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عضو في مؤسسة إرنست ویونغ العالمية 

المالية المرحلية الموحدة المختصرة  معلوماتحول مراجعة ال تقریر
بنك القدس مساهمة عامة محدودة شركة رئيس وأعضاء مجلس إدارة إلى 

مقدمة
راجعنا   المرحليةلقد  المالية  ل  القوائم  المرفقة  المختصرة  كماشركة  الموحدة  (البنك)  محدودة  عامة  مساهمة  القدس  في   بنك 

وقائمة الدخل  ٢٠٢٢  حزیران  ٣٠الموحدة المختصرة كما في    قائمة المركز المالي المرحلية  من  والتي تتكون   ، ٢٠٢٢حزیران  ٣٠
لفترة الثالثة أشهر والستة أشهر المنتهية في ذلك  المرحلية الموحدة المختصرة وقائمة الدخل الشامل المرحلية الموحدة المختصرة  

المرحلية الموحدة المختصرة لفترة    المرحلية الموحدة المختصرة وقائمة التدفقات النقدیة   وقائمة التغيرات في حقوق الملكيةالتاریخ  
الستة أشهر المنتهية في ذلك التاریخ واإلیضاحات األخرى. 

  ) ٣٤(عن إعداد وعرض هذه القوائم المالية المرحلية الموحدة المختصرة وفقًا لمعيار المحاسبة الدولي رقم    ةإن إدارة البنك مسؤول
المرحلية الموحدة المختصرة استنادًا إلى  ". إن مسؤوليتنا هي التوصل إلى نتيجة حول هذه القوائم المالية المرحلية "التقاریر المالية

مراجعتنا. 

نطاق المراجعة 

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

المسؤولين عن األمور المالية والمحاسبية وتطبيق إجراءات تحليلية وإ األشخاص  جراءات مراجعة أخرى. إن  بشكل أساسي من 
نطاق أعمال المراجعة أقل بكثير من نطاق أعمال التدقيق التي تتم وفقًا لمعایير التدقيق الدولية وبالتالي ال تمكننا أعمال المراجعة 

دي رأي  من الحصول على تأكيدات حول كافة األمور الهامة التي من الممكن تحدیدها من خالل أعمال التدقيق، وعليه فإننا ال نب
تدقيق حولها.

النتيجة 

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

الشرق األوسط  –إرنست ویونغ 
٢٠٦/٢٠١٢رخصة رقم 

سائد عبدهللا 
١٠٥/٢٠٠٣رخصة رقم 

فلسطين   -رام هللا 
٢٠٢٢أیلول  ١١



المختصرة المرحلية الموحدة  من هذه القوائم الماليةجزءاً ٤٠إلى ١ات المرفقة من یضاحاإلتعتبر 

١

بنك القدس مساهمة عامة محدودة شركة 

المختصرة المرحلية الموحدة قائمة المركز المالي 
٢٠٢٢حزیران ٣٠كما في 

حزیران ٣٠
٢٠٢٢

كانون األول ٣١
٢٠٢١

مدققة غير مدققة
دوالر أمریكي دوالر أمریكي إیضاح 

الموجودات 
٤٢٤٠٬٣٠٧٬١٧١٣٠٤٬٥٤٢٬٦٨٥نقد وأرصدة لدى سلطة النقد الفلسطينية 
٥١٦٥٬٥٨٧٬٥٩٦١٤٦٬٦٣٠٬١٠٦أرصدة لدى بنوك ومؤسسات مصرفية

٦٩٠٧٬٢٦٤٬٤٤٦٩٥٣٬١١٢٬٥٠١تسهيالت ائتمانية مباشرة 
٧٢٬٣٦٥٬٣٠٣٢٬٤٨٨٬٥٤٨األرباح او الخسائرموجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة 

٨٣٣٬٢٨٩٬٥٣٧٢٥٬٩٩٨٬٩٩٧ى االخر الدخل الشامل بنود موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل 
٩٤١٬٧٣٠٬٨٢١٤٨٬١١٤٬٣٦٠موجودات مالية بالكلفة المطفأة 

١٠١٬٧٩٠٬٠٦٨١٬٧٤٨٬٣٤٦استثمار في شركة حليفة
١١٢٢٬٧٩١٬٧٥٤٢٣٬٢٨٣٬٠٨٩عقارات وآالت ومعدات
١٢١٣٬٦٩٨٬٥٢٩١٤٬٤٢٨٬٧٢٠حق استخدام األصول 
١٣١٢٬٣٢٤٬٩٠٠١٠٬١٦٠٬٢٧٤مشاریع تحت التنفيذ 

١٤٣٬٠٨٨٬٤١١٣٬٥٤٥٬٢٩٤موجودات غير ملموسة 
١٥٥٬٠٣٥٬٠٣٥٤٬٥٥٠٬١٥٧موجودات ضریبية مؤجلة 

١٦٣٢٬٥٥٩٬٧٨٣٢٣٬٥٦٢٬٢٣٢موجودات أخرى  
١٬٤٨١٬٨٣٣٬٣٥٤١٬٥٦٢٬١٦٥٬٣٠٩مجموع الموجودات 

المطلوبات وحقوق الملكية  
المطلوبات 

١٧٨٦٬٦٠٧٬٦٠٠٩٦٬٢٥٢٬٦٠٠ودائع سلطة النقد الفلسطينية 
١٨٣٬٩١٩٬٩٧٩١٠٬٦٨٨٬١٦٤ودائع بنوك ومؤسسات مصرفية 

١٩١٬٠٤٣٬٤٩٢٬٤١١١٬٠٦٨٬٩٤٣٬٠٥٠ودائع العمالء 
٢٠١١٢٬٧٠٦٬٤٧٤١٢٤٬٧٧٢٬٥١٣تأمينات نقدیة 
٢١٧٬٦٠٠٬٠٠٠٩٬٨٠٠٬٠٠٠قروض مساندة

٢٢١٥٬٤٣٤٬٦٨٤١٣٬١٨٠٬٢٠٥قروض االستدامة من سلطة النقد الفلسطينية 
٢٣٣٬٣٣٣٬٣٣٣٣٧٬٠٠٠٬٠٠٠أموال مقترضة 

