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عضو في مؤسسة إرنست ویونغ العالمية 

المالية المرحلية معلوماتحول مراجعة ال تقریر
رئيس وأعضاء مجلس إدارة بنك القدس مساهمة عامة محدودة دة الساإلى 

مقدمة

راجعنا   المرحليةلقد  المالية  المرفقة    القوائم  المختصرة  لالموحدة  في لشركة  كما  (البنك)  محدودة  عامة  مساهمة  القدس  بنك 
وقائمة الدخل  ٢٠٢٢  أیلول  ٣٠قائمة المركز المالي المرحلية الموحدة المختصرة كما في    من  والتي تتكون   ، ٢٠٢٢أیلول  ٣٠

لفترة الثالثة أشهر والتسعة أشهر المنتهية في ذلك المرحلية الموحدة المختصرة وقائمة الدخل الشامل المرحلية الموحدة المختصرة  
ة المختصرة وقائمة التدفقات النقدیة المرحلية الموحدة المختصرة لفترة  وقائمة التغيرات في حقوق الملكية المرحلية الموحدالتاریخ  

. اإلخرى أشهر المنتهية في ذلك التاریخ واإلیضاحات  تسعةال
المالية المرحلية الموحدة المختصرة وفقًا لمعيار المحاسبة الدولي رقم    المعلوماتعن إعداد وعرض هذه    ةإن إدارة البنك مسؤول

المالية المرحلية الموحدة المختصرة    المعلومات". إن مسؤوليتنا هي التوصل إلى نتيجة حول هذه   ) "التقاریر المالية المرحلية٣٤(
 استنادًا إلى مراجعتنا.

نطاق المراجعة 
مراجعتنا وفقًا   المراجعة  لقـد جرت  المرحلية من قبل مدقق    ٢٤١٠للمعيار الدولي المتعلق بعمليات  "مراجعة المعلومات المالية 

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

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

النتيجة 
سترع انتباهنا أیة أمور تجعلنا نعتقد بأن القوائم المالية المرحلية الموحدة المختصرة المرفقة لم یتم إعدادها،  یبناًء على مراجعتنا، لم  

). ٣٤من كافة النواحي الجوهریة وفقًا لمعيار المحاسبة الدولي رقم ( 

الشرق األوسط  –إرنست ویونغ 
٢٠٦/٢٠١٢رخصة رقم 

سائد عبدهللا 
١٠٥/٢٠٠٣رخصة رقم 

فلسطين   -رام هللا 
٢٠٢٢ تشرین الثاني ١٣



المختصرةالمرحلیة الموحدة  من ھذه القوائم المالیةجزءاً ٣٤إلى ١المرفقة من ات یضاحاإلتعتبر 
١

بنك القدس مساهمة عامة محدودة

المختصرة المرحلية الموحدة قائمة المركز المالي 
٢٠٢٢أیلول٣٠كما في 

أیلول ٣٠
٢٢٠٢

كانون األول ٣١
٢٠٢١

مدققة غير مدققة
دوالر أمریكي دوالر أمریكي إیضاح 

الموجودات 
٤٢٢١٬٠٢٨٬١٣٧٣٠٤٬٥٤٢٬٦٨٥نقد وأرصدة لدى سلطة النقد الفلسطينية 
٥١٧٣٬٨٦١٬٩٤١١٤٦٬٦٣٠٬١٠٦أرصدة لدى بنوك ومؤسسات مصرفية

٦٩٣٤٬٦٧٨٬٢٧٩٩٥٣٬١١٢٬٥٠١ائتمانية مباشرة تسهيالت 
٧٢٬٢٦٩٬٤٦٤٢٬٤٨٨٬٥٤٨األرباح أو الخسائر  موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل 
٨٣٠٬٣٩٨٬٢٧٣٢٥٬٩٩٨٬٩٩٧الدخل الشامل األخرى ل بنودموجودات مالية بالقيمة العادلة من خال

٩٢٣٬٩٠٨٬٢٨٩٤٨٬١١٤٬٣٦٠موجودات مالية بالكلفة المطفأة 
١٠١٬٧٩٠٬٠٦٨١٬٧٤٨٬٣٤٦استثمار في شركة حليفة
٢٠٬٩٣٠٬٣٠٣٢٣٬٢٨٣٬٠٨٩عقارات وآالت ومعدات
١٣٬٥٨١٬٧٢٦١٤٬٤٢٨٬٧٢٠حق استخدام األصول 
١٣٬٣٩٧٬٦٩٩١٠٬١٦٠٬٢٧٤مشاریع تحت التنفيذ 

٢٬٩٨٠٬٢٢٤٣٬٥٤٥٬٢٩٤موجودات غير ملموسة 
١١٤٬٦٩٤٬١٥٦٤٬٥٥٠٬١٥٧موجودات ضریبية مؤجلة 

١٢٣٣٬٩٩٦٬٩٦٢٢٣٬٥٦٢٬٢٣٢موجودات أخرى  
١٬٤٧٧٬٥١٥٬٥٢١١٬٥٦٢٬١٦٥٬٣٠٩مجموع الموجودات 

المطلوبات وحقوق الملكية  

١٣٨٥٬٣٩٤٬٧٠٠٩٦٬٢٥٢٬٦٠٠ودائع سلطة النقد الفلسطينية 
١٤٣٬٤٥٣٬٥٣٤١٠٬٦٨٨٬١٦٤بنوك ومؤسسات مصرفية ودائع 

١٥١٬٠٦٠٬٤٠٧٬٧٠٣١٬٠٦٨٬٩٤٣٬٠٥٠ودائع العمالء 
١٦١٠٥٬٢٦٢٬٤٨٦١٢٤٬٧٧٢٬٥١٣تأمينات نقدیة 
١٧١٬٦٦٦٬٦٦٧٣٧٬٠٠٠٬٠٠٠أموال مقترضة 
٦٬٦٠٠٬٠٠٠٩٬٨٠٠٬٠٠٠قروض مساندة

١٤٬٢٦٧٬٣٧٢١٣٬١٨٠٬٢٠٥الفلسطينية قروض االستدامة من سلطة النقد 
١٣٬٨٨٠٬٢٩٩١٤٬٦٥٩٬١٧٦التزامات عقود اإلیجار 
١٨٥٬٠٤٦٬٥١٧٥٬٦١٧٬٨٦٢مخصصات الضرائب
١٩٨٬٤٧٢٬٥٢٠٨٬٤٣٢٬٦٠٥مخصصات متنوعة 

٢٠٢١٬٩٤٤٬٩٤٢٣٥٬٠٤٧٬٨٠٨مطلوبات أخرى 
١٬٣٢٦٬٣٩٦٬٧٤٠١٬٤٢٤٬٣٩٣٬٩٨٣مجموع المطلوبات 

حقوق الملكية  
١١٠٠٬٠٠٠٬٠٠٠٩٦٬٤٣٣٬٧٩٦رأس المال المدفوع  

٢٢١٠٬٨٧٤٬٠٧١١٠٬٨٧٤٬٠٧١احتياطي إجباري 
٢٢٤٬٧٥٧٬٢٦٩٤٬٧٥٧٬٢٦٩احتياطي التقلبات الدوریة 
٨٤٬٤١٤٬٦٦٤١٬٠٢٦٬٧٣٣احتياطي القيمة العادلة

٢٨٬٩١٧٬٠٠٠٢٣٬٠٨٤٬١٧١أرباح مدورة
١٤٨٬٩٦٣٬٠٠٤١٣٦٬١٧٦٬٠٤٠صافي حقوق ملكية مساهمي البنك

٢٬١٥٥٬٧٧٧١٬٥٩٥٬٢٨٦حقوق جهات غير مسيطرة
١٥١٬١١٨٬٧٨١١٣٧٬٧٧١٬٣٢٦صافي حقوق الملكية

١٬٤٧٧٬٥١٥٬٥٢١١٬٥٦٢٬١٦٥٬٣٠٩مجموع المطلوبات وحقوق الملكية  



المختصرة جزءًا من هذه القوائم المالية المرحلية الموحدة  ٣٤إلى ١تعتبر اإلیضاحات المرفقة من 

٢

بنك القدس مساهمة عامة محدودة

المختصرةالمرحلية الموحدةقائمة الدخل
٢٠٢٢أیلول٣٠ة أشهر المنتهية في تسعل اللثالثة و 

أیلول ٣٠أشهر المنتهية في تسعةللأیلول٣٠للثالثة أشهر المنتهية في 
٢٠٢٢٢٠٢١٢٠٢٢٢٠٢١
غير مدققةغير مدققةغير مدققةغير مدققة

دوالر أمریكي دوالر أمریكي دوالر أمریكي دوالر أمریكي إیضاح 
١٨٬٥٨٠٬٢٣٣١٥٬٩٧٧٬٩٧٦٥١٬٥٩٧٬٣٨١٤٥٬٧٩٥٬٧٩٥الفوائد الدائنة
(٩٬٩٦٧٬٩٤٩)(٩٬٨٤٢٬٧٨٩)(٣٬١٦٩٬٤١٠)(٣٬١٢٠٬١٥٨)الفوائد المدینة 

١٥٬٤٦٠٬٠٧٥١٢٬٨٠٨٬٥٦٦٤١٬٧٥٤٬٥٩٢٣٥٬٨٢٧٬٨٤٦صافي إیرادات الفوائد 
١٬٦٨٦٬١٧٤٢٬٠٠٢٬٦٢٤٥٬٤٨٩٬٢٧١٥٬٤٧٧٬٥٣٦صافي إیرادات العموالت 

١٧٬١٤٦٬٢٤٩١٤٬٨١١٬١٩٠٤٧٬٢٤٣٬٨٦٣٤١٬٣٠٥٬٣٨٢الفوائد والعموالت صافي إیرادات 

٢٬٧٠٨٬٨٤٠١٬٧٠٤٬٣١٥٦٬٢٣٨٬٧٠٠٤٬٧٥٤٬٦٥٦أرباح عمالت أجنبية
المسترد من مخصص خسائر ائتمانية  

٢٣١٬٠٠٨٬٢٦٢١٬٠٦٨٬٠٧٨٤٬٠١٧٬٢٣١٣٬٦١٦٬٤٢٧متوقعة
١١٦٬٤٣٢٣٬٣٧٥٬٦٦٣١٬٥٦٤٬٦٢٤(٤٧٬٧٣٥)٢٤ماليةصافي أرباح موجودات 

حصة البنك من نتائج أعمال الشركة 
٤١٬٧٢٢٦٨٬٣٠٩--الحليفة 

٢٩٥٬٩٤١١٣٤٬٩٧٩٧٠٣٬٢٤٨٤٠٩٬٢٨٧إیرادات أخرى، بالصافي 
٢١٬١١١٬٥٥٧١٧٬٨٣٤٬٩٩٤٦١٬٦٢٠٬٤٢٧٥١٬٧١٨٬٦٨٥إجمالي الدخل
المصروفات

(١٦٬٠٩٤٬٧٣٦)(١٦٬٥٣٦٬٦٥٤)(٥٬٣٨٨٬٦٢٩)(٥٬٥٢٣٬٢٨١)نفقات الموظفين
(٩٬٢٦٣٬٢٥٢)(١١٬١٧٤٬١٤٩)(٣٬١٦٢٬٩٨٨)(٣٬٦٧١٬٨٤٥)مصاریف تشغيلية أخرى 

-) ١٬٣٠٠٬٠٠٠(-) ١٬٣٠٠٬٠٠٠(عقارات وآالت ومعدات خسائر تدني 
(٤٬١١٦٬٨٧٧)(٤٬٢١٦٬٤٩٢)(١٬٣٦٤٬٦٤٠)(١٬٤١٥٬٧٦٣)استهالكات وإطفاءات  

(٨٬٨٠٧٬٠٨٤)) ١٢٬١٧٠٬٨٢٨((٣٬٠٦٤٬٧٧٧)) ٦٬٣٤٠٬٨٩٥(٢٣مخصص خسائر ائتمانية متوقعة 
(٣٨٬٢٨١٬٩٤٩)) ٤٥٬٣٩٨٬١٢٣((١٢٬٩٨١٬٠٣٤)) ١٨٬٢٥١٬٧٨٤(إجمالي المصروفات

٢٬٨٥٩٬٧٧٣٤٬٨٥٣٬٩٦٠١٦٬٢٢٢٬٣٠٤١٣٬٤٣٦٬٧٣٦ربح الفترة قبل الضرائب  
(٣٬٥١٠٬٣٥٩)) ١٬٦٨٥٬٩٩٠((١٬٣٣٨٬٥٨٤)١٨٢٬٠٤٩٬٨٧٥مصروف الضرائب

٤٬٩٠٩٬٦٤٨٣٬٥١٥٬٣٧٦١٤٬٥٣٦٬٣١٤٩٬٩٢٦٬٣٧٧ربح الفترة

ویعود إلى: 
٤٬٩٣٧٬٩٠٩٣٬٤٧٨٬٢٧٢١٤٬٠٧٠٬٠٢٣٩٬٦٧٥٬٨٢١مساهمي البنك 

٣٧٬١٠٤٤٦٦٬٢٩١٢٥٠٬٥٥٦(٢٨٬٢٦١)جهات غير مسيطرة
٤٬٩٠٩٬٦٤٨٣٬٥١٥٬٣٧٦١٤٬٥٣٦٬٣١٤٩٬٩٢٦٬٣٧٧

ألساسية والمخفضة للسهم من  الحصة ا
٢٦٠٬٠٤٩٠٬٠٣٥٠٬١٤١٠٬٠٩٧ربح الفترة 



المختصرةالمرحلیة الموحدة  من ھذه القوائم المالیةجزءاً ٣٤إلى ١ات المرفقة من یضاحاإلتعتبر 
٣

بنك القدس مساهمة عامة محدودة

المختصرة المرحلية الموحدة قائمة الدخل الشامل 
٢٠٢٢أیلول٣٠ة أشهر المنتهية في تسعل اللثالثة و 

أیلول ٣٠ة أشهر المنتهية في تسعللأیلول٣٠للثالثة أشهر المنتهية في 
٢٠٢٢٢٠٢١٢٠٢٢٢٠٢١
غير مدققةغير مدققةغير مدققةغير مدققة

دوالر أمریكي دوالر أمریكي دوالر أمریكي دوالر أمریكي 
٤٬٩٠٩٬٦٤٨٣٬٥١٥٬٣٧٦١٤٬٥٣٦٬٣١٤٩٬٩٢٦٬٣٧٧ربح الفترة 

بنود الدخل الشامل األخرى 
بنود لن یتم إعادة تصنيفها إلى قائمة  

الدخل في فترات الحقة: 
التغير في القيمة العادلة للموجودات   

٥٬٠٧٩٬٣٣٧٧٬١٥٠٬٤٩١(٣٬٤٣٤٬٠٩٦)١٥٬٦٣٧المالية من خالل الدخل الشامل 
٥٬٠٧٩٬٣٣٧٧٬١٥٠٬٤٩١(٣٬٤٣٤٬٠٩٦)١٥٬٦٣٧إجمالي بنود الدخل الشامل  
٤٬٩٢٥٬٢٨٥٨١٬٢٨٠١٩٬٦١٥٬٦٥١١٧٬٠٧٦٬٨٦٨إجمالي الدخل الشامل للفترة

