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عضو في مؤسسة إرنست ویونغ العالمية 

تقریر حول مراجعة المعلومات المالية المرحلية 
دةحدو الممةي المساهمة العانطإلى رئيس وأعضاء مجلس إدارة شركة البنك الو 

مقدمة

المرفقة  لقد راجعنا المرحلية الموحدة المختصرة  المساهمة العامة المحدودةلالقوائم المالية  وشركاته التابعة شركة البنك الوطني 
٢٠٢٢آذار ٣١قائمة المركز المالي المرحلية الموحدة المختصرة كما في  منوالتي تتكون ٢٠٢٢آذار ٣١كما في)(البنك

وقائمة التغيرات في حقوق الملكية  حدة المختصرة  دة المختصرة وقائمة الدخل الشامل المرحلية المو مرحلية الموحلاوقائمة الدخل
لفترة المختصرة  الموحدة  المرحلية  النقدیة  التدفقات  وقائمة  المختصرة  الموحدة  التاریخ الثالثةالمرحلية  ذلك  في  المنتهية  أشهر 

معيار المحاسبة الدولي رقم عداد وعرض هذه المعلومات المالية المرحلية وفقًا لإ عن  ةلؤو س مإن اإلدارة.التفسيریةواإلیضاحات  
ن مسؤوليتنا هي التوصل إلى نتيجة حول هذه المعلومات المالية المرحلية استنادًا إلى مراجعتنا. إ"التقاریر المالية المرحلية". ٣٤

جعة انطاق المر 

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

إجراءا وتطبيق  والمحاسبية،  المالية  األمور  عن  المسؤولين  أعمال  حتتاألشخاص  نطاق  إن  أخرى.  مراجعة  وإجراءات  ليلية، 
من  المراجعة  أعمال  تمكننا  ال  وبالتالي  الدولية  التدقيق  لمعایير  وفقًا  تتم  التي  التدقيق  أعمال  نطاق  من  بكثير  أقل  المراجعة 

ننا ال نبدي رأي  إ فهالحصول على تأكيدات حول كافة األمور الهامة التي من الممكن تحدیدها من خالل أعمال التدقيق، وعلي
تدقيق حولها.

نتيجةال

یتم   لم  المرفقة  المختصرة  الموحدة  المرحلية  المالية  القوائم  بأن  نعتقد  تجعلنا  أمور  أیة  انتباهنا  یسترع  لم  مراجعتنا،  على  بناًء 
). ٣٤إعدادها، من كافة النواحي الجوهریة وفقًا لمعيار المحاسبة الدولي رقم (
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عبد الكریم محمود  
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تصرةالمخةوحدالمرحليةالم يةلما لا ائم قو ه المن هذجزءاً ٣٢إلى ١نمالمرفقة اإلیضاحات ر بتعت
١

المساهمة العامة المحدودةالوطنيبنك الشركة 

المختصرة المرحلية الموحدةقائمة المركز المالي 
٢٠٢٢ذار آ٣١كما في 

٢٠٢١كانون األول ٢٠٢٢٣١آذار٣١
مدققة ة ققمدغير 

یكي دوالر أمر دوالر أمریكي إیضاح 
تادجو المو 

٥٢٤٥٬٨٩٩٬٣٧٩٢٩٠٬٦٠٦٬٤٤١نقد الفلسطينيةلدى سلطة النقد وأرصدة 
٦٣٠٤٬٣٦٩٬٠٩٦٣٢٢٬٣١٠٬٨٠١أرصدة لدى بنوك ومؤسسات مصرفية 

٧١٬٠٦٧٬٨٩٢١٬٤٨٧٬٥٧٣األرباح أو الخسائر لة من خالل مة العادموجودات مالية بالقي
٨٨٧٧٬٨٨٠٬٥٣٤٨٧٦٬٨٥٣٬٩٩٢ائتمانية مباشرة تسهيالت

٩١٧٬٩٩٥٬١٣٨١٧٬٧٠٦٬١٣٩األخرى شامللاالدخل بنود دلة من خالل عاال جودات مالية بالقيمة و م
١٠٢٥٬٤٦٤٬٨٨٠٢٥٬٦٧٤٬٧٤٥فأة موجودات مالية بالكلفة المط

٤٨٬٦٩٦٬٣٥٨٤٨٬٠٩٠٬٢٨١حليفة شركاتر في ثما تاس
١٩٬٤٤٥٬٢٣٧١٩٬٨٢٤٬٢٧٧ومعدات ت الارات وآقع

٦٬٤٨٠٬٥٦١٦٬٨٢٦٬١٤٨حق استخدام األصول 
٢٦٩٬٦٩٥٢٦٩٬٦٩٥ذ فيتنمشاریع تحت ال

٤٬٨٩٧٬٥١١٥٬٠٧٩٬٤٩٨موجودات غير ملموسة 
٤٬٢٢٧٬٦٢٠٤٬١٦٣٬٨٢٣مؤجلة ةموجودات ضریبي

١١١٨٬٢٣٠٬٦٢٢١٢٬٢٩٠٬٤٨٦ت أخرى وداموج
١٬٥٧٤٬٩٢٤٬٥٢٣١٬٦٣١٬١٨٣٬٨٩٩موع الموجوداتجم

كية لوبات وحقوق الملمطال
المطلوبات 

١٢١٤٣٬٩١٥٬٩٢٣١٤٧٬٣٨٧٬٤٨٣ودائع بنوك ومؤسسات مصرفية
١٣١٬٠٨٧٬٤٤٢٬٦١٢١٬١٣٩٬٣٨٥٬٨٦٥العمالء عائود

١٤٧٥٬٨١٨٬٢٣٠٧٢٬١٢٢٬٨٥٣تأمينات نقدیة 
١٥٤٩٬٦٦١٬٦٠٨٥١٬٠٠٥٬٣٠٧ترضة مقل  أموا

٣١٬٠٠٠٬٠٠٠٣٥٬٠٠٠٬٠٠٠قروض مساندة  
١٦٦٬٧٠١٬٥٨٤٦٬٣٢٦٬٢٨٦وعة متنمخصصات 

٦٬٢٠٦٬٣٥٢٦٬٧١٥٬١٧٦مطلوبات عقود االیجار 
١٧١٬٥٤٢٬٠٥٠١٬٢٨١٬١٩٠مخصصات الضرائب 

١٨٢٣٬٧٢٧٬٥٩٨٢٦٬٢١٤٬٩٣١أخرى مطلوبات 
١٬٤٢٦٬٠١٥٬٩٥٧١٬٤٨٥٬٤٣٩٬٠٩١ات مجموع المطلوب

حقوق الملكية 
١١٠٤٬٥٩٦٬٣٤٧١٠٤٬٥٥٣٬٩٤٨رأس المال المدفوع 

١٩١٧٬٧٧٠٬٣٣٣١٧٬٧٧٠٬٣٣٣عالوة إصدار
٢٠٦٬٠٨٦٬٤١٨٦٬٠٨٦٬٤١٨ي احتياطي إجبار 
٢٠٤٬٠٨٥٬٥٦٢٤٬٠٨٥٬٥٦٢امة طر مصرفية عااحتياطي مخ

٢٠٥٬٢١٦٬٢٩١٥٬٢١٦٬٢٩١ةیور احتياطي التقلبات الد
)٢٬٠٣٣٬٦٧١()١٬٦٤١٬٤١٥(٩لعادلة امةاحتياطي القي
١٢٬٧٩٥٬٠٣٠١٠٬٠٦٥٬٩٢٧أرباح مدورة 

١٤٨٬٩٠٨٬٥٦٦١٤٥٬٧٤٤٬٨٠٨صافي حقوق الملكية 

١٬٥٧٤٬٩٢٤٬٥٢٣١٬٦٣١٬١٨٣٬٨٩٩ية كالملق قوبات وح مجموع المطلو 



ختصرةالمدةموحة الليرحلم الية االمالقوائم ه هذ مناً جزء٣٢لى إ ١من رفقةمالیضاحات اإلبر تعت
٢

دودةة المحاملعاة شركة البنك الوطني المساهم

تصرة المخالمرحلية الموحدةدخلئمة الاق
٢٠٢٢آذار ٣١أشهر المنتهية فيثةثاللل

ار آذ٣١منتهية في ر الأشهللثالثة
٢٠٢٢٢٠٢١

قة مدق ر يغقة مدق رغي
كي ریأمر الو دالر أمریكي و دإیضاح 

١٤٬١٩٣٬٩١٤١٤٬٢٦٥٬٦٦٦ائد الدائنةو فلا
(٦٬٠٣٠٬٢٦٨))٤٬٦٠٥٬٥٦٨(ینة مدالد الفوائ

٩٬٥٨٨٬٣٤٦٨٬٢٣٥٬٣٩٨الفوائدداتإیرافيصا
١١٬٦٩٤٬٤٩٩-٢١تثمار س التمویل واإلصافي إیرادات

١٬٨٣٨٬٠٥٥٣٬٩٤٥٬٩٠٩ت المو علااتإیرادصافي 
١١٬٤٢٦٬٤٠١٢٣٬٨٧٥٬٨٠٦والعموالت فوائدلات اإیرادصافي 

١٬٦١٩٬٠٦٦٢٬٦٦٣٬٢٧٣بية نجأمالت أرباح ع
٢٢١٬١٦٦٬٢٩٩١٬٠٩٧٬٤٧٢ات مالية جودمو اح محفظةصافي أرب

(٥٬٥٣٦)٨١٩٬٠٢٥الحليفة شركاتل عماج أ من نتائحصة البنك
٦٬٧٠٠٤٧٬٢٧٣رى خأترادایإ
١٥٬٠٣٧٬٤٩١٢٧٬٦٧٨٬٢٨٨لي الدخل ماإج

المصروفات

(٩٬٠٤٧٬٢٢١))٥٬٢٩٦٬٤٦١(نفقات الموظفين 

(٥٬٣١٣٬١٠٧))٣٬٣٩٩٬٨٨٣(لية أخرى غيمصاریف تش

(٢٬٤٨٨٬٥٣٣))١٬١٨٤٬٢٦٧(ات  ت وإطفاءكاالإسته

مخصص خسائر ائتمانية متوقعة 
٨و٦و٥

)٣٬٤٠٧٬٤٢٩()١٬٨٩٠٬١١٤(١٠و
(١٠٠٬٠٠٠)-عقاریةاتتدني إستثمار مخصص

)٢٠٬٣٥٦٬٢٩٠()١١٬٧٧٠٬٧٢٥(لمصروفاتلي اإجما

٣٬٢٦٦٬٧٦٦٧٬٣٢١٬٩٩٨ائب  قبل الضر الفترةربح 
(٢٬٣٧٥٬٧٣٠))٥٠٠٬٠٠٠(١٧الضرائب فو مصر 

٢٬٧٦٦٬٧٦٦٤٬٩٤٦٬٢٦٨الضرائب بعد الفترةربح 

: إلىدعو وی
٢٬٧٦٦٬٧٦٦٢٬٠٢٦٬٨٢٨كلبنمساهمي ا

٢٬٩١٩٬٤٤٠-ة مسيطر يرت غجها

٢٬٧٦٦٬٧٦٦٤٬٩٤٦٬٢٦٨

٢٣٠٬٠٣٠٬٠٢الفترة ربحمن همللسالحصة األساسية والمخفضة



ختصرةالمدةموحة الليرحلم الية االمالقوائم ه هذ مناً جزء٣٢لى إ ١من رفقةمالیضاحات اإلبر تعت
٣

دودةاهمة العامة المحمس الي لوطنك البنة اكشر 

المختصرة حدةو ملاةرحليشامل المخل القائمة الد
٢٠٢٢ار ذآ٣١في المنتهيةأشهر ةثثاللل

ر آذا٣١لمنتهية في اأشهر للثالثة
٢٠٢٢٢٠٢١
غير مدققةةققغير مد

دوالر أمریكي كي ریر أمدوال
٢٬٧٦٦٬٧٦٦٤٬٩٤٦٬٢٦٨الفترة ربح

حقة: الفترات ية فوحدقائمة الدخل المإلىيفها م إعادة تصنلن یتبنود 

(١٬٠١٣٬٨٧٩)٣٤٦٬٩٤٠ة موجودات الماليالتغير في القيمة العادلة لل

(٤٩٬٧٤٩)٥٠٬٠٥٢حليفةتاركش لرى خامل األلدخل الش ن بنود امة البنك صح

(١٬٠٦٣٬٦٢٨)٣٩٦٬٩٩٢األخرى الشامل لخالدودنبمجموع

٣٬١٦٣٬٧٥٨٣٬٨٨٢٬٦٤٠رةمل للفتخل الشادلاصافي

: ىلإدعو وی
٣٬١٦٣٬٧٥٨١٬٢٠٧٬٢٧٤مساهمي البنك 

٢٬٦٧٥٬٣٦٦-طرةيمس ر يات غهج

٣٬١٦٣٬٧٥٨٣٬٨٨٢٬٦٤٠



ةختصر مالةوحدلماةرحليلم الماليةا ائم القو ه ن هذمزءاً ج٣٢إلى١من لمرفقةا حات ر اإلیضاعتبت
٤

محدودةلاة ممة العاشركة البنك الوطني المساه

المختصرة ية الموحدةرحلالميةوق الملكات في حقير تغلاةمئاق
٢٠٢٢ر آذا٣١ة في لمنتهيأشهر اللثالثة

ياتياطاحت

مالرأس ال
لمدفوعا

وة عال
ي ر ابج إر ادصإ

رفية مخاطر مص
امة ع

التقلبات  
الدوریة 

ة القيم
العادلة

أرباح 
مدورة 

حقوق  صافي 
اهمي سميةكمل

نكالب
اتجهوق حق

سيطرة غير م
وق حقفياص

الملكية 
دوالر أمریكي كي دوالر أمریي یكر أمر الدو ي ریكدوالر أمیكي دوالر أمر الر أمریكي و دكي أمریالر  و دیكي دوالر أمر دوالر أمریكي دوالر أمریكي 

٢٠٢٢آذار٣١
١٤٥٬٧٤٤٬٨٠٨-١٠٬٠٦٥٬٩٢٧١٤٥٬٧٤٤٬٨٠٨)٢٬٠٣٣٬٦٧١(١٠٤٬٥٥٣٬٩٤٨١٧٬٧٧٠٬٣٣٣٦٬٠٨٦٬٤١٨٤٬٠٨٥٬٥٦٢٥٬٢١٦٬٢٩١ة الفترةفي بدایالرصيد 

٢٬٧٦٦٬٧٦٦- ٢٬٧٦٦٬٧٦٦٢٬٧٦٦٬٧٦٦- - - - - - الفترة ربح

٣٩٦٬٩٩٢- ٣٩٦٬٩٩٢- ٣٩٦٬٩٩٢- - - - - األخرى خل الشامل الد بنود

٣٬١٦٣٬٧٥٨- ٣٩٦٬٩٩٢٢٬٧٦٦٬٧٦٦٣٬١٦٣٬٧٥٨- - - - - للفترة ملصافي الدخل الشا

دلة عاالبالقيمة جودات ماليةو مبيع 
شامللادخل البنودخاللمن 
- - - ٤٬٧٣٦)٤٬٧٣٦(- - - - - خرى األ

- - - )٤٢٬٣٩٩(- - - -- ٤٢٬٣٩٩تحویالت

١٤٨٬٩٠٨٬٥٦٦- ١٢٬٧٩٥٬٠٣٠١٤٨٬٩٠٨٬٥٦٦)١٬٦٤١٬٤١٥(١٠٤٬٥٩٦٬٣٤٧١٧٬٧٧٠٬٣٣٣٦٬٠٨٦٬٤١٨٤٬٠٨٥٬٥٦٢٥٬٢١٦٬٢٩١غير مدقق) (لفترةایة اهالرصيد في ن

٠٢١٢آذار٣١
٢٬٢٩٦٬٩٢٥١١٩٬٤٨٨٬٣٢١١٠١٬٤٥٦٬٦٩٩٢٢٠٬٩٤٥٬٠٢٠(٦٬٨٨١٬٩٠٦)٩١٬٧٦٤٬٧٠٧١٧٬٧٧٠٬٣٣٣٥٬٢٣٦٬٤٠٩٤٬٠٨٥٬٥٦٢٥٬٢١٦٬٢٩١ة الفترةیفي بدايدصر لا

٢٬٠٢٦٬٨٢٨٢٬٠٢٦٬٨٢٨٢٬٩١٩٬٤٤٠٤٬٩٤٦٬٢٦٨------الفترة ربح
)١٬٠٦٣٬٦٢٨()٢٤٤٬٠٧٤()٨١٩٬٥٥٤(- )٨١٩٬٥٥٤(- - - - - رى خاألملالشاالدخلبنود 

٢٬٠٢٦٬٨٢٨١٬٢٠٧٬٢٧٤٢٬٦٧٥٬٣٦٦٣٬٨٨٢٬٦٤٠)٨١٩٬٥٥٤(- - - - - ة ر مل للفتصافي الدخل الشا