٢٤١٣٬٩٢٣٬٩٤٧١٤٬٦٥٩٬١٧٦عقود اإلیجارمطلوبات
٢٥١١٬٤٨٣٬١١٨٥٬٦١٧٬٨٦٢مخصصات الضرائب
٢٦٨٬٢٤٦٬٩٩٦٨٬٤٣٢٬٦٠٥مخصصات متنوعة 

٢٧٢٨٬٨٩١٬٣١٦٣٥٬٠٤٧٬٨٠٨مطلوبات أخرى 
١٬٣٣٥٬٦٣٩٬٨٥٨١٬٤٢٤٬٣٩٣٬٩٨٣المطلوبات مجموع 

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

٢٩١٠٬٨٧٤٬٠٧١١٠٬٨٧٤٬٠٧١احتياطي إجباري 
٢٩٤٬٧٥٧٬٢٦٩٤٬٧٥٧٬٢٦٩احتياطي التقلبات الدوریة 
٨٥٬٩٦٣٬١٤٠١٬٠٢٦٬٧٣٣احتياطي القيمة العادلة

٢٢٬٤٢٦٬١٤٢٢٣٬٠٨٤٬١٧١أرباح مدورة
١٤٤٬٠٢٠٬٦٢٢١٣٦٬١٧٦٬٠٤٠صافي حقوق ملكية مساهمي البنك

٢٬١٧٢٬٨٧٤١٬٥٩٥٬٢٨٦حقوق جهات غير مسيطرة
١٤٦٬١٩٣٬٤٩٦١٣٧٬٧٧١٬٣٢٦صافي حقوق الملكية

١٬٤٨١٬٨٣٣٬٣٥٤١٬٥٦٢٬١٦٥٬٣٠٩مجموع المطلوبات وحقوق الملكية  



المختصرة جزءًا من هذه القوائم المالية المرحلية الموحدة  ٤٠إلى ١تعتبر اإلیضاحات المرفقة من 

٢

محدودة بنك القدس مساهمة عامة شركة 

المختصرةالمرحلية الموحدةقائمة الدخل
٢٠٢٢حزیران ٣٠ستة أشهر المنتهية في لاللثالثة و 

حزیران ٣٠للستة أشهر المنتهية في حزیران٣٠للثالثة أشهر المنتهية في 
٢٠٢٢٢٠٢١٢٠٢٢٢٠٢١

غير مدققة
دوالر أمریكي أمریكي دوالر دوالر أمریكي دوالر أمریكي إیضاح 

١٦٬٧١٢٬٦٥٨١٥٬٤٢٢٬٤٤٠٣٣٬٠١٧٬١٤٨٢٩٬٨١٧٬٨١٩الفوائد الدائنة
(٦٬٧٩٨٬٥٣٩)) ٦٬٧٢٢٬٦٣١((٣٬٤٦٧٬٧٢٦)) ٣٬٣٢٩٬٦٨٧(الفوائد المدینة 

١٣٬٣٨٢٬٩٧١١١٬٩٥٤٬٧١٤٢٦٬٢٩٤٬٥١٧٢٣٬٠١٩٬٢٨٠صافي إیرادات الفوائد 
١٬٨٤٧٬٦٨٤١٬٩٦٧٬٨١٣٣٬٨٠٣٬٠٩٧٣٬٤٧٤٬٩١٢صافي إیرادات العموالت 

١٥٬٢٣٠٬٦٥٥١٣٬٩٢٢٬٥٢٧٣٠٬٠٩٧٬٦١٤٢٦٬٤٩٤٬١٩٢صافي إیرادات الفوائد والعموالت 

١٬٨٥١٬٠٨٧١٬٤٥٦٬٦٥١٣٬٥٢٩٬٨٦٠٣٬٠٥٠٬٣٤١أرباح عمالت أجنبية
المسترد من مخصص خسائر ائتمانية  

٣١١٬٩٢٩٬٥٤٦١٬١٤٠٬٩٣٢٣٬٠٠٨٬٩٦٩٢٬٥٤٨٬٣٤٩متوقعة
٣٢١٬٨٦٥٬٤١٢١٬٣٩٨٬٣٤٦٣٬٤٢٣٬٣٩٨١٬٤٤٨٬١٩٢صافي أرباح موجودات مالية

من نتائج أعمال الشركة بنكحصة ال
١٠الحليفة 

٤١٬٧٢٢٦٨٬٣٠٩٤١٬٧٢٢٦٨٬٣٠٩

٢٣٠٬٢٣٥١٦٣٬٧٠٠٤٠٧٬٣٠٧٢٧٤٬٣٠٨إیرادات أخرى، بالصافي 
٢١٬١٤٨٬٦٥٧١٨٬١٥٠٬٤٦٥٤٠٬٥٠٨٬٨٧٠٣٣٬٨٨٣٬٦٩١إجمالي الدخل
المصروفات

) ١٠٬٧٠٦٬١٠٧() ١١٬٠١٣٬٣٧٣() ٥٬٣٣٣٬٠٧٣() ٥٬٤٥٦٬١٥٨(نفقات الموظفين
) ٦٬١٠٠٬٢٦٤() ٧٬٥٠٢٬٣٠٤() ٣٬٢٢٢٬٣٤٢() ٣٬٩٣٥٬٥٩٩(مصاریف تشغيلية أخرى 
(٢٬٧٥٢٬٢٣٧)) ٢٬٨٠٠٬٧٢٩((١٬٣٧٧٬٦٨٩)) ١٬٣٩٢٬٥٢٦(استهالكات وإطفاءات  

(٥٬٧٤٢٬٣٠٧)) ٥٬٨٢٩٬٩٣٣((٢٬٨٩٤٬٧٢١)) ٣٬٤٨٩٬٨٤٧(٣١ائتمانية متوقعة مخصص خسائر 
(٢٥٬٣٠٠٬٩١٥)) ٢٧٬١٤٦٬٣٣٩((١٢٬٨٢٧٬٨٢٥)) ١٤٬٢٧٤٬١٣٠(إجمالي المصروفات

٦٬٨٧٤٬٥٢٧٥٬٣٢٢٬٦٤٠١٣٬٣٦٢٬٥٣١٨٬٥٨٢٬٧٧٦ربح الفترة قبل الضرائب  
(٢٬١٧١٬٧٧٥)) ٣٬٧٣٥٬٨٦٥((١٬٣٤٩٬٨٩٢)) ٢٬٢٥٧٬٥٢٢(٢٥مصروف الضرائب

