠٣١٬٥٩٥٬٩٦٢٬٤٢٧شركات ومؤسسات ومشاریع صغيرة 

٧٧٢٬٧٤١٬٤١٥٨٤٢٬٥٢٠٬٥٠٩٧٧٢٬٧٤١٬٤١٥٨٤٢٬٥٢٠٬٥٠٩قطاع عام 
موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل  

اآلخر 
٤١٬٣٠٩٬٢٧٢٣٧٬٠٤١٬٨٣٧٤١٬٣٠٩٬٢٧٢٣٧٬٠٤١٬٨٣٧مدرجة أسهم  

٥٬٢٨٢٬٤٥٢٥٬٢١٣٬٤٢٥٥٬٢٨٢٬٤٥٢٥٬٢١٣٬٤٢٥أسهم غير مدرجة 
موجودات مالية بالكلفة المطفأة: 

١٢٩٬٣٠٢٬٠٨٢١٤١٬٩٢١٬٤٣٦١٢٩٬٧٦٤٬١٨٨١٤٢٬٧١٨٬٣٧٠أذونات خزینة حكومية 
٦١٬٩٠٦٬٢٥٢٤٠٬٨٦٥٬٩٣٢٦١٬٠٥٢٬٩٣١٤١٬٨٦٥٬١٣٦سندات مدرجة 

١٢٬٣٣٢٬١٠٢١٢٬٣٤٨٬٢٥٧١٢٬٥٠٠٬٠٠٠١٢٬٥٠٠٬٠٠٠سندات غير مدرجة 
٣٣٬١٨٠٬٨٩١٣٣٬٧٠٩٬٧٩٢٣٣٬١٨٠٬٨٩١٣٣٬٧٠٩٬٧٩٢صكوك إسالمية 

٣١٬٧٤٣٬٦٥٨٣٤٬٧٨٢٬٢١١٣١٬٧٤٣٬٦٥٨٣٤٬٧٨٢٬٢١١موجودات مالية أخرى 
٦٬٣٠٣٬٧٧٩٬٩٤٦٦٬٣٣١٬١٥٤٬١٠١٦٬٣٠٣٬٥٥٦٬٦٢٩٦٬٣٣٣٬١٠١٬٩٨٢الموجودات مجموع  

مطلوبات مالية
١٩٦٬٥٦٢٬٥٨٦٢٤٢٬٤٣٩٬١٠٧١٩٦٬٥٦٢٬٥٨٦٢٤٢٬٤٣٩٬١٠٧ودائع سلطة النقد الفلسطينية 

١٠٧٬٣٤٢٬٨٠٦١٢٠٬٠٦١٬٨٦٨١٠٧٬٣٤٢٬٨٠٦١٢٠٬٠٦١٬٨٦٨ودائع بنوك ومؤسسات مصرفية 
٤٬٩٩٦٬٧٨١٬٤٤٠٥٬٠١٣٬٥٥١٬٣٢٦٤٬٩٩٦٬٧٨١٬٤٤٠٥٬٠١٣٬٥٥١٬٣٢٦ودائع العمالء 
٣١٩٬٩٦٧٬٨٩٢٢٩١٬٥٨٨٬٢٧٦٣١٩٬٩٦٧٬٨٩٢٢٩١٬٥٨٨٬٢٧٦تأمينات نقدیة 
٧٢٬٥٠٠٬٠٠٠٧٢٬٥٠٠٬٠٠٠٧٢٬٥٠٠٬٠٠٠٧٢٬٥٠٠٬٠٠٠قرض مساند 

٥٥٬٧٥٦٬٠٦٣٤٨٬٤٤٢٬٥٠٠٥٥٬٧٥٦٬٠٦٣٤٨٬٤٤٢٬٥٠٠أموال مقترضة 
٢٨٬٠٦٥٬٠٨٣٢٢٬٣٠٧٬٥٥٢٢٨٬٠٦٥٬٠٨٣٢٢٬٣٠٧٬٥٥٢قروض االستدامة من سلطة النقد الفلسطينية 

٣٠٬٦٩٠٬٨٩٣٣١٬٩٠٠٬١٦٠٣٠٬٦٩٠٬٨٩٣٣١٬٩٠٠٬١٦٠مطلوبات عقود االجار 
٩٥٬١٦٠٬٤٢٨٩٦٬٥٤٠٬٨٦٥٩٥٬١٦٠٬٤٢٨٩٦٬٥٤٠٬٨٦٥مطلوبات مالية أخرى 