ویعود إلى: 
٤٬٩٤٢٬٣٨٢٦١٬٣٥٣١٩٬٠٥٥٬١٦٠١٦٬٧٤٤٬١٤٧مساهمي البنك 

١٩٬٩٢٧٥٦٠٬٤٩١٣٣٢٬٧٢١(١٧٬٠٩٧)جهات غير مسيطرة
٤٬٩٢٥٬٢٨٥٨١٬٢٨٠١٩٬٦١٥٬٦٥١١٧٬٠٧٦٬٨٦٨



المختصرة جزءًا من هذه القوائم المالية المرحلية الموحدة  ٣٤إلى ١تعتبر اإلیضاحات المرفقة من 

٤

بنك القدس مساهمة عامة محدودة

المختصرة المرحلية الموحدةالتغيرات في حقوق الملكية قائمة 
٢٠٢٢أیلول٣٠ة أشهر المنتهية في تسعلل

احتياطيات 

رأس المال
إجباري المدفوع 

مخاطر مصرفية 
عامة

التقلبات  
الدوریة 

القيمة  
العادلة

أرباح 
المجموعمدورة 

حقوق  
جهات غير  
مسيطرة

صافي حقوق  
الملكية

دوالر أمریكي دوالر أمریكي دوالر أمریكي دوالر أمریكي دوالر أمریكي دوالر أمریكي دوالر أمریكي دوالر أمریكي دوالر أمریكي 
٢٢٠٢أیلول٣٠

٤٬٧٥٧٬٢٦٩١٬٠٢٦٬٧٣٣٢٣٬٠٨٤٬١٧١١٣٦٬١٧٦٬٠٤٠١٬٥٩٥٬٢٨٦١٣٧٬٧٧١٬٣٢٦-٩٦٬٤٣٣٬٧٩٦١٠٬٨٧٤٬٠٧١الرصيد في بدایة الفترة  
إحتياطي القيمة العادلة لموجودات  

---١٬٥٩٧٬٢٠٦)١٬٥٩٧٬٢٠٦(----رباح المدورة ة مباشرة في األمثبت
١٤٬٠٧٠٬٠٢٣١٤٬٠٧٠٬٠٢٣٤٦٦٬٢٩١١٤٬٥٣٦٬٣١٤-----ح الفترة رب
٤٬٩٨٥٬١٣٧٩٤٬٢٠٠٥٬٠٧٩٬٣٣٧-٤٬٩٨٥٬١٣٧----ود الدخل الشامل األخرى بن

٣٬٣٨٧٬٩٣١١٥٬٦٦٧٬٢٢٩١٩٬٠٥٥٬١٦٠٥٦٠٬٤٩١١٩٬٦١٥٬٦٥١----إجمالي الدخل الشامل للفترة
---)٣٬٥٦٦٬٢٠٤(----٣٬٥٦٦٬٢٠٤) ٢١توزیعات أسهم (إیضاح 

)٦٬٢٦٨٬١٩٦(-)٦٬٢٦٨٬١٩٦()٦٬٢٦٨٬١٩٦(-----) ٢١زیعات نقدیة (إیضاح تو 
٤٬٧٥٧٬٢٦٩٤٬٤١٤٬٦٦٤٢٨٬٩١٧٬٠٠٠١٤٨٬٩٦٣٬٠٠٤٢٬١٥٥٬٧٧٧١٥١٬١١٨٬٧٨١-١٠٠٬٠٠٠٬٠٠٠١٠٬٨٧٤٬٠٧١)الرصيد في نهایة الفترة (غير مدقق

٢٠٢١أیلول ٣٠
١١٬٩٧٢٬٨٦٠١١٩٬٤٥٤٬٩٤٩١٬٠٨٣٬٩٧٤١٢٠٬٥٣٨٬٩٢٣(٣٬٠٩٧٬٧٧٥)٩٣٬١٧٢٬٧٥٠٩٬٤٦٧٬٤٤٥٣٬١٨٢٬٤٠٠٤٬٧٥٧٬٢٦٩الرصيد في بدایة الفترة  

١٢٧٬٥٠٠١٢٧٬٥٠٠-------دفعات استثمار في شركة تابعة 
إحتياطي القيمة العادلة لموجودات  
---٢٬٦٤٥٬٦٣٦)٢٬٦٤٥٬٦٣٦(----مثبتة مباشرة في األرباح المدورة 

٩٬٦٧٥٬٨٢١٩٬٦٧٥٬٨٢١٢٥٠٬٥٥٦٩٬٩٢٦٬٣٧٧-----ربح الفترة 
٧٬٠٦٨٬٣٢٦٨٢٬١٦٥٧٬١٥٠٬٤٩١-٧٬٠٦٨٬٣٢٦----بنود الدخل الشامل األخرى 
٤٬٤٢٢٬٦٩٠١٢٬٣٢١٬٤٥٧١٦٬٧٤٤٬١٤٧٣٣٢٬٧٢١١٧٬٠٧٦٬٨٦٨----إجمالي الدخل الشامل للفترة

---)٧٨٬٦٤٦(--)٣٬١٨٢٬٤٠٠(-٣٬٢٦١٬٠٤٦) ٢١توزیعات أسهم (إیضاح 
)٤٬١٩٢٬٧٧٤(-)٤٬١٩٢٬٧٧٤()٤٬١٩٢٬٧٧٤(-----) ٢١زیعات نقدیة (إیضاح تو 

٤٬٧٥٧٬٢٦٩١٬٣٢٤٬٩١٥٢٠٬٠٢٢٬٨٩٧١٣٢٬٠٠٦٬٣٢٢١٬٥٤٤٬١٩٥١٣٣٬٥٥٠٬٥١٧-٩٦٬٤٣٣٬٧٩٦٩٬٤٦٧٬٤٤٥)الرصيد في نهایة الفترة (غير مدقق



المختصرة جزءًا من هذه القوائم المالية المرحلية الموحدة  ٣٤إلى ١تعتبر اإلیضاحات المرفقة من 

٥

مساهمة عامة محدودةبنك القدس 

قائمة التدفقات النقدیة المرحلية الموحدة المختصرة 
٢٠٢٢أیلول ٣٠ة أشهر المنتهية في تسعلل

أیلول ٣٠للتسعة أشهر المنتهية في 
٢٠٢٢٢٠٢١

غير مدققة غير مدققة 
دوالر أمریكي دوالر أمریكي إیضاح 

أنشطة التشغيل 
١٦٬٢٢٢٬٣٠٤١٣٬٤٣٦٬٧٣٦الضرائب ربح الفترة قبل 

-تعدیالت: 
٤٬٢١٦٬٤٩٢٤٬١١٦٬٨٧٧استهالكات وإطفاءات 

٨٬١٥٣٬٥٩٧٥٬١٩٠٬٦٥٧مخصص خسائر ائتمانية متوقعة، بالصافي 
) ١٠٢٬٧٣٣() ٥٨٧٬٣٧١(متحققة األرباح أو الخسائرموجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل أرباح 

) ٥٧١٬٧٤٤() ١٬٠٥٤٬٧٣٩(غير متحققة األرباح أو الخسائرموجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل أرباح تقييم 
) ٨٩٠٬١٤٧() ١٬٧٣٣٬٥٥٣(بالقيمة العادلة توزیعات أرباح موجودات مالية 

) ١٬١٠٧٬٧٥٠() ٨٥١٬٧١١(موجودات مالية بالكلفة المطفأة فوائد 
٣٤٦٬١٣١٣٦٦٬٥٠٣اإلیجار فوائد على عقود 

١٬٤٢٣٬٤٢٠١٬٤٤٥٬٩١٤مخصصات متنوعة 
) ٦٨٬٣٠٩() ٤١٬٧٢٢(حصة البنك من نتائج اعمال الشركات الحليفة 

-١٬٣٠٠٬٠٠٠عقارات وآالت ومعدات خسائر تدني  
٣٦١٬٤١٤١٢٠٬٤٧١مخصص تدني عقارات مستملكة  

١٢٧٬١٥٩) ١٠٦٬٥٣٠(استبعاد عقارات وآالت ومعدات أرباح
-) ٣١٬٢٦١(عقود االإیجار استبعاد أرباح

١٬٩٤١٬٠٢٧٢٠٥٬٩٨٤بنود أخرى غير نقدیة
٢٩٬٥٥٧٬٤٩٨٢٢٬٢٦٩٬٦١٨

التغير في الموجودات والمطلوبات: 
) ٧٣٬٠١٧٬٧٦٥(١٠٬٤٣٠٬٦٢٥تسهيالت ائتمانية   

) ١٠٬٩٥٣٬١٧٣(٣٬٣٤٤٬٨٤٢احتياطي الزامي نقدي لدى سلطة النقد الفلسطينية متطلبات 
٢٬١٩٦٬٢٦٠٣٬٩٩٦٬٧٦٠التغير في نقد مقيد السحب 

) ٧٬١٧٤٬٠٩٩((٦٬٨١٧٬٣٢٦)موجودات أخرى 
٥٨٬٥٥٦٬٧٤١(٨٬٥٣٥٬٣٤٧)ودائع العمالء 

٢٥٬٢٨٨٬٨٠٦) ٣٩٬٣٢٢٬٧٨٩(شهور ٣أكثر من خالل فترة  ودائع سلطة النقد الفلسطينية/ ألجل تستحق  
٢٧٬١٦٥٬٨٧٥(١٩٬٥١٠٬٠٢٧)تأمينات نقدیة 

) ٩٬٥٦٢٬٩٣٢((١٣٬٢١١٬١٨٢)مطلوبات أخرى 
٣٦٬٥٦٩٬٨٣١) ٤١٬٨٦٧٬٤٤٦(المدفوعة من أنشطة التشغيل قبل الضرائب والمخصصات صافي النقد (المستخدم في)

) ٣١٣٬٩٣٢((٦٬٦٨٢٬٨٧٨)ضرائب مدفوعة 
) ٩٣٩٬٨١٤((١٬٣٨٣٬٥٠٥)مخصصات متنوعة مدفوعة 
٣٥٬٣١٦٬٠٨٥) ٤٩٬٩٣٣٬٨٢٩(من أنشطة التشغيل صافي النقد (المستخدم في)

أنشطة اإلستثمار 
) ٤٬٩٣٦٬٥٢٩() ٣٥٠٬٩٢٨(خالل فترة تزید عن ثالثة أشهر ودائع لدى بنوك ومؤسسات مصرفية تستحق 

) ٨٬٢٦١٬٤٥٣(٢٢٬٣٤٧٬٢٥٠التغير في موجودات مالية بالكلفة المطفأة 
) ١١٬٧٥١٬٩٧٥() ٢٬٩٤٧٬٧٤٤(شراء الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل الشامل 

٣٬٦٢٧٬٨٠٥٢٬٦٤٥٬٦٣٦العادلة من خالل قائمة الدخل الشامل بيع الموجودات المالية بالقيمة  
) ٥٨٠٬١٧٨(-شراء الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل 
١٬٨٦١٬١٩٤١٠٢٬٧٣٣بيع الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل 

) ١٬١٣٥٬٧٩٨((٣٬٢٣٧٬٤٢٥)مشاریع تحت التنفيذ 
) ١٬٠٥٠٬٥٢٦((١٬٣٥٣٬٣٣٩)شراء عقارات وآالت ومعدات 

٢٦٧٬٢٦٠٤٢٬٧٠٨استبعاد عقارات وآالت ومعدات 
) ٦٢٥٬٤٣٩((٣٠١٬٩٢٥)موجودات غير ملموسة 

١٬٧٣٣٬٥٥٣٨٩٠٬١٤٧توزیعات أرباح نقدیة مقبوضة 
٩٠٦٬١٤٥١٬٨٤٤٬٢٩٢فوائد سندات مقبوضة 

(٢٢٬٨١٦٬٣٨٢)٢٢٬٥٥١٬٨٤٦أنشطة اإلستثمار من (المستخدم في)صافي النقد  

أنشطة التمویل 
) ٤٬١٩٢٬٧٧٤() ٦٬١٥٩٬٨٨٠(توزیعات أرباح نقدیة 

) ١٬٢٧٣٬٨٢٧() ١٬٣٣٤٬٧٦٩(التزامات عقود إیجار مدفوعة 
١٢٧٬٥٠٠-حقوق جهات غير مسيطرة 

٥٬٠٠٠٬٠٠٠) ٣٥٬٣٣٣٬٣٣٣(أموال مقترضة  
) ٣٬٥٨٧(١٬٠٨٧٬١٦٧قروض استدامة 
) ٣٬٢٠٠٬٠٠٠((٣٬٢٠٠٬٠٠٠)قروض مساندة 

) ٣٬٥٤٢٬٦٨٨() ٤٤٬٩٤٠٬٨١٥(صافي النقد المستخدم في أنشطة التمویل 
٨٬٩٥٧٬٠١٥) ٧٢٬٣٢٢٬٧٩٨(الزیادة في النقد وما في حكمه  (النقص)

٣١١٬٠٢٤٬٦٨٩٢٦١٬٥٨٢٬٨٧٠النقد وما في حكمه في بدایة الفترة  
٢٥٢٣٨٬٧٠١٬٨٩١٢٧٠٬٥٣٩٬٨٨٥النقد وما في حكمه في نهایة الفترة 

٥١٬٥٥١٬٥٦٢٤٥٬٦١٨٬٤٠٠فوائد مقبوضة
٩٬٨٤٥٬١٤٨١١٬٨٩٤٬٨٢٠فوائد مدفوعة 
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بنك القدس مساهمة عامة محدودة

إیضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموحدة المختصرة 
٢٠٢٢أیلول ٣٠

عــام .١

) بموجب  ٥٦٣٢٠٠٨٨٠في غزة تحت رقم (١٩٩٥نيسان  ٢تأسس بنك القدس كشركة مساهمة عامة محدودة (البنك) بتاریخ  
باشر البنك نشاطه  سهم بقيمة إسمية مقدارها دوالر أمریكي للسهم الواحد.  ٢٠٬٠٠٠٬٠٠٠قانون الشركات وذلك برأسمال مقداره  

. وقد تم إدراج أسهم البنك للتداول في سوق فلسطين لألوراق المالية خالل  ١٩٩٧كانون الثاني ١٨المصرفي في فلسطين بتاریخ 
الفترة من عام  ٢٠٠٥عام   البنك خالل  الفلسطينية. قام  النقد  البنك لقانون المصارف وتعليمات سلطة  ویخضع  وحتى ٢٠٠٥. 
دوالر أمریكي بقيمة أسمية  ١٠٠٬٠٠٠٬٠٠٠بزیادة رأس المال المصرح والمكتتب به والمدفوع على مراحل ليصبح  ٢٠٢٢أیلول  ٣٠

دوالر أمریكي واحد للسهم. 

