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عضو في مؤسسة إرنست ویونغ العالمية 

المرحليةالمالية المعلومات تقریر حول مراجعة 
ة د و دمحةماعبنك القدس مساهمة رئيس وأعضاء مجلس إدارة إلى 

كما في  التابعةةشركالو بنك القدس مساهمة عامة محدودةلالموحدة المختصرة  المرحلية  ئم المالية  قوالالقد راجعنا ٣١(البنك) 
تتكون  ٢٠٢٢آذار  المختصرة  والتي  الموحدة  المرحلية  المالي  المركز  في  قائمة  المرحلية  ٢٠٢٢آذار  ٣١كما  الدخل  وقائمة 

الم الشامل  الدخل  وقائمة  المختصرة  الموحدةليحر الموحدة  المرحلية  الملكية  حقوق  في  التغيرات  وقائمة  المختصرة  الموحدة  ة 
المختص الموحدة  المرحلية  النقدیة  التدفقات  وقائمة  واإلیضاحات المختصرة  التاریخ  ذلك  في  المنتهية  أشهر  الثالثة  لفترة  رة 

"التقاریر  ٣٤معيار المحاسبة الدولي رقمًا لفقو ةيالمرحلالمالية  المعلوماتعداد وعرض هذه  إ عن  ةإن اإلدارة مسؤول.التفسيریة
استنادًا إلى مراجعتنا. المرحليةالمالية المعلوماتن مسؤوليتنا هي التوصل إلى نتيجة حول هذه إالمالية المرحلية". 

جعة انطاق المر 

المراجعة   مراجعتنا وفقًا للمعيار الدولي المتعلق بعمليات  المرحلية من قبل مدقق  اتوم"مراجعة المعل٢٤١٠لقـد جرت  المالية 
الم المعلومات  مراجعة  عملية  إن  للمنشأة".  المستقل  باستفسار الحسابات  القيام  في  تتمثل  المرحلية  من  الية  أساسي  بشكل  ات 

أعمال  نطاق  إن  أخرى.  مراجعة  وإجراءات  تحليلية،  إجراءات  وتطبيق  والمحاسبية،  المالية  األمور  عن  المسؤولين  األشخاص 
وفقاً جعراالم تتم  التي  التدقيق  أعمال  نطاق  من  بكثير  أقل  من  ة  المراجعة  أعمال  تمكننا  ال  وبالتالي  الدولية  التدقيق  لمعایير 

يدات حول كافة األمور الهامة التي من الممكن تحدیدها من خالل أعمال التدقيق، وعليه فإننا ال نبدي رأي  الحصول على تأك
تدقيق حولها.

النتيجة

عل یر مى  بناًء  لم  بأن  اجعتنا،  نعتقد  تجعلنا  أمور  أیة  انتباهنا  المختصرةسترع  الموحدة  المرحلية  المالية  یتم  القوائم  لم  المرفقة 
). ٣٤النواحي الجوهریة وفقًا لمعيار المحاسبة الدولي رقم (إعدادها، من كافة
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ةلمختصر ا ةوحدلماحليةالمر ةيالم المئالقواهذه منءاً جز ١٣لى إ ١ة منرفقالمات حضایاإلر بتعت

١

نك القدس مساهمة عامة محدودةب

صرة ختملاية الموحدةلحر المقائمة المركز المالي 
٢٠٢٢آذار ٣١ا في مك

آذار ٣١
٢٠٢٢

ألول كانون ا٣١
٢٠٢١

مدققةةققمدر غي

كي یر دوالر أمدوالر أمریكي ح ضاإی
داتوجو الم
٤٢٧٤٬٢٢١٬٥٩٩٣٠٤٬٥٤٢٬٦٨٥نقد الفلسطينية الةطل دة لدى سوأرصنقد 

٥١٦٢٬٠٠٦٬٤٨٤١٤٦٬٦٣٠٬١٠٦مؤسسات مصرفيةأرصدة لدى بنوك و 
٦١٬٨١٨٬٨٢٩٢٬٤٨٨٬٥٤٨دخلئمة ال قال الخادلة من قيمة الع بالماليةموجودات 

٧٩٥٤٬٧٠٩٬٠٥٧٩٥٣٬١١٢٬٥٠١ة مباشر تسهيالت ائتمانية
٨٣٠٬٣٠٠٬٥٠٩٢٥٬٩٩٨٬٩٩٧الل الدخل الشامل ة من خالعادلةبالقيمة ليا مت وداموج

٩٤٢٬٧٥١٬٠٧٣٤٨٬١١٤٬٣٦٠ة بالكلفة المطفأموجودات مالية
١٬٧٤٨٬٣٤٦١٬٧٤٨٬٣٤٦ركة حليفة ر في شماتثاس

٢٢٬٧٨٠٬٨٨٥٢٣٬٢٨٣٬٠٨٩ت الت ومعدا عقارات وآ
١٤٬٠٦٤٬٢٥٧١٤٬٤٢٨٬٧٢٠لحق استخدام األصو 

١١٬٦٩٢٬٣٦٣١٠٬١٦٠٬٢٧٤نفيذ تحت المشاریع ت
٣٬٣٧٦٬٠٦٤٣٬٥٤٥٬٢٩٤ملموسة ير ت غاودجمو 

١٠٤٬٧٤٧٬٤٣٣٤٬٥٥٠٬١٥٧جلة  ؤ مبية یر ضات موجود
١١١٩٬٧٢٨٬٢٨٢٢٣٬٥٦٢٬٢٣٢موجودات أخرى  

١٬٥٤٣٬٩٤٥٬١٨١١٬٥٦٢٬١٦٥٬٣٠٩جودات المو وعمجم

ة  كي مل وحقوق الباتو لمطال
وبات المطل
١٢٩٤٬٤٧٣٬٣٠٠٩٦٬٢٥٢٬٦٠٠سلطة النقد الفلسطينية ودائع 

١٣١٬٣٢٢٬٥١٩١٠٬٦٨٨٬١٦٤ةيصرفودائع بنوك ومؤسسات م
١٤١٬٠٦٧٬٦٣٦٬٦٨٤١٬٠٦٨٬٩٤٣٬٠٥٠ودائع العمالء 
١٥١٢٠٬٢٧٦٬١٣٣١٢٤٬٧٧٢٬٥١٣تأمينات نقدیة

٩٬٦٠٠٬٠٠٠٩٬٨٠٠٬٠٠٠وض مساندة ر ق
١٢٬٦٧٨٬٨٦٣١٣٬١٨٠٬٢٠٥قد الفلسطينيةلطة النقروض االستدامة من س

٣٥٬٣٣٣٬٣٣٣٣٧٬٠٠٠٬٠٠٠أموال مقترضة 
١٤٬٠٨٦٬٨٦٥١٤٬٦٥٩٬١٧٦الیجار عقود الوباتطم

١٦٧٬٨٢٥٬٤٦٤٥٬٦١٧٬٨٦٢رائب ضال ت  مخصصا
١٧٨٬٦٧٠٬٨٣٤٨٬٤٣٢٬٦٠٥ة عو تنت ماصصخم

١٨٢٧٬٠٤٩٬٩٥٩٣٥٬٠٤٧٬٨٠٨رى خأاتب و مطل
١٬٣٩٨٬٩٥٣٬٩٥٤١٬٤٢٤٬٣٩٣٬٩٨٣مجموع المطلوبات 

لملكيةحقوق ا
١٩٦٬٤٣٣٬٧٩٦٩٦٬٤٣٣٬٧٩٦رأس المال المدفوع  

٢١١٠٬٨٧٤٬٠٧١١٠٬٨٧٤٬٠٧١باري جإطي  احتيا
٢١٤٬٧٥٧٬٢٦٩٤٬٧٥٧٬٢٦٩یة قلبات الدور اطي التتياح

٢١٣٬١٩٥٬٨٣٤١٬٠٢٦٬٧٣٣ة احتياطي القيمة العادل
٢٧٬٨٥٠٬٣٨٢٢٣٬٠٨٤٬١٧١ة ور اح مد أرب

١٤٣٬١١١٬٣٥٢١٣٦٬١٧٦٬٠٤٠البنكية مساهمي حقوق ملكصافي
١٬٨٧٩٬٨٧٥١٬٥٩٥٬٢٨٦حقوق جهات غير مسيطرة

١٤٤٬٩٩١٬٢٢٧١٣٧٬٧٧١٬٣٢٦ة ي قوق الملكحي صاف
١٬٥٤٣٬٩٤٥٬١٨١١٬٥٦٢٬١٦٥٬٣٠٩قوق الملكية  حو باتلو ط مالمجموع



المختصرةالموحدةرحلية الم ةم الماليئواهذه القن  مءاً ز ج٣١ىلإ ١قة من فر لمات ا احیضاإلبر تعت

٢

دودةة عامة محبنك القدس مساهم

المختصرة وحدةالمية  المرحلقائمة الدخل
٢٠٢٢آذار ٣١هر المنتهية في ش أثةللثال

آذار ٣١فيمنتهيةأشهر الللثالثة
٢٠٢٢٢٠٢١

ققةمدغير مدققةر غي

ي مریكأر الو دكي یأمر الر و دح ضاإی

١٦٬٣٠٤٬٤٩٠١٤٬٣٩٥٬٣٧٩لدائنةالفوائد ا
) ٣٬٣٣٠٬٨١٣() ٣٬٣٩٢٬٩٤٤(لمدینة الفوائد ا
١٢٬٩١١٬٥٤٦١١٬٠٦٤٬٥٦٦لفوائد رادات اصافي إی
١٬٩٥٥٬٤١٣١٬٥٠٧٬٠٩٩ادات العموالت إیر صافي
١٤٬٨٦٦٬٩٥٩١٢٬٥٧١٬٦٦٥ت لعموالوادئاات الفو إیرادصافي 

١٬٦٧٨٬٧٧٣١٬٥٩٣٬٦٩٠يةح عمالت أجنبباأر 
١٬٠٧٩٬٤٢٣١٬٤٠٧٬٤١٧انية متوقعةائتمخسائر المسترد من مخصص 

١٩١٬٥٥٧٬٩٨٦٤٩٬٨٤٦يةلامات أرباح موجودفي اص
١٧٧٬٠٧٢١١٠٬٦٠٨، بالصافي ى إیرادات أخر 

١٩٬٣٦٠٬٢١٣١٥٬٧٣٣٬٢٢٦الدخلاليإجم

ت المصروفا
٥٬٥٥٧٬٢١٥٥٬٣٧٣٬٠٣٤نفيظمو الات نفق

٣٬٥٦٦٬٧٠٥٢٬٨٧٧٬٩٢٢ية أخرى ل يف تشغمصاری
١٬٤٠٨٬٢٠٣١٬٣٧٤٬٥٤٨ت  اءاتهالكات وإطفس ا

٢٬٣٤٠٬٠٨٦٢٬٨٤٧٬٥٨٦نية متوقعة اتمخسائر ائمخصص 
١٢٬٨٧٢٬٢٠٩١٢٬٤٧٣٬٠٩٠ات لي المصروفماإج

٦٬٤٨٨٬٠٠٤٣٬٢٦٠٬١٣٦ئب االضر ل قبربح الفترة 
) ٨٢١٬٨٨٣() ١٬٤٧٨٬٣٤٣(١٦الضرائبوف مصر 

٥٬٠٠٩٬٦٦١٢٬٤٣٨٬٢٥٣ربح الفترة

ى: د إلویعو 
٤٬٧٦٧٬٧٠٠٢٬٤٣٥٬٦٦٠نك بلا يمساهم

٢٤١٬٩٦١٢٬٥٩٣غير مسيطرةاتجه
٥٬٠٠٩٬٦٦١٢٬٤٣٨٬٢٥٣

لى اد ائ العالفترةربح ن موالمخفضة للسهم ةي األساسصة الح
٢١٠.٠٤٩٠.٠٢٥البنك مساهمي 



المختصرةحدة  و المرحلية الم ةقوائم المالياله من هذءاً جز ٣١ى لإ ١قة من فلمر ا ات یضاحاإلتبر تع

٣

دةحدو ة معامة مساهملقدس اك نب

رة مختصلاحدةو مالمرحلية الالشامل الدخل قائمة 
٢٠٢٢ر اذآ٣١نتهية فيملار شهأثالثةلل

آذار ٣١ة في هيمنتأشهر الللثالثة
٢٠٢٢٢٠٢١
ققةمدغير غير مدققة

ي ریكأمر دوالكي یر مأالر و د
٥٬٠٠٩٬٦٦١٢٬٤٣٨٬٢٥٣ربح الفترة 

خرى الشامل األالدخلود نب
في ة ر صتلمخالمرحلية االدخل مةقائىلن یتم إعادة تصنيفها إلبنود 

:قةالحفترات 
٢٬٢١٠٬٢٤٠٣٬٠٣٠٬٤٤٥ل الشامل المالية من خالل الدختدالموجو لعادلة لقيمة الار في التغي

٢٬٢١٠٬٢٤٠٣٬٠٣٠٬٤٤٥مل  لشال انود الدخإجمالي ب

٧٬٢١٩٬٩٠١٥٬٤٦٨٬٦٩٨امل للفترةالشلخالديإجمال

د إلى: عو وی
٦٬٩٣٥٬٣١٢٥٬٤١٥٬٤٧٧ك نلبمساهمي ا

٢٨٤٬٥٨٩٥٣٬٢٢١سيطرةمر غيت جها

٧٬٢١٩٬٩٠١٥٬٤٦٨٬٦٩٨



ةصر مختالوحدة  مالحليةر م لالماليةا وائم القذه هنمءاً جز ٣١إلى ١من قة رفلمات ا حاضیإلار بتتع
٤

محدودةة عامة هماس دس مبنك الق

رة ختصالمةدح و المحلية مر الةكيفي حقوق الملراتيغتالة ئماق
٢٠٢٢آذار ٣١ي هية فتنلمشهر اأةللثالث

يات  طاحتيا
اللم رأس ا

باري جإالمدفوع 
التقلبات 

دوریةلا
مة  قيال

العادلة 
أرباح 

ع جمو مالمدورة 
حقوق جهات

رةسيطغير م
ق قو حصافي

الملكية 
دوالر أمریكي أمریكي رالدو دوالر أمریكي ي كأمریالر و دأمریكي ر دوالي دوالر أمریككي ریأمرالدو كي أمریر دوال٢٠٢٢آذار٣١