٤٬٦١٧٬٠٠٥٣٬٩٧٢٬٧٤٨٩٬٦٢٦٬٦٦٦٦٬٤١١٬٠٠١ربح الفترة

ویعود إلى: 
٤٬٣٦٤٬٤١٤٣٬٧٦١٬٨٨٩٩٬١٣٢٬١١٤٦٬١٩٧٬٥٤٩مساهمي البنك 

٢٥٢٬٥٩١٢١٠٬٨٥٩٤٩٤٬٥٥٢٢١٣٬٤٥٢جهات غير مسيطرة
٤٬٦١٧٬٠٠٥٣٬٩٧٢٬٧٤٨٩٬٦٢٦٬٦٦٦٦٬٤١١٬٠٠١

الحصة األساسية والمخفضة للسهم من  
٠٬٠٤٤٠٬٠٣٨٠٬٠٩١٠.٠٦٢ربح الفترة 



المختصرة المرحلية الموحدة  من هذه القوائم الماليةجزءاً ٤٠إلى ١ات المرفقة من یضاحاإلتعتبر 
٣

بنك القدس مساهمة عامة محدودة شركة

المختصرة المرحلية الموحدة قائمة الدخل الشامل 
٢٠٢٢حزیران ٣٠لستة أشهر المنتهية في اللثالثة و 

حزیران ٣٠للستة أشهر المنتهية في حزیران٣٠للثالثة أشهر المنتهية في 
٢٠٢٢٢٠٢١٢٠٢٢٢٠٢١

غير مدققة
دوالر أمریكي دوالر أمریكي دوالر أمریكي دوالر أمریكي 

٤٬٦١٧٬٠٠٥٣٬٩٧٢٬٧٤٨٩٬٦٢٦٬٦٦٦٦٬٤١١٬٠٠١ربح الفترة
بنود الدخل الشامل األخرى 

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

التغير في القيمة العادلة للموجودات  
الدخل الشاملبنود المالية من خالل 

٢٬٨٥٣٬٤٦٠٤٬٩٠٨٬٥٠٦٥٬٠٦٣٬٧٠٠٧٬٩٣٨٬٩٥١االخرى 
٢٬٨٥٣٬٤٦٠٤٬٩٠٨٬٥٠٦٥٬٠٦٣٬٧٠٠٧٬٩٣٨٬٩٥١خرى االإجمالي بنود الدخل الشامل 
٧٬٤٧٠٬٤٦٥٨٬٨٨١٬٢٥٤١٤٬٦٩٠٬٣٦٦١٤٬٣٤٩٬٩٥٢إجمالي الدخل الشامل للفترة

ویعود إلى: 
٧٬١٧٧٬٤٦٦٨٬٦٢١٬٦٨١١٤٬١١٢٬٧٧٨١٤٬٠٣٧٬١٥٨مساهمي البنك 

٢٩٢٬٩٩٩٢٥٩٬٥٧٣٥٧٧٬٥٨٨٣١٢٬٧٩٤جهات غير مسيطرة
٧٬٤٧٠٬٤٦٥٨٬٨٨١٬٢٥٤١٤٬٦٩٠٬٣٦٦١٤٬٣٤٩٬٩٥٢



المختصرة جزءًا من هذه القوائم المالية المرحلية الموحدة  ٤٠إلى ١تعتبر اإلیضاحات المرفقة من 

٤

بنك القدس مساهمة عامة محدودة شركة 

المختصرة الموحدةالمرحلية  قائمة التغيرات في حقوق الملكية 
٢٠٢٢حزیران ٣٠للستة أشهر المنتهية في 

احتياطيات 
رأس المال
إجباري المدفوع 

مخاطر مصرفية 
عامة 

التقلبات 
الدوریة

القيمة  
العادلة 

أرباح 
المجموع مدورة 

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 
٢٠٢٢حزیران ٣٠

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

٩٬١٣٢٬١١٤٩٬١٣٢٬١١٤٤٩٤٬٥٥٢٩٬٦٢٦٬٦٦٦-----ربح الفترة
بيع موجودات مالية مثبتة  أرباح

٣٠٬٤٩٧٣٠٬٤٩٧-٤٤٬٢٥٧)٤٤٬٢٥٧(----مباشرة في األرباح المدورة 
٤٬٩٨٠٬٦٦٤٥٢٬٥٣٩٥٬٠٣٣٬٢٠٣-٤٬٩٨٠٬٦٦٤----ود الدخل الشامل األخرى بن

٤٬٩٣٦٬٤٠٧٩٬١٧٦٬٣٧١١٤٬١١٢٬٧٧٨٥٧٧٬٥٨٨١٤٬٦٩٠٬٣٦٦----إجمالي الدخل الشامل للفترة 
---) ٣٬٥٦٦٬٢٠٤(----٣٬٥٦٦٬٢٠٤) ٢٨توزیعات أسهم (إیضاح 
) ٦٬٢٦٨٬١٩٦(-) ٦٬٢٦٨٬١٩٦() ٦٬٢٦٨٬١٩٦(-----)٢٨توزیعات نقدیة (إیضاح 
٤٬٧٥٧٬٢٦٩٥٬٩٦٣٬١٤٠٢٢٬٤٢٦٬١٤٢١٤٤٬٠٢٠٬٦٢٢٢٬١٧٢٬٨٧٤١٤٦٬١٩٣٬٤٩٦-١٠٠٬٠٠٠٬٠٠٠١٠٬٨٧٤٬٠٧١)(غير مدققالرصيد في نهایة الفترة 

٢٠٢١حزیران 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  
---١٬٦٥٥٬٠١٥) ١٬٦٥٥٬٠١٥(----مالية مباعة 
٦٬١٩٧٬٥٤٩٦٬١٩٧٬٥٤٩٢١٣٬٤٥٢٦٬٤١١٬٠٠١-----ربح الفترة