یقوم البنك بتقدیم جميع األعمال المصرفية التجاریة واالستثماریة من خالل اإلقراض وفتح الحسابات الجاریة واالعتمادات المستندیة،  
فرعًا باإلضافة )٢٧(شرة في فلسطين والبالغ عددها  وقبول الودائع واألمانات، والمتاجرة بالعمالت المختلفة من خالل فروعه المنت

. ٢٠٢٢أیلول ٣٠مكتبًا ومكتب تمثيلي واحد في األردن كما في )١١(إلى 

، على التوالي.١٢٠٢كانون األول ٣١و٢٢٠٢أیلول ٣٠) موظف كما في في ٧٣٤) و(٥٧٣بلغ عدد موظفي البنك (

تشرین الثاني١٣من قبل مجلس إدارة البنك بتاریخ٢٠٢٢أیلول ٣٠الموحدة المختصرة كما في  تم إقرار القوائم المالية المرحلية  
٢٠٢٢ .

القوائم المالية المرحلية الموحدة .٢

تشمل القوائم المالية المرحلية الموحدة المختصرة القوائم المالية المرحلية لبنك القدس وشركته التابعة.

لقد كانت نسبة ملكية البنك في رأسمال شركته التابعة كما یلي: 

النشاط الرئيسياسم الشركة 
نسبة 
الملكية 

رأس المال المدفوع 
أیلول ٣٠

٢٠٢٢
كانون األول  ٣١

٢٠٢١
دوالر أمریكي دوالر أمریكي %

٦٠٣٬٠٠٠٬٠٠٠٣٬٠٠٠٬٠٠٠مالية استثمارات شركة صدارة لالستثمارات المالية  

تم توحيد القوائم المالية المرحلية المختصرة للشركة التابعة مع القوائم المالية المرحلية المختصرة للبنك على أساس تجميع كل بند  
من موجودات ومطلوبات ونتائج أعمال البنك مع بنود موجودات ومطلوبات ونتائج أعمال الشركة التابعة، بعد إستبعاد كافة أرصدة  

والمعامالت فيما بين البنك والشركة التابعة. یعمل البنك وشركته التابعة في مناطق السلطة الفلسطينية. الحسابات الجاریة 

أسس اإلعداد والتغيرات في السياسات المحاسبية .٣

أسس اإلعداد 
وفقًا لمعيار المحاسبة الدولي  ٢٠٢٢أیلول٣٠تم إعداد القوائم المالية المرحلية الموحدة المختصرة لفترة الستة أشهر المنتهية في  

) "التقاریر المالية المرحلية". ٣٤رقم (

یلتزم البنك بالقوانين المحلية النافذة وتعليمات سلطة النقد الفلسطينية.

المالية بالقيمة العادلة من خالل بنود الموجوداتوفقًا لمبدأ الكلفة باستثناء  و المرحلية الموحدة المختصرة  تم إعداد القوائم المالية  
التي تظهر بالقيمة العادلة بتاریخ القوائم األرباح او الخسائرالمالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة األدواتو الدخل الشامل االخرى 

المالية المرحلية الموحدة المختصرة. 



٧

تم توحيد القوائم المالية للشركة التابعة التي تتمثل في شركة صدارة لالستثمارات المالية مع القوائم المالية للبنك على أساس تجميع 
موجودات ومطلوبات ونتائج أعمال الشركات التابعة للفترة المنتهية  كل بند من موجودات ومطلوبات ونتائج أعمال البنك مع بنود

، بعد استبعاد كافة أرصدة الحسابات الجاریة والمعامالت فيما بين البنك والشركة التابعة. ٢٠٢٢أیلول٣٠في 

األساس للبنك وللشركة التابعة.إن الدوالر األمریكي هو عملة إظهار القوائم المالية المرحلية الموحدة المختصرة والذي یمثل عملة

ال تتضمن القوائم المالية المرحلية الموحدة المختصرة كافة المعلومات واإلیضاحات المطلوبة إلعداد القوائم المالية الموحدة السنویة  
ة أشهر المنتهية تسع. كذلك، فإن نتائج أعمال ال٢٠٢١كانون األول ٣١ویجب قراءتها مع القوائم المالية الموحدة السنویة كما في 

.٢٠٢٢كانون األول ٣١ال تمثل بالضرورة مؤشرًا على النتائج المتوقعة للسنة التي ستنتهي في ٢٠٢٢أیلول٣٠في 

التغيرات في السياسات المحاسبية
تلك التي تم استخدامها إن السياسات المحاسبية المتبعة في إعداد القوائم المالية الموحدة المرحلية المختصرة للبنك كانت متفقة مع 

ایير ، باستثناء قيام البنك بتطبيق بعض التعدیالت على مع٢٠٢١كانون األول  ٣١إلعداد القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في  
كما هو مبين أدناه:٢٠٢٢كانون الثاني ١بارًا من تالتقاریر المالية الدولية والتي أصبحت نافذة المفعول اع

) ٣تعدیالت على معيار التقاریر المالية الدولي رقم (-إشارة الى اإلطار المفاهيمي 
)  ٣بإصدار تعدیالت على المعيار الدولي العداد التقاریر المالية رقم (٢٠٢٠قام المجلس الدولي للمعایير المحاسبية خالل أیار  

الت محل اإلشارة الى اإلطار المفاهيمي إلعداد وعرض القوائم إشارة الى اإلطار المفاهيمي. تحل هذه التعدی-اندماج األعمال  
دون تغيير ٢٠١٨ومع اإلشارة الى اإلطار المفاهيمي للتقاریر المالية والذي صدر في اذار  ١٩٨٩المالية والذي صدر في عام  

جوهري على متطلبات اإلطار المفاهيمي.

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

) في حال تم تكبدها بشكل منفصل. ٢١ریر المالية الدولية رقم (تفسير معایير التقا

) لألصول المحتملة  ٣في الوقت ذاته قرر المجلس توضيح التوجيهات الحالية على المعيار الدولي العداد التقاریر المالية رقم (
. حدة المختصرةالمرحلية المو التي 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 (-الممتلكات واآلالت والمعدات: المتحصل من البيع قبل االستخدام المعني 
) الممتلكات  ١٦بإصدار تعدیالت على معيار المحاسبة الدولي رقم (٢٠٢٠ر  قام المجلس الدولي للمعایير المحاسبية خالل أیا

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

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

م المالیة المرحلیة الموحدة المختصرة للبنك. لم یكن لهذه التعدیالت أثر جوهري على القوائ

) ٣٧تعدیالت على معيار المحاسبة الدولي رقم (- كلفة التزامات العقود –العقود الخاسرة 
) والتي تحدد  ٣٧، بإصدار تعدیالت على معيار المحاسبة الدولي رقم (٢٠٢٠قام مجلس معایير المحاسبة الدولية خالل أیار  

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

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

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

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

لم یكن لهذه التعدیالت أثر جوهري على القوائم المالیة المرحلیة الموحدة المختصرة للبنك.  
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إللغاء االعتراف بالمطلوبات المالية ’٪١٠’اختبار – ) األدوات المالية ٩قم (معيار التقاریر المالية الدولي ر 
المالية لألعوام من   ، أصدر مجلس معایير  ٢٠٢٠- ٢٠١٨كجزء من التحسينات على معالجة المعایير الدولية إلعداد التقاریر 

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

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

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

إستخدام التقدیرات واإلجتهادات: 
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 

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

م التيقن وأن النتائج الفعلية قد تختلف عن التقدیرات وذلك نتيجة التغيرات الناجمة وعوامل متعددة لها درجات متفاوتة من التقدیر وعد
عن أوضاع وظروف تلك التقدیرات في المستقبل. 

إعتقاد إدارة البنك بأن تقدیراتها ضمن القوائم المالية المرحلية الموحدة المختصرة معقولة وهي كما یلي: في

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

في قائمة الدخل المرحلية الموحدة المختصرة. تسجيل خسارة التدني (إن وجدت)

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

ٍن في قيمتها ویتم أخذ التدني في قائمة  تقوم اإلدارة بمراجعة دوریة للموجودات المالية والتي تظهر بالكلفة المطفأة لتقدیر أي تد
الدخل المرحلية الموحدة المختصرة للسنة.

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

النقدیة المستقبلية. 

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

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

  یتم مراجعة مخصص تدني التسهيالت االئتمانية ضمن األسس الموضوعة من قبل سلطة النقد الفلسطينية ومعایير المحاسبة
المعمول بها.

تقاریر الدولية والمتوافقة مع تعليمات سلطة النقد یتم احتساب مخصص الخسائر االئتمانية للموجودات المالية وفقًا لمعایير ال
الفلسطينية. 
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مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة: 
البنك إصدار أحكام وإجتهادات هامة  التسهيالت االئتمانية من إدارة  یتطلب تحدید مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة على 
لتقدیر مبالغ التدفقات النقدیة المستقبلية وأوقاتها، باإلضافة إلى تقدیر أي زیادة جوهریة في المخاطر االئتمانية للموجودات المالية

ئي بها، باإلضافة إلى االخذ بعين اإلعتبار معلومات القياس المستقبلية للخسائر االئتمانية المتوقعة. بعد اإلعتراف المبد

 :تقييم الزیادة الجوهریة في المخاطر االئتمانية
یتم تقييم الزیادة الجوهریة في المخاطر االئتمانية على أساس نسبي. یتم تقييم فيما إذا كان هنالك زیادة جوهریة للمخاطر االئتمانية 
منذ تاریخ نشأتها، حيث یقوم البنك بمقارنة مخاطر التعثر للعمر المتوقع لألداة المالية في نهایة كل فترة مالية مع مخاطر التعثر  

األداة المالية بإستخدام المفاهيم الرئيسية لعمليات إدارة المخاطر المتوفرة لدى البنك. یتم إستخدام هذا التقييم لتصنيف عند نشوء  
المرحلة   االئتماني،  التصنيف  لمراحل  التمویل  ومحافظ  المرحلة  ١العمالء  األولي)،  االئتمانية)٢(اإلعتراف  الجودة  (تراجع 

الئتمانية). (إنخفاض القيمة ا٣والمرحلة 

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

شروط تمدید  أو تحصيل الضمانات ویقوم البنك بتعدیل شروط التسهيل نتيجة لظهور أو وجود صعوبات مالية للعميل. قد تشمل ال
دفعات السداد أو االتفاق على شروط تسهيل جدیدة. تتمثل سياسة البنك في مراقبة التسهيالت المجدولة من أجل المساعدة على  
ضمان استمرار حدوث الدفعات المستقبلية. إن قرار البنك بتعدیل التصنيف بين المرحلة الثانية والمرحلة الثالثة یتم على أساس كل  

.حالة على حدة

:عوامل اإلقتصاد الكلي، األحداث المستقبلية المتوقعة وإستخدام أكثر من سيناریو
المعلومات التاریخية واألوضاع الحالية باإلضافة لألحداث المستقبلية المتوقعة وفقًا لمعلومات موثوقة یجب األخذ بعين اإلعتبار 

عند قياس الخسائر االئتمانية المتوقعة لكل مرحلة أن قياس وتطبيق المعلومات المستقبلية المتوقعة یتطلب من إدارة البنك القيام 
١ثر وخسارة التعثر المفترضة واألثر عند التعثر والمدخالت المستخدمة في المرحلة  بإجتهادات جوهریة. إن إحتمالية حدوث التع

لمخصص تدني التسهيالت االئتمانية مصممة بناء على عوامل اقتصادیة متغيرة (أو التغير في عوامل اإلقتصاد الكلي) ٢والمرحلة  
ربط كل سيناریو من حاالت اإلقتصاد الكلي المستخدمة في والمرتبطة بشكل مباشر بالمخاطر االئتمانية المتعلقة بالمحفظة. یتم
حساب الخسارة االئتمانية المتوقعة بعوامل اإلقتصاد الكلي المتغيرة. 

 :تعریف التعثر
إن تعریف التعثر المستخدم في قياس الخسائر االئتمانية المتوقعة والمستخدم في تقييم التغير بين المراحل یتماشى ویتفق مع تعریف  

عثر المستخدم من قبل إدارة المخاطر االئتمانية الداخلية لدى البنك. التعثر غير معرف من قبل المعيار، وهناك إفتراض قابل الت
التوقف عن الدفع لمدة   المالية واإلفالس والوفاة  یوم فأكثر ٩٠للنقض بأنه  النوعية كالصعوبات  العوامل  باإلضافة إلى بعض   ،

وغيرها. 

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

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

. بها البنك لمخاطر االئتمان التي ال یمكن لإلدارة تجنبها
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نقد وأرصدة لدى سلطة النقد الفلسطينية .٤

أیلول ٣٠
٢٠٢٢

كانون األول  ٣١
٢٠٢١

دوالر أمریكي دوالر أمریكي 
١١٥٬٥٩٢٬٤٦٦١٧٢٬٥١٨٬١٧٤*نقد في الخزینة

أرصدة لدى سلطة النقد الفلسطينية: 
١٬٧٠٩٬٦٠٣٢٤٬٩٥٣٬٦٠١حسابات جاریة وتحت الطلب 

١٠٣٬٧٢٦٬٠٦٨١٠٧٬٠٧٠٬٩١٠االحتياطي اإللزامي النقدي متطلبات 
٢٢١٬٠٢٨٬١٣٧٣٠٤٬٥٤٢٬٦٨٥

بمبلغ  * األموال  لنقل  أمان  شركة  لدى  مودعة  البند مبالغ  هذا  ومبلغ  ١٬٩٧٠٬٣٧٧یشمل  أمریكي  دوالر  ٦٬٠١٤٬٥٥٠دوالر 
، على التوالي وذلك لتغطية مصاریف نقل األموال وتغذیة بعض  ٢٠٢١كانون األول ٣١و٢٠٢٢أیلول ٣٠أمریكي كما في 

الصرافات اآللية للبنك. 