٩٦٬٤٣٣٬٧٩٦١٠٬٨٧٤٬٠٧١٤٬٧٥٧٬٢٦٩١٬٠٢٦٬٧٣٣٢٣٬٠٨٤٬١٧١١٣٦٬١٧٦٬٠٤٠١٬٥٩٥٬٢٨٦١٣٧٬٧٧١٬٣٢٦ة  تر ة الفبدایيفد الرصي
٤٬٧٦٧٬٧٠٠٤٬٧٦٧٬٧٠٠٢٤١٬٩٦١٥٬٠٠٩٬٦٦١----ةر فتربح ال
موجودات ماليةع بيخسائر
رباح  في األاشرة بمة تمثب
---)١٬٤٨٩(١٬٤٨٩---لمدورة ا

٢٬١٦٧٬٦١٢٤٢٬٦٢٨٢٬٢١٠٬٢٤٠-٢٬١٦٧٬٦١٢---األخرى ل الشامل  دخبنود ال
٢٬١٦٩٬١٠١٤٬٧٦٦٬٢١١٦٬٩٣٥٬٣١٢٢٨٤٬٥٨٩٧٬٢١٩٬٩٠١---لفترةل ملدخل الشا إجمالي ال

ة ر لفتة انهایفي يد رصال
٩٦٬٤٣٣٬٧٩٦١٠٬٨٧٤٬٠٧١٤٬٧٥٧٬٢٦٩٣٬١٩٥٬٨٣٤٢٧٬٨٥٠٬٣٨٢١٤٣٬١١١٬٣٥٢١٬٨٧٩٬٨٧٥١٤٤٬٩٩١٬٢٢٧مدقق)ر(غي

احتياطيات 
لمالرأس ا

باري جإالمدفوع 
ة رفيمخاطر مص

امة ع
التقلبات 

ریةو دلا
مة  قيال
ة ادل ع ال

أرباح 
ع جمو مالمدورة 

جهاتحقوق 
رةطمسيغير

ق قو حيف صا
الملكية 

دوالر أمریكي ر أمریكي الدو كي ریر أمدوالكي أمریالر و دأمریكي ر دوالي دوالر أمریكر أمریكي الدو كي ریأمرالدو أمریكي ر دوال٢٠٢١آذار٣١
١١٬٩٧٢٬٨٦٠١١٩٬٤٥٤٬٩٤٩١٬٠٨٣٬٩٧٤١٢٠٬٥٣٨٬٩٢٣) ٣٬٠٩٧٬٧٧٥(٩٣٬١٧٢٬٧٥٠٩٬٤٦٧٬٤٤٥٣٬١٨٢٬٤٠٠٤٬٧٥٧٬٢٦٩ة  بدایة الفتر يفد الرصي

١٢٧٬٥٠٠١٢٧٬٥٠٠-------ةبع اتركةشار في دفعات استثم 
٢٬٤٣٥٬٦٦٠٢٬٤٣٥٬٦٦٠٢٬٥٩٣٢٬٤٣٨٬٢٥٣-----ةر فتربح ال
٢٬٩٧٩٬٨١٧٥٠٬٦٢٨٣٬٠٣٠٬٤٤٥-٢٬٩٧٩٬٨١٧----األخرى شامل  الل دخبنود ال

٢٬٩٧٩٬٨١٧٢٬٤٣٥٬٦٦٠٥٬٤١٥٬٤٧٧٥٣٬٢٢١٥٬٤٦٨٬٦٩٨----لفترةل ملالشا ل خدلي الما إج
رة لفتة ايد في نهایرصال

١٤٬٤٠٨٬٥٢٠١٢٤٬٨٧٠٬٤٢٦١٬٢٦٤٬٦٩٥١٢٦٬١٣٥٬١٢١)١١٧٬٩٥٨(٩٣٬١٧٢٬٧٥٠٩٬٤٦٧٬٤٤٥٣٬١٨٢٬٤٠٠٤٬٧٥٧٬٢٦٩مدقق)(غير 



ة ر تصالمخةدالموححليةمر الة ماليمن هذه القوائم الجزءاً ٣١ى إل١ن مت المرفقة اضاحیاإلتعتبر 
٥

ةحدودمعامة ةبنك القدس مساهم

ة ر صتمخلا وحدةية المالمرحلالنقدیةلتدفقاتاقائمة 
٢٠٢٢آذار ٣١ة في لمنتهيأشهر اللثالثة

آذار ٣١أشهر المنتهية في للثالثة
٢٠٢٢٢٠٢١

غير مدققة غير مدققة 
دوالر أمریكي یكي دوالر أمر إیضاح 

ل التشغية أنشط
٦٬٤٨٨٬٠٠٤٣٬٢٦٠٬١٣٦ربح الفترة قبل الضرائب 

تعدیالت: 
١٬٤٠٨٬٢٠٣١٬٣٧٤٬٥٤٨استهالكات وإطفاءات 

١٬٢٦٠٬٦٦٣١٬٤٤٠٬١٦٩، بالصافي خسائر ائتمانية متوقعةمخصص 
٤٬٦١٢) ٦٠٤٬١٠٥(ئمة الدخل  تقييم موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قاخسائر )أرباح(

) ٥٤٬٤٥٨() ٤١٣٬٢٠٥(مالية  أرباح موجودات توزیعات 
-) ٥٤٠٬٦٧٦(موجودات ماليةأرباح بيع 

١١٥٬٢٤٤١٢٢٬١٦٦فوائد على عقود اإلیجار 
٤٤٩٬٣٦٦٤٨٩٬٨٠٠ات متنوعة مخصص

٣٬٥٨٢٥٦٬٨٩٢عقارات وآالت ومعدات خسائر استبعاد  
٢٤٣٬٨٢٩٧٨٣٬٦٦٤بنود أخرى غير نقدیة

٨٬٤١٠٬٩٠٥٧٬٤٧٧٬٥٢٩
وبات: وجودات والمطلمالتغير في ال 

) ٢٨٬٢٢٣٬٢١٩() ٢٬٨٥٧٬٢١٩(تسهيالت ائتمانية
) ٢٢١,٥٧٩(٣٦٠٬٤٨٤الفلسطينية احتياطي الزامي نقدي لدى سلطة النقد 

٢١٠٬٣٨٠٨٠٢٬٣٢٦التغير في نقد مقيد السحب 
) ١٬٦٩٢٬٤٩٩(٤٬٢١٥٬٣٦٣موجودات أخرى 

) ٢٠٬٣٤١٬٥٢٠() ١٬٣٠٦٬٣٦٦(ء ودائع العمال
) ١٢٬٦١٥٬٣٩٨(٧٬٥٨٦٬٣٤٥شهور ٣ألجل تستحق أكثر من  /سلطة النقد الفلسطينيةودائع 

١٩٬٤٤٠٬٧٩٠) ٤٬٤٩٦٬٣٨٠(تأمينات نقدیة 
) ١١٬٨٤٩,٤٠٥() ٨٬٣٩١٬٢٩٠(مطلوبات أخرى 

(٤٧٬٢٢٢٬٩٧٥)٣٬٧٣٢٬٢٢٢ات المدفوعة صص ائب والمخيل قبل الضر تشغالأنشطة) دم فيالمستخمن (صافي النقد  
) ٣٠٨٬٦٣٠() ١٠٦٬٧٤٨(ضرائب مدفوعة 

) ١٦٠٬٣٣٨() ٢١١٬١٣٧(مخصصات متنوعة مدفوعة 
(٤٧٬٦٩١٬٩٤٣)٣٬٤١٤٬٣٣٧أنشطة التشغيل ) المستخدم فيمن (النقد  صافي 

أنشطة اإلستثمار 

-) ١٦٬٨٤٠٬١٧٥(هر شترة تزید عن ثالثة أل فت مصرفية تستحق خالا ى بنوك ومؤسسع لدودائ
) ١٤٬٤٩٩٬٠١٧(٥٬٣٦٣٬٢٨٧موجودات مالية بالكلفة المطفأة شراء
) ١٬٤٥٢٬٨٣٦() ٢٬١٠٢٬٥٣٥(الدخل الشامل قائمة بالقيمة العادلة من خالل موجودات ماليةشراء
-١١٬٢٦٣مل الدخل الشا قائمة للة من خالة العادبالقيمموجودات ماليةبيع
-١٬٨١٤٬٥٠٠الدخل  قائمة بالقيمة العادلة من خالل اليةدات م و موجبيع

) ٦٤٠٬٨٦٧() ١٬٥٣٢٬٠٨٩(مشاریع تحت التنفيذ 
) ٣٥٬٤١٤() ٢٥٦٬٩٢٨(شراء عقارات وآالت ومعدات 

١١٬٧٠٠٢٨٬٢٣١عقارات وآالت ومعدات استبعاد 
) ٢٩٧٬٢١٧() ١١٧٬١٧١(لموسة م موجودات غير 

٤١٣٬٢٠٥٥٤٬٤٥٨ة مقبوضة یاح نقدب توزیعات أر 
) ١٦٬٨٤٢٬٦٦٢() ١٣٬٢٣٤٬٩٤٣(أنشطة اإلستثمار ي صافي النقد المستخدم ف

أنشطة التمویل 
) ١٦٣٬٨٩٩() ٦٬٥٥٩(توزیعات أرباح نقدیة 

١٧٨٬١٢٨-حقوق جهات غير مسيطرة 
) ٦٦٤٬٤٥٦() ٦٨٧٬٥٥٥(مدفوعة إیجارعقودالتزامات  

) ٢٠٠٬٠٠٠() ٢٬١٦٨٬٠٠٩(ترضة ل مقاأمو 
٢٠٠٬٠٠٠١١٨٬١٨٣قروض مساندة 

) ٧٣٢٬٠٤٤() ٢٬٦٦٢٬١٢٣(المستخدم في أنشطة التمویل النقد صافي 
(٦٥٬٢٦٦٬٦٤٩)) ١٢٬٤٨٢٬٧٢٩(النقص في النقد وما في حكمه  

٣١١٬٠٢٤٬٦٨٩٢٦١٬٨٥٢٬٦٩٠الفترةبدایةفي حكمه فيالنقد وما 
٢٣٢٩٨٬٥٤١٬٩٦٠١٩٦٬٥٨٦٬٠٤١في حكمه في نهایة الفترة وما دالنق

١٥٬٩٤٦٬٨٤٢١٤٬٦٣٠٬١٥٧مقبوضة  فوائد 
٣٬٠٠٢٬١٨٩٨٬٥٩٠٬٧٣٩مدفوعة  فوائد 
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حدودةامة معساهمة س مقدالبنك

رة ختصماللموحدةلية احر مالالماليةئماقو لاولحاتاحإیض
٢٠٢٢ار ذآ٣١

م ـاعـ.١

ب  بموج )٥٦٣٢٠٠٨٨٠(م  رقتحتفي غزة  ١٩٩٥ن  يسان٢یخ  ار بت(البنك)  ودةة محدعامةممساهةكر ش كك القدسنبستأس 
طهانش البنكر ش ا. بدلواحالسهمليریكمأر والا دمقدارهإسميةقيمةسهم ب٢٠٬٠٠٠٬٠٠٠ه  دار قمال مبرأس كلوذاتقانون الشرك

خالل  لية ماالراق لألو سوق فلسطين ل في ك للتداو بنالم سهج أاتم إدر د قو . ١٩٩٧نيالثان و نكا١٨خ یار بتنيالمصرفي في فلسط
البنك لقانون المصارف وتعليمات٢٠٠٥عام ویخضع  البنك  نيةسطيلفلالنقد  ة اطلس .  تى حو ٢٠٠٥م  ة من عاالفتر خالل. قام 
ة  اسميمةبقيمریكي أدوالر ٩٦٬٤٣٣٬٧٩٦ح ليصبل حار معلىوعفمداله و رح والمكتتب بمصلارأس المالادةزیب٢٠٢٢آذار٣١

.همدوالر أمریكي واحد للس 

ا بیقوم  التقدیم  لبنك  األعمال  واالالتية  مصرفجميع  و متلاو اضقر اإلالل  خمنیة  ر امستثجاریة  اویل  الجاریة  فتح  لحسابات 
وائادالو ول  بقو ،  یةتندلمس ادات  عتماالوا و اتانمألع  خاللفةتمخالت  عمال لابمتاجرة  لا،  فتنملافروعهلمن  والسطيفيشرة  الغ  لبن 
. ٢٠٢٢آذار ٣١كما في د في األردن لي واحومكتب تمثيمكتباً ١٠إلى فرعًا باإلضافة ٢٧ددهاع

. ٢٠٢٢آذار ٣١يفامكموظف)٧٣٧(كبنالموظفي غ عددلب

. ٢٠٢٢أیار ١٥یختار بكنلباارة إدس مجل قبلنم٢٠٢٢آذار ٣١ا في صرة كمتخملادةحو مالحليةالمر ةليلماام ائو قلاقرار تم إ

المرحلية الموحدة القوائم المالية .٢

.التابعةهتوشركدسالقنكبللمرحلية ايةاللماوائمالقرة لمختصة الموحدة االية المرحليالقوائم المتشمل

ا یلي:كمابعةتالاهتكر ش المأس ر يبنك فلاية كملةسبنلقد كانت
وع دفل المرأس الما

كية لملاةبنس يس ياط الرئش نلاكة شر اسم ال
آذار١٣

٢٠٢٢
األول كانون ١٣

٢٠٢١
٣٬٠٠٠٬٠٠٠٣٬٠٠٠٬٠٠٠% ٦٠ماليةوساطة الماليةراتشركة صدارة لالستثما

ت ا بطلو مو توجودامنمدبنكل  يع  متجساس  ى أك عللبنرحلية لالمية  ئم المالا و القمعابعة مع  لتاةللشركئم المالية  اد القو توحيمت
اعماأ ئجاونت مبنو ع  مكلبنل  أعمال  وجوداتد  ونتائج  بعةبالتاةالشركومطلوبات  الحسابااكدبعاإستعد  ،  أرصدة  ة  یجار لات  فة 