٤٬٣٢٣٬٧٥٣١٢٠٬٦٩٥٬٥٩٥١٠٤٬١٣٢٬٠٦٥٢٢٤٬٨٢٧٬٦٦٠(٧٬٧٠١٬٤٦٠)٩١٬٧٦٤٬٧٠٧١٧٬٧٧٠٬٣٣٣٥٬٢٣٦٬٤٠٩٤٬٠٨٥٬٥٦٢٥٬٢١٦٬٢٩١فترة (غير مدقق) ة الهای في نالرصيد 



ختصرةالمدةموحة الليرحلم الية االمالقوائم ه هذ مناً جزء٣٢لى إ ١من رفقةمالیضاحات اإلبر تعت
٥

عامة المحدودةنك الوطني المساهمة الالبشركة 

صرة المختدةحمو ة اليلحر الملنقدیةقائمة التدفقات ا
٢٠٢٢آذار ٣١ي نتهية فملاهر أش للثالثة

آذار ٣١منتهية في الأشهرللثالثة
٢٠٢٢٢٠٢١

ة دققر م يغة مدققر غي
أمریكي ر دوال كي یأمر رال دو ضاح یإ

تشغيل الة شطأن
٣٬٢٦٦٬٧٦٦٧٬٣٢١٬٩٩٨ل الضرائب الفترة قبربح

ت: تعدیال 
١٬٨٩٠٬١١٤٣٬٤٠٧٬٤٢٩مخصص خسائر ائتمانية متوقعة 

١٬١٨٤٬٢٦٧٢٬٤٨٨٬٥٣٣إطفاءات إستهالكات و 
٤٧٣٬١٣٩٤٩٣٬٧٢١ات متنوعة مخصص
(١٬٠٩٧٬٤٧٢)) ١٬١٦٦٬٢٩٩(ية لادات م موجو اح محفظةأربصافي
٥٬٥٣٦) ٨١٩٬٠٢٥(من نتائج أعمال الشركات الحليفة لبنك حصة ا

٥٩٬٤٩٥١٢٢٬٢٢٦جار اإلیدائد على عقو و ف
٢٠٧٬٦٩١-لسوقي ييم ودیعة بسعر فائدة أقل من السعر ا ج عن تقربح نات

(٨٧٩٬٤٩٧)-بعةة تاالت ائتمانية لشركویتم یالت على ن تعدعجةخسائر نات
١٠٠٬٠٠٠-ریةعقاات مار ني إستثدتص مخص

) ٤٨٧٬٩٦٦() ١٢٠٬٧٦٢(خرى غير نقدیةد أو نب
٤٬٧٦٧٬٦٩٥١١٬٦٨٢٬١٩٩

ت: طلوبا جودات والم مو ال ي فريالتغ
٣١٧٬١٤٠٣٠١٬٨١٠بنوك ومؤسسات مصرفيةلدى بة السح مقيددةأرص

) ٩٬١٩٩٬٧٨٧(٣٬٦٢٩٬٩٤٢ة طينيالفلسالنقدلطةسى نقدي لد زامي طي التياحا
٧١٬٦١٢٬٠٤٠) ٢٬٨٠٨٬٩٩٣(رة ية مباشنماإئتهيالت ست

٢١٬٥٧٩٬٤١٨) ٤٬٩٠٦٬٣٣١(أخرى دات موجو 
(٥١٬٦٤٤٬٧٠٠)) ٥١٬٦٨٠٬٢٥٣(ء الم عالع ودائ
(٣٬١٧٧٬٩٣٣)٣٬٦٩٥٬٣٧٧دیة نقنات تأمي

١٬٤٠٢٬٣٨٠) ٢٬٤٨٧٬٣٣٣(رى مطلوبات أخ
٤٢٬٥٥٥٬٤٢٧) ٤٩٬٤٧٢٬٧٥٦(فوعة ت المد خصصائب والمرالضأنشطة التشغيل قبل ان م)فيمدخ ستالم(صافي النقد

(٣٬٨٦٩٬٠٦٢)) ٢٨٩٬٨٣٨(عة فو مدضرائب
(٩٠٨٬٨٤٧)) ٩٧٬٨٤١(ات متنوعةمخصص تعادف

٣٧٬٧٧٧٬٥١٨) ٤٩٬٨٦٠٬٤٣٥(التشغيل طة أنشمن )دم فيلمستخ ا (النقد فياص
ستثمار أنشطة اإل 

٨٢٩٬٤٢٢) ٧٨٨٬١٤٤(أرصدة لدى بنوك ومؤسسات مصرفية تستحق خالل فترة تزید عن ثالثة أشهر 
-٢٧٬٥٠٨٬٠١٩ودائع بنوك ومؤسسات مصرفية تستحق خالل فترة تزید عن ثالثة أشهر 

(٢٥٥٬٨٨٥)) ٢٣٩٬٥٣٤(ات وآالت ومعدقارات اء عر ش
٤٢٬٦٨٥-دات ومعت  ات وآالع عقار يب

(١٨١٬٩٨٥)-يذ نفلتتحت ا عریمشا
(١٢١٬١٧١)) ١١٥٬١٢٠(موسة شراء موجودات غير مل 

-٥٧٬٩٤١األخرى لدخل الشاملابنود  ة بالقيمة العادلة من خالل بيع موجودات مالي
-٥٥٢٬١٧٥ئر أو الخسااألرباح ة بالقيمة العادلة من خالل بيع موجودات مالي

٧١٬٥٧٤٥٬١٩٦٬٤٠٠طفأة لمالية بالكلفة المات ادو ر في الموج صافي التغي 
٢٧٬٠٤٦٬٩١١٥٬٥٠٩٬٤٦٦اإلستثمار ةشطأننمنقدال

یل و مأنشطة الت
) ٩٦٥٬٢٢٩() ٤٩١٬٣١٨(عقود إیجار مدفوعة 
(٨٩٬٢٤٤)-توزیعات أرباح نقدیة 

(٢٬٧٩٥٬٤٧٢)) ٥٥٥٬٥٥٥(ضة مقتر ال  أمو دفعات  
-) ٤٬٠٠٠٬٠٠٠(دة قروض مسانتسدید 

) ٣٬٨٤٩٬٩٤٥() ٥٬٠٤٦٬٨٧٣(التمویل طة أنشيخدم فالمستفي النقداص
٣٩٬٤٣٧٬٠٣٩) ٢٧٬٨٦٠٬٣٩٧(مهحكي فقد وماالنيفالزیادة )قصالن(

٢٩٩٬٥٨٩٬٨٢٤٤٢٨٬٧٧٣٬٢٦٦رة  الفتفي حكمه في بدایةما د و النق
٢٤٢٧١٬٧٢٩٬٤٢٧٤٦٨٬٢١٠٬٣٠٥فترة لایة انهي فكمه ح النقد وما في 

٤٬٠١٣٬٩٦٣٥٬٤٨٨٬٧٩٧فوعة ائد مد و ف
٩٬٨٩٩٬٩٥٠١١٬٠٩٥٬٦٨١ة فوائد مقبوض
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دةعامة المحدو الة ملوطني المساهكة البنك ار ش 

المختصرة ةد وحالمحليةمر لا الماليةقوائمالات حولإیضاح
٢٠٢٢آذار ٣١

عــام .١

م هللا تحت إسم بنك الرفاه لتمویل  في مدینة را٢٠٠٥ك) في عام  ة (البنمحدودل اامةلوطني المساهمة العتأسست شركة البنك ا
.فلسطين–) ومركزها الرئيسي في مدینة رام هللا ٥٦٢٦٠١١٤٦المشاریع الصغيرة كشركة مساهمة عامة محدودة تحت رقم (

بتقدیم   البنك  المصاألعمجميع  یقوم  بنشاال  المتعلقة  القوانيرفية  إطار  في  س طه  المیر ان  فية  مركزه فعول  خالل  من  فلسطين 
يسي وفروعه الخمسة والعشرون ومكاتبه الثمانية المنتشرة في المدن الفلسطينية الرئيسية، باإلضافة إلى الخدمات المصرفية  الرئ

.ن المشاریعع الصغيرة وغيرها مالمشاریقطاع لية لالعادیة یقوم البنك أیضا بتمویل االحتياجات الما

مليون سهم وبذلك  ١٠٠زیادة رأس مال البنك ليصل إلى  ٢٠١٩نيسان  ١٦ي اجتماعها المنعقد بتاریخ  ة فالعامةئقررت الهي
نفس  مة فيمليون سهم بقيمة اسمية دوالر أمریكي واحد للسهم. هذا وقررت الهيئة العا١٠٠أصبح رأسمال البنك المصرح به  

مجانية  الجلسة   أسهم  دوال٣بقيمة  توزیع  أمليون  و یر مر  بلكي،  البنك المصرح والمبذلك  رأسمال  فيغ  كما  والمدفوع  به  كتتب 
البنك خالل  ٧٨٬٠٠٠٬٠٠٠مبلغ  ٢٠١٩كانون األول  ٣١ باإلضافة الى ذلك قام  فروع البنك  ٢٠٢٠سهم.  باالستحواذ على 

سهم  ١٣٬٧٦٤٬٧٠٧تتاب  كنك التجاري األردني باالستحواذ من خالل قيام البلية امت عمالتجاري األردني في فلسطين حيث ت
الوطني من خالل اصدار خاص. وبذل البنك  كما فيمن أسهم  البنك المصرح والمكتتب به والمدفوع  بلغ رأسمال  كانون  ٣١ك 

سمية دوالر أمریكي واحد  يمة اهم بقمليون س ٩١٬٧٦٤٬٧٠٧مليون دوالر أمریكي مقسم إلى  ٩١٬٧٦٤٬٧٠٧مبلغ  ٢٠٢٠األول  
.سهملل

، ٪١٥رأس مال البنك المدفوع بنسبة  رفع  ٢٠٢١تموز  ٢٩دیة في اجتماعها المنعقد بتاریخ  عاغير الالعامةةكما وقررت الهيئ
أمریكي إلى  ١٠٠ورفع رأس المال المصرح به من   اسمية دوالر أمریكي١١٠مليون دوالر  أمریكي بقيمة  واحد مليون دوالر 

.مللسه

الر  دوالر أمریكي بقيمة اسمية دو ١٠٤٬٥٩٦٬٣٤٧مبلغ ٢٠٢١ن األول كانو ٣١تب به والمدفوع كما في بلغ رأسمال البنك المكت
أمریكي واحد للسهم.

إقرار ت الماالقوائم  االمرحةيلم  مجلس  ٢٠٢٢آذار ٣١في  ا  كمالمختصرة  ةموحدل لية  قبل  نيسان ١٩خیبتار البنكةار إدمن 
٢٠٢٢ .

ية لمحاسبسات ااالسيفي ات ر يتغالو أسس اإلعداد.٢

د  دا ع اإلس سأ
اقو الإعداد  مت كالمختصرة  دةالموحيةحلمر لاالية  لمائم  في  المرفقة  اوفقاً ٢٠٢٢آذار ٣١ما  ر الدوللمحاسبةلمعيار  ٣٤قمي 

.رحلية"ملايةر المالقاری"الت
لفلسطينية. نقد الطة ایلتزم البنك بالقوانين المحلية النافذة وتعليمات سل

عادلة من خالل  مة البالقيالية  الماألدواتثناء باستریخية  اتة الفل دأ الكبلموفقاً تصرةخالمحدةو الم يةحلمر الوائم المالية  اد القإعدتم  
دلة في اعمة البالقير هظتي  التو ى  األخر مل  الشادخل  البنود  ل  الن خلة مدايمة العودات المالية بالقوالموجاألرباح أو الخسائر 

. رةص تالمخموحدةلاليةرحالميةمال المئااریخ القو ت

. كيسية للبنئر الالعملة یمثلذي والموحدةلاالية ملاوائم قالر هاعملة إظریكي هوماألر لدوالإن ا
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القوائم   تتضمن  المرحليةال  احدةالمو المالية  كافة  إلاتااحضیاإلو ات  علوم ملالمختصرة  موحدة لاية  لاالمالقوائمدادعلمطلوبة 
ثةثال ل الامأعائجنتنإك  ذلك.٢٠٢١األولكانون  ٣١كما في  السنویة للبنك موحدة  لاالية  ئم المقواالمعتها  ءاقر یجبو ةالسنوی
ن و انك٣١في  ي  تهنستيالتةاليالمةنقعة للس لنتائج المتو مؤشرًا على ابالضرورة  ال تمثل  ٢٠٢٢آذار ٣١ة فيتهيمنالأشهر 
. ٢٠٢٢األول 

سبية لمحااساتالسيافي يراتتغلا
ستخدامها إلعداد القوائم تم اك التيبقة لتلطامللبنكلية المرحلية المختصرة  ئم المامتبعة في إعداد القوالاإن السياسات المحاسبية  

من األول  داءتبإعول  ف نافذة المت  التعدیالعض  ب قبتطبيبنكال، باستثناء قيام٢٠٢١األول  ن و كان٣١المالية للسنة المنتهية في  
: ٢٠٢٢ي كانون الثانمن 

) ٣ة رقم (الماليلتقاریرداد المعيار الدولي إلع تعدیالت على ا-ي ر المفاهيماط إشارة الى اإل

)  ٣بإصدار تعدیالت على المعيار الدولي العداد التقاریر المالية رقم ( ٢٠٢٠قام المجلس الدولي للمعایير المحاسبية خالل أیار 
م لقوائيمي إلعداد وعرض االى اإلطار المفاهل اإلشارة  حمإشارة الى اإلطار المفاهيمي. تحل هذه التعدیالت  -ل  اماألعاندماج
دون تغيير  ٢٠١٨شارة الى اإلطار المفاهيمي للتقاریر المالية والذي صدر في اذار  ومع اإل١٩٨٩ي صدر في عام  ية والذالمال

ي.جوهري على متطلبات اإلطار المفاهيم

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

ل.  ص) في حال تم تكبدها بشكل منف٢١(الية الدولية رقمالمر تقاریتفسير لجنة تفسير معایير ال

) لألصول المحتملة ٣رقم (الدولي العداد التقاریر المالية  المعيار ية على  توضيح التوجيهات الحالفي الوقت ذاته قرر المجلس
. تصرةخالمةلموحدالمرحلية االتي لن تتأثر باستبدال اإلطار المفاهيمي إلعداد وعرض القوائم المالية

. للبنكالمختصرةالموحدةالمرحلیةالیةالممئاو القعلىجوهري أثر التعدیالتلهذهلم یكن 

) ١٦تعدیالت على معيار المحاسبة الدولي رقم (-الت والمعدات: المتحصل من البيع قبل االستخدام المعني آل والكات الممت

) الممتلكات ١٦عدیالت على معيار المحاسبة الدولي رقم (بإصدار ت ٢٠٢٠أیار  قام المجلس الدولي للمعایير المحاسبية خالل  
والمعدات قبلواآلالت  البيع  من  المتحصل  الماالستخ:  واآلالت دام  الممتلكات  كلفة  تخفيض  من  المنشئات  یمنع  والذي  عني 

المبا بقيمة  إحضار  والمعدات  خالل  الفترة  في  انتاجه  تم  منتج  بيع  من  المتحصلة  الموقع  تداوجو الملغ  للحالة اوتجهيزهإلى 
المبالغ المتحصلة من بيع هذه  بالعترافمنشأة الذلك یجب على الاً وفقمقصودة التي تحددها اإلدارة.لاالالزمة للعمل بالطریقة  

.المختصرة الموحدة ية المرحلقائمة الدخلنتاجها في إالمنتجات وتكلفة 

. كللبنرةلمختصالموحدة احلیةر لمالمالیةامئوالقاعلىجوهري ر ثأتیالدلتعلهذه انیكمل

) ٣٧م (دولي رقاسبة المعيار المحتعدیالت على-ت العقود التزاماكلفة –ة ر سالعقود الخا
ع  المتوق، المنافع االقتصادیة  هاللوفاء بالتزاماتتعرف العقود الخاسرة بأنها العقود التي تتجاوز تكلفتها التي ال یمكن تفاذیها 

هذه العقود.بموجب اهلحصول عليا

التعدیال طریقةتطبق  ا"التكت  من  باش مللفة  كال  تتضمن  الخدمات  أو  البضائع  بيع  بعقود  المتعلقة  المباشرة  التكاليف  ان  رة". 
بأن المتعلقة  الموزعة  والتكاليف  اإلضافية  االتكاليف  بالعقود لعقد  شطة  والعمومية  االداریة  المصاریف  تتعلق  ال  مباشر.  بشكل 

وط العقد. خر بموجب شر االلطرفا الى اتحميلهإال إذا تمم استبعادهاشر ولذلك یتابشكل مب

. تاللتعدی بات اوفقًا لمتطلهذه التعدیالت على العقود التي لم یتم الوفاء بجميع شروطها كما في بدایة السنة المالية قتم تطبي

.كللبنرةختصملالموحدة اةحلیر لمالمالیةامئوالقاعلىجوهري ر ثأتیالدلتعلهذه انیكمل
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إللغاء االعتراف بالمطلوبات المالية ’٪١٠’اختبار –) األدوات المالية ٩الية رقم (اریر المقتإلعداد اليلر الدو المعيا
، أصدر مجلس معایير  ٢٠٢٠-٢٠١٨د التقاریر المالية لألعوام من  إلعداولية  كجزء من التحسينات على معالجة المعایير الد

یوضح التعدیل الرسوم التي  ٩مالية رقم (الر قاریداد الت ولي إلععدیًال على المعيار الدالدولية تةبالمحاس  البنك بعين ی).  أخذها 
ك إذا  ما  تقييم  عند  الماالعتبار  أو  الجدیدة  المالية  المطلوبات  شروط  المطلتختلفعدلة  انت  شروط  عن  جوهرًیا  وبات  اختالًفا 
، بما في ذلك الرسوم المدفوعة أو  رضقموالالمقترضمن قبل المدفوعة أو المستلمة وم فقط تلكس ر المالية األصلية. تشمل هذه ال

المستلمة من قبل المقترض أو المقرض نيابة عن اآلخر. 