) نقدي مقيد السحب ) االحتفاظ لدى سلطة النقد الفلسطينية باحتياطي إلزامي  ٦٧/٢٠١٠یتعين على البنك حسب التعميم رقم
وبموجب  ٪٩بنسبة   اإللزامية.  االحتياطيات  هذه  على  فوائد  دفع  على  الفلسطينية  النقد  سلطة  تعمل  ال  العمالء.  ودائع  من 

) رقم  قبل ٢/٢٠١٢التعليمات  القطاعات  لبعض  القدس  مدینة  في  الممنوحة  للتسهيالت  القائم  الرصيد  قيمة  تخفيض  یتم   (
لنقدي.احتساب االحتياطي اإللزامي ا

.ال تدفع سلطة النقد الفلسطينية للبنوك أیة فوائد على أرصدة الحسابات الجاریة

أرصدة لدى بنوك ومؤسسات مصرفية .٥
أیلول ٣٠

٢٠٢٢
كانون األول  ٣١

٢٠٢١
دوالر أمریكي دوالر أمریكي 

بنوك ومؤسسات مصرفية داخل فلسطين: 
٣٬٣٠٤٬٠٥٠١٠٬٠٠٠٬٠٠٠أشهر ودائع تبادلية تستحق خالل فترة ثالثة 

٣٬٣٠٤٬٠٥٠١٠٬٠٠٠٬٠٠٠
بنوك ومؤسسات مصرفية خارج فلسطين: 

٣٧٬٨١٩٬٦٨٧٨٢٬٦٣٣٬٣٥٠حسابات جاریة وتحت الطلب 
١٢٥٬١٦٧٬٠٤٨٤٦٬٧٧٦٬٥٢٨ودائع تستحق خالل فترة ثالثة أشهر 

٧٬٧٢٣٬٩٥٨٧٬٣٧٣٬٠٣٠ودائع تستحق خالل فترة أكثر من ثالثة أشهر 
١٧٠٬٧١٠٬٦٩٣١٣٦٬٧٨٢٬٩٠٨
١٧٤٬٠١٤٬٧٤٣١٤٦٬٧٨٢٬٩٠٨

) ١٥٢٬٨٠٢((١٥٢٬٨٠٢)مخصص خسائر ائتمانية متوقعة 
١٧٣٬٨٦١٬٩٤١١٤٦٬٦٣٠٬١٠٦

  ٢٠٢١كانون األول  ٣١و٢٠٢٢أیلول  ٣٠كما في  بلغت األرصدة لدى البنوك والمؤسسات المصرفية التي ال تتقاضى فوائد
دوالر أمریكي، على التوالي. ٩٢٬٦٣٣٬٣٥٠دوالر أمریكي و٤١٬١٢٣٬٧٣٧مبلغ

  مبلغ  ٢٠٢١كانون األول  ٣١و٢٠٢٢أیلول٣٠بلغت األرصدة مقيدة السحب لدى البنوك والمؤسسات المصرفية كما في
دوالر أمریكي، على التوالي.١٥٬١٦٨٬٨٠٠دوالر أمریكي و١٢٬٩٧٢٬٥٤٠
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فيما یلي ملخص الحركة على اجمالي األرصدة لدى البنوك والمؤسسات المصرفية:

إن الحركة الحاصلة على مخصص الخسائر اإلئتمانية المتوقعة لألرصدة لدى بنوك ومؤسسات مصرفية هي كما یلي:  

٢٠٢٢أیلول ٣٠

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

١٥٢٬٨٠٢--١٥٢٬٨٠٢رصيد بدایة الفترة 
صافي إعادة القياس لمخصص الخسائر  

----االئتمانية المتوقعة خالل الفترة 
١٥٢٬٨٠٢--١٥٢٬٨٠٢رصيد نهایة الفترة 

٢٠٢٢أیلول ٣٠
المجموع ) ٣المرحلة () ٢المرحلة () ١المرحلة (

دوالر أمریكي دوالر أمریكي دوالر أمریكي دوالر أمریكي 
١٤٦٬٧٨٢٬٩٠٨--١٤٦٬٧٨٢٬٩٠٨رصيد بدایة الفترة 

٢٧٬٢٣١٬٨٣٥--٢٧٬٢٣١٬٨٣٥صافي التغير خالل الفترة 

١٧٤٬٠١٤٬٧٤٣--١٧٤٬٠١٤٬٧٤٣رصيد نهایة الفترة 

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

دوالر أمریكي دوالر أمریكي دوالر أمریكي دوالر أمریكي 
١٤٧٬٦٩٦٬٠٩٦--١٤٧٬٦٩٦٬٠٩٦الرصيد في بدایة السنة

) ٩١٣٬١٨٨(--) ٩١٣٬١٨٨(صافي التغير خالل السنة
١٤٦٬٧٨٢٬٩٠٨--١٤٦٬٧٨٢٬٩٠٨نهایة السنة رصيد 

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

دوالر أمریكي دوالر أمریكي دوالر أمریكي دوالر أمریكي 

١٥٢٬٨٠٢--١٥٢٬٨٠٢رصيد بدایة السنة  
صافي إعادة القياس لمخصص الخسائر  

----االئتمانية المتوقعة خالل السنة

١٥٢٬٨٠٢--١٥٢٬٨٠٢رصيد نهایة السنة 
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مباشرة تسهيالت ائتمانية .٦

یشمل هذا البند ما یلي: 
أیلول ٣٠

٢٠٢٢
كانون األول  ٣١

٢٠٢١
دوالر أمریكي دوالر أمریكي 

األفراد 
٢٩٢٬٩٩٣٬٧٥٠٣١٤٬٠٠٤٬٣١٦قروض

٧٬٩٨٣٬٥٥٢٨٬٦١٥٬٤٠٩حسابات جاریة مدینة
٤٬٢٦٠٬٥٠٢٣٬٥٧٤٬٢٩٦بطاقات ائتمان 

١٩٥٬٦٢٨٩٠٬٣٢١حسابات المكشوفين بالطلب 

الشركات الصغيرة والمتوسطة 
١٨٥٬٢٦٧٬٥٦٠٢٠٢٬٢٥١٬٥٩٣قروض

٣٠٬٨٠٥٬٥١٨٣٤٬٤٦٤٬٢٢٨حسابات جاریة مدینة
٩٧٢٬٠٦٦٧٤٥٬٨٢٦بطاقات ائتمان 

٢٬٥٨٠٬٤٥٧١٬٧٧٧٬٠٤٥حسابات المكشوفين بالطلب 

الشركات الكبرى 
٢٦٨٬٩٢٥٬٤٦٨٢٦٦٬٧٣٤٬٧٠٥قروض

٤٦٬٤٤٢٬٢٤٢٣١٬٥٩٠٬٥١٦جاریة مدینةحسابات 
٢٣١٬٣٥٦١٦٥٬٨٦١بطاقات ائتمان 

٧٧٧٬٣٢١٤٦٥٬٧٤٤حسابات المكشوفين بالطلب 
القطاع العام 

١٤٦٬٦٧٦٬٤٨١١٣٧٬٩٥٧٬١٢٩قروض
٩٨٨٬١١١٬٩٠١١٬٠٠٢٬٤٣٦٬٩٨٩

) ٥٬٦٩٩٬٦٩٣((٥٬٧٨٤٬٥٠٤)فوائد وعموالت معلقة 
) ٤٣٬٦٢٤٬٧٩٥() ٤٧٬٦٤٩٬١١٨(ائتمانية متوقعة على التسهيالت االئتمانية المباشرة مخصص خسائر 

٩٣٤٬٦٧٨٬٢٧٩٩٥٣٬١١٢٬٥٠١

فيما یلي ملخص الحركة على إجمالي التسهيالت االئتمانية المباشرة: 

٢٠٢٢أیلول ٣٠
المجموع ) ٣المرحلة () ٢المرحلة () ١المرحلة (

دوالر أمریكي دوالر أمریكي دوالر أمریكي دوالر أمریكي 
٦٩٥٬٨٧٠٬٠٢٩٢٥٩٬٧١١٬٥٠٩٤٦٬٨٥٥٬٤٥١١٬٠٠٢٬٤٣٦٬٩٨٩رصيد بدایة الفترة 
-(١٧٩٬٧٦٩)(٦٠٬٢٨٩٬٢٦٩)٦٠٬٤٦٩٬٠٣٨) ١المحول للمرحلة ( 
-(٩٣٩٬٢٣٦)٩٨٬٢٩٧٬٨٩٠(٩٧٬٣٥٨٬٦٥٤)) ٢المحول للمرحلة ( 
-٢٥٬٦٢٤٬٢٨٦(٢٥٬٠٨٦٬١٢٥)(٥٣٨٬١٦١)) ٣المحول للمرحلة ( 

على  مضى  تسهيالت  استبعاد 
(٣٬١٤٣٬٤٩٠)(٣٬١٤٣٬٤٩٠)--سنوات٦تعثرها أكثر من 

(١١٬١٨١٬٥٩٨)(١٠٬٥٥٧٬٥٢٨)(٣١٬٦٥٤٬٥٠١)٣١٬٠٣٠٬٤٣١صافي التغير خالل الفترة 
٦٨٩٬٤٧٢٬٦٨٣٢٤٠٬٩٧٩٬٥٠٤٥٧٬٦٥٩٬٧١٤٩٨٨٬١١١٬٩٠١رصيد نهایة الفترة 
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٢٠٢١كانون األول ٣١
المجموع ) ٣المرحلة () ٢المرحلة () ١المرحلة (

دوالر أمریكي دوالر أمریكي دوالر أمریكي دوالر أمریكي 
٦٩١٬٩٩٨٬٩٥٨١٥٢٬٩٢٩٬٣٦٩٤٤٬٠٥٦٬٩١١٨٨٨٬٩٨٥٬٢٣٨رصيد بدایة السنة 
--) ٣٣٬٠٢٩٬٤٦٦(٣٣٬٠٢٩٬٤٦٦) ١المحول للمرحلة ( 
--١٣٤٬٧٨٠٬١٥١) ١٣٤٬٧٨٠٬١٥١() ٢المحول للمرحلة ( 
-٢٬٧٧٩٬٠٨٦) ٥٩٣٬٢١٢() ٢٬١٨٥٬٨٧٤() ٣المحول للمرحلة ( 

استبعاد تسهيالت مضى على تعثرها 
(١٬٧٦٣٬٢١٩)(١٬٧٦٣٬٢١٩)--سنوات ٦أكثر من 

١٠٧٬٨٠٧٬٦٣٠٥٬٦٢٤٬٦٦٧١٬٧٨٢٬٦٧٣١١٥٬٢١٤٬٩٧٠صافي التغير خالل السنة
٦٩٥٬٨٧٠٬٠٢٩٢٥٩٬٧١١٬٥٠٩٤٦٬٨٥٥٬٤٥١١٬٠٠٢٬٤٣٦٬٩٨٩رصيد نهایة السنة 

فيما یلي ملخص الحركة على مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة للتسهيالت اإلئتمانية المباشرة: 

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

دوالر أمریكي دوالر أمریكي دوالر أمریكي دوالر أمریكي 
٧٬٣٨٦٬٠٠٦٦٬٠٧٥٬٨٤٠٢٤٬٦١٢٬٢٦٠٣٨٬٠٧٤٬١٠٦رصيد بدایة السنة 
--) ١٬٣٦١٬٥١٥(١٬٣٦١٬٥١٥) ١المحول للمرحلة ( 
--٥٬٤٥١٬١٤٥) ٥٬٤٥١٬١٤٥() ٢المحول للمرحلة ( 
-٦٠٬٨١٣) ١٤٬٨٤٤() ٤٥٬٩٦٩() ٣المحول للمرحلة ( 

صافي إعادة القياس لمخصص 
١٬٥٨٠٬٧٦٠٥٤١٬٣٤٦٤٬٦٦٨٬٤٠٩٦٬٧٩٠٬٥١٥الخسائر اإلئتمانية خالل السنة

استبعاد مخصص تسهيالت  
أكثر منمضى على تعثرها

) ١٬٤٩٠٬٣٩٩() ١٬٤٩٠٬٣٩٩(--سنوات٦
٣٠٬٧٩٧٣٠٬٧٩٧--دیون معدومة 

٢١٩٬٧٧٦٢١٩٬٧٧٦--فروقات عملة
٤٬٨٣١٬١٦٧١٠٬٦٩١٬٩٧٢٢٨٬١٠١٬٦٥٦٤٣٬٦٢٤٬٧٩٥رصيد نهایة السنة 

٢٠٢٢أیلول ٣٠
المجموع ) ٣المرحلة () ٢المرحلة () ١المرحلة (

دوالر أمریكي دوالر أمریكي دوالر أمریكي دوالر أمریكي 
٤٬٨٣١٬١٦٧١٠٬٦٩١٬٩٧٢٢٨٬١٠١٬٦٥٦٤٣٬٦٢٤٬٧٩٥رصيد بدایة الفترة 
-(١٧٬٤٧٦)(٢٬٢٦٩٬٦٧٦)٢٬٢٨٧٬١٥٢) ١المحول للمرحلة ( 
-(٥٦١٬١٧٨)١٬١٥٤٬٢٩١(٥٩٣٬١١٣)) ٢المحول للمرحلة ( 
-٤٬٦٨٤٬٧٣٥(٤٬٦٨٣٬٣٩٠)(١٬٣٤٥)) ٣المحول للمرحلة ( 

صافي إعادة القياس لمخصص 
٤٬٦١٢٬٩٦٥٣٬٦٦٩٬٩٣٦٨٬١٢٥٬٠١٢(١٥٧٬٨٨٩)الخسائر اإلئتمانية خالل الفترة 

استبعاد مخصص تسهيالت مضى  
(٢٬٥٤٣٬١٦٥)(٢٬٥٤٣٬١٦٥)--سنوات٦على تعثرها أكثر من 

(١٬٥٥٧٬٥٢٤)(١٬٥٥٧٬٥٢٤)--فروقات عملة
٦٬٣٦٥٬٩٧٢٩٬٥٠٦٬١٦٢٣١٬٧٧٦٬٩٨٤٤٧٬٦٤٩٬١١٨رصيد نهایة الفترة 
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المعلقة والعموالتالفوائد 
:السنة/خالل الفترةالفوائد والعموالت المعلقةفيما یلي ملخص الحركة على 

أیلول ٣٠
٢٠٢٢

كانون األول  ٣١
٢٠٢١

دوالر أمریكي دوالر أمریكي 
٥٬٦٩٩٬٦٩٣٣٬٩٤٢٬٦٥٨الفترة / السنةالرصيد في بدایة 

٢٬٧٨٣٬٧٩١٣٬١٨١٬٠١٩فوائد وعموالت معلقة خالل الفترة / السنة
) ١٬١٥٨٬٦٠٤() ١٬٧٦٢٬٢٢٧(فوائد وعموالت معلقة حولت لإلیرادات خالل الفترة / السنة 

استبعاد فوائد وعموالت معلقة على تسهيالت ائتمانية مضى على تعثرها أكثر من
) ٢٧٢٬٨٢٠() ٦٠٠٬٣٢٥(سنوات٦

٧٬٤٤٠(٣٣٦٬٤٢٨)فروقات عملة  
٥٬٧٨٤٬٥٠٤٥٬٦٩٩٬٦٩٣الرصيد في نهایة الفترة / السنة 

سنوات:٦فيما یلي الحركة على مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة للتسهيالت التي مضى على تعثرها أكثر من 

أیلول ٣٠
٢٠٢٢

كانون األول  ٣١
٢٠٢١

دوالر أمریكي دوالر أمریكي 
١١٬٤٧٩٬٨٧٩٩٬٨٩٩٬٩٤٣رصيد بدایة الفترة/ السنة  
٢٬٥٤٣٬١٦٥١٬٤٩٠٬٣٩٩محول من داخل الميزانية

-٨٠٬١٧٩اإلضافات خالل الفترة/ السنة 
) ١٣٤٬٨١٢((٢٠١٬٥٩٤)إستردادات خالل الفترة/ السنة 