سطينية. لفلة اسلطالق طاي منفالتابعة تهركیعمل البنك وش بعة. االتةكوالشر والمعامالت فيما بين البنك

ة يباسمح الاساتسيالفي يراتغالتو اد عدأسس اإل.٣

اد عدإلاس أس
إع اقو الدداتم  اوفقاً ٢٠٢٢ر اذآ٣١ي  فماكالمرفقةالمختصرة  دةالموحيةحلمر لاالية  لمائم  ر الدولةبس احمللمعيار  ) ٣٤(قمي 
.لية"حر ملايةالمالر قاری"الت

ثناء باستةخيیر اتاللفةلكاأدبلموفقاً و ،سطينيةلفلاسلطة النقدليمات  وفقًا لتعالمختصرةحدةمرحلية المو لاوائم المالية  اد القإعدتم  
ر هظتي التو مل الشادخل ل الالن خلة مداالعة يمقلاودات المالية بجمو والئمة الدخل اقمن خالل ةعادلمة البالقيالية المجودات مو ال

. المختصرةموحدةلاليةرحالميةمال المئالقو اریخ اعادلة في تبالقيمة ال

ا األم لدوالإن  إظكيیر ر  عملة  للبنئر الالعملة  یمثلذي  والالمختصرة  الموحدةةيلمرحالليةلماائمواقالر  هاهو  والشركة  كيسية 
. ةبعتاال
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ال تتضمن  كاالمختصةالموحديةالمرحلالماليةقوائم  ال  إلااتاحضیاإلو ات  علومملافةرة  الموحدةالية  المالقوائم  دادعلمطلوبة 
ثةثالل الامأعائجنتن إكذلك  . ٢٠٢١األولن  و كان٣١في  ماكبنكیة للو سنالالموحدة  الية  لمامئاقو المعتها  ءاقر یجب و ةالسنوی
ن و انك٣١في  تهي  ستنيالتةاليالمةنللس توقعةتائج الممؤشرًا على النة  بالضرور ثل  تمال٢٠٢٢آذار ٣١يفة  تهيمنالأشهر 
. ٢٠٢٢األول 

ية بسالمحاساتالسياالتغيرات في
داد  إلعاهمستخداك التي تم امطابقة لتلالمختصرة للبنكالموحدةمرحلية لية الئم الماعداد القواإ متبعة فيبية الاس محلات اسياس إن ال
باستثناء قيام٢٠٢١ل  األو ن و كان٣١ية في  للسنة المنته حدةالمو الماليةالقوائم عول  مفنافذة البتطبيق بعض التعدیالت  بنكال، 
: ٢٠٢٢ي انثلان كانو ل من األو ن ماءإبتد

) ٣ة رقم (الماليلتقاریرداد المعيار الدولي إلع ى ایالت علدتع-ي ممفاهيار الاإلط ى إشارة ال
)  ٣على المعيار الدولي العداد التقاریر المالية رقم (بإصدار تعدیالت٢٠٢٠قام المجلس الدولي للمعایير المحاسبية خالل أیار  

م لقوائيمي إلعداد وعرض افاهطار الماإلىالشارةحل اإلت میالالتعداهيمي. تحل هذهمفاللى اإلطار  رة اإشا-ل  اماألعاندماج
دون تغيير ٢٠١٨ر في اذار  شارة الى اإلطار المفاهيمي للتقاریر المالية والذي صدومع اإل١٩٨٩ي صدر في عام  ية والذالمال

ي.لمفاهيمجوهري على متطلبات اإلطار ا

الاكم اس أضاف  لمجلس  بالمعيادأمبتثناء  ااالعتراف  التالعدا ولي  لدر  ایقار د  رقلر  ظهور٣(م  مالية  إمكانية  لتجنب  أو  أرباح  ) 
) أو٣٧يار المحاسبة الدولي رقم ( للمطلوبات وااللتزامات المحتملة المشمولة ضمن نطاق مع(٢ Day)"اليوم الثاني"  ر خسائ

ل.  منفصل ) في حال تم تكبدها بشك٢١(ولية رقمالداليةالمر تقاریتفسير لجنة تفسير معایير ال

) لألصول المحتملة  ٣رقم (الدولي العداد التقاریر المالية  المعيار ية على  توضيح التوجيهات الحالقرر المجلساتهذالوقت  يف
. ةتصر خالمةلموحدالمرحلية اليةال اإلطار المفاهيمي إلعداد وعرض القوائم الماالتي لن تتأثر باستبد

. للبنكالمختصرةالموحدةیةلحمر لاالیةملاائمالقو ىعلجوهري أثر التعدیالتذهلهلم یكن 

) ١٦الدولي رقم (تعدیالت على معيار المحاسبة -الت والمعدات: المتحصل من البيع قبل االستخدام المعني آل والكات الممت
ت متلكا) الم١٦(قمحاسبة الدولي ر ار المعيمعدیالت علىار ت بإصد٢٠٢٠أیار  قام المجلس الدولي للمعایير المحاسبية خالل  

والمعدآلالاو  قبلاتت  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  المتداوجو الملغ  الة لحلا وتجهيزهوقع  إلى 
المبالغ المتحصلة من بيع هذه بالعترافمنشأة الذلك یجب على الاً وفقة.ا اإلدار هحددتتي  دة اللمقصو قة اریالالزمة للعمل بالط
.المختصرة الموحدة ةيالمرحلقائمة الدخلنتاجها في إالمنتجات وتكلفة 

. كللبنرةلمختصاة الموحدحلیةر لمالمالیةامئوالقاعلىجوهري ر ثأتیالدلتعلهذه انیكمل

) ٣٧م (دولي رقاسبة المعيار المحتعدیالت على-العقود تاامز تالكلفة –رة لخاساالعقود
ع  المتوق، المنافع االقتصادیة  هاللوفاء بالتزاماتذیها تعرف العقود الخاسرة بأنها العقود التي تتجاوز تكلفتها التي ال یمكن تفا

هذه العقود.بموجب اهلحصول عليا

طریقةالتعدیالبقتط اةمباشر الة  لف"التكت  ان  المباشرة  لتكال".  من يف  كال  تتضمن  الخدمات  أو  البضائع  بيع  بعقود  المتعلقة 
كل مباشر. ال تتعلق المصاریف االداریة والعمومية بالعقود بشكل ش بلعقد  شطة االتكاليف اإلضافية والتكاليف الموزعة المتعلقة بأن

. لعقداوط ر بموجب ش االخر رف طلاا الى تحميلهإذا تمالإم استبعادهایتشر ولذلكامب

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

.كللبنرةختصملاالموحدةةحلیر لمالمالیةامئوالقاعلىجوهري ر ثأتیالدلتعلهذه انیكمل
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إللغاء االعتراف بالمطلوبات المالية ’٪١٠’اختبار –دوات المالية ) األ٩(رقميةلالماقاریرالتادإلعديلر الدو المعيا
المالية لألعوام من  دإلعداولية  كجزء من التحسينات على معالجة المعایير الد معایير  ٢٠٢٠- ٢٠١٨التقاریر  أصدر مجلس   ،

أخذها البنك بعين  یالرسوم التي  یوضح التعدیل  ). ٩(لية رقم  الماریر اقتداد الولي إلعيار الدمعالعدیًال على  ة تالدوليةبالمحاس 
وبات المالية اختالًفا جوهرًیا عن شروط المطلتختلفعدلة انت شروط المطلوبات المالية الجدیدة أو الماالعتبار عند تقييم ما إذا ك
ال هذه  تشمل  فقط  س ر األصلية.  أتلكوم  قبل  مستلمة  الو  المدفوعة  ذقرض،  والمضالمقتر من  في  ا لبما  المدفوعةلك  أو رسوم 

المستلمة من قبل المقترض أو المقرض نيابة عن اآلخر. 

. كللبنرةلمختصالموحدة احلیةر لماةلمالیامئوالقاعلىجوهري ر ثأتیالدلتعلهذه انیكمل

هادات: دیرات واإلجتدام التقختسإ
دات الغ الموجو بدات تؤثر في مواجتهاتقدیراتقيام ب لاكنة البار إدلب من  تطیسات المحاسبيةيق السيابوتطالمالية  وائمالقإن إعداد

االمباتطلو لموا عن  واإلفصاح  المازات لالالية  هذهمحتمت  أن  كما  صاریف م لاو تداراإلیافي  ر  ؤثتاداتتهجواالات  دیر التقلة، 
فلمخوا التغيرات  في  وكذلك  الصصات  الملكيتظهر ضميالتالعادلة  قيمةي  حقوق  الدإنمتطلب  یاصبشكل خو ة،ن  بنك ارة 

أحكااصد هار  واجتهادات  لتقدیر  ام  وأالن قاتتدفال غ  مبالمة  المستقبلية  ا،  هاتقا و قدیة  المذكورة  لتقدإن  علىورةلضر بامبنيةیرات 
ة ك نتيجذلو عن التقدیراتقد تختلفليةتائج الفعالنوأنة من التقدیر وعدم التيقناوتمتفدرجات  اهلدةعدمتلواموعت  يافرض
.لفي المستقبتلك التقدیراتوظروف ن أوضاعاجمة عنلاتتغيراال

:ليیامكولة وهي قمع رةتصالمخةحدالمو المرحليةالماليةائم القو ن ضمهاتبأن تقدیراإدارة البنكقاد إعتيف

ت كاستهالالاإحتسابیات  لغاوري دوسة وغير الملموسة بشكلمللمللموجودات اعمار اإلنتاجيةإعادة تقدیر األبارةاإلدومتق
م  تیو بل،مستقي الفعةقتو نتاجية المت األعمار اإلودات وتقدیرالك الموجلتة  عامالحالة ى الیة إعتمادًا علات السنو طفاءواإل
. المختصرةالموحدةالمرحليةلدخ الائمةي ق) فتدوج إن (ة التدنير خساليجس ت

ا تحميل  بما  ةلسنیتم  من  یخصهالمالية  الض مصا  وفقاً روف  والقوانينأللرائب  في  ظمة  یعمل  ال ق  المناطن  البتي  ك  نبها 
. محاسبيةالعایير والم

ي في  دنتم أخذ التویافي قيمتهدنٍ تأيیر قدطفأة لتملافةلكلابر هظتات المالية والتيللموجودوریة  جعة دتقوم اإلدارة بمرا
.نةللس الموحدة ئمة الدخلقا

ق تدني  تحدید  تقدعلشهرةايمةیعتمد  "لى  اإلستخمة  يقلایر  للقيد  للنقمنالوحدات  دام"  والتجة  تتي  د  عليهاالشهر وزیعتم  . ة 
لتلك  ةالحالييمةالقم إلحتسابصالخبس نِ ر  ياد وإختنقل لتجة  منالاتدوحمستقبلية من الالنقدیة القات  لتدفیتطلب ذلك تقدیر ا

.ةيقبل ة المستلنقدیتدفقات اال

لسطينيةالفلاالمرأسسوق هيئة لين لدى سجمقاریينخمنين عة من قبل ماریقعلاثمارات ستلالادلة لعة ایتم تقدیر القيم.

افق یتو وبمالفلسطينياعمل لان و انلقفقًا و ةمالخدةیاهنضیعو ن مصروف مخصص تبما یخصها مية مالتم تحميل السنة ال
.ةالدوليلمحاسبةامعایير عم

كلبني لنانو القمستشار الرأيدًا لئية إستنازامات قضالتإةیأنك لمواجهةالبعلىةعصيص للقضایا المرفو تخلام تی .

 ر يیعامو ة ين يطالفلس دقلناطةلس قبلنة مالموضوعضمن األسس المتوقعة ئتمانية الاالخسائر خصص اجعة میتم مر
.ابهلمعمولاة حاسبالم
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: ةوقعة المتئتمانيال ارئالخسامخصص 
تحدید مخصص   إجتهادات هامة و كام  ار أحالبنك إصدرةإدانية من  االئتماتالتسهيالة علىعقو تمتمانية الر االئائخس الیتطلب 

الماليةداتو جو م للنية  الئتما اطر  ي المخافة یر هو جة  ادزییر أي  تقدلى إةإلضافاب،هاأوقاتات النقدیة المستقبلية و التدفقر مبالغلتقدی
. ةمتوقعية المانئتالخسائر اللمستقبليةالالقياس لوماتعمر اين اإلعتبخذ بعاالىلإضافة دئي بها، باإل مبالعترافبعد اإل

طر االئتمانية: خالمييم الزیادة الجوهریة في اقت

ال تقييم  نسبياس أىلعة  نيئتمااالاطر لمخافيیة  هر جو لاة  زیادیتم  زیكان اذإفيما  متقييیتم.س  جوهریهنالك  للادة  طرمخاة 
تاریاالئتمانية   یقومنشأتها،  خ  منذ  مخاطبمقار كنبلاحيث  المتالتعثر  ر نة  مع  ایهنفي  يةمالالداة لألوقعللعمر  مالية  فترة  كل  ة 

هذا م إستخدامیت.كن بلدى التوفرةالمالمخاطر ةر ادإاتلية لعميسيلرئم اهيفاالمم  داختإس ية باألداة الماللتعثر عند نشوء  اطر مخا
ودة جلاجع  (ترا٢لمرحلة  اي)، تراف األول ع(اإل١ةالمرحلتماني،ئالافصنيل التلمراحیل  مو التحافظ  ف العمالء ومني لتصييم  التق

.الئتمانية)ض القيمة ا(إنخفا٣والمرحلةاالئتمانية)

: التيهتسى اللعلیعدالت

دادمن استر ية بدالً الوبات المل نتيجة الصعميالعابة لطلب  استجللتسهيالت كد  عقوط الشر على  تالدی تعراء  جإباً ناحيأالبنك ومیق
روط تمدید  مل الش قد تش .ميللعلأو وجود صعوبات ماليةهور ظلجة يتنيل تسهط الشرو یل البنك بتعدت ویقوم ال الضمانتحصيوأ
مساعدة على  الجل  من أالمجدولةتسهيالت  ال بةاقك في مر البنةسياس تتمثل  .ةیددجيلسهوط تى شر علقفات االأو  داسدلافعاتد
س ساثة یتم على ألمرحلة الثالاو نية  الثامرحلةالين  ف بدیل التصني لبنك بتعاإن قرار  .ليةبقتس ملدفعات الر حدوث ارامان استمض