٧٬٨٣٩٬٦٠٩٩٩٬٣٤٢٧٬٩٣٨٬٩٥١-٧٬٨٣٩٬٦٠٩----بنود الدخل الشامل األخرى 
٧٬٨٣٩٬٦٠٩٦٬١٩٧٬٥٤٩١٤٬٠٣٧٬١٥٨٣١٢٬٧٩٤١٤٬٣٤٩٬٩٥٢----إجمالي الدخل الشامل للفترة 

---(٧٨٬٦٤٦)--(٣٬١٨٢٬٤٠٠)-٣٬٢٦١٬٠٤٦) ٢٨توزیعات أسهم (إیضاح 
(٤٬١٩٢٬٧٧٤)-(٤٬١٩٢٬٧٧٤)(٤٬١٩٢٬٧٧٤)-----)٢٨توزیعات نقدیة (إیضاح 

٤٬٧٥٧٬٢٦٩٣٬٠٨٦٬٨١٩١٥٬٥٥٤٬٠٠٤١٢٩٬٢٩٩٬٣٣٣١٬٥٢٤٬٢٦٨١٣٠٬٨٢٣٬٦٠١-٩٦٬٤٣٣٬٧٩٦٩٬٤٦٧٬٤٤٥)(غير مدققالرصيد في نهایة الفترة 



المختصرة جزءًا من هذه القوائم المالية المرحلية الموحدة  ٤٠إلى ١تعتبر اإلیضاحات المرفقة من 

٥

القدس مساهمة عامة محدودة بنك شركة 

قائمة التدفقات النقدیة المرحلية الموحدة المختصرة 
٢٠٢٢حزیران ٣٠للستة أشهر المنتهية في 

حزیران ٣٠للستة أشهر المنتهية في  
٢٠٢٢٢٠٢١

غير مدققة غير مدققة 
دوالر أمریكي دوالر أمریكي إیضاح 

أنشطة التشغيل 
١٣٬٣٦٢٬٥٣١٨٬٥٨٢٬٧٧٦الفترة قبل الضرائب ربح 

تعدیالت: 
٢٬٨٠٠٬٧٢٩٢٬٧٥٢٬٢٣٧استهالكات وإطفاءات 

٢٬٨٢٠٬٩٦٤٣٬١٩٣٬٩٥٨، بالصافي خسائر ائتمانية متوقعةمخصص 
(٧٨٬٣٠٣)) ٥٤٠٬٦٧٦(متحققةاألرباح او الخسائر موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة بيع أرباح 
(٤٧٩٬٧٤٢)) ١٬١٥٠٬٥٧٨(غير متحققة األرباح او الخسائر تقييم موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة أرباح 

) ٨٩٠٬١٤٧() ١٬٧٣٢٬١٤٤(أرباح موجودات مالية  
٢٣٠٬٤٧٤٢٤٤٬٣٣٢فوائد على عقود اإلیجار 

٩١٤٬٢٢٤٩٦٧٬٨٠٤مخصصات متنوعة 
) ٦٨٬٣٠٩() ٤١٬٧٢٢(الحليفة ة حصة البنك من نتائج اعمال الشرك

١٦٬٥٣١٩٥٬٥٧٠خسائر استبعاد عقارات وآالت ومعدات 
١٬٦٣١٬٠٧٨١٢٤٬٧٩٧بنود أخرى غير نقدیة 

١٨٬٣١١٬٤١١١٤٬٤٤٤٬٩٧٣
التغير في الموجودات والمطلوبات: 

) ٣٠٬٣٩٥٬٠٣٦(٤٣٬٠٢٧٬٠٩١تسهيالت ائتمانية 
) ٧٬٩٢٦٬٩٣٨(٣٬٤٩٠٬٠٧٩احتياطي الزامي نقدي لدى سلطة النقد الفلسطينية 

١٬١٦٤٬٤٦٠٣٬٦٠١٬٤٦٨التغير في نقد مقيد السحب 
١٬٧٤٨٬٦٦٥) ٤٬٩٠٧٬٦٩٧(موجودات أخرى 

٣٥٬٥٦٨٬٨٣٩) ٢٥٬٤٥٠٬٦٣٩(ودائع العمالء 
٢٤٬٦٠٥٬٦٢٩) ١٠٬٠٠٥٬٤٦٨(شهور ٣ودائع سلطة النقد الفلسطينية/ ألجل تستحق أكثر من 

٢٥٬٤٨٥٬٧٦٤) ١٢٬٠٦٦٬٠٣٩(تأمينات نقدیة 
) ١٠٬٦٤٩٬٣٢٦() ٦٬٤٠٨٬٩٣٠(مطلوبات أخرى 

٧٬١٥٤٬٢٦٨٥٦٬٤٨٤٬٠٣٨الضرائب والمخصصات المدفوعة صافي النقد من أنشطة التشغيل قبل  
) ٣٬٤٤٠٬٨٠٤() ٤٬٠٩١٬٩٧٤(ضرائب مدفوعة 

) ٢٢٧٬٣٧٢() ١٬٠٩٩٬٨٣٣(مخصصات متنوعة مدفوعة 
١٬٩٦٢٬٤٦١٥٢٬٨١٥٬٨٦٢من أنشطة التشغيل صافي النقد

أنشطة اإلستثمار 
(١٥٬٢٠٨٬٥٨٦)٦٬٣٨٣٬٥٣٩المطفأة التغير في موجودات مالية بالكلفة 

(٩٬١١٠٬٣٠٢)) ٢٬٦٣٧٬٩٢٠(االخرى الدخل الشاملبنود شراء الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة 
٤١١٬٠٨٠١٬٦٧٢٬٧٦١االخرى الدخل الشاملبنود بيع الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة 

(٦٥٩٬٣٥١)-األرباح او الخسائر شراء الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة 
١٬٨١٤٬٤٩٩٤٧٦٬٩٦٧األرباح او الخسائر الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة بيع

(١٬١١٧٬٢٨٥)) ٢٬١٦٤٬٦٢٦(مشاریع تحت التنفيذ 
(٣٨٠٬٣٢٧)) ١٬٠٢٥٬٢٨١(ومعدات شراء عقارات وآالت 

١٤٬٤٨٣٤١٬٦٣٨استبعاد عقارات وآالت ومعدات 
(٥٦٥٬٨٨٠)) ١١٧٬١٦٩(موجودات غير ملموسة 

١٬٧٣٢٬١٤٤٨٩٠٬١٤٧توزیعات أرباح نقدیة مقبوضة 
) ٢٣٬٩٦٠٬٢١٨(٤٬٤١٠٬٧٤٩أنشطة اإلستثمار ) المستخدم في( من صافي النقد