٥٬٩٠٢٬٨٢٧٬١٩١٥٬٩٣٩٬٣٣١٬٦٥٤٥٬٩٠٢٬٨٢٧٬١٩١٥٬٩٣٩٬٣٣١٬٦٥٤مجموع المطلوبات 



٣١

التحليل القطاعي .٢٨

معلومات قطاعات أعمال

فيما یلي معلومات قطاعات األعمال موزعة حسب األنشطة: 

معلومات التوزیع الجغرافي

فيما یلي توزیع اإلیرادات والموجودات للبنك حسب القطاع الجغرافي:

أفراد
شركات ومؤسسات  

أخرى خزینة وقطاع عام 

المجموع
آذار ٣١

٢٠٢٢
آذار ٣١

٢٠٢١
دوالر أمریكي دوالر أمریكي دوالر أمریكي دوالر أمریكي دوالر أمریكي دوالر أمریكي 

٣٠٬٦١٦٬٤٤٩٤٠٬٤٢٣٬٦٣٠٧٬١٨٦٬٣٦٤٩٣٩٬٥٣٤٧٩٬١٦٥٬٩٧٧٧٦٬٤٢٧٬٨٦٥إجمالي اإلیرادات 

مخصص خسائر ائتمانية 
(٧٬٠١٨٬٧٧٨)(٥٬٥٩٢٬٤٤٠)(١٣٦٬٨٣٩)٣٤٤٬٩٨١(٤٬١٩٤٬٥٤٨)(١٬٦٠٦٬٠٣٤)متوقعة، بالصافي 

دیون معدومة لم یسبق 
(٥٧٧٬٤٦٥)(٥٢٣٬١٢٢)---(٥٢٣٬١٢٢)التخصيص لها 

٧٣٬٠٥٠٬٤١٥٦٨٬٨٣١٬٦٢٢نتائج أعمال القطاع 
)٥١٬٥٠٠٬٩٦٤((٤٦٬٥٢٨٬٨٦٥)مصاریف غير موزعة 

٢٦٬٥٢١٬٥٥٠١٧٬٣٣٠٬٦٥٨الربح قبل الضرائب 
)٥٬٩٩١٬٦٠٠((٨٬٩٢٩٬٨٠١)مصروف الضرائب

١٧٬٥٩١٬٧٤٩١١٬٣٣٩٬٠٥٨ربح الفترة 

معلومات أخرى 
٤٬٤٩٧٬٩٤٠٤٬٦٩١٬٧٤٥استهالكات واطفاءات

٢٬٢٦٧٬٥٧٦١٬٣٧٠٬٠٢٤مصاریف رأسمالية 

آذار ٣١
٢٠٢٢

كانون األول ٣١
٢٠٢١

١٬٠٤٨٬١٢٨٬١٨٥٢٬٤٤١٬٣٤٩٬٧٣٩٢٬٧٩٢٬٣٦٨٬٩٢٢٢٠٢٬٨٦٧٬٨٣٥٦٬٤٨٤٬٧١٤٬٦٨١٦٬٥٠٨٬٢٢١٬٨٠٦إجمالي موجودات القطاع 

٣٬٤٦٥٬٠٣٨٬٥٤٥١٬٨٥١٬٧١٠٬٧٨٧٤٦٠٬٢٢٦٬٥٣٨١٩٣٬١٠٥٬٠٨٨٥٬٩٧٠٬٠٨٠٬٩٥٨٦٬٠١٢٬١٢٢٬٣٧٧طلوبات القطاع إجمالي م

المجموعدولي محلي 

آذار ٣١
٢٠٢٢

آذار ٣١
٢٠٢١

آذار ٣١
٢٠٢٢

آذار ٣١
٢٠٢١

آذار ٣١
٢٠٢٢

آذار ٣١
٢٠٢١

دوالر أمریكي دوالر أمریكي دوالر أمریكي دوالر أمریكي دوالر أمریكي دوالر أمریكي 

٧٦٬٤٢٢٬١١٥٧٣٬٧٧٨٬٩٠٥٢٬٧٤٣٬٨٦٢٢٬٦٤٨٬٩٦٠٧٩٬١٦٥٬٩٧٧٧٦٬٤٢٧٬٨٦٥إجمالي اإلیرادات 

٢٬٢٦٧٬٥٧٦١٬٣٧٠٬٠٢٤--٢٬٢٦٧٬٥٧٦١٬٣٧٠٬٠٢٤مصاریف رأسمالية 

المجموعدولي محلي 

آذار ٣١
٢٠٢٢

كانون األول ٣١
٢٠٢١

آذار ٣١
٢٠٢٢

كانون األول ٣١
٢٠٢١

آذار ٣١
٢٠٢٢

كانون األول ٣١
٢٠٢١

دوالر أمریكي دوالر أمریكي دوالر أمریكي دوالر أمریكي دوالر أمریكي دوالر أمریكي 

٥٬٥٦٧٬٤١١٬٦٣٨٥٬٥٨٧٬٥٩٣٬٥٣٥٩١٧٬٣٠٣٬٠٤٣٩٢٠٬٦٢٨٬٢٧١٦٬٤٨٤٬٧١٤٬٦٨١٦٬٥٠٨٬٢٢١٬٨٠٦إجمالي الموجودات
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إدارة رأس المال.٢٩