. على حدةكل حالة 

یو:ر اسينن مأكثرتخدام وإسةمتوقعبلية الستقمالث األحدا، ليك التصادعوامل اإلق

وثوقةمات مفقًا لمعلو وقعة و تستقبلية المالمثادحضافة لأللية باإلحاوضاع الالتاریخية واألماتلو عتبار المعخذ بعين اإلاألیجب
القيامك  ن بلارة امن إدتطلب  ی ة  قعو المتيةبلقتس مت البيق المعلوماقياس وتطلة أن  مرحكل  ة المتوقعة ل تمانير االئئاالخس ياس  د قعن
١لة  حدمة في المر تخس م لاتر ومدخالند التعثعة واألثر التعثر المفترضرة  تعثر وخساث الحدو إحتماليةن  إ.یةوهر ت جاادتهبإج

عو تئاال يالتتسهالتدنيلمخصص٢المرحلة  و  على  بناء  مصممة  ااقاملمانية  (أو  متغيرة  فتصادیة  عو لتغير  صاد ت قاإللماي 
بالماش بمبشكلرتبطةوالم)ليلكا ا نيئتماالاخاطر ر  س .فظةبالمحةعلقلمتة  كل  ربط  اينایتم  حاالت  من  كلي  الإلقتصاد  ریو 

.رةيغالمتكليال صاداإلقتوامل لمتوقعة بع انية امخسارة االئتالبا س حتخدمة فيالمس 

ر: التعثفتعری

تعإ الخس ریفن  قياس  في  المستخدم  اليانتمئالاائر  التعثر  تلمستخدمواقعةمتو ة  مع  شىمایتاحلر لم ابينر تغيالم  يي قفي  ویتفق 
المستالریفتع إدارة  خدمتعثر  قبل  معالتعثر .كالبنىدللية الداخئتمانيةاالالمخاطر  من  قبل  غير  من  وهناايالمعرف  ك  ر، 

. یوم فأكثر ٩٠لمدة علدفعن انه التوقفأللنقض بلبض قا إفترا

: عمتوقالعمر ال

اقيعند المئتمانياالئر اس لخاس  باألخبنكالبیقوم،  عةقو تة  مر عتباإلان  عيذ  للتأقصى  ادى  و لنقدفقات  المتوقعة  یعتدیة  ها  بر التي 
ات الدفع المقدم،  ر خيايها  عمر المتوقع، وبما فللة  یدقات النالتدفقع  مير جين اإلعتباذ بعخألیتم ا.نيالتدر طاخلممعرضةالبنك

على  ناءً د بخ سداد محداریا تال یوجد لهيلتوادة  تجدمالة  انيمتالئ اتاليهالتس قع لبعضمتو العمر س الاقيم  تی.مدیدوخيارات الت
.رة تجنبهالإلداكنالتي ال یمان متئالالمخاطر ها البنكبالمعرضالفترة
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ينية الفلسطنقد  ة الطلدى سلد وأرصدةقن.٤
آذار٣١

٢٠٢٢
ول  ون األكان٣١

٢٠٢١
ي كیر مأدوالر ي دوالر أمریك

١٣٨٬٠١١٬٦٤٢١٧٢٬٥١٨٬١٧٤نةیز خلافينقد
: ينيةلفلسطانقدسلطة الأرصدة لدى 

٢٩٬٤٩٩٬٥٣١٢٤٬٩٥٣٬٦٠١ب لطلاات جاریة وتحت باس ح
١٠٦٬٧١٠٬٤٢٦١٠٧٬٠٧٠٬٩١٠ي دقن المي لزااإلياطي بات االحتطلمت

٢٧٤٬٢٢١٬٥٩٩٣٠٤٬٥٤٢٬٦٨٥

  على حسبالیتعين  رقالتعبنك  (ميم  لدحتفااال )٦٧/٢٠١٠م  الفلقنلاةلطس ىظ  بسطينيد  نقإلزااطياحتية  د  قيم يدمي 
.ةزاميلإلااتاطيتيحالاهذهعلىفوائددفععلىةينسطيلالفدنقالطةسلملتعال.العمالءعدائو من%٩ة  سبالسحب بن

یتم٢/٢٠١٢( رقماتليمعتلابوجوبم لبعضسقدالنةیدمفيحةالممنو يالتللتسهمائالقالرصيدقيمةضيفخت) 
.يدي النقزاملاإلحتياطياب االل احتس بقتاعطاقلا

ةاریالجت ابحسالة اأرصدعلى فوائدة للبنوك أینية يلسطفلادقنالة تدفع سلطال .

ة يفمصر ات ؤسسومبنوك ى ة لدأرصد.٥
آذار٣١

٢٠٢٢
ول  ون األكان٣١

٢٠٢١
ریكي دوالر أمر أمریكي الدو 

لسطين: مصرفية داخل فبنوك ومؤسسات 
٥٥٨٬٠٠٠١٠٬٠٠٠٬٠٠٠ق خالل فترة ثالثة أشهر دلية تستحودائع تبا

-٣٬١٤٩٬٢٦٠ة أشهر ثترة ثالحق خالل فع تستائود
٣٬٧٠٧٬٢٦٠١٠٬٠٠٠٬٠٠٠

: طينسلفجر اة خسات مصرفيبنوك ومؤس
١٠٣٬٣٩٣٬٩٤٦٨٢٬٦٣٣٬٣٥٠حسابات جاریة وتحت الطلب 

٤٠٬٢١٠٬٥٢٠٤٦٬٧٧٦٬٥٢٨ترة ثالثة أشهر حق خالل فودائع تست
١٤٬٨٤٧٬٥٦٠٧٬٣٧٣٬٠٣٠ر أشهثة ثالعن فترة تزیدودائع تستحق خالل 

١٥٨٬٤٥٢٬٠٢٦١٣٦٬٧٨٢٬٩٠٨
١٦٢٬١٥٩٬٢٨٦١٤٦٬٧٨٢٬٩٠٨

) ١٥٢٬٨٠٢() ١٥٢٬٨٠٢(عة وقمتية ناائتمسائر ص خمخص

١٦٢٬٠٠٦٬٤٨٤١٤٦٬٦٣٠٬١٠٦

ة:يفالمصر مؤسساتالبنوك واللدىصدةر األمالي جالى عكة خص الحر یلي ملمافي
٢٠٢٢آذار ٣١

موع جالم) ٣(ةحلمر لا) ٢(ة لحر ملا) ١(حلة مر ال
األول  ن كانو ٣١

٢٠٢١
ي یكر مدوالر أكي دوالر أمریوالر أمریكي دیكي أمر ر دوالي ریكأمر دوال

١٤٦٬٧٨٢٬٩٠٨١٤٧٬٦٩٦٬٠٩٦--١٤٦٬٧٨٢٬٩٠٨ة السن/ترةالفبدایةرصيد 
) ٩١٣٬١٨٨(١٥٬٣٧٦٬٣٧٨--١٥٬٣٧٦٬٣٧٨السنة/ةر الفتل خالر التغيفيصا

١٦٢٬١٥٩٬٢٨٦١٤٦٬٧٨٢٬٩٠٨--١٦٢٬١٥٩٬٢٨٦ة نسال/ةر تفلاایةهنيد صر 
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ي:لیاكمة هييفمصر سسات ومؤ وكدى بنلة لألرصدةقعالمتو ة نير اإلئتمائخساالص ة على مخصصلحاالةكالحر نإ
٢٠٢٢ار ذآ٣١

ع جمو الم) ٣(ة رحلالم) ٢(المرحلة ) ١(ة حلمر لا
األول  كانون ٣١

٢٠٢١
یكي مر دوالر أي الر أمریكو دكي أمریر الدو ریكي مر أدوالي كریدوالر أم

١٥٢٬٨٠٢١٥٢٬٨٠٢--١٥٢٬٨٠٢ة سنال/ترةلفاایةدبصيدر 
ية  اإلئتمانائر خس لافياص
-----ة السن/ةر ت فللقعةمتو ال

١٥٢٬٨٠٢١٥٢٬٨٠٢--١٥٢٬٨٠٢السنة /لفترةایة ارصيد نه

ل قائمة الدخلال خمنادلة قيمة العلابماليةموجودات .٦

١٬٨١٨٬٨٢٩متها العادلةوالتي بلغت قية  ييمإقلماليةاقوأسو فلسطين  رصةبو ي رجة فدمهم أس فياراتاستثمهذا البندملیش 
لي. اتو الى، عل٢١٢٠ول  كانون األ٣١و٢٠٢٢آذار ٣١فيما أمریكي كردوال٢٬٤٨٨٬٥٤٨ويیكمر أر والد

ة ر اشمبيةائتمانت تسهيال.٧
آذار ٣١
٢٢٠٢

ألول كانون ا٣١
٢٠٢١

یكي ر دوالر أمدوالر أمریكي 
األفر اد 
٣٠٩٬٧١٣٬٢٤٠٣١٤٬٠٠٤٬٣١٦قروض

٨٬٣٨٣٬٣٨١٨٬٦١٥٬٤٠٩مدینة اریة حسابات ج
٣٬٨٠٨٬٣٩١٣٬٥٧٤٬٢٩٦بطاقات ائتمان 

١٬٠٨١٬٦٩٨٩٠٬٣٢١ب الطلحسابات المكشوفين ب
الشركات الصغيرة والمتوسطة 

١٩٧٬٣٤٢٬٢٩٠٢٠٢٬٢٥١٬٥٩٣قروض
٣٤٬٠٣٥٬٢٠٤٣٤٬٤٦٤٬٢٢٨حسابات جاریة مدینة 

٨٥٥٬٠٩٥٧٤٥٬٨٢٦بطاقات ائتمان 
١٬٧٢٥٬٧٠٦١٬٧٧٧٬٠٤٥وفين بالطلب المكش حسابات

الشركات الكبرى 
٢٧٧٬٨٦٧٬٧٨١٢٦٦٬٧٣٤٬٧٠٥قروض

٣٥٬٤٢٣٬٠٢٦٣١٬٥٩٠٬٥١٦ة یة مدینحسابات جار 
١٩٤٬٨٠٥١٦٥٬٨٦١ات ائتمان اقبط

٢٬٥٨٠٬٣٠٠٤٦٥٬٧٤٤حسابات المكشوفين بالطلب 
القطاع العام 

١٣١٬٨٦٢٬٩٣٧١٣٧٬٩٥٧٬١٢٩قروض
١٬٠٠٤٬٨٧٣٬٨٥٤١٬٠٠٢٬٤٣٦٬٩٨٩

) ٥٬٦٩٩٬٦٩٣((٥٬٦٩٦٬١٦١)فوائد وعموالت معلقة 
) ٤٣٬٦٢٤٬٧٩٥() ٤٤٬٤٦٨٬٦٣٦(شرة المبالتسهيالت االئتمانيةعلى امتوقعة ئتمانيةر اسائص خمخص

٩٥٤٬٧٠٩٬٠٥٧٩٥٣٬١١٢٬٥٠١
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شرة: ابالمة االئتمانيالت سهيالتاليمجإحركة على ص الملخيیلمايف

: مباشرةة المانيإلئتت االيسهلتل ئتمانية المتوقعةالار ائخس لاص مخصركة علىحلاص ملخيلیافيم

ألول  نون اكا٢٠٢٢٣١رآذا٣١

٢٠٢١المجموع)٣(ةلحمر ال)٢(حلة مر ال)١(ة المرحل
ي یكر مر أدوالریكي مأر دوالي كیر ر أمدوالریكي أمردوالمریكي دوالر أ

٦٩٥٬٨٧٠٬٠٢٩٢٥٩٬٧١١٬٥٠٩٤٦٬٨٥٥٬٤٥١١٬٠٠٢٬٤٣٦٬٩٨٩٨٨٨٬٩٨٥٬٢٣٨السنة /ترةیة الفيد بداصر 
التغير   الفترة/  صافي  خالل 

٧٠١٬٠٩٢٢٬٥٨٦٬٦٨١١١٤٬٩٤٢٬١٥٠)٣٠٬٥١٢٬٨٢٢(٣٢٬٣٩٨٬٤١١السنة 
---)١٠٬٥٣٢٬٩١٨(١٠٬٥٣٢٬٩١٨)١(حلةمر للول محلا

--)١٬٤١٠٬٩٦٣(٢٣٨٬٠٤٣٬٣٧١)٢٣٦٬٦٣٢٬٤٠٨()٢(المحول للمرحلة 
--١٬٩٦٦٬٩٠١)١٬٥٦١٬٢٥١()٤٠٥٬٦٥٠()٣(ة لمرحالمحول لل

على تسهيالتتبعاد   سا مضى 
)١٬٤٩٠٬٣٩٩()١٤٩٬٨١٦()١٤٩٬٨١٦(--اتسنو ٦كثر منتعثرها أ

٥٠١٬٧٦٣٬٣٠٠٤٥٥٬١٤٧٬٨٨٩٤٧٬٩٦٢٬٦٦٥١٬٠٠٤٬٨٧٣٬٨٥٤١٬٠٠٢٬٤٣٦٬٩٨٩رصيد نهایة الفترة/ السنة 

ول  األون انك٢٠٢٢٣١آذار٣١

٢٠٢١المجموع)٣(مرحلةلا)٢(حلة مر ال)١(حلة ر مال
یكي ر مدوالر أریكي مأر الو دي دوالر أمریكریكي أمردوالیكي ر مأدوالر

٤٬٨٣١٬١٦٧١٠٬٦٩١٬٩٧٢٢٨٬١٠١٬٦٥٦٤٣٬٦٢٤٬٧٩٥٣٨٬٠٧٤٬١٠٦ة نالس/الفترةرصيد بدایة
---)٢٣٤٬٢٩٦(٢٣٤٬٢٩٦)١لة (رحالمحول للم
--)٢٦٤٬٧٩٦(٢٬٧٩٨٬٥٥٧)٢٬٥٣٣٬٧٦١()٢(ةحلمر لالمحول ل
--٢٦٤٬٧٩٦)٢١٥٬٣٢٦()٤٩٬٤٧٠()٣(لةلمرحالمحول ل