التمویل أنشطة 
(٤٬١٩٢٬٧٧٤)) ٦٬٠١٥٬٧٥٨(توزیعات أرباح نقدیة 

(١٬٠٣٥٬١٨٩)) ٩٦١٬٠٣٢(عقود إیجار مدفوعة مطلوبات
١٢٧٬٥٠٠-حقوق جهات غير مسيطرة 

) ٤٣٥٬٩٣٥() ٣٣٬٦٦٦٬٦٦٧(أموال مقترضة 
-٢٬٢٥٤٬٤٧٩قروض االستدامة من سلطة النقد الفلسطينية 

(٢٬٢٠٠٬٠٠٠)) ٢٬٢٠٠٬٠٠٠(مساندة قروض  
) ٧٬٧٣٦٬٣٩٨() ٤٠٬٥٨٨٬٩٧٨(صافي النقد المستخدم في أنشطة التمویل 

٢١٬١١٩٬٢٤٦) ٣٤٬٢١٥٬٧٦٨(في النقد وما في حكمه  الزیادة (النقص) 
٣١١٬٠٢٤٬٦٨٩٢٦١٬٤٣٠٬٠٦٨النقد وما في حكمه في بدایة الفترة  

٣٣٢٧٦٬٨٠٨٬٩٢١٢٨٢٬٥٤٩٬٣١٤نهایة الفترة النقد وما في حكمه في 
٣٣٬٤٨١٬١٣١٢٩٬٨٥١٬١٣١فوائد مقبوضة 
١١٬١٠٨٬٠٩١٨٬٩٢٠٬٦٨٨فوائد مدفوعة 



٦

بنك القدس مساهمة عامة محدودة شركة 

إیضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموحدة المختصرة 
٢٠٢٢حزیران ٣٠

عــام .١

) بموجب  ٥٦٣٢٠٠٨٨٠في غزة تحت رقم (١٩٩٥نيسان  ٢تأسس بنك القدس كشركة مساهمة عامة محدودة (البنك) بتاریخ  
سهم بقيمة إسمية مقدارها دوالر أمریكي للسهم الواحد. باشر البنك نشاطه 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 
سلطة النقد الفلسط٢٠٠٥عام   البنك لقانون المصارف وتعليمات  الفترة من عام  . ویخضع  البنك خالل  وحتى ٢٠٠٥ينية. قام 
دوالر أمریكي بقيمة ١٠٠٬٠٠٠٬٠٠٠بزیادة رأس المال المصرح والمكتتب به والمدفوع على مراحل ليصبح  ٢٠٢٢حزیران  ٣٠

دوالر أمریكي واحد للسهم.  أسمية

إلقراض والتمویل وفتح الحسابات الجاریة واالعتمادات  یقوم البنك بتقدیم جميع األعمال المصرفية التجاریة واالستثماریة من خالل ا
فرعًا )٢٧(المستندیة، وقبول الودائع واألمانات، والمتاجرة بالعمالت المختلفة من خالل فروعه المنتشرة في فلسطين والبالغ عددها 

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

. ، على التواليكانون األول ٣١و ٢٠٢٢حزیران٣٠في ) موظف كما في٧٣٤و()٧٣١(بلغ عدد موظفي البنك

. ٢٠٢٢أیلول ٧من قبل مجلس إدارة البنك بتاریخ٢٠٢٢حزیران ٣٠تم إقرار القوائم المالية المرحلية الموحدة المختصرة كما في 

المختصرة القوائم المالية المرحلية الموحدة.٢

.لبنك القدس وشركتها التابعةالمختصرةالقوائم المالية المرحلية الموحدة المختصرة القوائم المالية المرحليةتشمل

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

نسبة الملكية النشاط الرئيسياسم الشركة 

المدفوع رأس المال
حزیران ٣٠

٢٠٢٢
كانون األول  ٣١

٢٠٢١
دوالر أمریكي دوالر أمریكي %

شركة صدارة لالستثمارات  
٦٠٣٬٠٠٠٬٠٠٠٣٬٠٠٠٬٠٠٠مالية استثماراتالمالية

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

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

أسس اإلعداد والتغيرات في السياسات المحاسبية .٣

أسس اإلعداد 
وفقًا لمعيار المحاسبة الدولي ٢٠٢٢حزیران ٣٠المختصرة لفترة الستة أشهر المنتهية في الموحدة تم إعداد القوائم المالية المرحلية  

. ) "التقاریر المالية المرحلية"٣٤رقم (

یلتزم البنك بالقوانين المحلية النافذة وتعليمات سلطة النقد الفلسطينية.



٧

الدخل بنود المالية بالقيمة العادلة من خالل دواتلمبدأ الكلفة باستثناء األوفقاً و المختصرةالموحدة تم إعداد القوائم المالية المرحلية
التي تظهر بالقيمة العادلة بتاریخ القوائم األرباح او الخسائروالموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة  االخرى الشامل

المختصرة. الموحدةالمالية المرحلية

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

، بعد استبعاد كافة أرصدة الحسابات الجاریة والمعامالت فيما بين البنك والشركة التابعة. ٢٠٢٢حزیران ٣٠في 

.لشركة التابعةلو والذي یمثل عملة األساس للبنكالمختصرةالموحدةالمرحلية إن الدوالر األمریكي هو عملة إظهار القوائم المالية

تصرة كافة المعلومات واإلیضاحات المطلوبة إلعداد القوائم المالية الموحدة السنویة  المخالموحدة ال تتضمن القوائم المالية المرحلية 
. كذلك، فإن نتائج أعمال الستة أشهر المنتهية ٢٠٢١كانون األول  ٣١السنویة كما في  الموحدة  ویجب قراءتها مع القوائم المالية  

.٢٠٢٢كانون األول ٣١ال تمثل بالضرورة مؤشرًا على النتائج المتوقعة للسنة التي ستنتهي في ٢٠٢٢حزیران ٣٠في 

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

ایير التعدیالت على معباستثناء قيام البنك بتطبيق بعض،٢٠٢١كانون األول  ٣١الموحدة للسنة المنتهية في  إلعداد القوائم المالية  
كما هو مبين أدناه:٢٠٢٢كانون الثاني ١بارًا من تالتقاریر المالية الدولية والتي أصبحت نافذة المفعول اع

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

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

جوهري على متطلبات اإلطار المفاهيمي.