٢٢٤٬٣٤٩(٧١٤٬٢٩٠)فروقات عملة
١٣٬١٨٧٬٣٣٩١١٬٤٧٩٬٨٧٩الفترة/ السنة رصيد نهایة 

و الخسائرأاألرباح موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل .٧
أیلول ٣٠

٢٠٢٢
كانون األول  ٣١

٢٠٢١
دوالر أمریكي دوالر أمریكي 

٢٬٢٥٢٬٥٣٩٢٬٤٠٣٬٨٠٨أسهم مدرجة في أسواق مالية أجنبية 
١٦٬٩٢٥٨٤٬٧٤٠بورصة فلسطينأسهم مدرجة في 

٢٬٢٦٩٬٤٦٤٢٬٤٨٨٬٥٤٨

االخرى الدخل الشاملبنود موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل .٨
أیلول ٣٠

٢٠٢٢
كانون األول  ٣١

٢٠٢١
دوالر أمریكي دوالر أمریكي 

٢٧٬٥٠٦٬١٤١٢٢٬٩٤٠٬٦٩٢أسهم مدرجة في أسواق مالية أجنبية 
٢٬١٥٢٬٣٨٢٢٬٣١٨٬٥٥٥بورصة فلسطينأسهم مدرجة في 
٧٣٩٬٧٥٠٧٣٩٬٧٥٠أسهم غير مدرجة 

٣٠٬٣٩٨٬٢٧٣٢٥٬٩٩٨٬٩٩٧
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لقد كانت الحركة على حساب احتياطي القيمة العادلة كما یلي: 
أیلول ٣٠

٢٠٢٢
كانون األول  ٣١

٢٠٢١
دوالر أمریكي دوالر أمریكي 

) ٣٬٠٩٧٬٧٧٥(١٬٠٢٦٬٧٣٣السنة /رصيد بدایة الفترة
٤٬٩٨٥٬١٣٧٦٬٨٤٧٬٧٣٢التغير في القيمة العادلة من خالل بنود الدخل الشامل األخرى 

) ٢٬٧٢٣٬٢٢٤((١٬٥٩٧٬٢٠٦)مثبتة مباشرة في األرباح المدورة إحتياطي القيمة العادلة لموجودات 
٤٬٤١٤٬٦٦٤١٬٠٢٦٬٧٣٣السنة /رصيد نهایة الفترة

مالية بالكلفة المطفأة موجودات .٩
أیلول ٣٠

٢٠٢٢
كانون األول  ٣١

٢٠٢١
دوالر أمریكي دوالر أمریكي 

١٠٬٠٥٢٬١٨٦١٧٬١٠٤٬٣٧٢غير مدرجة * –سندات دین أجنبية 
٧٬٣٤٠٬٥٠٠٨٬١٦٠٬٠٠٠غير مدرجة** -وإقليميةسندات دین محلية

٦٬٨١٥٬٢٤٤٢٢٬٩٩٩٬٦٢٩أذونات خزینة 
٢٤٬٢٠٧٬٩٣٠٤٨٬٢٦٤٬٠٠١

) ١٤٩٬٦٤١() ٢٩٩٬٦٤١(مخصص خسائر ائتمانية متوقعة 
٢٣٬٩٠٨٬٢٨٩٤٨٬١١٤٬٣٦٠

وتستحق خالل فترة تتراوح من سنة إلى أربع سنوات.٪ ٧٬٥٠إلى ٪٥٬٠٠تراوحت نسبة الفائدة على هذه السندات من *

%  ٥إلى  ٪ ٣٬٧٥البنك في سندات مالية محلية وإقليمية، تتراوح أسعار الفائدة على هذه السندات بين یمثل هذا البند إستثمار **
إلى أربع سنوات.ثالثة وتستحق خالل فترة تتراوح من 

فيما یلي ملخص الحركة على إجمالي الموجودات المالية بالكلفة المطفأة: 

٢٠٢٢أیلول ٣٠
المجموع ) ٣المرحلة () ٢المرحلة () ١المرحلة (

دوالر أمریكي دوالر أمریكي دوالر أمریكي دوالر أمریكي 

٤٨٬٢٦٤٬٠٠١--٤٨٬٢٦٤٬٠٠١رصيد بدایة الفترة 
) ٢٤٬٠٥٦٬٠٧١(--) ٢٤٬٠٥٦٬٠٧١(صافي التغير خالل الفترة 

٢٤٬٢٠٧٬٩٣٠--٢٤٬٢٠٧٬٩٣٠رصيد نهایة الفترة 

٢٠٢١كانون األول ٣١

المجموع ) ٣المرحلة () ٢المرحلة () ١المرحلة (

دوالر أمریكي دوالر أمریكي دوالر أمریكي دوالر أمریكي 
٣٢٬٧٤٨٬٣٧٠--٣٢٬٧٤٨٬٣٧٠الرصيد في بدایة السنة 

١٥٬٥١٥٬٦٣١--١٥٬٥١٥٬٦٣١صافي التغير خالل السنة

٤٨٬٢٦٤٬٠٠١--٤٨٬٢٦٤٬٠٠١رصيد نهایة السنة 



١٦

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

٢٠٢٢أیلول ٣٠

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

١٤٩٬٦٤١--١٤٩٬٦٤١رصيد بدایة الفترة 
صافي إعادة القياس لمخصص الخسائر  

١٥٠٬٠٠٠--١٥٠٬٠٠٠االئتمانية المتوقعة خالل الفترة 
٢٩٩٬٦٤١--٢٩٩٬٦٤١رصيد نهایة الفترة 

٢٠٢١كانون األول ٣١

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

٧٥٬٦٤١--٧٥٬٦٤١رصيد بدایة السنة 
صافي إعادة القياس لمخصص الخسائر  

٧٤٬٠٠٠--٧٤٬٠٠٠االئتمانية المتوقعة خالل السنة
١٤٩٬٦٤١--١٤٩٬٦٤١رصيد نهایة السنة 

استثمار في شركات حليفة  .١٠

: ٢٠٢١كانون األول  ٣١و٢٠٢٢أیلول  ٣٠فيما یلي تفاصيل االستثمار في الشركات الحليفة كما في 

بلد 
المنشأ

رأس المال المكتتبنسبة الملكية 
أیلول  ٣٠

٢٠٢٢
كانون  ٣١

٢٠٢١األول 
أیلول  ٣٠

٢٠٢٢
كانون  ٣١

٢٠٢١األول 
أمریكي دوالر %

٣٢٣٢١٬٧٩٠٬٠٦٨١٬٧٤٨٬٣٤٦فلسطينشركة إكسبرتس للحلول المتكاملة

للحلول المتكاملة شركة متقدمة تعمل في مجال تكنولوجيا المعلومات، وتركز الشركة استراتيجيتها على تقدیم تعتبر شركة إكسبرتس 
حلول تكنولجية ذات جودة وموثوقية عالية للعمالء لمساعدتهم على الحفاظ على االستمراریة، واإلنتاجية، واألمن، وسالمة البيانات 

المتكا للحلول  إكسبرتس  شركة  بتاریخوأنظمتها.  الفلسطيني  الوطني  االقتصاد  وزراة  لدى  مسجلة  الخصوصية  المساهمة  ملة 
دوالر أمریكي. ١٬٣٦٩٬٢٣١) وبرأسمال قدره ٥٦٢٥٠٨٤١٦تحت تسجيل رقم (٢٠١٠كانون األول ٢٨

یوضح الجدول التالي ملخص الحركة المتعلقة باستثمار البنك في الشركة الحليفة:

أیلول ٣٠
٢٠٢٢

كانون األول  ٣١
٢٠٢١

دوالر أمریكي دوالر أمریكي 
١٬٧٤٨٬٣٤٦١٬٦٣٣٬٤٧٢رصيد بدایة الفترة/ السنة 

٤١٬٧٢٢١٨١٬٧٢٨حصة البنك من نتائج أعمال الشركة الحليفة 
) ٦٦٬٨٥٤(-الدخل الشامل اآلخرى للشركة الحليفةبنود حصة البنك من 

١٬٧٩٠٬٠٦٨١٬٧٤٨٬٣٤٦رصيد نهایة الفترة/ السنة 



١٧

موجودات ضریبية مؤجلة .١١

المتوقعة المتعلقة بالتسهيالت االئتمانية المباشرة للمرحلتين األولى  تم احتساب الموجودات الضریبية المؤجلة على الخسائر اإلئتمانية
نهایة   تعویض  مخصصات  إلى  باإلضافة  المطفأة  بالكلفة  المالية  والموجودات  مصرفية  ومؤسسات  بنوك  لدى  واألرصدة  والثانية 

الفترة/ السنة:الخدمة والقضایا، فيما یلي تفاصيل الحركة على حساب الموجودات الضریبية المؤجلة خالل

وفقًا لقوانين ضریبة الدخل الساریة  ٪٢٦٬٧والمطلوبات الضریبية المؤجلة ما نسبته بلغ معدل ضریبة الدخل على الموجودات 
في فلسطين. 

موجودات أخرى .١٢

ودائع سلطة النقد الفلسطينية .١٣
أیلول ٣٠

٢٠٢٢
كانون األول  ٣١

٢٠٢١
دوالر أمریكي أمریكي دوالر 

-٢٨٬٤٦٤٬٨٨٩أشهر٣ودائع ألجل تستحق خالل فترة 

٥٦٬٩٢٩٬٨١١٩٦٬٢٥٢٬٦٠٠أشهر٣ودائع ألجل تستحق خالل فترة أكثر من 
٨٥٬٣٩٤٬٧٠٠٩٦٬٢٥٢٬٦٠٠

أیلول ٣٠
٢٠٢٢

كانون األول  ٣١
٢٠٢١

دوالر أمریكي دوالر أمریكي 
٤٬٥٥٠٬١٥٧٣٬٧٨٦٬٤٢٨رصيد بدایة الفترة/ السنة 

١٤٣٬٩٩٩٧٦٣٬٧٢٩إضافات 
٤٬٦٩٤٬١٥٦٤٬٥٥٠٬١٥٧رصيد نهایة الفترة/ السنة 

أیلول ٣٠
٢٠٢٢

كانون األول  ٣١
٢٠٢١

دوالر أمریكي دوالر أمریكي 
-١٥٬٤٤٩٬٤٣٨بنوك -أدوات مالية مشتقة موجبة 

٦٬٢٥٩٬٣٢٦٧٬٧٥٢٬٤٠١شيكات مقاصة  
٤٬٩٣٥٬٧٠٠٤٬٨٨٩٬٨٨١فوائد مستحقة وغير مقبوضة 

٢٬٥٧٧٬٣٣٦١٬٦١٧٬٦٦١مصاریف مدفوعة مقدماً 
١٬٣٨٦٬٠٠٧١٬٤٦٦٬٥٠١ستثماراالدفعات على حساب 

٢٬٨٥٥٬٥٦٦٦٬٩١٧٬٣٨٤عمالء -أدوات مالية مشتقة موجبة 
٢٨٥٬٠٠٤٢٦٣٬٣٠٥قرطاسية ومطبوعات

١٢٠٬٤٧١٤٨١٬٨٨٥ملكيتها للبنك وفاء لدیون متعثرة موجودات آلت 
٦١٣٬٤٢٦٦٥٨٬٥٢٦أخرى 

٣٤٬٤٨٢٬٢٧٤٢٤٬٠٤٧٬٥٤٤
) ٤٨٥٬٣١٢((٤٨٥٬٣١٢)ینزل: مخصص خسائر ائتمانية متوقعة

٣٣٬٩٩٦٬٩٦٢٢٣٬٥٦٢٬٢٣٢



١٨

ودائع بنوك ومؤسسات مصرفية .١٤
أیلول ٣٠

٢٠٢٢
كانون األول  ٣١

٢٠٢١
أمریكي دوالر دوالر أمریكي 

بنوك ومؤسسات مصرفية داخل فلسطين: 
١٥٠٬١٦٠٧٤٢٬٠٦٢حسابات جاریة وتحت الطلب 

٣٬٣٠٣٬٣٧٤٩٬٩٤٦٬١٠٢ودائع تبادلية تستحق خالل فترة ثالثة أشهر 
٣٬٤٥٣٬٥٣٤١٠٬٦٨٨٬١٦٤

ودائع العمالء.١٥

تأمينات نقدیة .١٦

یشمل هذا البند تأمينات نقدیة مقابل: 
أیلول ٣٠

٢٠٢٢
كانون األول  ٣١

٢٠٢١
دوالر أمریكي دوالر أمریكي 

٧٦٬٩٨٤٬٠٣٧٩٠٬٣٢٧٬٧٥٧تسهيالت ائتمانية مباشرة 
٨٬٩٢٣٬١٧٦٩٬٠٤٠٬٥١٣تسهيالت ائتمانية غير مباشرة 

١٩٬٣٥٥٬٢٧٣٢٥٬٤٠٤٬٢٤٣أخرى 
١٠٥٬٢٦٢٬٤٨٦١٢٤٬٧٧٢٬٥١٣

أموال مقترضة .١٧

فيما یلي تفاصيل هذا البند: 

أیلول ٣٠
٢٠٢٢

كانون األول  ٣١
٢٠٢١

دوالر أمریكي دوالر أمریكي 
٣٢٬٠٠٠٬٠٠٠-*بنك االستثمار األوروبي

١٬٦٦٦٬٦٦٧٥٬٠٠٠٬٠٠٠**البنك األوروبي  إلعادة االعمار والتنمية
١٬٦٦٦٬٦٦٧٣٧٬٠٠٠٬٠٠٠

أیلول ٣٠
٢٠٢٢

كانون األول  ٣١
٢٠٢١

أمریكي دوالر دوالر أمریكي 
٣٦٢٬٠٥٦٬٢١٣٣٥٦٬١٩١٬٢٣٦حسابات جاریة وتحت الطلب 

٣٧٧٬٦٩٨٬٣٧٠٤٠٧٬٢٩١٬٥٠٣ودائع التوفير 
٣٢٠٬٦٥٣٬١٢٠٣٠٥٬٤٦٠٬٣١١ودائع ألجل وخاضعة إلشعار

١٬٠٦٠٬٤٠٧٬٧٠٣١٬٠٦٨٬٩٤٣٬٠٥٠



١٩

مليون دوالر أمریكي بهدف تمویل  ٣٢مع بنك االستثمار األوروبي بمبلغ  قرض  بتوقيع اتفاقية  ٢٠٢١عام  قام البنك خالل  *
حيث استحق القسط  قسط نصف سنوي١٤تسهيالت ائتمانية لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة. یسدد هذا القرض بموجب 

ة سنویة بمعدل یستحق على القرض فائد.٢٠٢٩تشرین األول  ٢٦وینتهي السداد بتاریخ  ٢٠٢٢نيسان  ٢٦األول بتاریخ  
سداد كامل قيمة القرض.+ ليبور ستة شهور. قام البنك خالل الفترة ب٪٢٬٤١٦