إ فصا لادةعاي  ر لخسائ لقياس 
٧٦٠٬٤٥٦١٬٢٦٠٬٦٦٣٦٬٧٩٠٬٥٢١)٦١٥٬٤١٠(١٬١١٥٬٦١٧تمانيةئاإل
تسهيالت استبعاد مخصص 

ها أكثر من ثر مضى على تع
)١٬٤٩٠٬٣٩٩()١٤٩٬٨١٦()١٤٩٬٨١٦(--سنوات٦

٣٠٬٧٩٧----دیون معدومة 
٢١٩٬٧٧٠)٢٦٧٬٠٠٦()٢٦٧٬٠٠٦(--ملة عقاتفرو 
٣٬٥٩٧٬٨٤٩١٢٬٤٢٥٬٤٩٧٢٨٬٤٤٥٬٢٩٠٤٤٬٤٦٨٬٦٣٦٤٣٬٦٢٤٬٧٩٥نة سالفترة/ النهایة يدرص



١٣

قةعلائد المفو لا
قة: لمعلئد افواعلى الكة لحر لخص امیليفيما 

آذار٣١
٢٠٢٢

ول  ون األكان٣١
٢٠٢١

ي یكمر أر دوالكي ریمأر الدو 
٥٬٦٩٩٬٦٩٣٣٬٩٤٢٬٦٥٨نة الس /رةت فالةیابديفالرصيد 

١٬٦٥٦٬٤٨١٣٬١٨١٬٠١٩ة / السنةر الفت لخاللقةد معائفو 
) ١٬١٥٨٬٦٠٤() ١٬٣٦٨٬٩٢٤(نةس لة / اتر ل الفالخرادات یلإلتلو حقةلد معائفو 

فوائاستبعا ععمد  د  تس لقة  مضى  الهيلى  ائتمانية  تعثر علت  ثر كأها  ى 
) ٢٧٢٬٨٢٠() ٢٩٨٬٠٠٥(ت اسنو ٦من

٦٬٩١٦٧٬٤٤٠لةعمفروقات 
٥٬٦٩٦٬١٦١٥٬٦٩٩٬٦٩٣ة السن/ ترةلف في نهایة اصيدر لا

:اتسنو ٦من ر كثا أهعلى تعثر لتسهيالت التي مضى ية المتوقعة لناتمرة االئئاس خالص مخصلحركة على ي افيما یل
آذار٣١

٢٠٢٢
ول  ون األكان٣١

٢٠٢١
مریكي والر أددوالر أمریكي 

١١٬٤٧٩٬٨٧٩٩٬٨٩٩٬٩٤٣نة / السةر تفالةیاد رصيد ب
١٤٩٬٨١٦١٬٤٩٠٬٣٩٩الميزانيةداخل محول من

) ١٣٤٬٨١٢() ٢٧٬٣٣٢(ةن/ الس رةفتالإستردادات خالل 
-٦٬٣٢١نة / الس رةفتالإضافات خالل 

٢٢٤٬٣٤٩) ١٢٢٬١٩٣(عملةاتوقفر 
١١٬٤٨٦٬٤٩١١١٬٤٧٩٬٨٧٩نة لس/ ارةفتالرصيد نهایة

مل شالادخلال اللخلة منادلعيمة اقلاباليةت مموجودا.٨
آذار٣١

٢٠٢٢
ول  ون األكان٣١

٢٠٢١
ریكي أمالر دو یكي أمر دوالر 

٢٬٣٢٢٬٦١٤٢٬٣١٨٬٥٥٥فلسطينفي جةر دأسهم م
٢٧٬٢٣٨٬١٤٥٢٢٬٩٤٠٬٦٩٢أجنبية ةواق ماليأس جة فيدر مأسهم

٧٣٩٬٧٥٠٧٣٩٬٧٥٠مدرجة ير م غهأس 
٣٠٬٣٠٠٬٥٠٩٢٥٬٩٩٨٬٩٩٧

: يلیاكمعادلةالقيمةالطيياتحاساب ح حركة على لاانت كقدل
آذار٣١

٢٠٢٢
ول  ون األنكا٣١

٢٠٢١
یكي أمر دوالر ي أمریكر دوال

) ٣٬٠٩٧٬٧٧٥(١٬٠٢٦٬٧٣٣سنةال/الفترةبدایة رصيد 
٢٬١٦٧٬٦١٢٦٬٨٤٧٬٧٣٢ل  الشاملالدخة ئمقاالعادلة من خالل التغير في القيمة 

امل  قيمة العادلة من خالل بنود الدخل الش ية بالبيع موجودات مال)أرباح(خسائر 
) ٢٬٧٢٣٬٢٢٤(١٬٤٨٩باح المدورة في األر شرة ابم األخرى مثبتة 

٣٬١٩٥٬٨٣٤١٬٠٢٦٬٧٣٣سنة ال/ةتر ف لاایة نهديصر 



١٤

لفة المطفأة لكباة ماليجودات مو .٩

آذار٣١
٢٠٢٢

ول  األن و انك٣١
٢٠٢١

ي دوالر أمریكي كریوالر أمد
١٧٬١٠٤٬٣٧٢١٧٬١٠٤٬٣٧٢جة  مدر غير –ة يأجنبینسندات د
٨٬٠٨١٬٥٠٠٨٬١٦٠٬٠٠٠رجة مدغير-لية محدین سندات

١٧٬٧١٤٬٨٤٢٢٢٬٩٩٩٬٦٢٩زینةخلااتونذا
٤٢٬٩٠٠٬٧١٤٤٨٬٢٦٤٬٠٠١

) ١٤٩٬٦٤١() ١٤٩٬٦٤١(وقعة نية متئتمائر اخساصصخم
٤٢٬٧٥١٬٠٧٣٤٨٬١١٤٬٣٦٠

المطفأة: كلفة لية بالات الماجودمو اللياإجمى علكةحر ما یلي ملخص الفي

:  هي كما یليفة المطفأةلية بالكلدات الماللموجو ة قعو تمالنية امائر اإلئتخس اللة على مخصصالحاصحركةلانإ
٢٠٢٢آذار ٣١

المجموع ) ٣(حلة المر ) ٢(رحلة الم) ١(حلةالمر 
ألول  ن او كان٣١

٢٠٢١
یكي أمر ر الدو ریكي مأر دوالمریكي أالر و دكي یر مأوالر دكي مریر أوالد

١٤٩٬٦٤١٧٥٬٦٤١--١٤٩٬٦٤١نة الس/الفترةبدایة صيد ر 
الخسائر  رداد استصافي 

/ةر تالمتوقعة للف يةإلئتمانا
٧٤٬٠٠٠----نةللس 

١٤٩٬٦٤١١٤٩٬٦٤١--١٤٩٬٦٤١ة السن/الفترةنهایة رصيد 

٢٠٢٢آذار ٣١

موع المج) ٣(ة لرحالم) ٢(المرحلة) ١(ة لحر مال
ول  ون األكان٣١

٢٠٢١
ي كمریأر الدو ي كدوالر أمریي دوالر أمریككي دوالر أمریأمریكي ر الو د

٤٨٬٢٦٤٬٠٠١٣٢٬٧٤٨٬٣٧٠--٤٨٬٢٦٤٬٠٠١السنة /الفترةةبدایديصر 
خالل   الجدید  االستثمارات 

٣١٬٥٦٧٬٨١٧----العام 
) ١٦٬٠٥٢٬١٨٦() ٥٬٣٦٣٬٢٨٧(--) ٥٬٣٦٣٬٢٨٧(رات المستحقة ثما االست
٤٢٬٩٠٠٬٧١٤٤٨٬٢٦٤٬٠٠١--٤٢٬٩٠٠٬٧١٤ة السن/رةالفتیة نهايدرص



١٥

مؤجلة یة بی رضدات موجو. ١٠
:سنةال/لفترةة خالل ا مؤجللبية ایر لضاتداجو و مالعلى لتي تمتاة یلي الحركيما ف

الموجوداتیمثل المؤجالضر رصيد  عامة  لیبية  حركنتج  المتات  ن  ائتمانيخصصمو نوعةالمخصصات  متو خسائر  عة  قة 
. يةثانلى والانية للمرحلة األو ت االئتمالسهيتلل

أخرى ت  ادو جمو .١١

ة نييلفلسطنقد اة الودائع سلط.١٢

آذار٣١
٢٠٢٢

ول  ون األكان٣١
٢٠٢١

یكي ر أمر الدو ر أمریكي الو د

٩٤٬٤٧٣٬٣٠٠٩٦٬٢٥٢٬٦٠٠رأشه٣منأكثر دبعستحقتجل ألئعادو 
٩٤٬٤٧٣٬٣٠٠٩٦٬٢٥٢٬٦٠٠

ارآذ٣١
٢٠٢٢

ول  ألون اانك٣١
٢٠٢١

دوالر أمریكي ي یكأمر ر الو د
٤٬٥٥٠٬١٥٧٣٬٧٨٦٬٤٢٨لسنة ا/رةفت لابدایةيدرص

١٩٧٬٢٧٦٧٦٣٬٧٢٩إضافات
٤٬٧٤٧٬٤٣٣٤٬٥٥٠٬١٥٧ة السن/الفترةة یاهند رصي

آذار٣١
٢٠٢٢

ول  ون األكان٣١
٢٠٢١

ریكي مأالر دو ي كیأمر دوالر 
١٬٧٢٧٬٩١٠٧٬٧٥٢٬٤٠١شيكات مقاصة 
-٤٬٤٥٦٬٩٢٠سلفيات ضریبية

٤٬٨٧٢٬٠٤٨٦٬٩١٧٬٣٨٤ية مشتقة موجبة لأدوات ما
٥٬٢٤٧٬٥٢٩٤٬٨٨٩٬٨٨١ة وغير مقبوضة فوائد مستحق

٢٬١٧٤٬٤٥٨١٬٦١٧٬٦٦١مصاریف مدفوعة مقدماً 
١٬٤٨٥٬٥٩٦١٬٤٦٦٬٥٠١اتاستثمار ساب دفعات على ح

٣٦١٬٤١٤٤٨١٬٨٨٥موجودات آلت ملكيتها للبنك وفاء لدیون متعثرة 
٢٨٣٬٣٤١٢٦٣٬٣٠٥ومطبوعاتقرطاسية

٧٠٤٬٣٧٨٦٥٨٬٥٢٦ى أخر 
٢٠٬٢١٣٬٥٩٤٢٤٬٠٤٧٬٥٤٤

) ٤٨٥٬٣١٢() ٤٨٥٬٣١٢(دات أخرى إئتمانية متوقعة على موجو مخصص خسائر ینزل: 
١٩٬٧٢٨٬٢٨٢٢٣٬٥٦٢٬٢٣٢



١٦

صرفية مت ؤسساع بنوك ومدائو .١٣
آذار٣١

٢٠٢٢
ل  و ون األكان٣١

٢٠٢١
ي ریكأمر دوالكي یر مأر الو د

ين: فلسطاخلدمصرفيةتنوك ومؤسساب
٧٧٢٬٥١٩٧٤٢٬٠٦٢حت الطلب وتحسابات جاریة 

٥٥٠٬٠٠٠٩٬٩٤٦٬١٠٢أشهر خالل فترة ثالثة  ائع تبادلية تستحق د و 
١٬٣٢٢٬٥١٩١٠٬٦٨٨٬١٦٤

مالءعل اع ئاود.١٤

یةدقأمينات نت.١٥

مقابل:ينات نقدیةد تأمبنالا مل هذش ی
آذار٣١

٢٠٢٢
ول  ون األكان٣١

٢٠٢١
أمریكي والر دي كریدوالر أم

٨٧٬٠٨٧٬٩٣٨٩٠٬٣٢٧٬٧٥٧مباشرة يةمان تالت ائيهس ت
٩٬٣٠٣٬٠٩٥٩٬٠٤٠٬٥١٣ة ر ش مباة غير يائتمان التيهتس 
٢٣٬٨٨٥٬١٠٠٢٥٬٤٠٤٬٢٤٣ى أخر 

١٢٠٬٢٧٦٬١٣٣١٢٤٬٧٧٢٬٥١٣

ئب راالضات صصمخ.١٦
آذار٣١

٢٠٢٢
ول  ون األكان٣١

٢٠٢١
أمریكي الر دو ر أمریكي دوال

٥٬٦١٧٬٨٦٢٢٬٣٣٩٬١٢٢ة السن/ةر تلف ایة ادالرصيد ب
١٬٩٥٠٬٢٨٤٧٬١٣٦٬٦٩١لسنةا/للفترةخصيصلتا

) ١٩٩٬٨٨٤(-خصم تشجيعي 
) ٣٬١٩٢٬٢٠٦(-وعةفدمرائب وضلفيات س 
) ٤٦٥٬٨٦١(٢٥٧٬٣١٨ملةعت اقو فر 

٧٬٨٢٥٬٤٦٤٥٬٦١٧٬٨٦٢السنة/نهایة الفترةرصيد 

ارآذ٣١
٢٠٢٢

ول  ون األكان٣١
٢٠٢١

ي كیر أمر والدیكي ر ر أمالدو 
٣٥٢٬٨٥٦٬٤٧٠٣٥٦٬١٩١٬٢٣٦طلب ت الوتحریةحسابات جا
٤٠٠٬٨٧٩٬٧٣٨٤٠٧٬٢٩١٬٥٠٣ر فيو ودائع الت

٣١٣٬٩٠٠٬٤٧٦٣٠٥٬٤٦٠٬٣١١ارشعاضعة إلوخجل ألع ئودا

١٬٠٦٧٬٦٣٦٬٦٨٤١٬٠٦٨٬٩٤٣٬٠٥٠



١٧

ن و نر بقاالقراو ٢٠١٧نة  لس )  ٢٢م (رقبقانون ر  اقر ي تتضمن ال توالول  ریة المفعلساقوانين افقًا للو البنك بالتخصيص للضرائب  یقوم  
. ٢٠١٧ة ن) لس ١٠(مرق

بتقدقا البنك  اإلیم  لعامتائجننعةيب ضریالاتر قرا م  المادهيعا و مفي  ٢٠٢٠و٢٠٢١ يأعماله  إجر ستشار  ویتابع  اء  الضریبي 
المخالصات النهائية. 