) 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)لثاني" "اليوم ا

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

) لألصول المحتملة ٣عداد التقاریر المالية رقم (في الوقت ذاته قرر المجلس توضيح التوجيهات الحالية على المعيار الدولي ال
. المرحلية الموحدة المختصرةالتي لن تتأثر باستبدال اإلطار المفاهيمي إلعداد وعرض القوائم المالية

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

) ١٦تعدیالت على معيار المحاسبة الدولي رقم (-لمتحصل من البيع قبل االستخدام المعني الممتلكات واآلالت والمعدات: ا
) الممتلكات ١٦بإصدار تعدیالت على معيار المحاسبة الدولي رقم (٢٠٢٠قام المجلس الدولي للمعایير المحاسبية خالل أیار  

واآلالت والمعدات: المتحصل من البيع قبل االستخدام المعني والذي یمنع المنشئات من تخفيض كلفة الممتلكات واآلالت والمعدات  
للحالة الالزمة للعمل  اإلى الموقع وتجهيزهالموجودات يع منتج تم انتاجه في الفترة خالل إحضار  بقيمة المبالغ المتحصلة من ب

لذلك یجب على المنشأة االعتراف بالمبالغ المتحصلة من بيع هذه المنتجات وتكلفة  اً بالطریقة المقصودة التي تحددها اإلدارة. وفق
. رةقائمة الدخل المرحلية الموحدة المختصنتاجها في إ

. كللبنرةلمختصالموحدة احلیةر لمالمالیةامئوالقاعلىجوهري ر ثأتیالدلتعلهذه انیكمل

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

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

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

.  كللبنرةلمختصالموحدة احلیةر لمالمالیةامئوالقاعلىجوهري ر ثأتیالدلتعلهذه انیكمل

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

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

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

. كللبنرةلمختصالموحدة احلیةر لمالمالیةامئوالقاعلىجوهري ر ثأتیالدلتعلهذه انیكمل

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  بالضرورة على  المذكورة مبنية  التقدیرات  المستقبلية وأوقاتها، إن  مبالغ التدفقات النقدیة  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

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

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

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

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

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

النقدیة المستقبلية. 

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

 .یتم التخصيص للقضایا المرفوعة على البنك لمواجهة أیة إلتزامات قضائية إستنادًا لرأي المستشار القانوني للبنك
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ة النقد الفلسطينية ومعایير المحاسبة یتم مراجعة مخصص تدني التسهيالت االئتمانية ضمن األسس الموضوعة من قبل سلط
المعمول بها.

  یتم احتساب مخصص الخسائر االئتمانية للموجودات المالية وفقًا لمعایير التقاریر الدولية والمتوافقة مع تعليمات سلطة النقد
الفلسطينية. 

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
یجب األخذ بعين اإلعتبار المعلومات التاریخية واألوضاع الحالية باإلضافة لألحداث المستقبلية المتوقعة وفقًا لمعلومات موثوقة  

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

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

حساب الخسارة االئتمانية المتوقعة بعوامل اإلقتصاد الكلي المتغيرة. 

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

باإلضافة إلى بعض العوامل النوعية كالصعوبات المالية واإلفالس والوفاة  ،یوم فأكثر ٩٠عن الدفع لمدة  للنقض بأنه التوقف
. وغيرها
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 :العمر المتوقع
أقصى مدى للتدفقات النقدیة المتوقعة والتي یعتبرها البنك  عند قياس الخسائر االئتمانية المتوقعة، یقوم البنك باألخذ بعين اإلعتبار 

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

. بها البنك لمخاطر االئتمان التي ال یمكن لإلدارة تجنبها

نقد وأرصدة لدى سلطة النقد الفلسطينية .٤

حزیران ٣٠
٢٠٢٢

كانون األول  ٣١
٢٠٢١

دوالر أمریكي دوالر أمریكي 
١٢٨٬٤٠٠٬٨٢٤١٧٢٬٥١٨٬١٧٤*نقد في الخزینة

أرصدة لدى سلطة النقد الفلسطينية: 
٨٬٣٢٥٬٥١٦٢٤٬٩٥٣٬٦٠١حسابات جاریة وتحت الطلب 

١٠٣٬٥٨٠٬٨٣١١٠٧٬٠٧٠٬٩١٠متطلبات االحتياطي اإللزامي النقدي 
٢٤٠٬٣٠٧٬١٧١٣٠٤٬٥٤٢٬٦٨٥

دوالر أمریكي  ٦٬٠١٤٬٥٥٠مبلغ  و دوالر أمریكي٢٬٩٧٥٬١٧٣یشمل هذا البند مبالغ مودعة لدى شركة أمان لنقل األموال بمبلغ  *
في   األول  ٣١و٢٠٢٢حزیران٣٠كما  بعض  ٢٠٢١كانون  وتغذیة  األموال  نقل  مصاریف  لتغطية  وذلك  التوالي.  على   ،

الصرافات اآللية للبنك. 

) إلزامي نقدي مقيد السحب احتياطي) االحتفاظ لدى سلطة النقد الفلسطينية ب٦٧/٢٠١٠یتعين على البنك حسب التعميم رقم
ودائع العمالء%٩بنسبة   وبموجب.اإللزاميةاتحتياطياالهذهعلىفوائددفععلىالفلسطينيةالنقدسلطةتعملال.من 

(التعليمات یتم٢/٢٠١٢رقم  قبل  القطاعاتلبعضالقدسمدینةفيالممنوحةللتسهيالتالقائمالرصيدقيمة تخفيض) 
.اإللزامي النقديحتياطياحتساب اال

 الجاریةال تدفع سلطة النقد الفلسطينية للبنوك أیة فوائد على أرصدة الحسابات .