. كللبنرةلمختصالموحدة احلیةر لماةلمالیامئوالقاعلىجوهري ر ثأتیالدلتعلهذه انیكمل

إستخدام التقدیرات واإلجتهادات: 
الغ الموجودات دات تؤثر في مبتقدیرات واجتهاالقيام ببنك ة الار إدمن بلسبية یتطحاسات المالمالية وتطبيق السيامالقوائاددعإ إن 

الموالمطلوب االات  عن  واإلفصاح  ه ،  لةممحتال تمازاتلالية  أن  واالی دالتقذهكما  اتؤثر  اداتجتهرات  والمصاریفت  داراإلیفي 
تظهر ضمة العادي القيمت فار والمخصصات وكذلك في التغي بنك  إدارة المن  تطلبیاصكل خش بملكية، و الن حقوق  لة التي 

هااصدار أحكا واجتهادات  مبالم  لتقدیر  التدفقمة  الن غ  وأو ات  المستقبلية  علىبالضرورةنيةبمة  المذكور اتیر دلتقانإ،  هاتقاقدیة 
ة نتيجك یرات وذلقدعن التلفعلية قد تختلفنتائج اوأن اليقنتلمتفاوتة من التقدیر وعدم اها درجات  لدةعدمتوامليات وعفرض
.في المستقبلتلك التقدیرات ن أوضاع وظروف لناجمة عات اتغير ال

لي:  ما یكوهي ولة معقتصرةالمخةحدلية المو ما الائمقو لان ضمهابأن تقدیراتالبنكد إدارة في إعتقا

  األبارةاإلدتقوم تقدیر  اإلنتاجيةإعادة  اعمار  الملموسة  لمللموجودات  وغير  دو لموسة  إري بشكل  ساب  تحلغایات 
السنو واإلطفاءت  كاستهالاال علات  إعتمادًا  العامیة  الحالة  الموجى  لتلك  وتقدیرادو ة  اإلنتاجات  األعمار  الت  يفعةقتو مية 
. المختصرةالموحدةالمرحليةل دخالائمة) في قوجدت(إن تدنية اليل خسار جس م تتیو بل،مستقال

  تحميل یخصهالماليالفترةیتم  بما  مصر اة  لألنو الضرائبوفمن  في  واظمةفقًا  یعمل  الق  المناطلقوانين  البنتي  ك  بها 
. محاسبيةوالمعایير ال

تقوم اإلدارة بمراجعة دوریة للموجودات المالية والتي تظهر بالكلفة المطفأة لتقدیر أي تدٍن في قيمتها ویتم أخذ التدني في
. المختصرةالموحدة ية المرحلئمة الدخل اق

  تدني تحدید  اقیعتمد  على ش ليمة  "القيمة  تقدهرة  للیر  اإلستخدام"  للنقمنالوحدات  قيد  والتي  تجة  الشهر د  توزیع  عليتم  . هاة 
ا تقدیر  ذلك  ابلية  تقس مل ادیة  النقلتدفقات  یتطلب  الخصدللنقتجة  منالاتدلوحمن  ِنسب  إلحتسابوإختيار  ة الحالييمةالقم 

. قبليةة المست تدفقات النقدیاللكلت

 افق  یتو وبمالفلسطينيًا لقانون العمل اقفمة و الخدة ایهن یضتعو روف مخصص صمنما خصهما یة بيلماال الفترةتم تحميل
.لمحاسبة الدوليةامعایير عم

ي للبنكالقانونر شامستالرأيدًا لزامات قضائية إستناتلنك لمواجهة أیة إى البلعة عرفو یا المم التخصيص للقضا تی .

 مر امعةاجیتم  التسهيالت  تدني  ومعایير لس فل االنقدطةلس قبلمنالموضوعةس  س األضمن  انيةئتمالخصص  طينية 
.بهلمعمولة احاسبالم
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: ةة المتوقعئتمانيال ارئالخسامخصص 
م تحدید  اائخس الخصص  یتطلب  المتوقعة ئالر  ال موفق  نية  االئتماالتسهيالتعلىتمانية  (ار قتعيار  رقم  الدولي  المالية  )  ٩یر 

لى تقدیر إة  إلضافاب،هاأوقات و ستقبليةمال ةدیلنقااتفقالتدر مبالغادات هامة لتقدیتهإجإصدار أحكام و كن البرة  إدامن  يار)(المع
جو  زیادة  فهریأي  المخاة  اي  الداتو جو مللة  ي نالئتماطر  اإلعتراف  بعد  باإل المالية  بها،  ار  اإلعتبنبعياالخذىلإضافةمبدئي 

.ية المتوقعةنالئتماخسائر اللمستقبليةالقياس المعلومات

يةمانئتال المخاطرالزیادة الجوهریة في ام ييقت :
تقييم   االخالمفي  یة  هر جو لاة  زیاد لایتم  عاطر  نسبيأسالى  ئتمانية  للمخاكاناذإفيما  متقييیتم.س  جوهریة  زیادة  طر هنالك 
یقومحيا،  نشأتهخ  اریمنذ تاالئتمانية   مع ینهافي  الماليةة ا دوقع لألللعمر المتالتعثر  البنك بمقارنة مخاطر ث  فترة مالية  ة كل 

م إستخدام هذا یت.كنبى الدلتوفرةالمالمخاطر رة  إداة لعمليات  لرئيسيايم  فاهالمم  داختإس ية بلااألداة المءشو د نعنر  عثطر التمخا
دة لجو (تراجع ا٢لة  حر لمي)، اتراف األولع(اإل١المرحلة االئتماني،  فالتصنيل حرالمل  مویالتحافظ  نيف العمالء ومالتقييم لتص
.الئتمانية)امةالقيضاخف(إن٣والمرحلةاالئتمانية)

تالهيتسى اللعل یعدالت :
أحيا البنك  الر ش على  التدیتعراء  بإجناً یقوم  كاستجد  عقوط  العللتسهيالت  لطلب  الابة  نتيجة  بدالالموبات  صعميل  ن  مالً ية 

الضماناداستر  تحصيل  أو  ویقوم  اد  بتعدت  شروطالبنك  ماليةور لظهتيجة  تسهيل نالیل  صعوبات  وجود  ل متش د  ق.لللعميأو 
تسهيالت المجدولة من أجل  البةاقفي مر كالبنسياسةتتمثل  .ةجدیدوط تسهيل  ق على شر تفااالأو  داسدل افعاتدروط تمدیدلش ا

ثة  لة الثال مرحوالمرحلة الثانية  لف بين ادیل التصنيلبنك بتعإن قرار ا.مستقبليةفعات اللدث ار حدو راستممان االمساعدة على ض
. ةدحعلىة الحساس كلیتم على أ

یو:ر امن سينأكثرتخدام وإسةبلية المتوقعث المستقألحداا، ليك التصادقعوامل اإل
ة مات موثوقفقًا لمعلو وقعة و اث المستقبلية المتدحفة لألضااإللية بحاال وضاعالتاریخية واألخذ بعين اإلعتبار المعلوماتاألیجب
القيامبنك  ل من إدارة اقعة یتطلب  المتو يةبلقتس مت الامبيق المعلو طتو قياسأنة  كل مرحلة المتوقعة لتمانيئاالائر ياس الخس عند ق
١لة  المستخدمة في المرحتومدخالر  تعثند العثر ة واألالتعثر المفترضحدوث التعثر وخسارة  إحتماليةن  إ.یةر هو ت جتهادابإج

صاد  تقاإللماي عو فلتغير (أو اةير تغة م دیصاامل اقتة مصممة بناء على عو انيئتميالت االالتسهيلمخصص تدن٢المرحلة  و 
بشكلا والمرتبطة  بالممباش لكلي)  اين االئتماخاطر ر  سينا.فظةبالمحةعلقلمتة  كل  ربط  ایتم  حاالت  من  كلي  الاد  إلقتصریو 
.ةغير المتكليصاد ال توامل اإلقلمتوقعة بع انية احساب الخسارة االئتمدمة فيتخلمس ا

ر: التعثفتعری

تعریف التعث المستخدم في  ان  ویتفق مع  ر  المراحل یتماشى  تقييم التغير بين  قياس الخسائر االئتمانية المتوقعة والمستخدم في 
مية ت كاممعلو شمولية التعریف علىیشمل  ما  وباخلية لدى البنكلدتعریف التعثر المستخدم من قبل إدارة المخاطر االئتمانية ا

ل المعيار، وهناك افتراض قابل للنقض بانه التوقف عن الدفع لمدة  ير معرف من قب. إن التعثر غدوغير كمية عند عملية التحدی
يرها. وغباإلضافة الى بعض العوامل النوعية كالصعوبات المالية واإلفالس والوفاة ، یوم فأكثر ٩٠

عمتوقلر االعم :

یقوموقتملاسائر االئتمانية  الخ اس  قيعند ها  بر عتي یالتدیة المتوقعة و قات النقى للتدفأقصى مدر عتباإلان  عيبذنك باألخالبعة، 
م، دقلمفع ادالات  خيار يها  عمر المتوقع، وبما فل لة  ميع التدفقات النقدیر جين اإلعتباخذ بع یتم اال.لمخاطر التدنيعرضةمبنكال

ناء على  سداد محدد بریخ  ا تاال یوجد لهيلتواةدتجدة الماني متت االئيالهس تلالمتوقع لبعض ار لعمس ااقيم  تی.مدیدتالوخيارات
.رة تجنبهالإلدااالئتمان التي ال یمكنخاطر لمنك ا الب بهض معر الالفترة
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فيها حتى تاریخ االستبعاد استبعاد شركة تابعة وحصص مؤثرة .٣

البن بتاریخقام  مذك٢٠٢١ز  تمو ١٥ك  الشركاءبتوقيع  مع  تفاهم  الشر رة  في  (الالوطنكة(المساهمون  تفيية  والتي  د شركة)) 
مصلحة البنك ل تنازل الشركاء عن كامل اسهمهم في الشركة الوطنية لالن خك مبنك وذلمن الشركة باستثناء البخروج الشركاء

تنا أسهم  مقابل  عن  الشركاء  لمصلحة  الشركة  اإلسالزل  البنك  تعادفي  الفلسطيني  منمي  كل  مساهمة  نسبة  في  ل  الشركاء 
تصالشركة، الش بحيث  مساهمة كل من  اإلسالمي الفلسطباشرة في البء مركابح  البنك في بنس كون وعليه تيني  نك  ة مساهمة 
ع القوائم المالية مي الفلسطيني متوحيد القوائم المالية للبنك اإلسال، وبالتالي لم یتم  ٪٢٤٬٨٥نك اإلسالمي الفلسطيني  أسهم الب

نك  للبشغيلية  والتالسياسات المالية  التأثير علىعلىرة  البنك بأن لها القدقد إدارة. تعت٢٠٢١ن األول  و نكا٣١للبنك كما في  
س باإلضافة إلى عضوین اخرین، وبذلك خالل تمثيل في مجلس إدارته یتكون من رئاسة المجلالسالمي الفلسطيني وذلك من  ا

في شركة  ار  تثمي شركة تابعة إلى اس ستثمار فمي الفلسطيني من االتثمار في البنك اإلس المتبقية من االس تم تحویل الحصة
اإلس .ةحليف تقييم  إعادة  اتم  البقيلمتتثمار  معایفي  الى  استنادًا  العادلة  بالقيمة  الفلسطيني  اإلسالمي  المالية بنك  التقاریر  ير 

م یتم تصنيف هذا الحدث كعمليات غير ل.ةقائمة الدخل الموحدأرباح أو خسائر فياإلستبعاد أّیة  الدولية ولم ینتج عن هذا  
المطلوبة حسب معيار التقاریر المالية الدولي رقم   المحتفظ بها "األصول غير المتداولة  ٥مستمرة حيث لم تستوفي الشروط 

.لغرض البيع والعمليات غير المستمرة"
ة  ال تشمل القوائم الماليلشركة التابعة بينمااالنتائج أعم٢٠٢١آذار  ٣١ي  ثالثة أشهر المنتهية فل تشمل قائمة الدخل لفترة ا

الحالي  ل االستنتائج الشركة التابعة ننفس الفترة من العام  ضمن  بعادتيجة  تظهر  من نتائج أعمال الشركة لبنك  حصة ا، حيث 
الحليفة.

ا: بعادهتتم اس ر المسيطرة التيغياتجهحقوق الریة للموجودات والمطلوبات و القيمة الدفتلفيما یلي تفاصي

القيمة الدفتریة في 
تاریخ االستبعاد 
دوالر أمریكي 

الموجودات 
٤١٠٬٣٩٩٬١٨٧نقد وأرصدة لدى سلطة النقد الفلسطينية 

٢٠٧٬٩١٨٬٦١٣سسات مصرفية ة لدى بنوك ومؤ دصر أ
١٬٥٦٣٬٨٩٣ر ائ خسة العادلة من خالل قائمة األرباح أو الة بالقيميلموجودات ما

٨٥٦٬٨٤٤٬٩١٩باشرة ميةمانتائالت تموی
٩٬٦١٦٬٧١٠ل الشامل األخرى موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل بنود الدخ

١١٬٠٠٧٬٥٧٣أة طفموجودات مالية بالكلفة الم 
١١٬٣٠٨٬٢٥٢استثمار في شركات حليفة 

١٥٬٧١٤٬٣٠٢استثمارات عقاریة  
٢٦٬٤٤١٬٩٨٤اتعدعقارات وآالت وم

٧٬٥٢٣٬٨٣٧ل صو األامستخدحق ا
٢٬٧٩٠٬٠٠٠مشاریع تحت التنفيذ 

٢٦٬٥٠٦٬٣٢٢موجودات غير ملموسة 
٦٬٤١٩٬١٣٦موجودات ضریبية مؤجلة 

٨٬٨٨٠٬٤٣٥موجودات أخرى 
١٬٦٠٢٬٩٣٥٬١٦٣موجودات ع المجمو 

ت باو لالمط
١٧٢٬٦٤٨٬٤٧٣ودائع بنوك ومؤسسات مصرفية 

١٬١٦٤٬٦٠٩٬٧٢٥ودائع العمالء
٦٨٬٠٤١٬٠٣٥نات نقدیة ميتأ

٩٬٥٧٥٬٠٤٢مخصصات متنوعة 
٧٬٠٨٧٬١٣٣ار مطلوبات عقود االیج
١٬٧٥٧٬٦٨٤مخصصات الضرائب

٢٥٬٨٨٦٬٧١٨ى مطلوبات أخر 
١٬٤٤٩٬٦٠٥٬٨١٠ع المطلوبات مو مج

١٠٧٬٤٣٥٬٥٩٦ر مسيطرة ت غي اهحقوق ج
٤٥٬٨٩٣٬٧٥٧لسطيني سالمي الفالبنك اإلي فاستثمار البنكصافي 
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مختصرة الدة وحالمالمرحليةالمالية ائم القو .٤

ار ذآ٣١ما في  عة كته التابكار وش لوطني (البنك)انكالبةكلشر ةيالالقوائم المالمختصرة  ة  دحالمو ةرحليملا ةليماالتمثل القوائم  
٢٠٢٢ .