مليون دوالر أمریكي  ٥بتوقيع اتفاقية قرض مع البنك األوروبي إلعادة اإلعمار والتنمية بمبلغ  ٢٠٢١كما قام البنك خالل عام  **  
متوسط. یسدد هذا القرض بموجب ثالثة أقساط نصف سنویة، یبدأ  بهدف تمویل تسهيالت ائتمانية لدعم المنشآت الصغيرة وال

بتاریخ   األول  القسط  استحق  حيث  أشهر،  ستة  سماح  فترة  بعد  الثاني  ٣١السداد  بتاریخ ٢٠٢٢كانون  السداد  وینتهي 
% + ليبور. ٣٬٥. یستحق على القرض فائدة سنویة بمعدل ٢٠٢٣كانون الثاني ٣١

مخصصات الضرائب .١٨
أیلول ٣٠

٢٠٢٢
كانون األول  ٣١

٢٠٢١
دوالر أمریكي دوالر أمریكي 

٥٬٦١٧٬٨٦٢٢٬٣٣٩٬١٢٢الرصيد بدایة الفترة/ السنة 
٤٬٩١١٬٩٣٩٦٬٩٣٦٬٨٠٧اإلضافات للفترة/ السنة 

) ٣٬٦٥٨٬٠٦٧() ٢٬٦٤٩٬٦٢٦(سلفيات وضرائب مدفوعة 
-) ٢٬٨٣٣٬٦٥٨(وفر سنوات سابقة 

٥٬٠٤٦٬٥١٧٥٬٦١٧٬٨٦٢رصيد نهایة الفترة/ السنة  

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

مما نتج عنها  ٢٠٢١عام حتى توصل البنك إلى تسویة نهائية مع دائرة ضریبة الدخل وضریبة القيمة المضافة عن نتائج أعماله 
. المختصرةقائمة الدخل المرحلية الموحدةدوالر أمریكي تم قيدها في ٢٬٨٣٣٬٦٥٨وفر بقيمة 

لضریبة الدخل   النسبة القانونية  النسبة القانونية لضریبة القيمة المضافة  ٪١٥بلغت  كما في  ٪١٦، كما بلغت  أیلول٣٠وذلك 
بشأن ضریبة الدخل،  ٢٠١١) لعام  ٨بشأن تعدیل القرار بقانون رقم (٢٠١٤) لسنة  ٤. استنادًا ألحكام القرار بقانون رقم (٢٠٢١

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

ما یلي:المختصرةالمرحلية الموحدةتمثل الضرائب الظاهرة في قائمة الدخل
أیلول٣٠

٢٠٢٢
أیلول٣٠

٢٠٢١
دوالر أمریكي دوالر أمریكي 

٤٬٩١١٬٩٣٩٤٬٠٧٧٬٣٣٥التخصيص للفترة 
-) ٢٬٨٣٣٬٦٥٨(وفر سنوات سابقة 

(١٩٣٬٥٠٨)) ٢٤٨٬٢٩٢(خصم تشجيعي 
(٣٧٣٬٤٦٨)) ١٤٣٬٩٩٩(موجودات ضریبية مؤجلة
١٬٦٨٥٬٩٩٠٣٬٥١٠٬٣٥٩مصروف الضریبة للفترة 



٢٠

مخصصات متنوعة .١٩
یشمل هذا البند المخصصات التالية: 

یتم التخصيص لتعویض نهایة الخدمة للموظفين وفقًا لقانون العمل الساري المفعول في فلسطين ونظام شؤون الموظفين الخاص  
بالبنك.  

مطلوبات أخرى .٢٠
أیلول ٣٠

٢٠٢٢
كانون األول  ٣١

٢٠٢١
دوالر أمریكي دوالر أمریكي 

٩٬٧٦٧٬٦٦٨١٧٬٦١٨٬٢٠٢شيكات مصدقة وحواالت واردة 
٤٬٣٨٠٬٤١٣٤٬٣٨٢٬٧٧٢فوائد مستحقة غير مدفوعة

٢٬٧٠٢٬٧٩٦٢٬٤٠٧٬٤٣٧عموالت مقبوضة غير مستحقة 
١٬٩٧٢٬٦٢٤٢٬٥٩٣٬٦٠٠مكافآت وحوافز ومصاریف مستحقة

١٬٥٩٠٬٨١٨٣٨٤٬٢٤٨ذمم دائنة
٤٧٤٬٧٢٤٣٦٦٬٤٠٨توزیعات أرباح نقدیة غير مدفوعة

٣٣٠٬٥٢٢٣٣٠٬٥٢٢التسهيالت االئتمانية غير المباشرةمخصص خسائر 
٢٨٢٬٧٥٠٣٧٧٬٠٠٠مكافأت مستحقة ألعضاء مجلس اإلدارة

١٧٣٬١٥٤٣٨٨٬٥٤٩أمانات مؤقتة 
٣٬٥٠٤٬٥٤٠-أدوات مالية مشتقة سالبة

٢٦٩٬٤٧٣٢٬٦٩٤٬٥٣٠أخرى 
٢١٬٩٤٤٬٩٤٢٣٥٬٠٤٧٬٨٠٨

توزیعات أرباح نقدیة وأسهم .٢١

دوالر أمریكي  ٩٬٨٣٤٬٤٠٠توزیع أرباح بمبلغ  ٢٠٢٢ يسان  ن ٢٦أقرت الهيئة العامة للبنك في جلستها العادیة التي إنعقدت بتاریخ
دوالر أمریكي كأرباح نقدیة على مساهمي البنك كٌل بنسبة  ٦٬٢٦٨٬١٩٦دوالر أمریكي كتوزیعات أسهم و٣٬٥٦٦٬٢٠٤ وذلك بواقع  

.ما یملكه من أسهم البنك

رصيد
السنة الفترة /بدایة 

المكون 
السنة الفترة/خالل 

المستخدم 
السنة الفترة/خالل

رصيد
السنة الفترة/نهایة

دوالر أمریكي دوالر أمریكي دوالر أمریكي دوالر أمریكي ٢٢٠٢أیلول٣٠
٨٬١٣٦٬٤٢٦(١٬٣٨٣٬٥٠٥)٨٬٠٩٦٬٥١١١٬٤٢٣٬٤٢٠تعویض نهایة الخدمة  

٣٣٦٬٠٩٤--٣٣٦٬٠٩٤قضایا مرفوعة على البنك 
٨٬٤٧٢٬٥٢٠(١٬٣٨٣٬٥٠٥)٨٬٤٣٢٬٦٠٥١٬٤٢٣٬٤٢٠

١٢٠٢كانون األول ٣١
٨٬٠٩٦٬٥١١) ١٬٢٥٦٬٤٢٩(٧٬٤٣٩٬١٥٨١٬٩١٣٬٧٨٢تعویض نهایة الخدمة  

٣٣٦٬٠٩٤-٢٣٦٬٠٩٤١٠٠٬٠٠٠قضایا مرفوعة على البنك 
٨٬٤٣٢٬٦٠٥) ١٬٢٥٦٬٤٢٩(٧٬٦٧٥٬٢٥٢٢٬٠١٣٬٧٨٢



٢١

دوالر أمریكي  ٧٬٤٥٣٬٨٢٠توزیع أرباح بمبلغ  ٢٠٢١نيسان  ٨أقرت الهيئة العامة للبنك في جلستها العادیة التي إنعقدت بتاریخ  
دوالر أمریكي من حساب احتياطي المخاطر ٣٬١٨٢٬٤٠٠دوالر أمریكي كتوزیعات أسهم وذلك بواقع  ٣٬٢٦١٬٠٤٦وذلك بواقع  

دوالر أمریكي كأرباح نقدیة على مساهمي ٤٬١٩٢٬٧٧٤یكي من حساب األرباح المدورة ودوالر أمر ٧٨٬٦٤٦المصرفية العامة و
البنك كٌل بنسبة ما یملكه من أسهم البنك. 

االحتياطيات  .٢٢

احتياطي إجباري 
من األرباح الصافية سنویًا تخصص الحتساب اإلحتياطي اإلجباري. ٪١٠وفقًا لقانون الشركات وقانون المصارف یقتطع ما نسبته  

ال یجوز وقف هـذا االقتطاع قبل أن یبلغ مجموع المبالغ المتجمعة لهذا الحساب ما یعادل رأسمال البنك. ال یجوز توزیع اإلحتياطي  
إال بموافقة مسبقة من سلطة النقد الفلسطينية. لم یقم البنك بإقتطاع اإلحتياطي اإلجباري حيث أن هذه  اإلجباري على المساهمين

. المختصرةالموحدة القوائم المالية المرحلية

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

٪ ٠٬٥التسهيالت االئتمانية المباشرة بعد طرح مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة للتسهيالت االئتمانية والفوائد واألرباح المعلقة و
الفلسطينية رقم ( النقد  لتعميم سلطة  المباشرة. وفقًا  التسهيالت االئتمانية غير  تكوین إحتيا٢٠١٣/ ٥٣من  طي مخاطر  )، ال یتم 

مصرفية عامة مقابل التسهيالت االئتمانية المباشرة الممنوحة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في حال انطبقت عليها الشروط الواردة 
البنك خالل عام   (٢٠١٨في التعميم. قام  رقم  حساب هذا  ٩بتطبيق معيار التقاریر المالية الدولي  ) وتسجيل أثر المعيار من 

علق بالخسائر االئتمانية المتوقعة الخاصة بالمرحلتين األولى والثانية وفقًا لتعليمات سلطة النقد الفلسطينية رقم  االحتياطي بما یت
بناًء على قرار الهيئة  ). ال یجوز التصرف بهذا االحتياطي أو توزیعه إال بموافقة مسبقة من سلطة النقد الفلسطينية.٢/٢٠١٨(

سلطة   الفلسطينية، قام البنكالعامة للبنك وموافقة  البالغ  ٢٠٢١خالل عام  النقد  رصيد االحتياطي  دوالر  ٣٬١٨٢٬٤٠٠برسملة 
أمریكي عبر توزیعات أسهم. 

احتياطي التقلبات الدوریة

٪ ١٥) وبنسبة  ٦/٢٠١٥یمثل بند احتياطي التقلبات الدوریة قيمة االقتطاعات التي تمت وفقًا لتعليمات سلطة النقد الفلسطينية رقم (
من صافي االرباح بعد الضرائب، حيث توقف المصرف عن اقتطاع هذه النسبة واضافتها على بند االحتياطي بموجب تعليمات 

من االصول المرجحة بالمخاطر كمصد رأس المال المضاد للتقلبات الدوریة، وقد ٪ ٠٬٥٧) والتي حددت ما نسبته  ٢٠١٨/ ٠١رقم (
غ المكونة في بند احتياطي التقلبات الدوریة ألغراض هذا المصد، وبموجب التعليمات  سمحت التعليمات للمصارف استغالل المبال 

من االصول المرجحة بالمخاطر كمصد رأس المال المضاد للتقلبات الدوریة للعام ٪٠٬٦٦) تم احتساب ما نسبته ٢٠١٩/ ١٣رقم (
النقد الفلسطينية خالل عام  ٢٠١٩ سلطة  أصدرت  للتقلبات ) ٢٠٢٢/ ٨تعليمات رقم (٢٠٢٢،  مصد رأس المال المضاد  بشأن 

) من األصول المرجحة بالمخاطر تحتسب بشكل سنوي،  حيث بلغ مصد رأس المال  ٪٢٬٥-٠الدوریة بحيث تكون النسبة ما بين ( 
یة  على المصرف االلتزام بتكوین مصد رأس المال للتقلبات الدور یجبو ٪٠.٥ما نسبته ٢٠٢١المضاد للتقلبات الدوریة عن العام 

، یحظر  ٢٠٢٣واالفصاح ضمن البيانات المالية المرحلية والختامية اعتبارًا من شهر حزیران  ٢٠٢٣آذار  ٣١خالل مدة أقصاها  
بموجب موافقة خطية وذلكعلى المصارف التصرف بالمبالغ المرصدة ببند احتياطي التقلبات الدوریة ألي غرض باستثناء الرسملة  

الموحدة مرحلية  اللم یقم البنك باقتطاع إحتياطي التقلبات الدوریة حيث أن هذه القوائم المالية  .نيةمسبقة من سلطة النقد الفلسطي
. مختصرة
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مخصص خسائر ائتمانية متوقعة، بالصافي.٢٣
) على الموجودات المالية حسب الجدول أدناه:  ٩یمثل هذا البند أثر معيار التقاریر المالية رقم (

صافي أرباح موجودات مالية .٢٤
أیلول  ٣٠

٢٠٢٢
أیلول  ٣٠

٢٠٢١
أمریكي دوالر دوالر أمریكي 

١٬٦٠٦٬٦١٤٨٦٥٬١٧٠من خالل بنود الدخل الشامل توزیعات أرباح من موجودات مالية بالقيمة العادلة 
١٬٠٥٤٬٧٣٩٥٧١٬٧٤٤األرباح أو الخسائر موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل أرباح تقييم 
٥٨٧٬٣٧١١٠٢٬٧٣٣األرباح أو الخسائر موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل أرباح بيع 

١٢٦٬٩٣٩٢٤٬٩٧٧من خالل  األرباح أو الخسائرتوزیعات أرباح موجودات مالية بالقيمة العادلة 
٣٬٣٧٥٬٦٦٣١٬٥٦٤٬٦٢٤

وما في حكمه نقد ال.٢٥
التدفقات النقدیة المرحلية الموحدة المختصرة من المبالغ المبينة في قائمة المركز المالي  یتكون النقد وما في حكمه الظاهر في قائمة  

المرحلية الموحدة المختصرة كما یلي:
أیلول  ٣٠

٢٠٢٢
أیلول  ٣٠

٢٠٢١
دوالر أمریكي دوالر أمریكي 

٢٢١٬٠٢٨٬١٣٧٢٨٩٬١٣٢٬٥٦٧نقد وأرصدة لدى سلطة النقد الفلسطينية 
١٧٤٬٠١٤٬٧٤٣١٥٠٬٣٣٠٬٤٣٧یضاف: أرصدة لدى بنوك ومؤسسات مصرفية  

ودائع البنوك والمؤسسات المصرفية وسلطة النقد التي تستحق خالل  ینزل:  
) ٤٢٬٥٠٤٬٤٤٢((٣١٬٩١٨٬٤٢٣)ثالثة أشهر 

) ٤٬٩٣٦٬٥٢٩((٧٬٧٢٣٬٩٥٨)أرصدة لدى بنوك ومؤسسات مصرفية تستحق خالل فترة أكثر من ثالثة أشهر
) ١٥٬٥٥٢٬٠٤٨((١٢٬٩٧٢٬٥٤٠)النقد مقيد السحب 

) ١٠٥٬٩٣٠٬١٠٠((١٠٣٬٧٢٦٬٠٦٨)متطلبات االحتياطي اإللزامي النقدي 
٢٣٨٬٧٠١٬٨٩١٢٧٠٬٥٣٩٬٨٨٥