ار آذ٣١ي  وذلك كما ف٪١٦فة  االمضة  مة القينية لضریبنو لقاابة  النس كما بلغت  ،  ٪١٥الدخل  بةی ر ونية لضننسبة القات الغبل
ل، لدخاریبة  بشأن ض٢٠١١لعام)٨ن رقم (نو ابقالقرار  تعدیلنأبش ٢٠١٤سنة  ) ل٤م (ون رقانر بقم القرانادًا ألحكاست. ا٢٠٢٢

باح. تلك األر من٪١٠ة نسبفى بطة تستو وس لصغيرة والمتاعیالمشار لة عن تمویناجملرباح اعلى األالدخلفإن ضریبة

لي:ا یم المختصرةلموحدةايةرحلماللخة الدائمظاهرة في قلب ائرا ضمثل الت

تنوعةممخصصات.١٧
:ةليالتاتاصصمخالندبالهذا یشمل 

طين ونظام شؤون الموظفين الخاص مل الساري المفعول في فلس العن  لقانو وفقاً یة الخدمة للموظفين  یض نهاعو خصيص لتالتیتم  
. بالبنك

آذار ٣١
٢٠٢٢

ذار آ٣١
٢٠٢١

ر أمریكي والدي ریكأمدوالر 
١٬٩٥٠٬٢٨٤١٬١٨٣٬٧٩٩الحالية رةتفص لل لتخصيا

) ١٧٥٬١٦٥() ١٩٧٬٢٧٦(ةلموجودات ضریبية مؤج
) ١٨٦٬٧٥١() ٢٧٤٬٦٦٥(ة وعلى السلفيات مدفخصم ع

١٬٤٧٨٬٣٤٣٨٢١٬٨٨٣لفترة لضرائب روف الصم

ديصر 
سنة لا/رةفت لاةدایب

كون الم
لسنة ا/رةفتلالالخ

مستخدم ال
لسنة ا/رةفتلالخال

نهایة يدرص
لسنةا/رةفتلا

یكي ر أمر دوالأمریكي ر الدو یكي ر مر أدوالأمریكي الر دو ٢٠٢٢آذار٣١
٨٬٣٣٤٬٧٤٠) ٢١١٬١٣٧(٨٬٠٩٦٬٥١١٤٤٩٬٣٣٦ةمة الخدایهض نویتع
٣٣٦٬٠٩٤--٣٣٦٬٠٩٤نك بلى العة رفوعمایاقض

٨٬٦٧٠٬٨٣٤) ٢١١٬١٣٧(٨٬٤٣٢٬٦٠٥٤٤٩٬٣٣٦

٢٠٢١ول أل كانون ا١٣
٨٬٠٩٦٬٥١١) ١٬٢٥٦٬٤٢٩(٧٬٤٣٩٬١٥٨١٬٩١٣٬٧٨٢مةلخداةض نهایعویت

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



١٨

وبات أخرى لمط.١٨
ذارآ٣١

٢٠٢٢
ول  ون األنكا٣١

٢٠٢١
ي یكأمر والر در أمریكي دوال

١٣٬١٠١٬٣٣٦١٧٬٦١٨٬٢٠٢ت واردةشيكات مصدقة وحواال
٤,٩٩٣.٥٢٧٤٬٣٨٢٬٧٧٢مدفوعةغير مستحقة فوائد 
٨٩٨٬٢٨٤٣٬٥٠٤٬٥٤٠قة سالبة ت مالية مشتأدوا

١٬٨١٢٬٥٤٤٢٬٥٩٣٬٦٠٠مكافآت وحوافز ومصاریف مستحقة
٢٬٥٩١٬٦٠٦٢٬٤٠٧٬٤٣٧تحقة غير مس ت مقبوضةعموال
٢٩٠٬٤٧٤٣٨٨٬٥٤٩ات مؤقتة أمان
١٬٥٣١٬٧٤٤٣٨٤٬٢٤٨م دائنةذم
٩٤٬٢٥٠٣٧٧٬٠٠٠دارةمجلس اإلاء فأت مستحقة ألعضمكا

٣٥٩٬٨٤٩٣٦٦٬٤٠٨غير مدفوعةتوزیعات أرباح نقدیة 
٣٣٠٬٥٢٢٣٣٠٬٥٢٢)٢٦اح یضالمباشرة (إمانية متوقعة للتسهيالت االئتمانية غير ائتر ئخسامخصص 

١٬٠٤٥٬٨٢٣٢٬٦٩٤٬٥٣٠أخرى 
٢٧٬٠٤٩٬٩٥٩٣٥٬٠٤٧٬٨٠٨

یة اح موجودات مالصافي أرب. ١٩
آذار٣١

٢٠٢٢
آذار٣١

٢٠٢١
دوالر أمریكي دوالر أمریكي 

األرباح أو تقييم موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة )خسائرأرباح (
(٤٬٦١٢)٦٠٤٬١٠٥الخسائر
-٥٤٠٬٦٧٦باح أو الخسائراألر من خالل قائمة لعادلة موجودات مالية بالقيمة اأرباح بيع
٤١٣٬٢٠٥٥٤٬٤٥٨موجودات ماليةرباح توزیعات أ

١٬٥٥٧٬٩٨٦٤٩٬٨٤٦

مهنقدیة وأسات أرباحزیعتو . ٢٠
كي  دوالر أمری٧٬٤٥٣٬٨٢٠لغ  بتوزیع أرباح بم٢٠٢١نيسان  ٨ة العامة للبنك في جلستها العادیة التي إنعقدت بتاریخأقرت الهيئ

ود٤٬١٩٢٬٧٧٤بواقع  وذلك نقدیة  كأرباح  أمریكي  كتوزیعات  ٣٬٢٦١٬٠٤٦والر  أمریكي  كٌل  أسهمدوالر  البنك  مساهمي  على 
احتياطي  صيد لة ر على موافقة سلطة النقد الفلسطينية لرسم٢٠٢١عام  خالل  بنسبة ما یملكه من أسهم البنك، حيث حصل البنك 

. ٢٠٢١عام  ه كجزء من توزیعات األسهم خالل أمریكي وإستغاللدوالر ٣٬١٨٢٬٤٠٠فية العامة بمبلغ ر المخاطر المص



١٩

يات  طيااالحت.٢١

 احتياطي إجباري

ال یجوز وقف .من األرباح الصافية سنویًا تخصص لحساب االحتياطي اإلجباري ٪١٠وفقًا لقانون المصارف یقتطع ما نسبته  
البنك. ال یجوز توزیع االحتياطي اإلجباري یعادل رأسمال  اب ما  وع المبالغ المتجمعة لهذا الحس ما االقتطاع قبل أن یبلغ مجهـذ
سلطة النقد الفلسطينية.عل البنك بإقتطى المساهمين إال بموافقة مسبقة من  یقم  مائالقو أن هذه  إلحتياطي اإلجباري حيثااع  لم 
. مرحليةلموحدة االيةالم

حتياطي مخاطر مصرفية عامة ا

من ٪١٬٥) بنسبة  ٦/٢٠١٥قم (اعه وفقًا لتعليمات سلطة النقد الفلسطينية ر تم اقتطالذي  لمخاطر یمثل هذا البند قيمة إحتياطي ا
و  والفوائد  االئتمانية  للتسهيالت  المتوقعة  االئتمانية  الخسائر  مخصص  طرح  بعد  المباشرة  االئتمانية  علقة المالعموالت  التسهيالت 

المباشرة. وفقًا  المن التسهيالت ا٪٠٬٥و تكوین إحتي٥٣/٢٠١٣لفلسطينية رقم (النقد اسلطة  لتعميمئتمانية غير  اطي )، ال یتم 
انطبقت عليها  في حال  والمتوسطة  الصغيرة  الممنوحة للمؤسسات  المباشرة  االئتمانية  التسهيالت  مقابل  مصرفية عامة  مخاطر 

يل أثر المعيار من  ) وتسج٩رقم (الدولي تطبيق معيار التقاریر المالية  ب٢٠١٨قام البنك خالل عام  يم.الشروط الواردة في التعم
ی بما  االحتياطي  هذا  النقد  حساب  سلطة  لتعليمات  وفقًا  والثانية  األولى  بالمرحلتين  الخاصة  المتوقعة  االئتمانية  بالخسائر  تعلق 

رقم ( التصرف بهذ٢/٢٠١٨الفلسطينية  بما ا). ال یجوز  توزیعه إال  الفلو الحتياطي أو  النقد  بناءً سطينيةافقة مسبقة من سلطة   .
ق النقدعلى  سلطة  وموافقة  للبنك  العامة  الهيئة  خالل  رار  البنك  قام  البالغ  ٢٠٢١عامالفلسطينية،  االحتياطي  رصيد  برسملة 

نسبة مساهمته.حسبمي البنك كٌل اهدوالر أمریكي واستغالله عبر توزیعات أسهم لمس ٣٬١٨٢٬٤٠٠

ةللتقلبات الدوریلمضاد ات الدوریة/ مصد رأس المال اباحتياطي التقل

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

كمصد رأس المال المضاد للتقلبات  من االصول المرجحة بالمخاطر  ٪٠٬٥٧نسبته  ) والتي حددت ما٠١/٢٠١٨تعليمات رقم (
ال هذا  ألغراض  الدوریة  التقلبات  احتياطي  بند  في  المكونة  المبالغ  استغالل  للمصارف  التعليمات  سمحت  وقد  ،  مصدالدوریة، 

المخاطر كمصد رأس المال المضاد الصول المرجحة بامن  ٪٠٬٦٦) تم احتساب ما نسبته  ١٣/٢٠١٩وبموجب التعليمات رقم (
، علمًا أنه یطلب من المصارف االلتزام بمتطلبات اإلفصاح عن مصد رأس المال المضاد للتقلبات  ٢٠١٩لدوریة للعام  للتقلبات ا

ي  لبات الدوریة ألقي التالمبالغ المرصدة ببند احتياطبحيث یحظر على المصارف التصرف ، ب٢٠٢٣آذار  ٣١الدوریة اعتبارًا من 
ة النقد الفلسطينية.غرض اال بموجب موافقة خطية مسبقة من سلط



٢٠

ترة فبح الهم من ر لسلة والمخفضة ألساسياة لحصا.٢٢

لي: كما یهيذا البند يل هن تفاصإ
آذار٣١

٢٠٢٢
رآذا٣١

٢٠٢١
ي كریمأدوالر 

٤٬٧٦٧٬٧٠٠٢٬٤٣٥٬٦٦٠ماألالشركة يملمساهالعائدلفترةربح ا

ـهم س 
٩٦٬٤٣٣٬٧٩٦٩٦٬٤٣٣٬٧٩٦ا هبالمكتتب سهم األجح لعددالمر لمعدال

ي كریمالر أو د
٠.٠٤٩٠.٠٢٥بح الفترة سهم من ر ساسية والمخفضة للالحصة األ

حكمه فيوما قدنال.٢٣

فالنقدیتكون  حكمه  وما  الئماقفيظاهر الي  النقتدفة  مات  الممئقايفبينةلمامبالغ  لانقدیة  ةموحدلاة  يلالمرحي  المالز  كر ة 
:كما یليةالمختصر 

ر اذآ٣١
٢٠٢٢

ر آذا٣١
٢٠٢١

كي ر أمریالو دیكي مر أدوالر 
٢٧٤٬٢٢١٬٥٩٩٢٦٨٬٠٢٨٬٥١٤ة  فلسطينيطة النقد اللدى سلنقد وأرصدة

١٦٢٬١٥٩٬٢٨٦١١٧٬٦٩٨٬٨٦٦ر شهة أثق خالل ثالحرفية تستصمتبنوك ومؤسساىدة لدرصأیضاف:
خالل المصرفيةات ؤسس ك والمنو البودائع و د الفلسطينيةة النقائع سلطدو : لز نی

) ٧٠٬١٦٥٬٨١٣() ١٬٣٢٢٬٥١٩(ر شهة أثثال
) ٥٬٣٠٠٬٣٥٨() ١٤٬٨٤٧٬٥٦٠(رشهة أثثالأكثر من خالل المصرفية ات ؤسس ك والمنو أرصدة الب

(١٥٬٦٦٣٬٥٩٤)) ١٤٬٩٥٨٬٤٢٠(قد مقيد السحب ن

) ٩٨٬٠١١٬٥٧٤() ١٠٦٬٧١٠٬٤٢٦(دي ي اإللزامي النقططلبات االحتيامت
٢٩٨٬٥٤١٬٩٦٠١٩٦٬٥٨٦٬٠٤١



٢١

ةقعاللاذات  تاجهع ت ممعامال.٢٤

هار بيثتأالىعللقدرةالهم و أن عليهاو ر ركات یسيطش أیةالعليا و دارةإلوارةادإلالس مجعضاءين وأ يس ئيالر ن ساهميبنك المتبر الیع
لي: یما كلجهات ه اهذعممعامالتالسنةالفترة /تمت خالل .ةعالقاتت ذاكجهها)لهم نصيب فيت (شركا

آذار٣١
٢٠٢٢

ول  ون األكان٣١
٢٠٢١

كي مریر أدوالي ریكأمر دوالالعالقة يعة طب
: يالالمركز المقائمةاخلد ود نب

٥٬٨٥٥٬٤١٦٥٬٩٣٣٬١٧٥لتنفيذیة اإلدارة واإلدارة امجلسرة* ش تسهيالت ائتمانية مبا

١٣٬٣٧٩٬٣٣٩١٤٬٩٦٧٬٥٧٥اهمين اف ذوي صلة للمس مساهمون واطر تسهيالت ائتمانية مباشرة 

٢٬٨٨٧٬٠٢٥٣٬٠١٨٬٧٤٠التنفيذیة مجلس اإلدارة واإلدارة ء ودائع العمال

٣٬٧٩٦٬٥٥٧٤٬٦٦٧٬٢٣١ن مساهمون واطراف ذوي صلة للمساهميء مالودائع الع

٩٤٬٢٥٠٣٧٧٬٠٠٠دارة التنفيذیةمجلس اإلدارة واإلإلدارة المستحقة مكافآت أعضاء مجلس ا

٢١٬١٥٥٢٢٬٧٥٥رة واإلدارة التنفيذیة  داجلس اإلمير مباشرة مانية غتسهيالت ائت

٢٬٨٣٨٬٦٨٤١٬٩٥١٬٢٣٣ن واطراف ذوي صلة للمساهمين همو مساة مانية غير مباشر تسهيالت ائت