:  كما یليعةابه الترأسمال شركاتلقد كانت نسب ملكية البنك في

منشأ  د اللب
ل عماألاو 

ب تتكلمل امارأس الكية ل مالبةنس
كي أمریدوالر% 

ر ذاآ٣١
٢٠٢٢

نون  اك٣١
٢٠٢١ ولاأل

آذار ٣١
٢٠٢٢

ن نو كا٣١
٢٠٢١ األول

١٠٠١٠٠٧٤٬٠٠٠٬٠٠٠٧٤٬٠٠٠٬٠٠٠سطينلفت رالالستثمايةطنلو اميةسالإلالشركة ا 
١٠٠١٠٠١١٠٬٠٠٠١١٠٬٠٠٠ينسطفلیة ار ثمشركة وطن االست

ن وط ة  وشركطنية)و الة  (الشركالستثماراتطنية لية الو اإلسالمةكشر لال في  ي تتمثتابعة التلشركات الة لماليائم التم توحيد القو 
دات  ود موجو مع بنك  بنت ونتائج أعمال الابو ل بند من موجودات ومطليع كمجاس تعلى أس ك  بنللةماليم الائالقو مع  ریةامثتالس ا

أ تائونوباتطلوم التابععمال  ج  منذ  الشركات  اإلستحواتاریة  كابذ، خ  استبعاد  أرصعد  الجاریة ح لاة  دفة  ن بيوالمعامالت  سابات 
. ت التابعةاكشر الالبنك و 

ال لاليملاسنةإن  هالتتركاش لة  اتاذي  ابعة  وعنديلمالالسنة  للبنك  الالضرورة  ة  تعدیالتبن یقوم  بإجراء  السياس تتل ك  ت اوافق 
. للبنكسبيةياسات المحاع الس التابعة ماتركالش فيبعة المت

سطينية لفلادالنقدة لدى سلطةوأرصنقد .٥
راآذ٣١

٢٠٢٢
ل ن األو كانو ٣١

٢٠٢١
ي كأمریر الو دكي ریدوالر أم

١٢٦٬٠٥٩٬٩١٣١٣٣٬٢٠٠٬٢٣١ةالخزینفينقد
ية: سطينالفلصدة لدى سلطة النقدر أ
١٥٬٨٠٩٬٥٩٠٤٩٬٨١٣٬٦١٩حت الطلب اریة وتات جابس ح

١٠٤٬٣٥٦٬٩٢٧١٠٧٬٩٨٦٬٨٦٩ي نقدي اللزامطي اإلحتياات االمتطلب
٢٤٦٬٢٢٦٬٤٣٠٢٩١٬٠٠٠٬٧١٩

) ٣٩٤٬٢٧٨() ٣٢٧٬٠٥١(وقعة تلماسائر اإلئتمانيةالخصصخم
٢٤٥٬٨٩٩٬٣٧٩٢٩٠٬٦٠٦٬٤٤١

ينيةقد الفلسطالنطة  م سلتعميبنك حسب  ى الن علعيیت) طيياحتاطينية بلطة النقد الفلس س دىلظافت) االح٢٠١٠/ ٦٧رقم 
نإلزام بق مي  دقي  السحب  هذه علىئدفوادفععلىفلسطينيةلاالنقدطةلس ملتعال.ءاللعماعئودان  م٪٩سبة  نيد 
ینةدمفيالممنوحةللتسهيالتمئقا لايدالرص قيمةتخفيضمیت)٢/٢٠١٢(مقر تليماتعلاموجببو .اإللزاميةتاحتياطياال
. النقديمياز لإلاطيحتيااالابتس قبل احتاعاقطالعضبلقدسلا

سابات الجاریةة الحصدد على أر ئأیة فواكو نللبطينية س للفد انقطة السلدفعال ت .

ق و الس في ائدة السائدةالفار عس ألقاً فو ل ع ألجالودائعلىفوائد يةنقد الفلسطينسلطة الفعتد .
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طينية: طة النقد الفلس لدى سلاألرصدة ي الاجملى كة عالحر لخص مي یلمافي

لي:ا ینية هي كمطيلس فاللنقد لطة اس دىلةرصد عة لألة المتوقمانيئتإلئر االخساصص خم لىعحركة إن ال

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

أمریكي ر الدو ي كیر أمدوالر دوالر أمریكي ریكي أمر دوال
١٥٧٬٨٠٠٬٤٨٨--١٥٧٬٨٠٠٬٤٨٨فترة لة اایبد ي يد فرصال

) ٣٧٬٦٣٣٬٩٧١(--) ٣٧٬٦٣٣٬٩٧١(رة تفلالخالير غتلي اصاف
١٢٠٬١٦٦٬٥١٧--١٢٠٬١٦٦٬٥١٧فترةلايد نهایةصر لا

٢٠٢١ول ألاون كان٣١
المجموع ) ٣المرحلة () ٢(حلةمر لا) ١المرحلة (

ي كیدوالر أمر كي أمریالر و دالر أمریكي و ددوالر أمریكي 
٣٥٢٬١٧٧٬٣٨٤--٣٥٢٬١٧٧٬٣٨٤ة نسالة اید في بصيدر ال

) ٢١٤٬٧٣٨٬٥٤٠(--) ٢١٤٬٧٣٨٬٥٤٠()٣ضاح عة (إیشركة تابعاد استب
٢٠٬٣٦١٬٦٤٤--٢٠٬٣٦١٬٦٤٤امل العغير خالالتصافي

١٥٧٬٨٠٠٬٤٨٨--١٥٧٬٨٠٠٬٤٨٨ة رصيد نهایة السنال

٢٠٢٢آذار ٣١

مجموع لا) ٣(ة حلمر ال) ٢حلة (مر ال) ١ة (رحلملا
ر أمریكي الدو أمریكي دوالر أمریكي دوالر أمریكي دوالر 

٣٩٤٬٢٧٨--٣٩٤٬٢٧٨رةتف لاالرصيد في بدایة
) ٦٧٬٢٢٧(--) ٦٧٬٢٢٧(ة توقعانية الممالئتار ئالقياس للخساادة عإ ي صاف

٣٢٧٬٠٥١--٣٢٧٬٠٥١رة تفلانهایة الرصيد 

٢٠٢١ل و كانون األ٣١

المجموع ) ٣(المرحلة) ٢لة (المرح) ١المرحلة (
الر أمریكي و دي یكدوالر أمر ي دوالر أمریكي یكمر أر دوال

٣٥٢٬٣٠٢--٣٥٢٬٣٠٢ة ن سالة ایدفي بصيدر ال
٤١٬٩٧٦--٤١٬٩٧٦متوقعة لاتمانية الئار ائس لخلاسقيالدة عاإ فيصا

٣٩٤٬٢٧٨--٣٩٤٬٢٧٨ة رصيد نهایة السنلا
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ية مصرفومؤسسات بنوك ىة لددصر أ.٦

٢٠٢٢آذار ٣١كما في دوالر أمریكي٢٣٬٢٣٤٬٤٧٨ومبلغدوالر أمریكي ٢٢٬٩١٧٬٣٣٨مبلغ األرصدة مقيدة السحببلغت 
.، على التوالي٢٠٢١كانون األول ٣١و

ة:فيصر لماتسسا والمؤ بنوك لدى الصدةر األاجمالي ىلعركة حلاملخصيیلافيم

آذار٣١
٢٠٢٢

األول  انون ك٣١
٢٠٢١

كي أمریالر و دالر أمریكي و د
: نيطسفلخلدارفية صمومؤسسات وكبن
١٨٬٠٠٩٬١٦٣٦٬٢٥١٬١٧٧ب طلالتحتو ریة  ابات جاس ح
١٣٧٬٠٠٤٬٥٧٣١١٩٬٤٠٩٬١٦٢هر ش ثة أترة ثالفلتستحق خالئع ودا

٣٢٬٦٠٧٬٢٨٩-ثالثة أشهر أكثر من فترة تحق خاللودائع تس 
١٥٥٬٠١٣٬٧٣٦١٥٨٬٢٦٧٬٦٢٨

سطين: لفج خار ةيفر بنوك ومؤسسات مص
٩٥٬١١٩٬٦٠٢١٠١٬٧٨٦٬٥٦٧ب ت الطلتحجاریة و حسابات 

٤٦٬٥٥٩٬٨٤٧٥٩٬٧٥١٬٠٢٩ر شهأثةة ثالر تل فخالحق تستودائع
٧٬٦٨٥٬٠٦٩٢٬٥٨٥٬٧٩٩ر هأش ثة الثنتزید عترةحق خالل فتستودائع 

١٤٩٬٣٦٤٬٥١٨١٦٤٬١٢٣٬٣٩٥
٣٠٤٬٣٧٨٬٢٥٤٣٢٢٬٣٩١٬٠٢٣

) ٨٠٬٢٢٢() ٩٬١٥٨(توقعة المانيةئتمإلار سائلخمخصص ا
٣٠٤٬٣٦٩٬٠٩٦٣٢٢٬٣١٠٬٨٠١

٢٠٢٢آذار ٣١
المجموع ) ٣مرحلة (لا) ٢(حلة ر الم) ١(حلة مر ال

كي ریدوالر أمي یكدوالر أمر ي ریكر أمدوالدوالر أمریكي 
٣٢٢٬٣٩١٬٠٢٣--٣٢٢٬٣٩١٬٠٢٣رةتف لاالرصيد في بدایة

) ١٨٬٠١٢٬٧٦٩(--) ١٨٬٠١٢٬٧٦٩(ة فتر لا غير خالللتافيصا 
٣٠٤٬٣٧٨٬٢٥٤--٣٠٤٬٣٧٨٬٢٥٤فترة لانهایةفي يد ص ر لا

٢٠٢١ل ون األو انك٣١
المجموع ) ٣(ة رحلالم) ٢المرحلة () ١(المرحلة

دوالر أمریكي یكي ر مدوالر أیكي دوالر أمر ي ریكأمر الدو 
١٬٦٨٩٬٩٠٣٢١٧٬٨٤٧٬٠٤٣-٢١٦٬١٥٧٬١٤٠نة سلاایةبديفديص الر 

) ٢٠٩٬٦٩٣٬٧٩٠() ١٬٦٨٩٬٩٠٣(-) ٢٠٨٬٠٠٣٬٨٨٧() ٣إیضاح استبعاد شركة تابعة (
٣١٤٬٢٣٧٬٧٧٠--٣١٤٬٢٣٧٬٧٧٠م خالل العا صافي التغير 

٣٢٢٬٣٩١٬٠٢٣--٣٢٢٬٣٩١٬٠٢٣نة لسیة انهافيرصيدال
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هي كما یلي: مصرفيةت مؤسساك و بنو دى  ة لد صر لألةعقتو المانيةئتمر اإلئاالخس صصى مخعلة ركإن الح

خسائر أو الاألرباحل خال العادلة من يمة بالقيةمالت داموجو .٧

فمدر سهمأي  فنك بالار إستثمد  نالباهذلثمی بجة  كمعاالقيمتها  بلغتوالتي  فلسطينورصةي  ٢٠٢٢آذار ٣١فيا  دلة 
. لتوالياى عل، يكأمریر الدو ١٬٤٨٧٬٥٧٣دوالر أمریكي ١٬٠٦٧٬٨٩٢غ مبل٢٠٢١ول كانون األ٣١و

رة اشمبيةمانإئتهيالت ست.٨

٢٠٢٢ار آذ٣١
المجموع ) ٣لة (مرحلا) ٢المرحلة () ١لة (حمر ال

یكي ر أمر الدو ریكي مدوالر أریكي الر أمو دكي دوالر أمری
٨٠٬٢٢٢--٨٠٬٢٢٢رةتف لاةدایبفيالرصيد 

) ٧١٬٠٦٤(--) ٧١٬٠٦٤(المتوقعة ةيانمتاالئر ئخساللساالقيةدإعايصاف
٩٬١٥٨--٩٬١٥٨رة تفلانهایةفي الرصيد 

٢٠٢١كانون األول ٣١
وع مجملا) ٣لة (المرح) ٢(ة مرحللا) ١مرحلة (لا
كي أمریر دوالكي ریمأر الو دریكي ر أمدوالریكي مأر الو د

١٬٦٨٩٬٩٠٣١٬٨٥٧٬١٦٠-١٦٧٬٢٥٧نة سالالرصيد في بدایة

) ١٬٧٧٥٬١٧٧() ١٬٦٨٩٬٩٠٣(-) ٨٥٬٢٧٤() ٣إیضاح ابعة (شركة تتبعاد سا
) ١٬٧٦١(--) ١٬٧٦١(ية المتوقعة انتمئر االئسااس للخالقيإعادةفيصا

٨٠٬٢٢٢--٨٠٬٢٢٢السنة ةنهای فيالرصيد

آذار٣١
٢٠٢٢

ل و األون كان٣١
٢٠٢١

ي الر أمریكو دمریكي أدوالر 
د األفرا

٨٬٩٦٩٬٩٨٣٨٬٥٠٥٬٤٨٧نة یدجاریة محسابات 
١٩٩٬٣٢٦٬٣١١١٩٠٬١١٣٬٠٤٧بياالتوكمقروض

كات شر ال
٢٨٬٥٢٨٬٠٣٥٢٨٬٤٧٢٬٠٨٤ة ینریة مدجاباتحسا

٢٤٥٬٤٦١٬٧٥٢٢٤٦٬٣٦٧٬٨٢٩تالكمبياو قروض
سطة ومتو صغيرةساتمؤس
٩٬٣٢٦٬٦٤٧٨٬٧٧٦٬٠٢٧نة ة مدیجاریتابحسا

٤٤٬٦٩٩٬٦٦٧٤١٬٢١٩٬٨٨٦التبياوكمقروض
ام لعاطاعقالو ومة الحك

٧٧٬٨١٢٬٧١٧٨٣٬١٥٧٬٢٢٧مدینةةجاریتحسابا
٣١٧٬٨١٠٬٠٢٨٣٢٣٬٠٢٥٬٥٣٧تااليمبوكوضقر 

٩٣١٬٩٣٥٬١٤٠٩٢٩٬٦٣٧٬١٢٤
) ١٠٬٧٠٠٬٥١٤() ١٠٬٣٠٤٬٧٦١(قة رباح معلفوائد وأ

) ٤٢٬٠٨٢٬٦١٨() ٤٣٬٧٤٩٬٨٤٥(قعة و تلمانيةاالئتمالخسائر مخصص ا
٨٧٧٬٨٨٠٬٥٣٤٨٧٦٬٨٥٣٬٩٩٢
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شرة: مباية الانتماالئالت هيالتس يلإجماىلة عكر حلملخص اما یلي يف
٢٠٢٢ر آذا٣١

المجموع ) ٣ة (لحر ملا) ٢(حلة المر ) ١ة (لرحالم
أمریكي ر الو دكي أمریدوالر ر أمریكي الدو أمریكي ر دوال

٧٥١٬٤٩٩٬٠٤٩٩٩٬٦٦٨٬٧١٥٧٨٬٤٦٩٬٣٦٠٩٢٩٬٦٣٧٬١٢٤رة تفلاة ایفي بد الرصيد 
٢٬٣٨٥٬١٨٨) ٧٣٣٬١٧٠() ٧٬٦٥٢٬٩٨٤(١٠٬٧٧١٬٣٤٢ة تر فلاخالللتغير افياص

-) ٧١٢٬٦٩٧() ٣٤٬٩٩٠٬٠٧١(٣٥٬٧٠٢٬٧٦٨) ١المحول للمرحلة ( 
-) ١٬١٤٤٬٨٤٣(٣٥٬٥٣٩٬٣٨١) ٣٤٬٣٩٤٬٥٣٨() ٢ول للمرحلة ( محال
-٢٬٣١٣٬٣٦٥) ١٬٥٧١٬٨١٥() ٧٤١٬٥٥٠() ٣( لةحللمر ولمحال

مضتسهيالت  إلى محول   ى  ائتمانية 
) ٨٧٬١٧٢() ٨٧٬١٧٢(--سنوات٦ن ى تعثرها أكثر معل
٧٦٢٬٨٣٧٬٠٧١٩٠٬٩٩٣٬٢٢٦٧٨٬١٠٤٬٨٤٣٩٣١٬٩٣٥٬١٤٠الفترة نهایةرصيد فيال

٢٠٢١كانون األول ٣١
ع المجمو ) ٣المرحلة () ٢لة (حمر ال) ١لة (حمر ال
أمریكي ر الو دریكي مأدوالر ي كیمر أر دوالكي أمریر دوال

١٬٥٠٠٬٩١٢٬٣١٨٢٠٥٬٤١٤٬٩١٨١١١٬٣٩٨٬٨٦٠١٬٨١٧٬٧٢٦٬٠٩٦لسنة ایة افي بد درصيال
) ٨٨٣٬١٣٧٬٦٥٨() ٤٥٬٢٧٥٬٨٤١() ١١٧٬٥٢٤٬٩٢٨() ٧٢٠٬٣٣٦٬٨٨٩()٣(إیضاح تابعةة ركاستبعاد ش 

(٥٬٢٥٧٬٦٠٠)٦٬٧٣٤٬١٣٣٣٠٬٣٧١٬٩٦٧) ٤٢٬٣٦٣٬٧٠٠(العامصافي التغير خالل 
-) ٩٬١٤٢٬٨٤٦() ٦١٬٠٦٦٬١١٨(٧٠٬٢٠٨٬٩٦٤) ١( ةلللمرحالمحول 

-) ٢٠٬٠٩١٬١٩١(٧٥٬٤٠٩٬١١٦) ٥٥٬٣١٧٬٩٢٥() ٢مرحلة ( ل للحو الم
-١٠٬٩٠٢٬١٢٥(٩٬٢٩٨٬٤٠٦)(١٬٦٠٣٬٧١٩)) ٣لة ( حالمحول للمر 
من  مضى ائتمانتسهيالت  محول  ية 

٣٠٦٬٢٨٦٣٠٦٬٢٨٦--تسنوا٦على تعثرها أكثر من 
٧٥١٬٤٩٩٬٠٤٩٩٩٬٦٦٨٬٧١٥٧٨٬٤٦٩٬٣٦٠٩٢٩٬٦٣٧٬١٢٤سنة الة یهانيد فيصر ال