ية مصرفومؤسسات بنوكى أرصدة لد.٥
حزیران ٣٠

٢٠٢٢
كانون األول  ٣١

٢٠٢١
دوالر أمریكي دوالر أمریكي 

فلسطين: داخلبنوك ومؤسسات مصرفية 
٣٬٣٤٢٬٥٥٠١٠٬٠٠٠٬٠٠٠ودائع تبادلية تستحق خالل فترة ثالثة أشهر 

٣٬٣٤٢٬٥٥٠١٠٬٠٠٠٬٠٠٠
فلسطين: خارجبنوك ومؤسسات مصرفية 

٥٧٬٨٣٦٬٥١٠٨٢٬٦٣٣٬٣٥٠حسابات جاریة وتحت الطلب 
٩٦٬٨٢٧٬٨٤٠٤٦٬٧٧٦٬٥٢٨ودائع تستحق خالل فترة ثالثة أشهر 

٧٬٧٣٣٬٤٩٨٧٬٣٧٣٬٠٣٠ودائع تستحق خالل فترة تزید عن ثالثة أشهر 
١٦٢٬٣٩٧٬٨٤٨١٣٦٬٧٨٢٬٩٠٨
١٦٥٬٧٤٠٬٣٩٨١٤٦٬٧٨٢٬٩٠٨

) ١٥٢٬٨٠٢() ١٥٢٬٨٠٢(مخصص خسائر ائتمانية متوقعة 
١٦٥٬٥٨٧٬٥٩٦١٤٦٬٦٣٠٬١٠٦
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  ٢٠٢١كانون األول  ٣١و٢٠٢٢حزیران٣٠بلغت األرصدة لدى البنوك والمؤسسات المصرفية التي ال تتقاضى فوائد كما في
أمریكي، على التوالي.دوالر ٩٢٬٦٣٣٬٣٥٠دوالر أمریكي و٦١٬١٧٩٬٠٦٠مبلغ

  مبلغ٢٠٢١كانون األول  ٣١و٢٠٢٢حزیران٣٠بلغت األرصدة مقيدة السحب لدى البنوك والمؤسسات المصرفية كما في
دوالر أمریكي، على التوالي.١٥٬١٦٨٬٨٠٠دوالر أمریكي و١٤٬٠٠٤٬٣٤٠

األرصدة لدى البنوك والمؤسسات المصرفية:اجمالي فيما یلي ملخص الحركة على 

ة هي كما یلي:  يمصرفإن الحركة الحاصلة على مخصص الخسائر اإلئتمانية المتوقعة لألرصدة لدى بنوك ومؤسسات 

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

دوالر أمریكي دوالر أمریكي دوالر أمریكي دوالر أمریكي 
١٥٢٬٨٠٢--١٥٢٬٨٠٢ة رصيد بدایة الفتر 

صافي إعادة القياس لمخصص 
الخسائر االئتمانية المتوقعة خالل 

----الفترة 
١٥٢٬٨٠٢--١٥٢٬٨٠٢رصيد نهایة الفترة 

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

دوالر أمریكي دوالر أمریكي دوالر أمریكي دوالر أمریكي 
١٥٢٬٨٠٢--١٥٢٬٨٠٢السنة  رصيد بدایة 

صافي إعادة القياس لمخصص 
الخسائر االئتمانية المتوقعة خالل 

----السنة
١٥٢٬٨٠٢--١٥٢٬٨٠٢السنة رصيد نهایة 

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

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

١٨٬٩٥٧٬٤٩٠--١٨٬٩٥٧٬٤٩٠صافي التغير خالل الفترة 

١٦٥٬٧٤٠٬٣٩٨--١٦٥٬٧٤٠٬٣٩٨رصيد نهایة الفترة 

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

دوالر أمریكي دوالر أمریكي دوالر أمریكي دوالر أمریكي 
١٤٧٬٦٩٦٬٠٩٦--١٤٧٬٦٩٦٬٠٩٦رصيد بدایة السنة 

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



١٢

مباشرة ائتمانيةتسهيالت .٦

یشمل هذا البند ما یلي: 
حزیران ٣٠

٢٠٢٢
كانون األول ٣١

٢٠٢١
دوالر أمریكي دوالر أمریكي 

األفراد 
٢٩٢٬٦٩٣٬٢٥٦٣١٤٬٠٠٤٬٣١٦قروض

٨٬٤٩٩٬٢٧٤٨٬٦١٥٬٤٠٩حسابات جاریة مدینة
٣٬٩٢٢٬٤٤٩٣٬٥٧٤٬٢٩٦ائتمان بطاقات 

١٢٧٬٦٤٥٩٠٬٣٢١حسابات المكشوفين بالطلب 

الشركات الصغيرة والمتوسطة 
١٨٨٬٧٠٦٬٧٠١٢٠٢٬٢٥١٬٥٩٣قروض

٣٠٬٧٣٢٬٩٨٥٣٤٬٤٦٤٬٢٢٨حسابات جاریة مدینة
٩٢٢٬٨٧٢٧٤٥٬٨٢٦بطاقات ائتمان 

١٬٤٦٠٬٩١٧١٬٧٧٧٬٠٤٥حسابات المكشوفين بالطلب 

الشركات الكبرى 
٢٦٨٬٣٧٢٬٥٠١٢٦٦٬٧٣٤٬٧٠٥قروض

٣٦٬١٤١٬٤٠٠٣١٬٥٩٠٬٥١٦حسابات جاریة مدینة
٢٣٩٬٩٠٩١٦٥٬٨٦١بطاقات ائتمان 

٢٬١٢٩٬٤٧١٤٦٥٬٧٤٤حسابات المكشوفين بالطلب 

القطاع العام 
١٢٣٬٢٢٧٬٥٦٣١٣٧٬٩٥٧٬١٢٩قروض

٩٥٧٬١٧٦٬٩٤٣١٬٠٠٢٬٤٣٦٬٩٨٩
) ٥٬٦٩٩٬٦٩٣() ٥٬٧٦١٬٧٢٠(فوائد وعموالت معلقة 

) ٤٣٬٦٢٤٬٧٩٥() ٤٤٬١٥٠٬٧٧٧(مخصص خسائر ائتمانية متوقعة على التسهيالت االئتمانية المباشرة 
٩٠٧٬٢٦٤٬٤٤٦٩٥٣٬١١٢٬٥٠١