إن الهدف الرئيسي من إدارة رأسمال البنك هو الحفاظ على نسب رأسمال مالئمة بشكل یدعم نشاط البنك وُیعظم حقوق المساهمين. 

االقتصادیة وطبيعة العمل. لم یقم  یقوم البنك بإدارة هيكلة رأس المال وإجراء التعدیالت الالزمة عليها في ضوء تغيرات الظروف  
البنك بإجراء أیة تعدیالت على األهداف والسياسات واإلجراءات المتعلقة بهيكلة رأس المال خالل الفترة الحالية والسنة السابقة. 

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

وفيما یلي نسبة كفایة  III) المستندة لمقررات بازل  ٨/٢٠١٨كفایة وفقًا لتعليمات سلطة النقد الفلسطينية رقم (بةس نتم احتساب  
رأس المال:

إرتباطات والتزامات محتملة .٣٠

التزامات محتملة مقابل ما یلي:المختصرةالمرحلية الموحدةعلى البنك بتاریخ القوائم المالية
آذار٣١

٢٠٢٢
كانون األول ٣١

٢٠٢١
دوالر أمریكي أمریكي دوالر 

٢٠٨٬٦٨٦٬٢٣٣٢٠٦٬٤٩٢٬٢١٧كفاالت
٤٩٬٠٧٠٬٢٦٥٤٦٬٠٦٩٬٥١٣إعتمادات مستندیة

٩٬٤٧١٬٩١٧٩٬٤١٧٬٧٩٨قبوالت
٢٨٣٬٧٩٩٬٦٥٨٢٨٦٬٥٥٣٬١٩٩سقوف تسهيالت ائتمانية مباشرة غير مستغلة

٣٠١٬٤٥٠٣٢٢٬٧٠٠أخرى 
٥٥١٬٣٢٩٬٥٢٣٥٤٨٬٨٥٥٬٤٢٧

) ٣١٥٬٠٨٦() ٤٥١٬٩٢٥(الخسائر االئتمانية المتوقعة ینزل: مخصص 
٥٥٠٬٨٧٧٬٥٩٨٥٤٨٬٥٤٠٬٣٤١

دوالر أمریكي  ٣٥٬٠٤١٬٤٣٥دوالر أمریكي ومبلغ  ٢٨٬٩٧٧٬٧٢٠بلغت العقود اآلجلة لبيع وشراء العمالت للعمالء القائمة مبلغ  
، على التوالي، وال یتم اإلفصاح عنها ضمن االرتباطات وااللتزامات المحتملة نظرًا  ٢٠٢١كانون  ٣١و٢٠٢٢آذار ٣١كما في 

لقيام البنك بتغطية مخاطر هذه العقود عبر إبرام عقود مقابلة لها لدى بنوك أخرى، باإلضافة إلى قيامه بحجز تأمينات نقدیة بنسبة 
عار أو عدم التزام العميل بالعقد.من كل عقد لتغطية أیة انحرافات قد تحدث في األس٪١٠تصل إلى 

٢٠٢١كانون األول  ٢٠٢٢٣١آذار ٣١

المبلغ 
إلى نسبته

الموجودات  

نسبته
إلى الموجودات  
المبلغ المرجحة بالمخاطر 

إلى نسبته
الموجودات  

نسبته
إلى الموجودات 

المرجحة بالمخاطر 
%%دوالر أمریكي %%دوالر أمریكي 

٥٤٨٬٠٥٤٬٨٢٨٨٬٤٥١٥٬١٩٥٤٦٬٤٥٧٬١٢٨٨٬٤٠١٥٬٢٢رأس المال التنظيمي 

٤٣٠٬٧٨٦٬١٧٥٦٬٦٤١١٬٩٤٤٢٩٬٨٠١٬٦٤٧٦٬٦٠١١٬٩٧رأس المال األساسي 



٣٣

:لتمویالت اإلئتمانية غير المباشرةالتسهيالت واأرصدة جمالي إفيما یلي ملخص الحركة على 