معلقةالباح ر األ و دائفو لا
لقة: معالرباحواألالفوائدعلىص الحركة ملخما یلييف

آذار٣١
٢٠٢٢

ألول  نون اكا٣١
٢٠٢١

كي أمریدوالر دوالر أمریكي 
١٠٬٧٠٠٬٥١٤١١٬٩٩٩٬١٦١السنةالفترة /ي بدایةيد فالرص 

) ١٬٦٦٩٬٥٨٢(-) ٣استبعاد شركة تابعة (إیضاح 
١٬٠٦٥٬٥٤٤٥٬٠٦٤٬٧٥٥السنةالفترة / لخالباح معلقةفوائد وأر 

) ٣٬٠٤٥٬٨٠٩() ٩٣٠٬٥٧٦(السنة الفترة /  خالل  ات ت لإلیراد د وأرباح معلقة حولائفو 
) ١٬٥٣٣٬٣٣١() ٣٧١٬١٩٨(السنة/الفترة معلقة تم شطبها خالل وائد ف

٦ر من ائتمانية مضى على تعثرها أكثت  وأرباح معلقة على تسهيالفوائد عادباست
) ٢٤٩٬٠٣٩() ٦١٬٦٧٠(سنوات

١٣٤٬٣٥٩) ٩٧٬٨٥٣(فروقات عملة 
١٠٬٣٠٤٬٧٦١١٠٬٧٠٠٬٥١٤السنة الفترة / يد في نهایةالرص 
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توقعة المة انيتمئاال خسائرالص مخص
ة:شر با المةيانتمئاالالتسهي للتةتوقعالمنيةا متإلئاائر لى مخصص الخسالحركة عیليفيما 

٢٠٢١كانون األول ٣١
ع مو مجلا) ٣ة (لرحالم) ٢المرحلة () ١(حلة المر 

ي ریكمأر  دوالریكي ر أمدوالریكي ر أمدوالي یكر أمر الدو 
١١٬٩٥٤٬٢٧٦٦٬٩٨٧٬١٦٢٣٦٬٢٤٠٬٤٥١٥٥٬١٨١٬٨٨٩سنة الة یاد في بالرصيد 

) ٢٤٬٦٢٣٬١٥٧() ١٤٬٢٤٩٬١٨٣() ٥٬٠٢١٬٤١٣() ٥٬٣٥٢٬٥٦١() ٣إیضاح ابعة ( استبعاد شركة ت
-)٣٧٩٬٨٩٩()٤٦٦٬٣٦٦(٨٤٦٬٢٦٥) ١لمرحلة (ول لالمح

-) ٢٬٠٨٩٬٩٢٩(٣٬١٧٠٬١٠٥) ١٬٠٨٠٬١٧٦() ٢مرحلة (المحول لل
-١٬٧٥٠٬٠٥٤(١٬٦٣٢٬٠١٤)(١١٨٬٠٤٠)) ٣للمرحلة (لحو الم

ر اإلئتمانية  للخسائصافي إعادة القياس  
١١٬٧٦٧٬٣٦٤١١٬٨٣٠٬٥١٠)٣٤٩٬٢٣٣(٤١٢٬٣٧٩ل السنة خال

ى على  مض مخصص تسهيالت محول من
٣٠٦٬٢٨٦٣٠٦٬٢٨٦--سنوات ٦أكثر منتعثرها

(٤٢٠٬٧٤١)(٤٢٠٬٧٤١)--دیون معدومة 
٢٥٬٨٧٦٢١٬٣٣٤٢٠٨٬٦٢١٢٥٥٬٨٣١ملة ات عفروق

)٤٤٨٬٠٠٠((٤٤٨٬٠٠٠)--أخرى 
٦٬٦٨٨٬٠١٩٢٬٧٠٩٬٥٧٥٣٢٬٦٨٥٬٠٢٤٤٢٬٠٨٢٬٦١٨سنة لانهایةفيالرصيد 

٢٠٢٢آذار ٣١
ع جمو الم) ٣ة (حلمر ال) ٢(حلةمر ال) ١ة (لحر الم

ریكي ر أمالو دي أمریكر  دوالریكي دوالر أمي یكدوالر أمر 
٦٬٦٨٨٬٠١٩٢٬٧٠٩٬٥٧٥٣٢٬٦٨٥٬٠٢٤٤٢٬٠٨٢٬٦١٨فترة لابدایةد في الرصي 

-)٩٦٬٤٨٦()٣٦٨٬٨٠٩(٤٦٥٬٢٩٥) ١لة (لمرحلول  محال
-)١٢٣٬٨٠٧(٤٨٤٬٤٦١)٣٦٠٬٦٥٤() ٢(للمرحلةل  حو الم
-٧٠٬٢٧٧)١٨٬١٢٥()٥٢٬١٥٢() ٣للمرحلة (لحو الم
١٩١٬٠٨٤٢٬٠٣٩٬٤١٧١٬٨٩٠٬١١٤)٣٤٠٬٣٨٧(ة الفتر ل  خالتمانية ئاإلئر  س للخسادة القياإعافيصا

ثر أكاثرهعتعلى ى مضتسهيالت صصمخداستبعا
)٨٧٬١٧٢()٨٧٬١٧٢(--وات نس٦من

)١٢٥٬٩٣٥()١١٨٬٩١٤()٧١٣()٦٬٣٠٨(ة لمعات وقر ف
)٩٬٧٨٠()٩٬٧٨٠(--دیون معدومة 
٦٬٣٩٣٬٨١٣٢٬٩٩٧٬٤٧٣٣٤٬٣٥٨٬٥٥٩٤٣٬٧٤٩٬٨٤٥فترةل انهایةالرصيد في 



١٧

ر  أكث ا  هعثر ى تل عي مضى  لتا رةالمباشةنيما تئاالتتسهيالللةقعمتو لية ان ا مر االئتالخسائخصصمى  عل ةي الحركیلا ميف
ات:سنو ٦من 

األخرى للشامالدخل ابنود  ل لقيمة العادلة من خال ابة ماليجودات و م.٩
آذار٣١

٢٠٢٢
ول  ألنون اكا٣١

٢٠٢١
ي أمریكدوالر یكي أمر ر الدو 

١٧٬٢٠٣٬٨٧٩١٦٬٨٨٢٬٨٩١طينس لورصة في بفةدرجممهس أ
٧١٢٬٨٩١٧٤٤٬٨٨٠ية أجنبة يلي أسواق مافجةدر مأسهم 

٧٨٬٣٦٨٧٨٬٣٦٨جة ر دغير مهمس أ
١٧٬٩٩٥٬١٣٨١٧٬٧٠٦٬١٣٩

كما یلي: دلةيمة العالقايطايتحاركة على حساب لقد كانت الح
آذار٣١

٢٠٢٢
ول ألن اكانو ٣١

٢٠٢١
كي مریدوالر أكي مریأر دوال

) ٦٬٨٨١٬٩٠٦() ٢٬٠٣٣٬٦٧١(السنة/رةبدایة الفتفيديصر ال
٣٤٦٬٩٤٠٤٬٦٣٧٬٢٥٨دلةاعالقيمة الالتغير في 
-) ٤٬٧٣٦(األخرى الدخل الشاملنودبدات مالية بالقيمة العادلة من خاللبيع موجو 

٥٠٬٠٥٢٢١٠٬٩٧٧فةللشركات الحليخرى الدخل الشامل األبنود ة البنك من صح
) ٢٬٠٣٣٬٦٧١() ١٬٦٤١٬٤١٥(السنة /ي نهایة الفترة يد فالرص

رآذا٣١
٢٠٢٢

ألول  اكانون ٣١
٢٠٢١

ریكي أمدوالر كي ر أمریالدو 
٣٬٨٢٦٬٠٤٥٦٬٥٥٤٬٤٨٤السنة لفترة /  ابدایة الرصيد في

)٢٬٤١٥٬٣٦٤(-)٣استبعاد شركة تابعة (إیضاح 
)٣٠٦٬٢٨٦(٨٧٬١٧٢ت ائتمانية ائتمانية متوقعة لتسهيال خسائر مخصصمن (محول إلى)محول من  

)٩٣٬٧٢٧()٩٨٠(دیون معدومة 
٨٦٬٩٣٨)٤٢٬٩٩٩(قات عملة فرو 

٣٬٨٦٩٬٢٣٨٣٬٨٢٦٬٠٤٥ة نالسفترة /الفي نهایةالرصيد 



١٨

فأة مطالةلفكلباية موجودات مال.١٠

یلي:طفأة ما ملكلفة الامالية بالجوداتو ممل التش 

٪ ٣.٢٥ات من  رجة حيث تتراوح نسبة الفائدة على هذه الموجودمدخزینة أردنية غير  ك في سندات خزینة لبنانية مدرجة وسندات  فة المطفأة األجنبية استثمار البنتمثل الموجودات المالية بالكل*
البنك خالل  .سنتينإلى  سنةوتستحق خالل  ٪ ٨.٢٥إلى   سندات الدین اللبنانية كأدوات دین متعثرة  ٢٠٢٠عام  قام  أجمالي بلغلتصنيفات شركات التصنيف العالمية،  ادااستنبتصنيف 

الفوائد مقابلها.قلبنك بتعليكما قام اأمریكيمليون دوالر ٤٬٦ه السندات المخصص المكون مقابل هذ 

. ٪٦.٦٢إلى ٪٤.٠٥ين السندات بائدة على فالار راوح أسعتتحيثوات،نس ستةى إلعةأربجنبية تستحق خالل كات أة صادرة من شر يمالسنداتنك فيلب اار ثمتإس بندلاهذا ثلیم**

.٪ ٥إلى ٪٣.٧٥ات بين لسندأسعار الفائدة على انوات، تتراوح س أربعةإلى ثالثةفترة من محلية تستحق خالل صادرة من شركاتالبنك في سندات مالية مثل هذا البند إستثمار ی* **

نات خزینة  أذو ت و اسند
حكومية *

مدرجة في  الية سندات م
*أسواق مالية *

ير مدرجة  سندات مالية غ
موع المج*الية **مفي أسواق

دوالر أمریكي دو الر أمریكي كي ریأمدوالر ریكي أمر الدو 
٢٠٢٢آذار ٣١
١٠٬٢٣٢٬٥٠٠١٠٬٢٣٢٬٥٠٠--حلي  م

٢٠٬٠٧٦٬٥٩١-١٥٬٦٧٨٬٦٤٧٤٬٣٩٧٬٩٤٤أجنبي
١٥٬٦٧٨٬٦٤٧٤٬٣٩٧٬٩٤٤١٠٬٢٣٢٬٥٠٠٣٠٬٣٠٩٬٠٩١

) ٤٬٨٤٤٬٢١١() ١١٦٬٣١٨() ٨٬٦٤٣() ٤٬٧١٩٬٢٥٠(وقعة متالية ماناإلئتخسائر لامخصص
١٠٬٩٥٩٬٣٩٧٤٬٣٨٩٬٣٠١١٠٬١١٦٬١٨٢٢٥٬٤٦٤٬٨٨٠

٢٠٢١األول  ن كانو ٣١
١٠٬٢٦٣٬٩٠٠١٠٬٢٦٣٬٩٠٠--ي  حلم

٢٠٬١١٦٬٧٦٥-١٥٬٧٢١٬٥٧٤٤٬٣٩٥٬١٩١يأجنب
١٥٬٧٢١٬٥٧٤٤٬٣٩٥٬١٩١١٠٬٢٦٣٬٩٠٠٣٠٬٣٨٠٬٦٦٥

) ٤٬٧٠٥٬٩٢٠() ١٤٨٬٥١٩() ٢٬٠٥٢() ٤٬٥٥٥٬٣٤٩(توقعة الخسائر اإلئتمانية الممخصص
١١٬١٦٦٬٢٢٥٤٬٣٩٣٬١٣٩١٠٬١١٥٬٣٨١٢٥٬٦٧٤٬٧٤٥



١٩

أة: فط مة اللفكة بالالماليتادو جمو لاإجمالي علىكةر حلاص ملخفيما یلي

لي: كما یهيةالمطفألفة مالية بالكالاتموجودللنية المتوقعةمائتإلالخسائر امخصصة على اصللحاالحركةإن 

٢٠٢٢آذار ٣١
المجموع ) ٣المرحلة () ٢ة (لمرحلا) ١(ةلالمرح

ي دوالر أمریكریكي أمر الدو كي أمریدوالر ریكي دوالر أم
٥٬٢١٨٬٦٢٥٣٠٬٣٨٠٬٦٦٥-٢٥٬١٦٢٬٠٤٠فترةلابدایةالرصيد في

) ٧١٬٥٧٤(٢٤٬٦٤١-) ٩٦٬٢١٥(فترة لا لالخ تغير ي الصاف 
٥٬٢٤٣٬٢٦٦٣٠٬٣٠٩٬٠٩١-٢٥٬٠٦٥٬٨٢٥فترة لاهایةن في د رصيال

٢٠٢١ن الثاني كانو ٣١
وع ممجال) ٣(لة مرحلا) ٢(حلةمر ال) ١ة (حلمر ال

ریكي أمر دوالي كیأمر الردو یكي أمر ردوالدوالر أمریكي 
٢٨٬٤٥٨٬٣١٤٢٬٢٥٥٬٣٤٧٥٬١١٠٬٥١٩٣٥٬٨٢٤٬١٨٠نة لسادایة الرصيد في ب

) ١١٬١٥٤٬١٣٢(-)٢٬٢٥٥٬٣٤٧()٨٬٨٩٨٬٧٨٥() ٣ابعة (إیضاح شركة تاستبعاد
١٠٨٬١٠٦٥٬٧١٠٬٦١٧-٥٬٦٠٢٬٥١١ام العر خاللتغي لاصافي

٥٬٢١٨٬٦٢٥٣٠٬٣٨٠٬٦٦٥-٢٥٬١٦٢٬٠٤٠لسنة اهایةن في د رصيال

٢٠٢٢آذار ٣١
مجموع لا) ٣(لة المرح) ٢حلة (لمر ا) ١مرحلة (لا

أمریكي دوالرریكي ر أمالدو یكي ر أمر الدو دوالر أمریكي 
٤٬٣٩١٬٧٠٣٤٬٧٠٥٬٩٢٠-٣١٤٬٢١٧فترة لاةدایبفي يدصالر 
نية ئتمااالس للخسائر يافي إعادة القاص

٢٠٢٬٨١١١٣٨٬٢٩١-) ٦٤٬٥٢٠(قعة و المت

٤٬٥٩٤٬٥١٤٤٬٨٤٤٬٢١١-٢٤٩٬٦٩٧فترة لایةاهنفي رصيد ال

٢٠٢١لثاني كانون ا٣١
وع المجم) ٣(لةالمرح) ٢المرحلة () ١مرحلة (لا

مریكي والر أدأمریكي روالدكي أمریر دوالي ر أمریكدوال
٣٧٧٬١٦٧١٩٢٤٬٣٩١٬٧٠٣٤٬٧٦٩٬٠٦٢نة السالرصيد في بدایة 

) ١٤٦٬٥٥٩(-) ١٩٢() ١٤٦٬٣٦٧()٣ح ضااستبعاد شركة تابعة (إی
عادة القياس للخسائر االئتمانية صافي إ 

٨٣٬٤١٧--٨٣٬٤١٧المتوقعة 
٤٬٣٩١٬٧٠٣٤٬٧٠٥٬٩٢٠-٣١٤٬٢١٧نة لسانهایةي الرصيد ف



٢٠

ت أخرى موجودا.١١

رآذا٣١
٢٠٢٢

ل  األو نون كا٣١
٢٠٢١

ریكي أمالر دو یكي مر والر أد
١٢٬٥١١٬٩٩٩٨٬٢١٨٬٠٣٥وغير مقبوضة قةفوائد مستح
١٬٨٩١٬٤٠٠١٬٤٨٣٬٨٥٣قدماً م وعة مدفمصاریف 

-١٬٠٣٣٬٨٠٥ستحقة مقدیةنتوزیعات أرباح
٨٥٠٬٢١٢٨٥٠٬٢١٢ةذات عالقةجهمستحق من

٧٨٤٬٠١١٥٩٢٬٩٦٠لية ة وصرافات آنيائتمابطاقات ابات تسویةحس 
١٩٢٬٣٢٨٢٧١٬٥٩٩ية ومطبوعاتقرطاس 

١٥٤٬٤٤٣٢٠١٬٨٠٦يمة المضافة القمن دائرة ضریبة مستحق 
٨١٢٬٤٢٤٦٧٢٬٠٢١أخرى 

١٨٬٢٣٠٬٦٢٢١٢٬٢٩٠٬٤٨٦

ة يمصرفؤسسات ومبنوكدائع و .١٢

آذار٣١
٢٠٢٢

ل  و األكانون ٣١
٢٠٢١

ریكي مر أدوالریكي أمالر دو 
: نداخل فلسطيصرفيةمبنوك ومؤسسات 

٨٬٦٩٧٬٥٩٤٨٬٤٢٥٬٤٠٤طلب ت التحو بات جاریة  حسا
١٣٥٬١٥٥٬٨٢٥١٣٦٬١٥٧٬٠٧٨ر الثة أشهثة فتر لع تستحق خالودائ