٤٤٢٬١٥٧٥٤٣٬٤٧٣دارة واإلدارة التنفيذیة  مجلس اإلغير المستغلةالسقوف

٤٬٤٣٤٬٣٦٤٣٬٨٥٩٬٦٦٢اهمين للمس لة مساهمون واطراف ذوي صتغلةسقوف غير المس ال

آذار ٣١
٢٠٢٢

ار آذ٣١
٢٠٢١

كي مریر أدوالي مریكأر دوال
ل: الدخمةئقاعناصرد بنو 
٢٠١٬٧٦٧٣٣٣٬٦٢٦*رى وأخإلدارةس اجلذیة ومينفتلارةداإلائنة ئد وعموالت دافوا

١٣٬٢٩٣٣٧٬٦١٧*ى ر وأخإلدارةس اومجلذیة ينفترة الإلداامدینة التو عمد و ائو ف

١٬٠٠٩٬٩٠٠٧٧٩٬٦٤٢*رى وأخدارةإلس اجلومذیةينفتالرةإلداامكافآت و رواتب

١٢٣٬٢٥٠١٢٩٬٠٥٠*رى وأخةإلدار س المجذیة و يفن تلة ار إلدااارة دإلاسجلم آت فامكو ات حضور جلس دلب

المدر ند  ب لاهذا  ن  مضیت* االمنوموظفينفروع  اء  حو ين  يسيرئغير  همينومسابهمار أقفيذیة و تنالرةادغير  یتم ذلك  ما  سب 
. ةطينيالفلس قدالنلسلطةفصاح عنه اإل

ما  ٢٠٢١ل  و أل اكانون ٣١و٢٠٢٢ار آذ٣١ي  فماقة كت عالذاحة لجهاتو نممال رةمباش الةي نمائتاالالتسهيالتكل  ش ت
.ةالمباشر ةنيئتماالاسهيالت تالمن صافي توالي، الى ، عل٪ ٢٬١٩و ٪٢.٠٢تهنسب

ا  م٢٠٢١لو أل اكانون ٣١و٢٠٢٢آذار ٣١في  كما  ة  القعة لجهات ذاتحو لمباشرة الممناةي تمانئت االيالسهل التتشك
. نكسمال البرأاعدة قمنلي، ى التواعل٪٢١٬٥٦و١٩.٩٥نسبته

 ٨.٥إلى ٪ ٣بينكي مریر األات عالقة بالدوالة المباشرة الممنوحة لجهات ذانيتمئيالت االهلى التس الفائدة عر اسعأحاو تتر٪ .

٤.٠٥ىإل%١.٥مریكي بينالر األالدو بعلى الودائع وح أسعار الفائدةاتر ت% .

٢لى إ٪٠٬٥ن بييورولابع ودائلاعلىةر الفائد اوح أسعراتت٪ .



٢٢

ة لاد عال مة لقي قياس ا. ٢٥

لقيمة  اس  ايلقلكميةاتافصاحاإللي  یا  فيمدات ومطلوبات البنكياس القيمة العادلة لموجو مي لقر سلسل الهتالجدول التالي الثل  می
: ٢٠٢١ألول ون انكا٣١و٢٠٢٢آذار٣١في  كماجودات لمو لرميالهللتسلس ة والالعاد

دام خ تسبإادلةالعلقيمة اس اقي

ع لمجمو ا٢٢٠٢ارآذ٣١

تداول في  ر الا أسع
نشطةليةاأسواق م 
ول) توى األ (المس

ة  معطيات جوهری
ها تحظمال مكنی
) يثانلاى  ستو ملا(

ةریوهت ج معطيا
یمكن  ال
حظتها مال

) لثاثالستوىمل(ا
یكي أمر رال و دالر أمریكي دو كي أمریردوال كي یمر ر أال دو لقياس ااریخ ت

:  لةالعادة القيم بليةماداتموجو 
ن مادلة  الع بالقيمةات مالية وجودم

--٢٠٢٢١٬٨١٨٬٨٢٩١٬٨١٨٬٨٢٩آذار٣١: )٦(إیضاح  ئمة الدخل الل قاخ

من عادلةلاقيمة البية لات مادوجو م
): ٨احیضإ(املالشالل الدخلخ

--٢٠٢٢٢٬٣٢٢٬٦١٤٢٬٣٢٢٬٦١٤آذار٣١فلسطين ة صبور –مدرجة 
--٢٠٢٢٢٧٬٢٣٨٬١٤٥٢٧٬٢٣٨٬١٤٥آذار٣١بيةأجنأسواق  –جةمدر 
٧٣٩٬٧٥٠--٢٠٢٢٧٣٩٬٧٥٠آذار٣١جة در م ير غ

: األدوات المالية المشتقة 
--٢٠٢٢٤٬٨٧٢٬٠٤٨٤٬٨٧٢٬٠٤٨ارآذ٣١مشتقات موجبة  
--٢٠٢٢٨٩٨٬٢٨٤٨٩٨٬٢٨٤آذار٣١مشتقات سالبة 

نها  عفصاحاإل تممالية تداو موج
: لعادلةامة قيبال
لفة المطفأة  كبال وجودات ماليةم

: )٩ضاح إی(
١٧٬٠٢٨٬٧٣١--٢٠٢٢١٧٬٠٢٨٬٧٣١آذار٣١رجة دم رغي–ةينبأجتنداس
٨٬٠٨١٬٥٠٠--٢٠٢٢٨٬٠٨١٬٥٠٠آذار٣١مدرجة غير –محليةدات نس

١٧٬٦٤٠٬٨٤٢--٢٠٢٢١٧٬٦٤٠٬٨٤٢آذار٣١ة زینخالاتاذون
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دام خ تسدلة بإا علا قيمةلاس قيا

موع جالم

في  لأسعار التداو 
ية نشطة  الواق م سأ

) ولاأل وىمست(ال

یة  يات جوهر معط
ا هحظتال كن میم
الثاني) ىمستو (ال

یة  هر طيات جو عم
ها حظت مكن مالال ی
ث) ال لثلمستوى ا(ا

ریكي مأردوال ي یكأمر دوالر ي یكر أمر دوال كي یر مأدوالر لقياس خ ااریت٢٠٢١ول ألاكانون ٣١
العادلة:  القيمة بية مالدات  موجو 

دلة من لعاة االقيمة بماليداتجو مو 
: )٦اح  ضی(إخل الدمةقائخالل 

فلسطين ورصةب–ة جمدر 
لو األنون كا٣١

٢٠٢١٨٤٬٧٤٠٨٤٬٧٤٠--

أسواق أجنبية –درجة م
لو األون ن كا٣١

٢٠٢١٢٬٤٠٣٬٨٠٨٢٬٤٠٣٬٨٠٨--
عادلة من المة ي لقبامالية ت اودموج

): ٨ح  اضیامل (إشالل دخال لخال

فلسطين صة بور –مدرجة 
لو األكانون ٣١

٢٠٢١٢٬٣١٨٬٥٥٥٢٬٣١٨٬٥٥٥--

ةيأجنبواقس أ–مدرجة 
لو األكانون ٣١

٢٠٢١٢٢٬٩٤٠٬٦٩٢٢٢٬٩٤٠٬٦٩٢--

ة ر مدرجيغ
لو األكانون ٣١

٧٣٩٬٧٥٠--٢٠٢١٧٣٩٬٧٥٠
: تقة األدوات المالية المش

مشتقات موجبة  
لو األكانون ٣١

٢٠٢١٦٬٩١٧٬٣٨٤٦٬٩١٧٬٣٨٤--

البة س مشتقات 
لو األكانون ٣١

٢٠٢١٣٬٥٠٤٬٥٤٠٣٬٥٠٤٬٥٤٠--
نهاعتم اإلفصاح  ية الت موداوجم
: ةلد اعال ةمقيبال
ة  لفة المطفأالية بالكم جودات مو 
: )٩یضاحإ(
لو األكانون ٣١مدرجة ير غ–بيةأجنات سند

١٧٬٠٢٨٬٧٣١--٢٠٢١١٧٬٠٢٨٬٧٣١
لو ألا كانون ٣١مدرجة رغي –ة محليسندات 

٨٬٠٨٦٬٠٠٠--٢٠٢١٨٬٠٨٦٬٠٠٠
لو األكانون ٣١ونات الخزینةأذ 

٢٢٬٩٩٩٬٦٢٩--٢٠٢١٢٢٬٩٩٩٬٦٢٩

ن ية بماليألدواتت  الویاء تحر جإ٢٠٢١األولكانون ٣١ينتهي فلموالعام ا٢٠٢٢آذار٣١هية في  نتالل الفترة المخیتملم
.المستوى الثالثىت من وإلأیة تحویالء یتم إجرامكما لاني لثاو ألول ين االمستوی



٢٤

ةي الم لااتعادلة لألدو قيمة الال
: ٢٠٢١كانون األول ٣١و ٢٠٢٢آذار ٣١ما في كالية م الدواتلأللة والقيم العادة ریفتدال يم  قارنة للق مي لل التا جدو لایمثل

قيمة العادلة الةتریفلدا يمة ق لا
آذار ٣١

٢٠٢٢
ل  و كانون األ٣١

٢٠٢١
آذار ٣١

٢٠٢٢
ل  و األكانون ٣١

٢٠٢١
كي أمریر الو دي ریكوالر أمدأمریكي رالدو ر أمریكي دوالمالية وجودات م
٢٧٤٬٢٢١٬٥٩٩٣٠٤٬٥٤٢٬٦٨٥٢٧٤٬٢٢١٬٥٩٩٣٠٤٬٥٤٢٬٦٨٥ةنقد الفلسطينيلالطةدة لدى سوأرصدنق
١٦٢٬٠٠٦٬٤٨٤١٤٦٬٦٣٠٬١٠٦١٦٢٬٠٠٦٬٤٨٤١٤٦٬٦٣٠٬١٠٦ة وك ومؤسسات مصرفيدى بنة لدرصأ

لعادلة من  لقيمة امالية بااتجودمو 
١٬٨١٨٬٨٢٩٢٬٤٨٨٬٥٤٨١٬٨١٨٬٨٢٩٢٬٤٨٨٬٥٤٨دخل لة اخالل قائم

٩٥٤٬٧٠٩٬٠٥٧٩٥٣٬١١٢٬٥٠١٩٥٤٬٧٠٩٬٠٥٧٩٥٣٬١١٢٬٥٠١ة شر مباة  نيائتمات اليتسه
ة من  مة العادل قية بالي لامموجودات  

:املشلاخل الدخالل 
٢٩٬٥٦٠٬٧٥٩٢٥٬٢٥٩٬٢٤٧٢٩٬٥٦٠٬٧٥٩٢٥٬٢٥٩٬٢٤٧درجةمم أسه

٧٣٩٬٧٥٠٧٣٩٬٧٥٠٧٣٩٬٧٥٠٧٣٩٬٧٥٠مدرجة غيرأسهم 
فة المطفأة:  لوجودات مالية بالكم

١٧٬٠٢٨٬٧٣١٢٢٬٩٩٩٬٦٢٩١٧٬٠٢٨٬٧٣١٢٢٬٩٩٩٬٦٢٩درجة مغير –ة سندات أجنبي
٨٬٠٨١٬٥٠٠١٧٬٠٢٨٬٧٣١٨٬٠٨١٬٥٠٠١٧٬٠٢٨٬٧٣١جة غير مدر –سندات محلية 

١٧٬٦٤٠٬٨٤٢٨٬٠٨٦٬٠٠٠١٧٬٦٤٠٬٨٤٢٨٬٠٨٦٬٠٠٠زینةالخاذونات
١٥٬٢٠٤٬٤٠٧١٩٬٥٥٩٬٦٦٦١٥٬٢٠٤٬٤٠٧١٩٬٥٥٩٬٦٦٦رى أخات مالية موجود
١٬٤٨١٬٠١١٬٩٥٨١٬٥٠٠٬٤٤٦٬٨٦٣١٬٤٨١٬٠١١٬٩٥٨١٬٥٠٠٬٤٤٦٬٨٦٣تداو وجوع الممجم

اليةماتوبمطل
٩٤٬٤٧٣٬٣٠٠٩٦٬٢٥٢٬٦٠٠٩٤٬٤٧٣٬٣٠٠٩٦٬٢٥٢٬٦٠٠نيةد الفلسطيقطة النع سلدائو 

١٬٣٢٢٬٥١٩١٠٬٦٨٨٬١٦٤١٬٣٢٢٬٥١٩١٠٬٦٨٨٬١٦٤ةفيسسات مصر ودائع بنوك ومؤ 
١٬٠٦٧٬٦٣٦٬٦٨٤١٬٠٦٨٬٩٤٣٬٠٥٠١٬٠٦٧٬٦٣٦٬٦٨٤١٬٠٦٨٬٩٤٣٬٠٥٠دائع العمالء و 

١٢٠٬٢٧٦٬١٣٣١٢٤٬٧٧٢٬٥١٣١٢٠٬٢٧٦٬١٣٣١٢٤٬٧٧٢٬٥١٣تأمينات نقدیة 
٩٬٦٠٠٬٠٠٠٩٬٨٠٠٬٠٠٠٩٬٦٠٠٬٠٠٠٩٬٨٠٠٬٠٠٠قروض مساندة 

١٢٬٦٧٨٬٨٦٣١٣٬١٨٠٬٢٠٥١٢٬٦٧٨٬٨٦٣١٣٬١٨٠٬٢٠٥نقد ة الطلن سم قروض االستدامة
٣٥٬٣٣٣٬٣٣٣٣٧٬٠٠٠٬٠٠٠٣٥٬٣٣٣٬٣٣٣٣٧٬٠٠٠٬٠٠٠أموال مقترضة 