٢٠٢٢آذار ٣١
المجموع ) ٣المرحلة () ٢المرحلة () ١المرحلة (

دوالر أمریكي دوالر أمریكي دوالر أمریكي دوالر أمریكي 
٥٤٨٬٨٥٥٬٤٢٧-٤٤٦٬٧٣٩٬٩٨٥١٠٢٬١١٥٬٤٤٢الفترة رصيد بدایة 

٢٬٤٧٤٬٠٩٦-١٬٦٤٩٬٣٩٨٨٢٤٬٦٩٨صافي التغير خالل الفترة 
٥٥١٬٣٢٩٬٥٢٣-٤٤٨٬٣٨٩٬٣٨٣١٠٢٬٩٤٠٬١٤٠رصيد نهایة الفترة 

٢٠٢١كانون األول ٣١
المجموع ) ٣المرحلة () ٢المرحلة () ١المرحلة (

دوالر أمریكي دوالر أمریكي دوالر أمریكي أمریكي دوالر 
٦٠٠٬٨٣١٬٧٨٥-٥٥٠٬٧٩١٬٣٢٢٥٠٬٠٤٠٬٤٦٣رصيد بدایة السنة 

) ٥١٬٩٧٦٬٣٥٨(-٥٢٬٠٧٤٬٩٧٩) ١٠٤٬٠٥١٬٣٣٧(صافي التغير خالل السنة
٥٤٨٬٨٥٥٬٤٢٧-٤٤٦٬٧٣٩٬٩٨٥١٠٢٬١١٥٬٤٤٢رصيد نهایة السنة 

: )١٨(إیضاح  االئتمانية غير المباشرةوالتمویالت  الخسائر االئتمانية المتوقعة للتسهيالت  فيما یلي ملخص الحركة على مخصص  

٢٠٢٢آذار ٣١
المجموع ) ٣(المرحلة ) ٢(المرحلة ) ١(المرحلة 

دوالر أمریكي دوالر أمریكي دوالر أمریكي دوالر أمریكي 
٣١٥٬٠٨٦-١٤٢٬٤٠٧١٧٢٬٦٧٩الفترة رصيد بدایة 

٤٥٬٦١٣٩١٬٢٢٦١٣٦٬٨٣٩صافي إعادة قياس الخسائر االئتمانية للفترة 
١٨٨٬٠٢٠٢٦٣٬٩٠٥٠٤٥١٬٩٢٥رصيد نهایة الفترة 

٢٠٢١كانون األول ٣١
المجموع ) ٣المرحلة () ٢المرحلة () ١المرحلة (

دوالر أمریكي دوالر أمریكي أمریكي دوالر دوالر أمریكي 
٣٠٢٬١٥٣-٢٩٨٬٥٨٦٣٬٥٦٧رصيد بدایة السنة 

١٢٬٩٣٣-١٦٩٬١١٢(١٥٦٬١٧٩)صافي الخسائر اإلئتمانية المتوقعة للسنة 
٣١٥٬٠٨٦-١٤٢٬٤٠٧١٧٢٬٦٧٩رصيد نهایة السنة 

القضایا المقامة على البنك .٣١

،  ٢٠٢١كانون األول  ٣١و٢٠٢٢آذار  ٣١) قضية كما في  ٢٤٨) و(٢٥٠البنك وشركاته التابعة (بلغ عدد القضایا المقامة على  
٦٩٬٦٧٢٬٣٦٦دوالر أمریكي ومبلغ  ٦٩٬٧٢١٬٩٥٠على التوالي، وذلك ضمن النشاط الطبيعي للبنك. بلغت قيمة القضایا ما یعادل  

والي، وفي تقدیر إدارة ومحامي البنك فإنه لن یترتب  ، على الت٢٠٢١كانون األول  ٣١و٢٠٢٢آذار  ٣١دوالر أمریكي كما في  
على البنك أیة التزامات لقاء هذه القضایا باستثناء ما تم تخصيصه لمواجهتها. 