١٤٣٬٨٥٣٬٤١٩١٤٤٬٥٨٢٬٤٨٢
: نطيلسفخارج رفيةصمت اؤسسومبنوك
٦٢٬٥٠٤٢٬٨٠٥٬٠٠١لب لطتحت اة و ت جاریساباح

٦٢٬٥٠٤٢٬٨٠٥٬٠٠١
١٤٣٬٩١٥٬٩٢٣١٤٧٬٣٨٧٬٤٨٣

الءمالعدائعو .١٣

رآذا٣١
٢٠٢٢

ول  األانون ك٣١
٢٠٢١

ي یكأمر دوالر دوالر أمریكي مالء العع دائو 
٣٥٠٬٥١٨٬٥٩٣٤٢١٬٧٦٨٬١٥٢تحت الطلب حسابات جاریة و 

٢٨٠٬٢٥٢٬١١٢٢٨٢٬١٨٩٬١٤٠فير و ع التئودا
٤٥٢٬٧١٩٬٧٦٥٤٢٨٬٤٥١٬٩٢٠شعارعة إلخاضجل و ع ألودائ
٣٬٩٥٢٬١٤٢٦٬٩٧٦٬٦٥٣دائنةمؤقتًا -ة نمدیت احساب

١٬٠٨٧٬٤٤٢٬٦١٢١٬١٣٩٬٣٨٥٬٨٦٥



٢١

ت نقدیةاتأمين.١٤

:لمقابةات نقدینميأتبندهذا اللیشم

آذار٣١
٢٠٢٢

ول ألاانون ك٣١
٢٠٢١

دوالر أمریكي ي كأمریر دوال
٥٠٬٤٠٠٬٠٦٩٤٩٬٨٠٧٬٤٩٢مانية مباشرة تئإالت تسهي

١٢٬٣٠٨٬٧٧٧١٠٬٢٦٠٬٣٦٩رة ر مباش غيئتمانية إت تسهيال
١٣٬١٠٩٬٣٨٤١٢٬٠٥٤٬٩٩٢رى خأ

٧٥٬٨١٨٬٢٣٠٧٢٬١٢٢٬٨٥٣

ة مقترضل اأمو .١٥

: ي كما یليهذا البند هل صيإن تفا
غ مبلال

ت انضمااليكمریألار اللدو با
ر فائدة سع
(%)ضاإلقترا

٢٠٢٢آذار ٣١
٢-١.٨جدیو ال ٤١٬٨٨٣٬٨٢٧* ةلسطينيالفة النقد سلط
٣.٥٤و٣.٥٩٥د یوجال٥٬٥٥٥٬٥٥٦**للتنميةوبيور ك االالبن
٤.١جدو  یال٢٬٢٢٢٬٢٢٥* **طةتوس الم و رة لصغيلصغر واهية اشروعات متنالملسندوق دنص

٤٩٬٦٦١٬٦٠٨

مبلغ ال
ات نلضماابالدوالر األمریكي

فائدةسعر 
%)(اضاإلقتر 

٢٠٢١ول األ كانون ٣١
٢-١.٨یوجدال ٤٢٬٦٧١٬٩٧١* ةلسطينية النقد الفطسل
٣.٥٤و٣.٥٩٥ال یوجد٥٬٥٥٥٬٥٥٦**للتنميةوبي ور االك البن
٤.١ال یوجد٢٬٧٧٧٬٧٨٠* **طةوس تالم يرة و لصغر واصغالشروعات متناهيةسند للموق ندص

٥١٬٠٠٥٬٣٠٧

سلطة النقد* تستحق خالل مقسمة إلى  مليون شيك٢٠٠بنك ودائع تحفيزیة بمبلغ  الفلسطينية بمنح القامت  ل  ثالثة ودائع 
ى فروع  ذه علجة استحواللبنك نتيفز ، وذلك كحوا٪٢و٪١.٦وبفوائد تتراوح بين تحقاق ودیعة كل سنة  ثالثة سنوات بواقع اس 

. مليون شيكل ٦٧بمبلغ٢٠٢١عام خالل  البنك التجاري األردني في فلسطين، استحقت الودیعة األولى 

تحت مسمى برنامج تيسير التجارة الخاص  -بنك األوروبي للتنمية  قيع على اتفاقية مع البالتو ٢٠١٩م  قام البنك خالل عا*  *
للتن  األوروبي  أطلميةبالبنك  عام  الذي  االقتصادات  وال١٩٩٩ق  بين  الخارجية  التجارة  تعزیز  إلى  یهدف  ٥بمبلغ  -ذي 

متوسطة والصغيرة. دعم تمویل المشاریع الطين من خالل  العمار والتنمية في فلس لك بهدف إعادة ايون دوالر أمریكي وذمل
١٠ط األول بتاریخ  القس هر، استحقش ١٨سماح  رة  أقساط سنویة متساویة، یبدأ السداد بعد فت٩هذا القرض بموجب  یسدد  

،  ٪٦.٧١لقرض فائدة بمعدل  . یستحق على ا٢٠٢٣كانون األول  ١١خ  وینتهي السداد للقرضين بتاری٢٠٢٠كانون األول  
. كما قام  ٪٣.٥٩٥إلى  ٪٦.٧١فائدة على القرض من  على تخفيض سعر ال٢٠٢١عامبين الطرفين خالل  تم االتفاق

خالل   على  بالت٢٠٢١ام  عالبنك  دعماتفاقوقيع  وباألخص  الخاص  القطاع  دعم  بهدف  للتنمية  األوروبي  البنك  مع  ية 
نویة، یبدأ السداد بعد أقساط س ٣القرض بموجب ي، یسدد هذا الین دوالر أمریكالمتوسطة بمبلغ عشرة مالمشاریع الصغيرة و 

. ٪٣.٥٤فترة سماح سنة. یستحق على القرض فائدة بمعدل 

والمتوسطة بمبلغ قيع على اتفاقية مع صندوق سند للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة  بالتو ٢٠١٩عام  بنك خالل  القام*  **
بهدم٥ أمریكي  دوالر  الليون  المنشآت  دعم  والمتو ف  بسطة.صغيرة  القرض  هذا  متس ٩موجب  یسدد  سنویة  اویة، أقساط 

. یستحق على القرض  ٢٠٢٤ثاني  ن الكانو ٥ریخ  لسداد بتااوینتهي٢٠٢٠كانون الثاني  ٥یستحق القسط األول بتاریخ  
. ٪ ٤.١لى ة على القرض إعلى تخفيض سعر الفائد٢٠٢١عام الطرفين خالل ، تم االتفاق بين ٪٦.٤١٢٧فائدة بمعدل 



٢٢

وعةنصات متخصم.١٦

السنة:/الفترة خاللةمتنوعتمخصصاحساب ىلي تمت عالتحركة الخص لمفيما یلي

الخاص موظفينالؤون  ظام ش ين ونفلسطول فياري المفعس ل العمل اقانون وفقًا لوظفينلخدمة للمیض نهایة اتعو للتخصيصیتم ا
. بالبنك

ب ائات الضر مخصص.١٧

آذار ٣١
٢٠٢٢

ل  و كانون األ٣١
٢٠٢١

ي كمریأدوالر كي ر أمریالدو 
١٬٢٨١٬١٩٠٣٬٣٣٣٬٣٦٠السنة دایة الفترة /بفي د صيالر 

) ١٬٧٥٧٬٦٨٤(-)٣(إیضاح بعةاستبعاد شركة تا
٥٩٥٬٣٦١٤٬٠٨٠٬٨٣٢سنةالة /ر ص للفتخصيلتا

) ٤٩٬٥٣٥() ٣١٬٥٦٤(وعة فمدالالسلفيات لى خصم ع
) ٤٬٣٨٨٬٤٠٤() ٢٨٩٬٨٣٨(نةالس رة /خالل الفتةوعمدفبضرائ

٦٢٬٦٢١) ١٣٬٠٩٩(عملةوقات فر 
١٬٥٤٢٬٠٥٠١٬٢٨١٬١٩٠ةالسن/ةفتر لانهایةيصيد فالر 

نهائية من   مخالصات  على  البنك  ضریبة  حصل  ادائرتي  القيمة  وضریبة  أعمالهالدخل  نتائج  عام  لمضافة عن  .  ٢٠٢٠حتى 
.  ٢٠٢٠و٢٠٢١وذلك لعامي  ٪١٦المضافة  القيمةكما بلغت نسبة ضریبة  ،٪١٥بلغت نسبة الضریبة القانونية على الدخل  

إن متعلق بضریبة الدخل، فال٢٠١١لسنة  )٨بشأن تعدیل القرار بقانون رقم (٢٠١٤) لسنة  ٤ون رقم (اناستنادًا ألحكام القرار بق
اح. من تلك األرب٪١٠نسبة رباح الناجمة عن تمویل المشاریع الصغيرة والمتوسطة تستوفى بضریبة الدخل على األ

فيديرصال
/ ترةالفةبدای

ةنالس 
شركة  عاد استب
) ٣(إیضاح تابعة

ون كالم
ة/فتر اللالخ

سنةال
ل  خالفوعالمد
السنةترة/ لفا

درصيال
/ةالفتر هایةنفي 

لسنةا

ي یكأمر ر والدي والر أمریكدي أمریكدوالر ریكي مدوالر أیكي مر دوالر أ

٢٠٢٢آذار ٣١
٦٬٥٠١٬٥٨٤) ٩٧٬٨٤١(٤٧٣٬١٣٩-٦٬١٢٦٬٢٨٦ةمدالخةیهاتعویض ن

٢٠٠٬٠٠٠---٢٠٠٬٠٠٠ص قضایامخص
٦٬٧٠١٬٥٨٤) ٩٧٬٨٤١(٤٧٣٬١٣٩-٦٬٣٢٦٬٢٨٦

٢٠٢١األول ن وكان٣١
٦٬١٢٦٬٢٨٦) ٣٬١٤١٬٨٢٨(٢٬٦١٢٬٩٩٦) ٩٬٠١١٬١٤١(١٥٬٦٦٦٬٢٥٩دمة  هایة الختعویض ن

٢٠٠٬٠٠٠) ١٣٠٬٠٠٠(١٩٥٬٩٧٠) ٥٦٣٬٩٠١(٦٩٧٬٩٣١یاضاصص قخم

٦٬٣٢٦٬٢٨٦) ٣٬٢٧١٬٨٢٨(٢٬٨٠٨٬٩٦٦) ٩٬٥٧٥٬٠٤٢(١٦٬٣٦٤٬١٩٠



٢٣

ما یلي:تصرةالمخالموحدةحليةالمر دخلالرة في قائمةب الظاهمثل الضرائت

ت أخرى بالو مط.١٨

رآذا٣١
٢٠٢٢

كانون األول  ٣١
٢٠٢١

ریكي مأدوالر أمریكي دوالر 
٤٬٧٢٧٬٦٣٢٤٬١٣٦٬٠٢٧ر مدفوعةمستحقة غيفوائد

٣٬٩٢٢٬٠١٣٣٬٧٨٥٬٧٩٥ذمم دائنة
٢٬٣٦١٬٥١١٢٬٥٦٥٬٣١٢وعموالت مقبوضة مقدماً فوائد 

٢٬٢٧٤٬٤١٨٣٬٦٤٧٬٢٦٣واردةشيكات مصدقة وحواالت 
١٬٨٦٢٬٣٠٢١٬٨٨٦٬٥٢٥مبالغ محجوزة 
١٬٧٨٩٬٨٥٨٤٬٢٩٠٬٩٥٣بةسالمشتقات مالية 

١٬٢٢٦٬٥١٢١٬٠٢٩٬٨٠٦رافات آلية ویة بطاقات ائتمانية وصحسابات تس 
١٬٠٧١٬٠٦٨٤٨١٬٣٤٥شيكات المقاصة  

٨٥٦٬٣٢٩٨٥٦٬٣٢٩مدفوعةباح نقدیة غير ر توزیعات أ
٨٢٤٬٧٥٠٨٦٠٬٠٠٠فز اوحو ئاتمكاف

٦٩٤٬٩٠٥٦٠٠٬٨٤٥مصاریف مستحقة  
٦٤٤٬٢١٧٦١٣٬٨٦١اتب الرو مستحقة على ضرائب 

٥٩١٬١١١٧١٤٬٠٨٨دامةقروض است
٤٧٦٬٧٣٦٢٤٨٬٠٢٦ائعمخصص مؤسسة ضمان الود

٤٠٤٬٢٣٦٤٩٨٬٧٥٦أخرى 
٢٣٬٧٢٧٬٥٩٨٢٦٬٢١٤٬٩٣١

ة إصدارو ال ع.١٩

ن  األرد فيإلتحاد  ال بنك  إدخاوالتي تم بموجبها  ن ردألي اتحاد فع بنك اإلية مقاتفايعتوق٢٠١٥نون الثانيكا٢٥یخ  ر م بتات
دوالر أمریكي ة مقدارها  مييمة إس بقسهماً ٤٬٠٣١٬٧٩٤نك أي ما یعادل  رأسمال الب من  ٪٥.٤للبنك بمساهمة  تراتيجي  كشریك إس 

. والر أمریكيد٥٦٤٬٤٥١درها ة إصدار قعالو مجموعبم الواحد،مریكي للسهدوالر أ)٠.١٤صدار بقيمة (واحد للسهم وعالوة إ

یك نـي كشـر در اري األا إدخـال البنـك التجـتـم بموجبهـالتجـاري األردنـي والتـيمع البنـكع اتفاقية توقي٢٠٢٠تموز ٢٩تاریخ تم بكما  
ي واحـد مریكـأوالر دة مقـدارهابقيمـة إسـميسـهماً ١٣٬٧٦٤٬٧٠٧مـا یعـادل مـن رأسـمال البنـك أي ٪١٥بمسـاهمة تيجي للبنكراإست
.ر أمریكيدوال١٧٬٢٠٥٬٨٨٢قدرها ة إصدار مجموع عالو احد، بلو للسهم اأمریكير ال) دو ١.٢٥ار بقيمة (دإصةعالو سهم و لل

آذار٣١
٢٠٢٢

رآذا٣١
٢٠٢١

دوالر أمریكي ریكي دوالر أم
٥٩٥٬٣٦١٢٬٣٣٧٬٥٣٣للفترة التخصيص 

٨٧٬٧٣٣) ٦٣٬٧٩٧(موجودات ضریبية مؤجلة، بالصافي إطفاءات)افاتإض(
) ٤٩٬٥٣٦() ٣١٬٥٦٤(مدفوعةتلفياى س خصم عل

٥٠٠٬٠٠٠٢٬٣٧٥٬٧٣٠للفترة بئمصروف الضرا 



٢٤

ات يياطحتالا.٢٠

إجباري احتياطي
ال و ي ار جبـاإليـاطيتحلحسـاب اال تخصـص نویاً الصافية سـرباح األمن ٪١٠طع نسبة یقتون المصارفنكات وقاشر القانون  لقاً وف
يحتياطاالوز توزیع یجال .نكالبالدل رأسمما یعابا الحساذلهعة مجتلملغ االمبموع ابل أن یبلغ مجقع اطالقتذا اـف هوقوز جی
لبنــك م یقــم الــ.ةالفلســطينيلنقــد اة مــن ســلطقــة مســبقة موافخــارج إال بلاإلــىياطتيــحا االذهــیــل تحو مين أو علــى المســاهاري إلجبــا

.ليةة الموحدة مرحيالملئم القوااذه هكون ي ر جبااإلياطحتيع االابإقتط

ة عامة يرفمصرطامخاطيياحت

من  ٪١٬٥) بنسبة  ٦/٢٠١٥م (رقطينية  لس قد الفسلطة النعليمات  ه وفقًا لت ي تم اقتطاعمة إحتياطي المخاطر الذالبند قيیمثل هذا
بنيةاالئتماالتسهيالت   الخسائر المباشرة  مخصص  طرح  لةانيماالئتعد  المعلقة  األرباح  و وائدوالف انية  الئتمالتسهيالتالمتوقعة 

)، ال یتم تكوین إحتياطي  ٢٠١٣/ ٥٣م (رقطينية  لس قد الفالنلتعميم سلطةرة. وفقًا  ش ئتمانية غير المبااالالتسهيالت  ن م٪٠٬٥و
مقابمخاطر   عامة  التسهيالتمصرفية  الا االئتمل  للمؤسساتباش م نية  الممنوحة  والم غصلارة  في حيرة  ااتوسطة  ليها  عت  نطبقل 