أیلول ٣٠
٢٠٢٢

أیلول ٣٠
٢٠٢١

دوالر أمریكي دوالر أمریكي 
٧٬٤٨٥٬٥٧٣٧٬٣٨٢٬٠٨٤خسائر ائتمانية على تسهيالت إئتمانية مباشرة من المرحلة الثالثة 

) ٣٬٥٩٤٬٢٩٤((٣٬٨١٥٬٦٣٧)استرداد خسائر ائتمانية على تسهيالت إئتمانية مباشرة من المرحلة الثالثة
یبين مخصصات الخسائر االئتمانية للتسهيالت صافي إضافات والتناقالت

٤٬٤٥٥٬٠٧٦١٬٣٥١٬٠٠٠المباشرة من المرحلتين األولى والثانية 
١٥٠٬٠٠٠٧٤٬٠٠٠خسائر ائتمانية متوقعة على موجودات مالية بالكلفة المطفأة  

مباشرة مضى على تعثرها أكثر منمخصصات على تسهيالت إئتمانية
-٨٠٬١٧٩سنوات٦

على تسهيالت إئتمانية مباشرة مضى على تعثرها أكثر من  مخصصات استرداد 
) ٢٢٬١٣٣((٢٠١٬٥٩٤)سنوات٦

٨٬١٥٣٬٥٩٧٥٬١٩٠٬٦٥٧
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األساسية والمخفضة للسهم من ربح الفترةالحصة .٢٦

إن تفاصيل هذا البند هي كما یلي:
أیلول ٣٠

٢٠٢٢
أیلول ٣٠

٢٠٢١
دوالر أمریكي 

١٤٬٥٣٦٬٠٢٣٩٬٦٧٥٬٨٢١ربح الفترة العائد لمساهمي الشركة األم 

سـهم 
١٠٠٬٠٠٠٬٠٠٠١٠٠٬٠٠٠٬٠٠٠المعدل المرجح لعدد األسهم المكتتب بها

دوالر أمریكي 
٠٬١٤١٠٬٠٩٧الحصة األساسية والمخفضة للسهم من ربح الفترة 

العالقة جهات ذات .٢٧

یعتبر البنك المساهمين الرئيسيين وأعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة العليا وأیة شركات یسيطرون عليها أو لهم القدرة على التأثير بها 
(شركات لهم نصيب فيها) كجهات ذات عالقة. تمت خالل الفترة /السنة معامالت مع هذه الجهات كما یلي:

أیلول ٣٠
٢٠٢٢

األول  كانون ٣١
٢٠٢١

دوالر أمریكي دوالر أمریكي طبيعة العالقة 
بنود داخل قائمة المركز المالي: 

٤٬٦٠٠٬٨٠١٥٬٩٣٣٬١٧٥مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذیة*تسهيالت ائتمانية مباشرة 
١٤٬١٢٤٬٢١٥١٤٬٩٦٧٬٥٧٥مساهمون واطراف ذوي صلة للمساهمين*تسهيالت ائتمانية مباشرة 

٣٬٨٢١٬٤٤٦٣٬٠١٨٬٧٤٠مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذیة*ودائع العمالء 
٥٬٧٨٢٬١١٥٤٬٦٦٧٬٢٣١مساهمون واطراف ذوي صلة للمساهمين*ودائع العمالء 

٤٦١٬١٠٠٣٧٧٬٠٠٠مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذیة * مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة المستحقة
١٣٬٢٥٥٢٢٬٧٥٥مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذیة*  ائتمانية غير مباشرةتسهيالت 

١٬٦١٠٬٨٠٨١٬٩٥١٬٢٣٣مساهمون واطراف ذوي صلة للمساهمين*تسهيالت ائتمانية غير مباشرة
٣٠٧٬١١٦٥٤٣٬٤٧٣مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذیة*  السقوف غير المستغلة 
٢٬٩٥٦٬٩٨٥٣٬٨٥٩٬٦٦٢مساهمون واطراف ذوي صلة للمساهمين*السقوف غير المستغلة 

أیلول  ٣٠
٢٠٢٢

أیلول  ٣٠
٢٠٢١

دوالر أمریكي دوالر أمریكي 
بنود عناصر قائمة الدخل: 

١٬٤٦٨٬٠٣٩٨٩٧٬٧٧١اإلدارة التنفيذیة ومجلس اإلدارة وأخرى* فوائد وعموالت دائنة

٢٨٬٩٤٩٩٥٬٣٦٤اإلدارة التنفيذیة ومجلس اإلدارة وأخرى* مدینة فوائد وعموالت 

١٬٦٩٢٬٦٤٣١٬٣٠٦٬٤٩٧اإلدارة التنفيذیة ومجلس اإلدارة وأخرى* رواتب ومكافآت  

٦١٦٬٤٧٤٤٨٨٬٠٧٠اإلدارة التنفيذیة ومجلس اإلدارة وأخرى* بدل حضور جلسات ومكافآت مجلس اإلدارة  



٢٤

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

 ما  ٢٠٢١كانون األول ٣١و٢٠٢٢أیلول  ٣٠تشكل التسهيالت االئتمانية المباشرة الممنوحة لجهات ذات عالقة كما في
%، على التوالي، من صافي التسهيالت االئتمانية المباشرة. ٢٬١٩% و١٬٩٩نسبته 

  ما  ٢٠٢١كانون األول  ٣١و٢٠٢٢أیلول  ٣٠تشكل التسهيالت االئتمانية المباشرة الممنوحة لجهات ذات عالقة كما في
على التوالي، من قاعدة رأسمال البنك.%١٣٬٤٥و%١١٬٦٠نسبته 

٧٬٥إلى  ٪ ٣ت االئتمانية المباشرة الممنوحة لجهات ذات عالقة بالدوالر األمریكي بين  تتراوح أسعار الفائدة على التسهيال٪ .

 ٤٬٠٥% إلى  ١٬٥تتراوح أسعار الفائدة على الودائع بالدوالر األمریكي بين .%

 ٢إلى ٪٠٬٥تتراوح أسعار الفائدة على الودائع باليورو بين٪ .

قياس القيمة العادلة .٢٨

: ٢٠٢١كانون األول ٣١و٢٠٢٢أیلول٣٠اإلفصاحات الكمية لقياس القيمة العادلة والتسلسل الهرمي للموجودات كما في فيما یلي  

قياس القيمة العادلة بإستخدام

المجموع ٢٢٠٢أیلول٣٠

أسعار التداول في  
أسواق مالية نشطة  
(المستوى األول)

معطيات جوهریة  
یمكن مالحظتها 
(المستوى الثاني)

معطيات جوهریة ال  
یمكن مالحظتها 
(المستوى الثالث)

دوالر أمریكيدوالر أمریكيدوالر أمریكيدوالر أمریكيتاریخ القياس 

موجودات مالية بالقيمة العادلة: 
موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل  

): ٧األرباح او الخسائر (إیضاح 
--٢٠٢٢١٦٬٩٢٥١٦٬٩٢٥أیلول ٣٠بورصة فلسطين –مدرجة 
--٢٠٢٢٢٬٢٥٢٬٥٣٩٢٬٢٥٢٬٥٣٩أیلول ٣٠أسواق أجنبية–مدرجة 

موجودات مالية بالقيمة العادلة من  
خالل بنود الدخل الشامل االخرى  

): ٨(إیضاح 
--٢٠٢٢٢٬١٥٢٬٣٨٢٢٬١٥٢٬٣٨٢أیلول ٣٠بورصة فلسطين –مدرجة 

--٢٠٢٢٢٧٬٥٠٦٬١٤١٢٧٬٥٠٦٬١٤١أیلول ٣٠أسواق أجنبية–مدرجة 
٧٣٩٬٧٥٠--٢٠٢٢٧٣٩٬٧٥٠أیلول ٣٠غير مدرجة 

الموجودات التي تقاس بالقيمة 
العادلة على أساس متكرر 

بنوك –أدوات مالية مشتقة موجبة 
--٢٠٢٢١٥٬١٢٢٬٤٣٨١٥٬١٢٢٬٤٣٨أیلول ٣٠)١٢(إیضاح 

عمالء  –أدوات مالية مشتقة موجبة 
--٢٠٢٢٢٬٨٥٥٬٥٦٦٢٬٨٥٥٬٥٦٦أیلول ٣٠)١٢(إیضاح 

موجودات مالية تم اإلفصاح عنها  
بالقيمة العادلة:

موجودات مالية بالكلفة المطفأة  
): ٩(إیضاح 

--٢٠٢٢٩٬٩٩٨٬٤٧٨٩٬٩٩٨٬٤٧٨أیلول ٣٠غير مدرجة –سندات دین أجنبية 
--٢٠٢٢٧٬٢٨٨٬٢٧٤٧٬٢٨٨٬٢٧٤أیلول ٣٠غير مدرجة –سندات دین محلية 

--٢٠٢٢٦٬٦٢١٬٥٣٧٦٬٦٢١٬٥٣٧أیلول ٣٠اذونات الخزینة 



٢٥

إجراء تحویالت ألدوات مالية بين ٢٠٢١كانون األول  ٣١والعام المنتهي في  ٢٠٢٢أیلول٣٠لم یتم خالل الفترة المنتهية في  
المستویين األول والثاني كما لم یتم إجراء أیة تحویالت من وإلى المستوى الثالث.

قياس القيمة العادلة بإستخدام

المجموع 

أسعار التداول في  
أسواق مالية نشطة  
(المستوى األول)

معطيات جوهریة  
یمكن مالحظتها 
(المستوى الثاني)

معطيات جوهریة ال  
یمكن مالحظتها 

الثالث)(المستوى  

دوالر أمریكيدوالر أمریكيدوالر أمریكيدوالر أمریكيتاریخ القياس ١٢٠٢كانون األول ٣١

موجودات مالية بالقيمة العادلة: 
موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل  

): ٧األرباح او الخسائر (إیضاح 
- - ٢٠٢١٨٤٬٧٤٠٨٤٬٧٤٠األول  كانون ٣١بورصة فلسطين –مدرجة 
--٢٠٢١٢٬٤٠٣٬٨٠٨٢٬٤٠٣٬٨٠٨كانون األول  ٣١أسواق أجنبية–مدرجة 

موجودات مالية بالقيمة العادلة من  
خالل بنود الدخل الشامل االخرى  

): ٨(إیضاح 
- - ٢٠٢١٢٬٣١٨٬٥٥٥٢٬٣١٨٬٥٥٥كانون األول  ٣١بورصة فلسطين –مدرجة 
- - ٢٠٢١٢٢٬٩٤٠٬٦٩٢٢٢٬٩٤٠٬٦٩٢كانون األول  ٣١أسواق أجنبية–مدرجة 
٧٣٩٬٧٥٠- - ٢٠٢١٧٣٩٬٧٥٠كانون األول  ٣١غير مدرجة 

الموجودات التي تقاس بالقيمة العادلة  
على أساس متكرر

- أدوات مالية مشتقة موجبة 
- - ٢٠٢١٦٬٩١٧٬٣٨٤٦٬٩١٧٬٣٨٤كانون األول  ٣١)١٢عمالء(إیضاح  

موجودات مالية تم اإلفصاح عنها  
بالقيمة العادلة:

موجودات مالية بالكلفة المطفأة  
): ٩(إیضاح 

٢٢٬٩٠٢٬٨٩٢- - ٢٠٢١٢٢٬٩٠٢٬٨٩٢كانون األول  ٣١أذونات الخزینة  
١٧٬٠٧٧٬٥٥٠--٢٠٢١١٧٬٠٧٧٬٥٥٠كانون األول  ٣١غير مدرجة –سندات دین أجنبية 
٨٬١٣٣٬٩١٨--٢٠٢١٨٬١٣٣٬٩١٨كانون األول  ٣١غير مدرجة –سندات دین محلية 

المطلوبات التي تقاس بالقيمة 
العادلة على أساس متكرر 

- - ٢٠٢١٣٬٥٠٤٬٥٤٠٣٬٥٠٤٬٥٤٠كانون األول  ٣١)٢٠مشتقات سالبة (إیضاح  
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القيمة العادلة لألدوات المالية  

: ٢٠٢٢أیلول٣٠یمثل الجدول التالي مقارنة للقيم الدفتریة والقيم العادلة لألدوات المالية كما في 

القيمة العادلة الدفتریةالقيمة 
أیلول٣٠

٢٠٢٢
كانون األول  ٣١

٢٠٢١
أیلول٣٠

٢٠٢٢
كانون األول  ٣١

٢٠٢١
دوالر أمریكي دوالر أمریكي دوالر أمریكي دوالر أمریكي موجودات مالية 

٢٢١٬٠٢٨٬١٣٧٣٠٤٬٥٤٢٬٦٨٥٢٢١٬٠٢٨٬١٣٧٣٠٤٬٥٤٢٬٦٨٥نقد وأرصدة لدى سلطة النقد الفلسطينية
١٧٣٬٨٦١٬٩٤١١٤٦٬٦٣٠٬١٠٦١٧٣٬٨٦١٬٩٤١١٤٦٬٦٣٠٬١٠٦أرصدة لدى بنوك ومؤسسات مصرفية

٩٣٤٬٦٧٨٬٢٧٩٩٥٣٬١١٢٬٥٠١٩٣٤٬٦٧٨٬٢٧٩٩٥٣٬١١٢٬٥٠١تسهيالت ائتمانية مباشرة 
موجودات مالية بالقيمة العادلة من  

األرباح او الخسائر خالل 
٢٬٢٦٩٬٤٦٤٢٬٤٨٨٬٥٤٨٢٬٢٦٩٬٤٦٤٢٬٤٨٨٬٥٤٨أسهم مدرجة

موجودات مالية بالقيمة العادلة من  
:خالل بنود الدخل الشامل االخرى 

٢٩٬٦٥٨٬٥٢٣٢٥٬٢٥٩٬٢٤٧٢٩٬٦٥٨٬٥٢٣٢٥٬٢٥٩٬٢٤٧أسهم مدرجة
٧٣٩٬٧٥٠٧٣٩٬٧٥٠٧٣٩٬٧٥٠٧٣٩٬٧٥٠أسهم غير مدرجة 

موجودات مالية بالكلفة المطفأة: 
٩٬٩٩٨٬٤٧٨١٧٬٠٧٧٬٥٥٠٩٬٩٩٨٬٤٧٨١٧٬٠٧٧٬٥٥٠غير مدرجة –سندات دین أجنبية 
٧٬٢٨٨٬٢٧٤٨٬١٣٣٬٩١٨٧٬٢٨٨٬٢٧٤٨٬١٣٣٬٩١٨غير مدرجة –سندات دین محلية 