١٤٬٠٨٦٬٨٦٥١٤٬٦٥٩٬١٧٦١٤٬٠٨٦٬٨٦٥١٤٬٦٥٩٬١٧٦ر ایج اإلود عقاتالتزام 
٢٤٬١٢٧٬٨٣١٣٢٬٣٠٩٬٨٤٩٢٤٬١٢٧٬٨٣١٣٢٬٣٠٩٬٨٤٩خرى ة أي مالمطلوبات  
١٬٣٧٩٬٥٣٥٬٥٢٨١٬٤٠٧٬٦٠٥٬٥٥٧١٬٣٧٩٬٥٣٥٬٥٢٨١٬٤٠٧٬٦٠٥٬٥٥٧ت اطلوبالممجموع 

بين جهات معنية  بادل  لتيات المبها عالتي یمكن أن تتم  مقيللقاً ية وفلوبات المالطظهار القيم العادلة للموجودات والمم إت
لتصفية. اجباریة أوع اإلالبيات ء عمليثناتباس بذلك، 

لإ العادلة  القيم  والنقن  س ألر د  لدى  الصدة  لدى  واالرصدة  الفلسطينية  النقد  الملواكو بنلطة  والموجودات ةرفيمصؤسسات 
األ وودائالمالية  والعخرى  امؤسساالبنوك  و ةيرفلمصت  العمالء  الانيالتأموودائع  و نقت  األدیة  المالية  هي خرى المطلوبات 

حصيل قصيرة األجل.سداد أو تات فتر ذاتلكون تلك األدوات ریة وذلك فتقيمها الدبير لكل كبش مقاربة

تحدید القيمة ال قيمة العادلة من لابليةلمادات ادخل وللموجو لة بالقيمة العادلة من خالل قائمة االيلموجودات املة للدعاتم 
.المختصرةةوحدالم المرحليةاليةقوائم المالفي تاریخ ولها تداعار ًا ألس وفقليةمدرجة في األسواق المامل الشاخل ال دلالل اخ

إ المقترضة  ماألظهار  تم  المسانوال  الملطالمو دةوالقروض  اإلیجار قةلتعوبات  الماليةبعقود  الموالموجودات  طفأة  بالكلفة 
لية.لمااالسواق افيئدةخدام أسعار الفوائد الساستاعة بقو المتت النقدیةالتدفقامصخیقةبطر 

ة در مخاطر وقلامل اوعو المختلفة مثل أسعار الفوائد لمتغيرات دراسة امن خالل نيةاالئتماللتسهيالتالعادلة مةحدید القيتم ت
. ٢٠٢٢راذآ٣١لة كما فيها العادتمقيعن ئتمانية االتسهيالتللمدین. ال تختلف القيمة الدفتریة لا
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ك نالبل امات أع اعطمات عن قمعلو. ٢٦

نك:لبة انشطأعنعلوماتم. أ

ة:سيأعمال رئياتاعقطلى ثالثةنك إبلة اع أنشطیتوز تمداریة إض راألغ

 رى أخات دموخنيةئتما ات االقاقروض والدیون والبطلاد ومنحهم افر ألاءئع العمالادو عة بمتاشملی:ألفراداابات حس.

الء منمالعبة الخاصى خر ألية اصرفملت ادمالخوا ئتمانيةالات  يالهس والتئعابعة الودمتالشمی :ساتس ؤ والمالشركات  اتبحسا
. توالمؤسسا كات ر ش ال

اتتثمار س البنك واإلوال مأرةإداینة و ز خلوالداو تالتادیم خدمقطاع تا القهذ: یشمل ینةخز ال.

طة: ألنش ابس ح ةموزعلاعمألاتقطاعامعلومات یلي فيما 

يافالجغر عیز ومات التو معل.ب
:الجغرافيقطاعسب اللية حاملرأس صاریف ام الو نكالبتاات وموجودادإیر یعا یلي توز فيم

وع مجمالدولي ي محل
آذار ٣١

٢٠٢٢
آذار٣١

٢٠٢١
آذار ٣١

٢٠٢٢
آذار٣١

٢٠٢١
آذار ٣١

٢٠٢٢
آذار٣١

٢٠٢١
كي یأمر دوالر یكي أمر ر الدو ي كیر مدوالر أ والر أمریكي دي ریكر أمالو دي كیر أمدوالر

٢١٬١٨١٬٩٩٠١٧٬٩٠٨٬٦٠٣٧٨٦٬٦٨٤٦٠٠٬٤٥٠٢١٬٩٦٨٬٦٧٤١٨٬٥٠٩٬٠٥٣ت إلیراداا الي جمإ
١٬٩٤٥٬٣٢١٩٧٦٬٠٨٨--١٬٩٤٥٬٣٢١٩٧٦٬٠٨٨مالية یف الرأس ر مصاال

موع ج ماللي دو ي محل
آذار ٣١

٢٠٢٢
ألول  كانون ا٣١

٢٠٢١
ر آذا٣١

٢٠٢٢
ألول  كانون ا٣١

٢٠٢١
آذار ٣١

٢٠٢٢
ألول  كانون ا٣١

٢٠٢١
ریكي أمردوالي كمریدوالر أ ي أمریكالر دو یكي مر ر أ دوالكي یمر دوالر أ كي ریمر أ والد

١٬٣٠٠٬١٣٥٬٩٩٧١٬٣٢٤٬٤٥٢٬١٣٣٢٤٦٬٧٦١٬٨٣٤٢٣٧٬٧١٣٬١٧٦١٬٥٤٣٬٩٤٥٬١٨١١٬٥٦٢٬١٦٥٬٣٠٩جودات و ع المو مجم

مجموع ال

فيةمصر دمات  خ
فرادألل

ة  مصرفيخدمات
خرى أینةز لخاكات ر شلل

آذار٣١
٢٠٢٢

آذار٣١
٢٠٢١

یكي الر أمر دو مریكي أ ردوالیكي أمر الر دو ي كیمر الر أ و دي ریكأمردوالریكي أمردوال
٤٬١٥٨٬٧٤٧١٤٬٣٢١٬٧٠٣٣٬٣١١٬١٤٩١٧٧٬٠٧٥٢١٬٩٦٨٬٦٧٤١٨٬٥٠٩٬٠٥٣ت دااإجمالي اإلیر 

دادر استخصص)(م
) ١٬٤٤٠٬١٦٩() ١٬٢٦٠٬٦٦٣(--)٦٧٣٬٢٥٣()٥٨٧٬٤١٠(ئر االئتمان اخس

٣٬٥٧١٬٣٣٧١٣٬٦٤٨٬٤٥٠٣٬٣١١٬١٤٩١٧٧٬٠٧٥٢٠٬٧٠٨٬٠١١١٧٬٠٦٨٬٨٨٤عمال اع األائج قطنت
) ١٣٬٨٠٨٬٧٤٨() ١٤٬٢٢٠٬٠٠٧(ة وزعاریف غير ممص 

٦٬٤٨٨٬٠٠٤٣٬٢٦٠٬١٣٦ائب الربح قبل الضر 
)٨٢١٬٨٨٣() ١٬٤٧٨٬٣٤٣(ف الضرائب و مصر 

٥٬٠٠٩٬٦٦١٢٬٤٣٨٬٢٥٣ةتر لفبح ار 
ى ات أخر معلوم

١٬٩٤٥٬٣٢١٩٧٦٬٠٨٨ة سماليف رأاریص م
١٬٤٠٨٬٢٠٣١٬٣٧٤٬٥٤٨إطفاءات كات و استهال

آذار ٣١
٢٠٢٢

آذار ٣١
٢٠٢١

٣١٩٬٥٦٣٬٤٢٢٦٣٥٬١٤٥٬٦٣٥٥١٢٬٨٤٦٬٨٤٠٧٦٬٣٨٩٢٨٤١٬٥٤٣٬٩٤٥٬١٨١١٬٤٠١٬٥٣١٬٥٩٨ع قطالا اتجودي مو لإجما 
٧٥٨٬٢٣٨٬٣٩٥٤٢٩٬٦٧٤٬٤٢٢١٥٣٬٤٠٨٬٠١٥٥٧٬٦٣٣٬١٢٢١٬٣٩٨٬٩٥٣٬٩٥٤١٬٢٧٥٬٣٩٦٬٤٧٧ع لقطاا ي مطلوباتجمالإ



٢٦

لة تممحتزامات لا و اطاتتبر إ.٢٧
:ل ما یليقابمةت محتملزاماتلاصرةختمالدةموحمرحلية الالماليةالالقوائمختاریبلبنك اعلى

آذار ٣١
٢٠٢٢

ل  و كانون األ٣١
٢٠٢١

كي أمریر الدو ي كر أمریوالد
٥٠٬٢٨٥٬١٩٨٤٦٬١٥٩٬١٣١االتكف

٨٬٢٣٩٬١٤٢١٠٬٥٠٥٬٧٢٨مستندیة دات ماتعإ 

٢٬٨٤١٬٢٤١٢٬١٦٧٬٣٤٤تبوالق

٨٥٬٨٥٠٬٠٤٠٧٩٬٣٧٠٬٤٥١لة تغر مس يغة ر نية مباش امتت ائف تسهيالقو س 
١٤٧٬٢١٥٬٦٢١١٣٨٬٢٠٢٬٦٥٤

) ٣٣٠٬٥٢٢() ٣٣٠٬٥٢٢(ةشر اب لماية غير ناالئتماتالتسهيالمتوقعة علىة مانيائتخسائر صصمخ
١٤٦٬٨٨٥٬٠٩٩١٣٧٬٨٧٢٬١٣٢

لبيعلابلغت   اآلجلة  وش قود  الت  لعمالا ءار ع  األولو كان٣١و٢٠٢٢ر اآذ٣١في  ماكلقائمةلعمالء  غ لمب٢٠٢١ن 
الأمریكدوالر ٧٥٬٤١٨٬٦١٨ومبلغكيمریأر  الدو ٧٠٬٦١١٬٥٨٣ على  وال  واتي،  ضاح  صفاإلتمیلي،  االمعنها  ت  باطارتن 

مه  ايقإلىضافة اإل خرى، بدى بنوك ألة لهالبامقعقودقود عبر إبرامع لهذه امخاطر ة ك بتغطيبنلقيام الراً حتملة نظالمماتااللتزاو 
. قدعلل باميعلتزام الام عار أو عدي األس حدث فتد فات قراحة ان ية أیغطتلقد عكل  من٪١٠ىإل٪٥بنسبة یةنقداتحجز تأمينب

ال لمرأس اإدارة.٢٨

اإ إدرئيالدفلهن  من  ارةاسي  الحهكنلب رأسمال  نس فاظ  و  رأعلى  بامس ب  مالئمة  یدل  حقیُ و نكبالطانش م  عشكل  وق  عظم 
طبيعة و یةتصادف اإلقو ر رات الظتغيضوءي  ها فعلية  ت الالزمعدیالالتراء  جل وإاملأس ار ةيكلارة هبنك بإدلقوم ای.يناهمالمس 
.العمل

لي یاميفو .|||زللمقررات باةدمستن) ال٨/٢٠١٨رقم (ة  ينطينقد الفلس المات سلطةعليلتاً فقل و الماس  یة رأاسبة كفنبسااحتیتم
: ةنالس /رةلفت ال لالمة رأس یفاة كبس ن

٢٠٢١لو األن و ناك٢٠٢٢٣١آذار٣١

غ مبلال
بته إلى  نس
دات و جالمو 

لى نسبته إ
ات جودو الم

غ بلالمطر لمخاا ة بجحالمر 
لى  إنسبته 

ت جودامو ال

لى نسبته إ
ات لموجودا
خاطر مبالحةجالمر 

% % أمریكي الردو % % كي ر أمریوالد
١٥٤٬٨٧٠٬٨٤٤١٠.٠٣١٤.٠١١٥٥٬٣٥٤٬٥٨٣٩٬٩٤١٤٬٠٦ي يمنظتل الماالس أر 

١٣١٬٢٥٣٬٩٥٠٨.٥٠١١.٨٧١٣١٬٧٣٩٬٤٨١٨٬٤٣١١٬٩٢ساسي ألال ام رأس ال

لبنك اىة علامیا المقلقضاا.٢٩

البنك  عددبلغ   المقامة على  في  ض ق)٤٤(القضایا  كما  األول  ٣١و٢٠٢٢آذار ٣١ية  النشاط ٢٠٢١كانون  ضمن  وذلك   ،
دوالر  ١٧٬١٧٠٬٩٠٨و٢٠٢٢آذار ٣١كما في  دوالر أمریكي  ١٧٬١٤٧٬٣٥٤لقيمة القضایا مبلغ یعادالطبيعي للبنك. بلغت

ات ب على البنك أیة إلتزامتیر إدارة ومحامي البنك فإنه لن یتر تقدوفي،على التوالي، ٢٠٢١كانون األول  ٣١أمریكي كما في  
. استثناء ما تم تخصيصه لمواجهتهاه القضایا بلقاء هذ



٢٧

الحقة ث احدأ.٣٠

المرحلية الموحدة المختصرةال المالية  القوائم  لتاریخ  بتاریخأقرت،حقًا  ٢٦الهيئة العامة للبنك في جلستها العادیة التي إنعقدت 
بمبلغتو ٢٠٢٢ يسانن أرباح  بواقعأدوالر  ٩٬٨٣٤٬٤٠٠زیع  وذلك  كت٣٬٥٦٦٬٢٠٤ مریكي  أمریكي  أسهدوالر  م وزیعات 
.كبنسبة ما یملكه من أسهم البنرباح نقدیة على مساهمي البنك كٌل كأيأمریكدوالر ٦٬٢٦٨٬١٩٦و

رافية جغنطقة الطر في المامخالركزت.٣١
البنكی فلشطته  أنوشركته التابعةمارس  السيضو الر ااستقر عدمإن.ينطس في  و اس ع  فقت الاي  اصادي  خطر یزیدطقة  لمني  من 
. اهائلى أدعاً بوقد یؤثر سلألنشطتهةركته التابعوش البنكمارسةم