ل أثر المعيار من جي) وتس ٩(لي رقمیر المالية الدو يار التقار تطبيق معب٢٠١٨الل عام  التعميم. قام البنك خشروط الواردة في  ال
بالخس حس  یتعلق  بما  االحتياطي  هذا  ااب  اائر  بالالئتمانية  الخاصة  لاألرحلتينملمتوقعة  وفقًا  والثانية  سلطة  ميل عتولى  النقد ات 
ية. النقد الفلسطينقة من سلطةافقة مسبتوزیعه إال بمو ف بهذا االحتياطي أو ). ال یجوز التصر ٢/٢٠١٨(قمية ر طينس الفل

ریة الدو ت  قلبالتاياطيتحا

التقلبات الدوریة قيمةیمثل ب وبنسبة )٦/٢٠١٥د الفلسطينية رقم (لنقاسلطة  اتتمت وفقًا لتعليمتطاعات التياالقند احتياطي 
بموجب  االحتياطيبند  على  النسبة واضافتهامصرف عن اقتطاع هذه  ائب، حيث توقف الضر بعد الح  ااالربيمن صاف٪١٥

لمضاد للتقلبات  رأس المال اكمصد  من االصول المرجحة بالمخاطر  ٪٠٬٥٧التي حددت ما نسبته  ) و ٠١/٢٠١٨رقم (تعليمات  
و دو ال س قریة،  للمصد  التعليمات  التس افار محت  المكو غالل  بنمبالغ  في  الدوریةي  احتياطد  نة  المصد،  التقلبات  هذا  ألغراض 

كمصد رأس المال المضاد  ول المرجحة بالمخاطر  االصمن  ٪ ٠٬٦٦ه  احتساب ما نسبت) تم١٣/٢٠١٩(ت رقموبموجب التعليما
قلبات لتللمضاد  ارأس المال  عن مصدحاصفاإلااللتزام بمتطلبات  رف  ان المصم، علمًا أنه یطلب٢٠١٩ة للعام  لدوریللتقلبات ا

ببند احبالمبالصرف  ارف التث یحظر على المص، بحي٢٠٢٣آذار  ٣١ن  دوریة اعتبارًا مال المرصدة  الدوریة بات  التقل يتياطغ 
أن  ثيحت الدوریةااطي التقلبحتيإقتطاع بالبنك لم یقم ا.قد الفلسطينيةة الن بموجب موافقة خطية مسبقة من سلطألي غرض اال

. ةليمرحدةحو لماة يلالقوائم الماهذه 

ر صافي إیرادات التمویل واإلستثما.٢١

٢٠٢١ار ذآ٢٠٢٢٣١آذار ٣١
یكي دوالر أمر كي ر أمریوالد

١٣٬٣٨٧٬٤٠٠-ت  ئد تمویالاات عو دإیرا
١٧٦٬٤٣٥-لدى مؤسسات مصرفيةثمارات عوائد إست

-١٣٬٥٦٣٬٨٣٥
) ١٬٨٦٩٬٣٣٦(-مار المطلقینزل: عائد اصحاب حسابات االستث

-١١٬٦٩٤٬٤٩٩

المال الشركنتائج أعم٢٠٢١آذار  ٣١في  ثالثة أشهر المنتهية  لفترة ال الدخلتشمل قائمة   تشمل القوائم  التابعة بينما ال  الية  ة 
.)٣(إیضاح بعادتيجة االستكة التابعة ننتائج الشر نفس الفترة من العام الحالي ل



٢٥

ة يلامت وداجو مظةمحفأرباح ي فاص.٢٢

٢٠٢١ذار آ٢٠٢٢٣١آذار ٣١
ي ریكمالر أو در أمریكي دوال

١٬٠٣٣٬٨٠٥١٬١٥٥٬٤٢١أسهماتوزیععوائد ت
) ٥٧٬٩٤٩(١٣٢٬٤٩٤خسائرأو الاألرباح ل خالمنادلةيمة العوجودات مالية بالقممتقي)رئخساأرباح (

١٬١٦٦٬٢٩٩١٬٠٩٧٬٤٧٢

ترة الفبحر م منخفضة للسهوالمة سيصة األسالحا.٢٣

البند هي كما یلي: ايل هذتفاصنإ
٢٠٢١آذار ٢٠٢٢٣١آذار ٣١

یكي ر دوالر أم
٢٬٧٦٦٬٧٦٦٢٬٠٢٦٬٨٢٨بنك للمساهمي االعائد رةتفالربح

م ـهس 
١٠٤٬٥٩٦٬٣٤٧٩١٬٧٦٤٬٧٠٧ا بههم المكتتبس ألالمرجح لعددالمعدل ا

ي ر أمریكدوال
٠٬٠٣٠٬٠٢الفترة حمن ربمهالمخفضة للس سية و ساألاالحصة

حكمه ا فيوملنقدا.٢٤

النقد  كو یت حومان  الظاكفي  قائمه  في  التدفقاهر  الالمرحلية  النقدیتمة  المركقائفيةلمبيناالمبالغمنحدةو مة  المالي  مة  ز 
:یليماكحدةالمو ة ليحالمر 

آذار٣١
٢٠٢٢

رآذا٣١
٢٠٢١

یكي أمر ر دوالمریكي أر دوال
٢٤٦٬٢٢٦٬٤٣٠٦٧٢٬٤٤٦٬٦٤٦ة  ينيلفلسطقد الدى سلطة الن ة درصوأقد ن

٢٩٦٬٦٩٣٬١٨٥١٢٦٬٤٩٣٬٢٢٢ر ل ثالثة أشهتحق خالتس ت مصرفيةبنوك ومؤسساى ددة لص: أر فایض
(٢٥٬٠٣٦٬٣١٠)) ١٤٣٬٩١٥٬٩٢٣(هرش أثة الل ثالخحق ستتي التالمصرفيةسات س ؤ بنوك والمودائع النزل:ی

(٦٬٤٥٩٬٢٧٨)) ٢٢٬٩١٧٬٣٣٨(ية صرفت ماسس ى بنوك ومؤ لدحب الس ة أرصدة مقيد
(٢٩٩٬٠٨٦٬٩٧٥)) ١٠٤٬٣٥٦٬٩٢٧(ي قدالناإللزاميطي حتيااالمتطلبات

(١٤٧٬٠٠٠)-نية فلسطيلنقد الاةطللدى س محجوزةبالغم
٢٧١٬٧٢٩٬٤٢٧٤٦٨٬٢١٠٬٣٠٥



٢٦

ادلة لعا ة يمالقسقيا.٢٥
: ٢٠٢١ن األول نو كا٣١و٢٠٢٢ار آذ٣١فيكما وجودات للميرمالهل لس ادلة والتس ة العس القيمكمية لقيات الفيما یلي اإلفصاحا

خدام تبإس لة د اعلة اقياس القيم 

وع المجم

يول ف االتد ارأسع
ة طمالية نشأسواق

ول) أل(المستوى ا

هریةو جياتطمع
ا هتحظ مالمكن ی
ني) ثاى اللمستو (ا

الیة  معطيات جوهر 
حظتها یمكن مال

ى الثالث) لمستو ا(
یكي أمر دوالر أمریكي دوالر أمریكي دوالر مریكي أوالر د س تاریخ القيا٢٠٢٢آذار ٣١
ادلة:  لعقيمة البامالية توداجمو 
ل  خالن معادلة  اليمة قبالة وجودات ماليم

): ٧حا إیض(باح أو الخسائراألر 
--٢٠٢٢١٬٠٦٧٬٨٩٢١٬٠٦٧٬٨٩٢آذار ٣١مدرجة 

ل  خاللة من اد ة العبالقيملية دات ماجو مو 
: ) ٩یضاح (إى الدخل الشامل األخر بنود 

--٢٠٢٢١٧٬٢٠٣٬٨٧٩١٧٬٢٠٣٬٨٧٩آذار ٣١ن لسطيفرصةو ب –مدرجة 
--٢٠٢٢٧١٢٬٨٩١٧١٢٬٨٩١ارذآ٣١ة أجنبيقأسوا–رجة مد 
٧٨٬٣٦٨--٢٠٢٢٧٨٬٣٦٨آذار ٣١جة  ر سهم غير مد أ

ا هتقيمفصاح عناإلتمة ليات ماموجود
ةلالعاد
احضی (إةأطفكلفة المال ت مالية بداموجو 
١٠:(

--٢٠٢٢٥٬١٠٩٬٤٦٤٥٬١٠٩٬٤٦٤آذار ٣١ة مدرج
٢٠٬٤٢٦٬٨٢٧--٢٠٢٢٢٠٬٤٢٦٬٨٢٧ر آذا٣١ةدرجمغير 

م ة بإستخدالعادلاس القيمةقيا

جموع لما

داول في  ار التأسع
ة  نشطمالية أسواق
) ولألوى امست(ال

ریةوه ت جا طيعم
ا هحظتالمكن یم
ثاني) لاى مستو ل(ا

الت جوهریةا يمعط
ها حظتیمكن مال

الث) ستوى الثالم(
كي أمریر دوالیكي أمر ر الدو دوالر أمریكي ي ك مریأوالر د لقياس خ ااریت٢٠٢١ألول كانون ا٣١

:  لعادلة بالقيمة اة مالياتموجود 
ل  خالن معادلة  اليمة قبالة ماليوجودات م

): ٧ح  ا إیض(رئ األرباح أو الخسا
--٢٠٢١١٬٤٨٧٬٥٧٣١٬٤٨٧٬٥٧٣ول ألاكانون ٣١ين رصة فلسطو ب-مدرجة

لخاللة من اد ة العبالقيملية دات ماموجو 
): ٩یضاح (إى امل األخر الدخل الشبنود 

--٢٠٢١١٦٬٨٨٢٬٨٩١١٦٬٨٨٢٬٨٩١ول ألكانون ا٣١فلسطين بورصة–مدرجة
--٢٠٢١٧٤٤٬٨٨٠٧٤٤٬٨٨٠ول ألن او كان٣١أجنبية واقسأ–رجة مد 
٧٨٬٣٦٨--٢٠٢١٧٨٬٣٦٨ل ألو نون اكا ٣١ة  ج مدر غير سهم أ
يمتها قعنح إلفصاتم ا ةودات ماليوجم
ادلةلعا

(إیضاح طفأةمبالكلفة ال الية موجودات م
١٠:(
--٢٠٢١٥٬٣٤٦٬٥٦٩٥٬٣٤٦٬٥٦٩ل ألو ون اكان٣١ة درجم

٢٠٬٤٥٤٬٦٨٤--٢٠٢١٢٠٬٤٥٤٬٦٨٤ألول اون كان٣١ةدرجمغير 



٢٧

المالية  ات و لة لألدمة العاديقلا

: ٢٠٢٢آذار  ٣١في ا لمالية كمات ادو لألدلةعاالریة والقيم تلدفم القيلي مقارنة لتالال مثل الجدو ی
ادلة الع القيمةریةفتلداقيمة  لا

یكي أمر ر الو دكي أمریر  دوال
مالية موجودات

٢٤٥٬٨٩٩٬٣٧٩٢٤٥٬٨٩٩٬٣٧٩لسطينية لنقد الفة الطلدى سد وأرصدة نق
٣٠٤٬٣٦٩٬٠٩٦٣٠٤٬٣٦٩٬٠٩٦فيةات مصر سسك ومؤ بنو دى أرصدة ل

١٬٠٦٧٬٨٩٢١٬٠٦٧٬٨٩٢األرباح أو الخسائر ل خالة من عادلالقيمة  لا بيةموجودات مال
٨٧٧٬٨٨٠٬٥٣٤٨٧٧٬٨٨٠٬٥٣٤ة باشر مانيةمإئتسهيالتت

: األخرى مللشال اخلدا بنود خالل من ة العادلةبالقيماليةموجودات م
١٧٬٩١٦٬٧٧٠١٧٬٩١٦٬٧٧٠رجةمد
٧٨٬٣٦٨٧٨٬٣٦٨مدرجةیة غير ر ثماظ إستافمح

لمطفأة: فة االكلبماليةت داجو مو 
٥٬٠٣٨٬٠٥٣٥٬١٠٩٬٤٦٤لية أسواق ماجة فيدر ة م لياسندات م 

٢٠٬٤٢٦٬٨٢٧٨٢٧٬٤٢٦٬٢٠مالية واق في أسر مدرجةغييةلام ت سندا
١٦٬١٤٦٬٨٩٤١٦٬١٤٦٬٨٩٤خرى أةيلجودات ما مو 
١٬٤٨٨٬٨٢٣٬٨١٣١٬٤٨٨٬٨٩٥٬٢٢٤الموجودات عمو جم

ة الي ات مب و مطل
١٤٣٬٩١٥٬٩٢٣١٤٣٬٩١٥٬٩٢٣مصرفيةات مؤسسو كو نبدائعو 

١٬٠٨٧٬٤٤٢٬٦١٢١٬٠٨٧٬٤٤٢٬٦١٢لعمالء ائع اود 
٧٥٬٨١٨٬٢٣٠٧٥٬٨١٨٬٢٣٠نقدیةينات تأم
٤٩٬٦٦١٬٦٠٨٤٩٬٦٦١٬٦٠٨ل مقترضة أموا
٣١٬٠٠٠٬٠٠٠٣١٬٠٠٠٬٠٠٠ندة  ض مساقرو 
٦٬٢٠٦٬٣٥٢٦٬٢٠٦٬٣٥٢ر الیجاادو بعقمتعلقةتاوب مطل
٢١٬٣٦٦٬٠٨٧٢١٬٣٦٦٬٠٨٧ة أخرى اليم تاب و لمط
١٬٤١٥٬٤١٠٬٨١٢١٬٤١٥٬٤١٠٬٨١٢ع المطلوبات و جمم

اإظهار تم   و و لمللعادلةالقيم  اللو المطجودات  و بات  لفقمالية  اقلًا  یملتيم  جهلادتبالعمليات  بها  تم تن  أكن  ي  بذ ات  بين  ،  لكمعنية 
.يةتصفاریة أو الاإلجبالبيع تا عملياءاستثنب

خرى  ألايةالمالموجوداتلية وا صرفمؤسسات المالوك و لبن اىواألرصدة لدلسطينيةفلنقد ا لطة الى سألرصدة لدللنقد والة  العاد ميقلإن ا 
االتأو ء  مالعالدائعوو فية  ر ص المات والمؤسسلبنوك  ا دائع وو  هي خألاالماليةبات والمطلو یةقدلنمينات  كبيبقاربة مرى  لقيشكل  مها  ر 

. جلأل اصيرة  حصيل قو تات سداد أوات ذات فتر األدك لت ن وذلك لكو یة الدفتر 

الل  خن  مة  لعاد ة اليمبالقةماليالوالموجودات  ئر و الخسااألرباح أل الخمنعادلة  قيمة اللية بامالموجودات الللدلة لعا ا ةتحدید القيمتم
وائم  القي تاریخها فتداولر اعسوفقًا ألية  أسعار سوقي لهاالت، جةر دالمة فألمطاةلفلك بامالية  ات  موجود لا و ى  األخر لاملشالدخل ا بنود  
.ة المختصرةالموحدةلمرحلياالمالية

راج یاإلد  قة بعقو متعللا ت با مطلو والدة مسانلا روض  لقوا ضة  ل المقتر وااألمو مدرجة  لا ير غطفأة  لفة المك ة بالاليوجودات الملمار ا إظهتم  
.ماليةالسواقألايف السائدةائدالفو أسعار خدام  استعة بقو المت یةنقدالات فقتدخصم البطریقة

ال. ندیالمرةمخاطر وقدمل الواعئد و أسعار الفواثلمالمتغيرات المختلفةاسةخالل در منةنيمائتاإلتتسهيالللالقيمة العادلةحدید  تم ت
.٢٠٢٢ر آذا٣١في ماة كادلالعاهقيمتعن انيةمئتإلاهيالت سلتلیةفتر لدا قيمةل ف اتلخت



٢٨

ةلعالقذات اجهات مع تمالاعم.٢٦

البنكیعت وأعضاء مجلس الرئيساهمينالمس بر  لون يا وأیة شركات یسيطر لعلا ة دار واإل ة دار إل ايين  ا  هبالتأثير ى  قدرة عللهم اعليها أو 
: ي یله كما ذه مالت مع معاةن لسا/الفترة  ل  التمت خ.قةالع تات ذاهجك) فيهاب نصيمله ات (شرك

ارآذ٣١
٢٠٢٢

ن األول  انو ك٣١
٢٠٢١

أمریكي دوالر أمریكي الر دو قة طبيعة العال
ي  الز المالمركمةقائخلابنود د 
: ة الموحد

٥٨٤٬٣١٩١١٬١١٬٠٦٢٬٧٨٤*وآخرون اإلدارة مجلس* مباشرةتمانية ئإت يالهتس 

٣٩٬٧٧٦٬٤٩٥٤٧٬١٢٩٬٦٢٩*وآخرون مجلس اإلدارة ائع ود

١٬٧٣٩٬٣٢٦١٬٥١٨٬٣٨٣*وآخرون مجلس اإلدارة دیة نقت ميناتأ

٨٥٠٬٢١٢٨٥٠٬٢١٢مساهم رئيسي ةات عالقذةجهحق منمست

٤٨٣٬٧٤١٥٧٠٬٦٥٣*وآخرون مجلس اإلدارة ئنةذمم دا

ماليلكز امر مة القائارجبنود خ
دة: وحلما
١٠٬٨٩٥٬٨٨٩٩٬٤٠٦٬٣٩٠*وآخرون مجلس اإلدارةتاالت وكفاداتماع