٦٬٦٢١٬٥٣٧٢٢٬٩٠٢٬٨٩٢٦٬٦٢١٬٥٣٧٢٢٬٩٠٢٬٨٩٢أذونات الخزینة 
٢٩٬٧٨٦٬٤٥٦٢٠٬٢١٨٬١٩٢٢٩٬٧٨٦٬٤٥٦٢٠٬٢١٨٬١٩٢موجودات مالية أخرى 
١٬٤١٥٬٩٣٠٬٨٣٩١٬٥٠١٬١٠٥٬٣٨٩١٬٤١٥٬٩٣٠٬٨٣٩١٬٥٠١٬١٠٥٬٣٨٩مجموع الموجودات

مطلوبات مالية
٨٥٬٣٩٤٬٧٠٠٩٦٬٢٥٢٬٦٠٠٨٥٬٣٩٤٬٧٠٠٩٦٬٢٥٢٬٦٠٠ودائع سلطة النقد الفلسطينية

٣٬٤٥٣٬٥٣٤١٠٬٦٨٨٬١٦٤٣٬٤٥٣٬٥٣٤١٠٬٦٨٨٬١٦٤ودائع بنوك ومؤسسات مصرفية
١٬٠٦٠٬٤٠٧٬٧٠٣١٬٠٦٨٬٩٤٣٬٠٥٠١٬٠٦٠٬٤٠٧٬٧٠٣١٬٠٦٨٬٩٤٣٬٠٥٠ودائع العمالء 
١٠٥٬٢٦٢٬٤٨٦١٢٤٬٧٧٢٬٥١٣١٠٥٬٢٦٢٬٤٨٦١٢٤٬٧٧٢٬٥١٣تأمينات نقدیة 

٦٬٦٠٠٬٠٠٠٩٬٨٠٠٬٠٠٠٦٬٦٠٠٬٠٠٠٩٬٨٠٠٬٠٠٠قروض مساندة 
١٤٬٢٦٧٬٣٧٢١٣٬١٨٠٬٢٠٥١٤٬٢٦٧٬٣٧٢١٣٬١٨٠٬٢٠٥قروض االستدامة من سلطة النقد 

١٬٦٦٦٬٦٦٧٣٧٬٠٠٠٬٠٠٠١٬٦٦٦٬٦٦٧٣٧٬٠٠٠٬٠٠٠قروض من مؤسسات مالية 
١٣٬٨٨٠٬٢٩٩١٤٬٦٥٩٬١٧٦١٣٬٨٨٠٬٢٩٩١٤٬٦٥٩٬١٧٦مطلوبات عقود اإلیجار 

١٨٬٩١١٬٦٢٤٣٢٬٣٠٩٬٨٤٩١٨٬٩١١٬٦٢٤٣٢٬٣٠٩٬٨٤٩مطلوبات مالية أخرى 
١٬٣٠٩٬٨٤٤٬٣٨٥١٬٤٠٧٬٦٠٥٬٥٥٧١٬٣٠٩٬٨٤٤٬٣٨٥١٬٤٠٧٬٦٠٥٬٥٥٧مجموع المطلوبات 
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معلومات عن قطاعات أعمال البنك .٣٠

معلومات عن أنشطة البنك:. أ

ألغراض إداریة تم توزیع أنشطة البنك إلى ثالثة قطاعات أعمال رئيسية:

وخدمات أخرى ئتمانية: یشمل متابعة ودائع العمالء األفراد ومنحهم القروض والدیون والبطاقات االحسابات األفراد.

ة األخرى الخاصة يمصرفوالخدمات الئتمانية: یشمل متابعة الودائع والتسهيالت االحسابات الشركات والمؤسسات
. بالعمالء من الشركات والمؤسسات

اتستثمار أموال البنك واإلإدارة: یشمل هذا القطاع تقدیم خدمات التداول والخزینة و الخزینة .

یلي معلومات قطاعات األعمال موزعة حسب األنشطة: فيما 

معلومات التوزیع الجغرافي.ب
الجغرافي:مصاریف الرأسمالية حسب القطاع الفيما یلي توزیع إیرادات وموجودات البنك و 

المجموع 

خدمات مصرفية  
لألفراد

خدمات مصرفية  
أخرى الخزینةللشركات 

أیلول  ٣٠
٢٠٢٢

أیلول ٣٠
٢٠٢١

دوالر أمریكي دوالر أمریكي دوالر أمریكي دوالر أمریكي دوالر أمریكي دوالر أمریكي 
١٨٬٩٦٨٬٥٥٧٣٩٬٧٩٨٬٥٨٩١١٬١٧١٬٤١٤٧٠٩٬٢٣٣٧٠٬٦٤٧٬٧٩٣٦١٬٠١٥٬٢٩٣إجمالي اإلیرادات 

) ٥٬١٩٠٬٦٥٧() ٨٬١٥٣٬٥٩٧(--) ٦٬٩١٧٬٠٣٩() ١٬٢٣٦٬٥٥٨(مخصص خسائر االئتمان 
٦٢٬٤٩٤٬١٩٦٥٥٬٨٢٤٬٦٣٦نتائج قطاع األعمال 

) ٤٢٬٣٨٧٬٩٠٠() ٤٦٬٢٧١٬٨٩٢(مصاریف غير موزعة 
١٦٬٢٢٢٬٣٠٤١٣٬٤٣٦٬٧٣٦الربح قبل الضرائب 
) ٣٬٥١٠٬٣٥٩() ١٬٦٨٥٬٩٩٠(مصروف الضرائب 

١٤٬٥٣٦٬٣١٤٩٬٩٢٦٬٣٧٧ربح الفترة

معلومات أخرى 
٤٬٨٨٨٬٤٣٤٢٬٢٩٦٬٢٩٤مصاریف رأسمالية 

٤٬٢١٦٬٤٩٢٤٬١١٦٬٨٧٧استهالكات وإطفاءات 

أیلول٣٠
٢٠٢٢

كانون األول  ٣١
٢٠٢١

٣٠٣٬٤٧٤٬٩٨٧٦٣١٬٢٠٣٬٢٩٢٤٥٣٬٢٥٦٬١٧٢٨٩٬٥٨١٬٠٧٠١٬٤٧٧٬٥١٥٬٥٢١١٬٥٦٢٬١٦٥٬٣٠٩إجمالي موجودات القطاع 

٧٣٤٬٤٨٤٬٩٠٠٤٣١٬١٨٥٬٢٨٩١١١٬٣٨٢٬٢٧٣٤٩٬٣٤٤٬٢٧٨١٬٣٢٦٬٣٩٦٬٧٤٠١٬٤٢٤٬٣٩٣٬٩٨٣مالي مطلوبات القطاع إج

المجموع دولي محلي 
أیلول٣٠

٢٠٢٢
أیلول ٣٠

٢٠٢١
أیلول ٣٠

٢٠٢٢
أیلول ٣٠

٢٠٢١
أیلول ٣٠

٢٠٢٢
أیلول ٣٠

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

٦٩٬٣٨٩٬٤٠٧٥٨٬٨٣٧٬٣٩٤١٬٢٥٨٬٣٨٦٢٬١٧٧٬٨٩٩٧٠٬٦٤٧٬٧٩٣٦١٬٠١٥٬٢٩٣إجمالي اإلیرادات 

٤٬٨٨٨٬٤٣٤٢٬٢٩٦٬٢٩٤--٤٬٨٨٨٬٤٣٤٢٬٢٩٦٬٢٩٤المصاریف الرأسمالية 

المجموع دولي محلي 
أیلول٣٠

٢٠٢٢
كانون األول  ٣١

٢٠٢١
أیلول٣٠

٢٠٢٢
كانون األول  ٣١

٢٠٢١
أیلول٣٠

٢٠٢٢
كانون األول  ٣١

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

١٬٢٥١٬٦٤٠٬٦٦٢١٬٣٢٤٬٤٥٢٬١٣٣٢٢٥٬٨٧٤٬٨٥٩٢٣٧٬٧١٣٬١٧٦١٬٤٧٧٬٥١٥٬٥٢١١٬٥٦٢٬١٦٥٬٣٠٩ع الموجودات مجمو 
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إرتباطات والتزامات محتملة .٣١
مقابل ما یلي:ةالتزامات محتملالمختصرةالمرحلية الموحدةعلى البنك بتاریخ القوائم المالية 

أیلول ٣٠
٢٠٢٢

كانون األول  ٣١
٢٠٢١

دوالر أمریكي والر أمریكي د
٤٦٬٣٤٤٬٥٨١٤٦٬١٥٩٬١٣١كفاالت

٦٬٩٧١٬٩٢٩١٠٬٥٠٥٬٧٢٨مستندیةإعتمادات
٨٣٬٠٥٦٢٬١٦٧٬٣٤٤قبوالت 

٨٦٬٤٧٧٬١٥٨٧٩٬٣٧٠٬٤٥١سقوف تسهيالت ائتمانية مباشرة غير مستغلة
١٣٩٬٨٧٦٬٧٢٤١٣٨٬٢٠٢٬٦٥٤

مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة على التسهيالت االئتمانية غير المباشرة  
) ٣٣٠٬٥٢٢() ٣٣٠٬٥٢٢()٢٠(إیضاح 

١٣٩٬٥٤٦٬٢٠٢١٣٧٬٨٧٢٬١٣٢

٢٨٬٤٧٧٬٧٠٣مبلغ٢٠٢١كانون األول  ٣١و٢٠٢٢أیلول٣٠بلغت العقود اآلجلة لبيع وشراء العمالت للعمالء القائمة كما في 
الرتباطات وااللتزامات المحتملة دوالر أمریكي، على التوالي، وال یتم اإلفصاح عنها ضمن ا٧٥٬٤١٨٬٦١٨دوالر أمریكي ومبلغ  

نظرًا لقيام البنك بتغطية مخاطر هذه العقود عبر إبرام عقود مقابلة لها لدى بنوك أخرى، باإلضافة إلى قيامه بحجز تأمينات نقدیة  
. من كل عقد لتغطية أیة انحرافات قد تحدث في األسعار أو عدم التزام العميل بالعقد٪١٠إلى ٪٥بنسبة 

الحركة على إجمالي التسهيالت اإلتمانية غير المباشرة:فيما یلي 

٢٠٢٢أیلول ٣٠
المجموع ) ٣المرحلة () ٢المرحلة () ١المرحلة (

دوالر أمریكي دوالر أمریكي دوالر أمریكي دوالر أمریكي 
١٣٨٬٢٠٢٬٦٥٤--١٣٨٬٢٠٢٬٦٥٤رصيد بدایة الفترة 

١٬٦٧٤٬٠٧٠--١٬٦٧٤٬٠٧٠صافي التغير خالل الفترة 

١٣٩٬٨٧٦٬٧٢٤--١٣٩٬٨٧٦٬٧٢٤رصيد نهایة الفترة 

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

دوالر أمریكي دوالر أمریكي دوالر أمریكي دوالر أمریكي 
١٢٩٬٤٢٠٬٦٤٩--١٢٩٬٤٢٠٬٦٤٩سنة رصيد بدایة ال

٨٬٧٨٢٬٠٠٥--٨٬٧٨٢٬٠٠٥صافي التغير خالل السنة

١٣٨٬٢٠٢٬٦٥٤--١٣٨٬٢٠٢٬٦٥٤رصيد نهایة السنة 



٢٩

فيما یلي الحركة على مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة للتسهيالت االئتمانية غير المباشرة: 

رأس المال إدارة.٣٢

.إن الهدف الرئيسي من إدارة رأسمال البنك هو الحفاظ على نسب رأسمال مالئمة بشكل یدعم نشاط البنك وُیعظم حقوق المساهمين
.یقوم البنك بإدارة هيكلة رأس المال وإجراء التعدیالت الالزمة عليها في ضوء تغيرات الظروف اإلقتصادیة وطبيعة العمل

وفيما یلي .IIIالمستندة لمقررات بازل٢٠١٨/٨)(یتم احتساب نسبة كفایة رأس المال وفقًا لتعليمات سلطة النقد الفلسطينية رقم  
نسبة كفایة رأس المال:

إلطار یحتفـــظ البنـــك برأسمال مدفوع مناســـب ألغـــراض مواجهة المخاطر التشـــغيلية، ویقوم أیضـــًا بمراقبة كفایة رأس المال وفقا ً 
الفلسطينية.بازل امتثاًال لسلطة النقد 

القضایا المقامة على البنك .٣٣

، وذلك ضمن النشاط  ٢٠٢١كانون األول  ٣١و٢٠٢٢أیلول٣٠) قضية كما في  ٤٤( و)٥٢(بلغ عدد القضایا المقامة على البنك
مبلغ یعادل أمریكي  ٣٧٬٠٦٤٬٩٦٠ الطبيعي للبنك. بلغت قيمة القضایا  كما في ١٧٬١٧٠٬٩٠٨ودوالر  كما في  دوالر أمریكي 

، وفي تقدیر إدارة ومحامي البنك فإنه لن یترتب على البنك أیة إلتزامات لقاء هذه  ٢٠٢١كانون األول  ٣١و٢٠٢٢أیلول٣٠
.القضایا باستثناء ما تم تخصيصه لمواجهتها

تركز المخاطر في المنطقة الجغرافية .٣٤

في   أنشطته  التابعة  وشركته  البنك  خطر یمارس  من  یزید  المنطقة  في  واالقتصادي  السياسي  الوضع  استقرار  عدم  إن  فلسطين. 
.اممارسة البنك وشركته التابعة ألنشطته وقد یؤثر سلبًا على أدائه

٢٠٢٢أیلول ٣٠
المجموع ) ٣المرحلة () ٢المرحلة () ١المرحلة (

دوالر أمریكي دوالر أمریكي دوالر أمریكي دوالر أمریكي 
٣٣٠٬٥٢٢--٣٣٠٬٥٢٢رصيد بدایة الفترة 

صافي الخسائر اإلئتمانية المتوقعة خالل 
----الفترة 

٣٣٠٬٥٢٢--٣٣٠٬٥٢٢رصيد نهایة الفترة 

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

دوالر أمریكي دوالر أمریكي دوالر أمریكي دوالر أمریكي 
٣٣٠٬٥٢٢--٣٣٠٬٥٢٢سنة رصيد بدایة ال

صافي الخسائر اإلئتمانية المتوقعة خالل 
----السنة 

٣٣٠٬٥٢٢--٣٣٠٬٥٢٢رصيد نهایة السنة 

٢٠٢١كانون األول ٢٠٢٢٣١أیلول٣٠

المبلغ 
نسبته إلى  
الموجودات 

نسبته إلى 
الموجودات 

المبلغ المرجحة بالمخاطر 
نسبته إلى  
الموجودات 

نسبته إلى 
الموجودات 

المرجحة بالمخاطر 
% % دوالر أمریكي % % كي دوالر أمری

١٦١٬٣٤٧٬٥١٩١٠٬٨٩١٥٬١٩١٥٥٬٣٥٤٬٥٨٣٩٬٩٤١٤٬٠٦رأس المال التنظيمي 
١٤١٬٤٦٧٬٩٨٤٩٬٥٥١٣٬٣٢١٣١٬٧٣٩٬٤٨١٨٬٤٣١١٬٩٢رأس المال األساسي 