من قبل أفراد معينين لدى محكمة مقاطعة الوالیات  ٢٠١٩كانون الثاني  ١، تمَّ رفع دعوى قضائية ضد البنك في  ٢٠١٩خالل عام  
المسؤولية المتحدة   وحيدة ضد البنك بناًء على  بمطالبة  تقدَّم المدعون  هذه الدعوى،  نيویورك. من خالل  للمقاطعة الشرقية من 

، قدَّم البنك طلبًا لرفض الدعوى بناًء على  ٢٠١٩آب ١٧الثانویة بموجب قانون الوالیات المتحدة الخاص بمكافحة اإلرهاب. في 
م البنك في  مجموعة من األسس القانونية. ردًا ع م المدعون الئحة ادعاء معدلة. وبناًء على ذلك، قدَّ كانون  ٢٤لى الطلب، قدَّ

، تقدَّم المدعون برٍد على طلب البنك رفض الئحة ٢٠٢٠شباط  ٤الحقًا، في  طلبًا لرفض الئحة االدعاء المعدلة.٢٠١٩األول  
زًا لطلبه رفض الدعوى. تعزی٢٠٢٠آذار ١٠االدعاء المعدلة، وتقدَّم البنك بأوراق رده في



٣٤

، قرارًا برفض ذلك الجزء من طلب البنك رفض الدعوى بناًء على أسباب متعلقة باالختصاص ٢٠٢١أیار  ٣أصدرت المحكمة بتاریخ  
یومًا من مرحلة االستكشاف بخصوص  ١٢٠القضائي، ولكن "بدون تأثير" على حق البنك بتجدید ذلك الطلب بعد مضي فترة  

ئي. حددت المحكمة نطاق محدود لالستكشاف بخصوص االختصاص القضائي وذلك لتقریر فيما إذا كان  االختصاص القضا 
البنك قد أرسل أو استقبل أي تحویالت من خالل الحسابات المراسلة الخاصة به في الوالیات المتحدة لعدد صغير من عمالء  

ما أجلَّ قرار المحكمة على وجه التحدید إصدار قرار بشأن  ). ك٢٠٠٣-٢٠٠١البنك المزعومين خالل الفترة الزمنية ذات الصلة (
دفع البنك المنفصل بأن المدعين قد أخفقوا في تقدیم مطالبة كافية من الناحية القانونية ضد البنك. مرحلة االستكشاف بخصوص 

ختصاص القضائي، والتأكيد  االختصاص القضائي جاریة اآلن، وبعدها یعتزم البنك تجدید طلبه رفض الدعوى ألسباب متعلقة باال
على طلبه المعلق للرفض ألسباب تتعلق بالكفایة القانونية،. حيث یعتزم البنك تجدید التماسه بالرفض ألسباب تتعلق باالختصاص  

من عام  الثانيالقضائي، والضغط على التماسه المعلق بالرفض ألسباب تتعلق بالقصور القانوني، وذلك على األرجح خالل الربع  
٢٠٢٢ .

تماشيًا مع التزام إدارة البنك، یلتزم البنك بشكل كامل بالقوانين الفلسطينية وأفضل الممارسات الدولية. باإلضافة إلى ذلك، یلتزم  
والمتطلبات الفلسطينية للحفاظ على ٢٠١٥) لسنة ٢٠البنك بشكل كامل بقانون مكافحة اإلرهاب وغسيل األموال الفلسطيني رقم (

والمعامالت المصرفية. وفقًا لمستشار البنك، فإن الدعوى القضائية في مراحلها األولى وال یمكن التنبؤ بأي أثر مالي سریة العمالء  
بتاریخ البيانات المالية الموحدة. ووفًقا لمستشار البنك، فإن الدفوع المثارة في طلب البنك رفض الدعوى هي دفوع قویة.

حداث الحقةأ.٣٢

١٩أقرت الهيئة العامة للبنك في جلستها العادیة التي إنعقدت بتاریخ  ،  المختصرةالموحدةالمرحلية  لمالية  الحقًا لتاریخ القوائم ا
أرباح  ٢٠٢٢نيسان بواقع  ٢٦٬٠٩٤٬٠٦٧بمبلغتوزیع  وذلك  أمریكي،  أسهم  ٤٬٥٨٧٬٨٤٧دوالر  كتوزیعات  أمریكي  دوالر 

البنك كٌل بنسبة ما یملكه من أسهم البنك، باإلضافة على رسملة ما  دوالر أمریكي كأرباح نقدیة على مساهمي  ١٩٬٥٦٩٬٠١٧و
. من رأس المال المدفوع ٪ ٠.٨٩دوالر أمریكي من احتياطي المخاطر المصرفية عبر توزیعات أسهم بواقع ١٬٩٣٧٬٢٠٣قيمته 

تركز المخاطر في المنطقة الجغرافية .٣٣

إن عدم استقرار الوضع السياسي واالقتصادي في المنطقة یزید من  .في فلسطينمأنشطتهغالبية وشركاته التابعة  یمارس البنك  
.موقد یؤثر سلبًا على أدائهمألنشطتهوشركاته التابعة خطر ممارسة البنك 
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