٣٬١٩٥٬٨٢٨٣٬٤١٣٬٦٠٩*وآخرون ارة مجلس اإلدستغلة ر مية غيتمانف إئسقو 

٢٠٢٢آذار ٢٠٢٢٣١ار آذ٣١
ي مریكدوالر أیكي مر والر أد

ة: د موحاللخة الدئمقانودب
١٠٦٬٥٣٣٥٬٤٢١٣٦فةيلحاتكر وش *وآخرون مجلس اإلدارة ة ضبو ت مقوعموالةالت دائنعمو و ئدفوا

٧٥٬٦٩٨٨٧٬١٩٠فةليت حوشركا*ن وآخرو اإلدارة مجلسئد مدفوعة ا وعو مدینةوالتفوائد وعم

٢٨٬٦٩٠٦٦٬٠٠٠ايهفصيبنلهم ركات وش ن يو مون رئيس مساهوإعالن دعایةمصاریف

٦١٧٬٤٩٥٥١٥٬٣٦٣هاب فينصيلهمكاتر وش ن و يسيمون رئساهمف اتوهبرق و برید

٣٤٢٬٦١٥٤٨٣٬٦٨٩يذیة  التنفإلدارةاليا رة العإلداتب ومنافع اوار 

٩٠٬٠٠٠١٥٢٬٦١١اإلدارةلسمجرة ااإلدات مجلس فقن

اح  یتم اإلفص امك حسب  ل ذو ينير رئيسيغين  ومساهمبهم  قار وأیةذنفيلتارةدااالغير  ن من  ع وموظفيفرو مدراء الضمن هذا البندیت*
.ينيةلفلسطاد  لنق لسلطة انهع

اشالمبامانيةئتإلاالتلتسهياشكل  ت لجه نو لممرة  عذا ت  احة  كالت  نسبتهام ٢٠٢١ن األول  كانو ٣١و٢٠٢٢آذار ٣١في  ما قة 
.شرةابالممانيةتئاإلت  السهيلتا صافيمن ، يوالعلى الت٪١.٢٦و٪١.٣٢

ا سبته  نما  ٢٠٢١ول  ن األنو كا٣١و٢٠٢٢آذار ٣١ا في  كم ةقت ذات عالاة لجهنوحالممرة  شمبااليةتمانئإلا ت  سهيالتلتشكل 
. البنكال قاعدة رأسممن ،والي تلا على ٪٩.٣١و٪٩.٧١

.٪١٢إلى ٪٢ين بي مریكألاوالر بالدةقذات عالجهات لحة نو الممةر اشمبلة ا مانياالئتيالتى التسهلة عأسعار الفائدتراوحت

. ٪٣.٥ار الفائدة على الودائع ما بين صفر إلى تتراوح أسع



٢٩

بنك لاعمال أعات  قطاعن لوماتمع.٢٧

:كلبنة اطشنن أمعلومات ع. أ

ة:ل رئيسيااعات أعمة قطثثال إلىنكلباة أنشطوزیع تتماریةدإض ألغرا

األفرادح متابعسابات  یشمل  العة:  ومناألفمالءودائع  والقرو احهم  راد  البطاقاو ن  یو لدض  مات دوخةانيئتمإل ات 
.رى أخ

الخاصة ى خر األرفية صلمخدمات الوانيةامتئإلاتتسهياللع وادائالو تابعةل میشم: ؤسساتكات والم ر شات الباسح
. والحكومةوالمؤسساتت كار ش ء من الالعملبا

اتر امتثس اإلنك و البأموالإدارةو زینة والخت التداول اع تقدیم خدمایشمل هذا القط: نةالخزی .

األنشطة: عة حسب ز عمال مو األات اعمات قطمعلو ي یليما ف
صرفية  مات مخد

فرادألل
صرفيةمتخدما

خرى أنةالخزیلمؤسسات والشركاتل

ع جمو الم
٢٠٢١آذار ٢٠٢٢٣١آذار ٣١

یكي دوالر أمر كي دوالر أمرییكي ر ر أمدوالأمریكي رالو دیكي أمر رالدو ریكي مأ والر د
٤٬٨٦٢٬٤٣٤١٠٬٨٠٤٬٦٥٩٤٬٢٣٥٬٧٠٥٥٣٬٨٠٧١٩٬٩٥٦٬٦٠٥٣٦٬٢٦٨٬٨٥٧إلیرادات إجمالي ا 
(٣٬٤٠٧٬٤٢٩)) ١٬٨٩٠٬١١٤(--) ١٬١٥٦٬٦٥٥()٧٣٣٬٤٥٩(ة ائتمانية متوقعخسائر مخصص
٢٬٤٩٦٬٥١١٧٬٣٠٩٬٤٠٨٣٬٢٨٧٬٦٥١٧٠٬٨٥٣١٣٬١٤٧٬٣٧٧٢٤٬٢٧٠٬٨٥٩عمال ع األنتائج قطا

(١٦٬٩٤٨٬٨٦١)) ٩٬٨٨٠٬٦١١(ة عغير موز ف یر مصا
٣٬٢٦٦٬٧٦٦٧٬٣٢١٬٩٩٨ب ئلضرااقبل ربح ال
(٢٬٣٧٥٬٧٣٠))٥٠٠٬٠٠٠(ضرائب ال صروفم
٢٬٧٦٦٬٧٦٦٤٬٩٤٦٬٢٦٨لفترةابح ر 

ت أخرى ماعلو م
٣٥٤٬٦٥٤٥٥٩٬٠٤١مالية مصاریف رأس
١٬١٨٤٬٢٦٧٢٬٤٨٨٬٥٣٣ات طفاءاستهالكات وإ

آذار ٣١
٢٠٢٢

ول  ألاون كان٣١
٢٠٢١

١٨٩٬٤٠٨٬٠٢٠٦٨٨٬٤٧٢٬٥١٤٦٤٣٬٤٩٢٬٧٤٣٥٣٬٥٥١٬٢٤٦١٬٥٧٤٬٩٢٤٬٥٢٣١٬٦٣١٬١٨٣٬٨٩٩ع قطاالموجوداتيلما إج
٦٣٦٬٨٠٥٬٤٠٣٥٢٦٬٤٥٥٬٤٣٩٢٢٤٬٥٧٧٬٥٣١٣٨٬١٧٧٬٥٨٤٥٬٩٥٧١٬٤٢٦٬٠١١٬٤٨٥٬٤٣٩٬٠٩١طاع ت القطلوباإجمالي م



٣٠

يفغرامعلومات التوزیع الج.ب

افي:غر الجب القطاعس ية حرأسمالف الیر امصالو البنك اتوجودات ومیرادإیلي توزیع فيما 

ة محتملت والتزاماإرتباطات.٢٨

ي:ما یل ل قابمةمحتملزاماتالتة لموحدالية لماوائم االقخ ریلبنك بتاعلى ا
آذار٣١

٢٠٢٢
ألول ان كانو ٣١

٢٠٢١
یكي ر أمر دوالي یكر ر أمالدو 

٢٩٬٥٨٨٬٤٥٥٢٦٬٦٦١٬٦٢٧تالكفا
٢١٬٨٩٠٬١٥٩٢٥٬٢٧٤٬٢٦٥یة ندتمس اداتمإعت

٤١٬٨٣٧٬٢٢٤٤٠٬٧٢٨٬٤٠٨غير مستغلة ة مباشرةإئتمانيت سهيالسقوف ت
٩٣٬٣١٥٬٨٣٨٩٢٬٦٦٤٬٣٠٠

٣٬٧٥٥٬٢٥٠لغ  مب٢٠٢١ن األول  كانو ٣١و٢٠٢٢ذار آ٣١في  ماكلقائمةاء  اللعمالعمالت لاءر ع وش يد اآلجلة لبقو عالغت  بل
یواتي، على الأمریكر دوال ٥٬٥٥٩٬٨٨١ومبلغكيمریر أالدو  حتملة  مالتزاماتباطات واالل عنها ضمن االرتصاح  اإلفتم  لي، وال 
حجز تأمينات بمه  ياقإلى ضافة  اإلخرى، بأكدى بنو مقابلة لها لودعقبر إبرامد علعقو اهذه  مخاطر  ك بتغطية  قيام البنلراً نظ
.عقدبالميللتزام العامعار أو عدي األس فحدث تد قفاتحرانة اية أیغطتقد لعكل نم٪١٠إلى٪٥بة س یة بننقد

ع و مجلماي دولمحلي
آذار ٣١

٢٠٢٢
آذار ٣١

٢٠٢١
ار آذ٣١

٢٠٢٢
آذار ٣١

٢٠٢١
آذار ٣١

٢٠٢٢
ر آذا٣١

٢٠٢١
ي الر أمریكو دي أمریكدوالر ي دوالر أمریكالر أمریكي دو مریكي أدوالر  ي أمریكر دوال

١٩٬٥٣٨٬٨١٨٣٥٬٥١٥٬٢١٨٤١٧٬٧٨٧٧٥٣٬٦٣٩١٩٬٩٥٦٬٦٠٥٣٦٬٢٦٨٬٨٥٧ت یرادا اإللي ماجإ

٣٥٤٬٦٥٧٥٥٩٬٠٤١--٣٥٤٬٦٥٧٥٥٩٬٠٤١ةيالأسمالر ریف امص ال

مجموع لاي لو دحليم
آذار ٣١

٢٠٢٢
كانون األول  ٣١

٢٠٢١
آذار ٣١

٢٠٢٢
ن األول  كانو ٣١

٢٠٢١
ر آذا٣١

٢٠٢٢
ول  ن األكانو ٣١

٢٠٢١
كي ریأمر الدو یكي أمر الر دو دوالر أمریكي ریكي مر أدوالأمریكي ر والدي أمریكر دوال

١٬٤١٢٬٥٤٢٬٠٩٢١٬٤٦٣٬٤٦٦٬٥٨١١٦٢٬٨٥٨٬١٠١١٦٧٬٧١٧٬٣١٨١٬٥٧٥٬٤٠٠٬١٩٣١٬٦٣١٬١٨٣٬٨٩٩ع الموجودات و مجم



٣١

لمالرأس ا إدارة.٢٩

اله الرئإن  إدارة ي  س يدف  البنك  مأس ر من  الحفاال  نهو  على  مسمارأسب  ظ  بشكل  البنك  م  یدعلالئمة  وق  قحموُیعظنشاط 
عةيصادیة وطباإلقتوفلظر اتيراتغوء  في ضليها  عزمةاللت ایالتعدلراء اجوإلماس الة رأبإدارة هيكلنكالبومیق.همينساالم

.ةاليحلاالفترةاللل خماالكلة رأسعلقة بهياءات المتر جاإلسياسات و الو األهدافعدیالت على بإجراء أیة ت لبنكیقم ام ل.العمل

فيما یلي  و .IIIدة لمقررات بازلالمستن)  ٨/٢٠١٨سطينية رقم (النقد الفللتعليمات سلطةًا  كفایة رأس المال وفقةیتم احتساب نسب
لسنة:ا/رة ت للفكفایة رأس المال نسبة

٢٠٢١ل و األنون كا٢٠٢٢٣١آذار ٣١

مبلغ ال
لىإسبته ن

الموجودات 

لىإهنسبت
ات جود مو لا

المبلغ لمخاطر باجحةلمر ا 
إلىهتبنس

الموجودات 

إلىتهبنس
ت وجوداالم
بالمخاطر حة المرج

%%دوالر أمریكي %%أمریكي ر  والد
١١٩٬٢٨٦٬٦٩٤٧.٥٧١٤.٧٧١١٨٬٧٨٠٬١٠٢٢٨.٧٧١.١٥مي تنظيالل رأس الما

٩٩٬٠٨٩٬١٩٢٦.٢٩١٢.٢٧٩٩٬٢٠٦٬٦٤٠٠٨.٦٧٦.١٢اسياألس ل مالأس ار 

كون  عائد ممكن على حقوق الملكية، ویتوتحقيق أعلىرأس المال بشكل یضمن استمراریة عملياته التشغيليةیقوم البنك بإدارة
IIIازل  ) المستندة لمقررات ب٨/٢٠١٨لفلسطينية رقم (لطة النقد اوفقًا لتعليمات س ٢٠٢٢آذار  ٣١للفترة المنتهية في  رأس المال  

التالي:مبين في الجدولا هو كم
أذار٣١

٢٠٢٢
دوالر أمریكي 

CET)صافي األسهم العادیة  ٩٩٬٠٨٩٬١٩٢(١

٩٩٬٠٨٩٬١٩٢شریحة األولى لرأس المال ال
٢٠٬١٩٧٬٥٠٢الشریحة الثانية لرأس المال

١١٩٬٢٨٦٬٦٩٤قاعدة رأس المال

٧١٤٬٨٤١٬٥١٣مخاطر االئتمان
٤٬٩٤٢٬٨٠٨مخاطر السوق 

٨٨٬١١٥٬٧٢٧المخاطر التشغيلية
٨٠٧٬٩٠٠٬٠٤٨وجودات المرجحة بالمخاطرممجموع ال

CET)األسهم العادیةنسبة ٪ ١٢.٢٧لمخاطر ة باإلى الموجودات المرجح(١

٪ ١٢.٢٧نسبة الشریحة األولى إلى الموجودات المرجحة بالمخاطر 

٪ ٢.٥٠طر لمرجحة بالمخانسبة الشریحة الثانية إلى الموجودات ا

٪ ٦.٢٩اتدیحة األولى إلى الموجو نسبة الشر 

٪ ٧.٥٧داتنسبة رأس المال التنظيمي إلى الموجو 

٪ ١٤.٧٧كفایة رأس المالنسبة

تغطيةنتطبيقبشأن  )  ٤/٢٠١٨( رقم  لسطينيةقد الفنالسلطة  ات  يمعلار تصدا٢٠١٨م عاالل  ختم  - يث ة، حيولالس سبة 
. يلتوالاعلى ،٪٢٦٤و٪٢٣٣ته نسبما ٢٠٢١ألول ن او كان٣١و٢٠٢٢ار آذ٣١في مابة كنس لبلغت هذه ا

تلغحيث بر،  تقمس یل الو ملتافي صاةنسبق  شأن تطبيب)٥/٢٠١٨(ية رقمينالفلسطقدالنطة  سلاتليمعتم اصدار ت ا  كم-
. اليتو على ال،٪ ١٤٨و٪١٣٧ته نسبما ٢٠٢١ن األول  كانو ٣١و٢٠٢٢آذار ٣١يما فالنسبة كهذه 



٣٢

نكالبعلىالمقامة ایا القض.٣٠

٢٠٢٢آذار  ٣١ریكي كما في  دوالر أم٤٤٬٨٠٩٬٤٦٧دوالر أمریكي و٤٢٬٦٤٧٬٩٢٥ك  ن لى البلمقامة عاایا  بلغت قيمة القض
هذا ا.، على التوالي٢٠٢١ن األولكانو ٣١و من  أمریكي تتعلق  ٣٣٬٣٣٧٬٥٠٨لمبلغ  علمًا بأن الجزء األكبر  بقضایا دوالر 

. نك أنها ال تستند إلى أي أساس قانونيب واإلدارة التنفيذیة للي نستشار القانو المشغيلي وبرأيالحدث الت
تقدیر   والفي  البنك  لن القامستشار  إدارة  فإنه  للبنك  بإستثن یتر نوني  القضایا  هذه  لقاء  إلتزامات  أیة  البنك  على  تم تب  ما  اء 

.هذه القضایااءيصة لقتخص

قةحداث الحأ.٣١

٢٠٢٢نيسان  ١٩ه المنعقدة بتاریخ  تفي جلس دارة البنك  إرر مجلس  قصرة،المختةلية المرحلية الموحدخ القوائم الماالحقًا لتاری
: ور أهمهاعدة أمك لمناقشة وذل،في مدینة رام هللا٢٠٢٢أیار ١٥یخ بتار بنك للعادیة الغير العادیة و ئة العامة هيللدعوة ال

مریكي أر مليون دوال١١٥ي الى مریكأون دوالر ملي١١٠ح به من لمال المصر رأس ارفع-

توصية مجلس اإللالمصادقة ع- بنسبأسهم مجانرباح كأدارة بتوزیع  ى  س المال المدفوع والبالغ  أمن ر ٪٨٬١٣ة  ية للمساهمين 
. أمریكيدوالر١١٣٬١٠٠٬٠٠٠یادة إلى الز ل رأس المال بعدليصدوالر١٠٤٬٥٩٦٬٣٤٧

رافية الجغقةنطمفي الرطخاز المركت.٣٢

الی فشطتأنبنكمارس  فضالو ر ااستقر عدمإن.نيطس فلي  ه  واالقتصادي  السياسي  الع  خطر دیز یطقة  مني  نك البةممارس من 
. هائوقد یؤثر سلبًا على أدهطتنش أل