١٣

التسهيالت االئتمانية المباشرة: إجمالي فيما یلي ملخص الحركة على 

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 

١٠٧٬٨٠٧٬٦٣٠٥٬٦٢٤٬٦٦٧١٬٥٠٩٬٨٥٣١١٤٬٩٤٢٬١٥٠سنةصافي التغير خالل ال
--) 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 ( 

على  مضى  تسهيالت  استبعاد 
) ١٬٤٩٠٬٣٩٩() ١٬٤٩٠٬٣٩٩(--سنوات٦تعثرها أكثر من 
٦٩٥٬٨٧٠٬٠٢٩٢٥٩٬٧١١٬٥٠٩٤٦٬٨٥٥٬٤٥١١٬٠٠٢٬٤٣٦٬٩٨٩رصيد نهایة السنة 

٢٠٢٢حزیران 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 

(٤٤٬٤٦٩٬١٩٦)(٤٬٦٧٢٬٦١٤)(٣٥٬٩٥٤٬٧٤٣)(٣٬٨٤١٬٨٣٩)صافي التغير خالل الفترة 
-(٣١١٬٠٤٥)(٥٧٬٧٧٥٬٠٢٩)٥٨٬٠٨٦٬٠٧٤) ١المحول للمرحلة ( 
-(٥٢٦٬٨٣١)٢١٤٬٥٣٦٬٨٢٦(٢١٤٬٠٠٩٬٩٩٥)) ٢المحول للمرحلة ( 
-٤٬٣٣١٬١١٢(٤٬٠٩٦٬٩٩٥)(٢٣٤٬١١٧)) ٣المحول للمرحلة ( 

على   مضى  تسهيالت  استبعاد 
) ٧٩٠٬٨٥٠() ٧٩٠٬٨٥٠(--سنوات٦تعثرها أكثر من 

٥٣٥٬٨٧٠٬١٥٢٣٧٦٬٤٢١٬٥٦٨٤٤٬٨٨٥٬٢٢٣٩٥٧٬١٧٦٬٩٤٣رصيد نهایة الفترة 



١٤

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 
٧٬٣٨٦٬٠٠٦٦٬٠٧٥٬٨٤٠٢٤٬٦١٢٬٢٦٠٣٨٬٠٧٤٬١٠٦السنة رصيد بدایة 

--) ١٬٣٦١٬٥١٥(١٬٣٦١٬٥١٥) ١المحول للمرحلة ( 
--٥٬٤٥١٬١٤٥) ٥٬٤٥١٬١٤٥() ٢للمرحلة ( المحول 

-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
٤٬٨٣١٬١٦٧١٠٬٦٩١٬٩٧٢٢٨٬١٠١٬٦٥٦٤٣٬٦٢٤٬٧٩٥السنة رصيد نهایة 

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

دوالر أمریكي دوالر أمریكي دوالر أمریكي دوالر أمریكي 
٤٬٨٣١٬١٦٧١٠٬٦٩١٬٩٧٢٢٨٬١٠١٬٦٥٦٤٣٬٦٢٤٬٧٩٥ة رصيد بدایة الفتر 
-(١٧٩٬٩٢٣)(١٠٠٬٢٠١)٢٨٠٬١٢٤) ١المحول للمرحلة ( 
-(٢٣٧٬٨٩٧)١٬٧٢٦٬٨٦٦(١٬٤٨٨٬٩٦٩)) ٢المحول للمرحلة ( 
-٤١٧٬٨٢٥(٤٠١٬٠٨٥)(١٦٬٧٤٠)) ٣المحول للمرحلة ( 

لمخصصصافي إعادة القياس
٥٣٢٬٨٣٧١٬٣١٧٬١٦٣٨٣٩٬٨٠٤٢٬٦٨٩٬٨٠٤الفترة خالل لخسائر اإلئتمانية ا

استبعاد مخصص تسهيالت مضى  
(٧٩٠٬٨٥٠)(٧٩٠٬٨٥٠)--سنوات٦على تعثرها أكثر من 

(١٬٣٧٢٬٩٧٢)(١٬٣٧٢٬٩٧٢)--فروقات عملة
٤٬١٣٨٬٤١٩١٣٬٢٣٤٬٧١٥٢٦٬٧٧٧٬٦٤٣٤٤٬١٥٠٬٧٧٧ة رصيد نهایة الفتر 



١٥

المعلقة والعموالتالفوائد
المعلقة: والعموالتفيما یلي ملخص الحركة على الفوائد

حزیران ٣٠
٢٠٢٢

كانون األول  ٣١
٢٠٢١

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

٢٬١٤١٬٧٦٨٣٬١٨١٬٠١٩معلقة خالل الفترة / السنةوعموالت فوائد 
) ١٬١٥٨٬٦٠٤((١٬٥٩٨٬٧٤٦)معلقة حولت لإلیرادات خالل الفترة / السنة وعموالتفوائد

معلقة على تسهيالت ائتمانية مضى على تعثرها أكثر منوعموالتاستبعاد فوائد
) ٢٧٢٬٨٢٠((٤٣١٬٤٨٣)سنوات٦

٧٬٤٤٠) ٤٩٬٥١٢(فروقات عملة  
٥٬٧٦١٬٧٢٠٥٬٦٩٩٬٦٩٣الرصيد في نهایة الفترة / السنة 

سنوات:٦لتسهيالت التي مضى على تعثرها أكثر من الخسائرة االئتمانية المتوقعة لفيما یلي الحركة على مخصص 

حزیران ٣٠
٢٠٢٢

كانون األول  ٣١
٢٠٢١

دوالر أمریكي دوالر أمریكي 
١١٬٤٧٩٬٨٧٩٩٬٨٩٩٬٩٤٣الفترة/ السنةرصيد بدایة 

٧٩٠٬٨٥٠١٬٤٩٠٬٣٩٩الميزانيةمحول من داخل 
-٧٦٬٥١٢اإلضافات خالل الفترة/ السنة 
) ١٣٤٬٨١٢() ٩٥٬٣٥٢(إستردادات خالل الفترة/ السنة 

٢٢٤٬٣٤٩) ٦٣٩٬٦٠٥(فروقات عملة
١١٬٦١٢٬٢٨٤١١٬٤٧٩٬٨٧٩الفترة/ السنة رصيد نهایة 

األرباح او الخسائرموجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة .٧
حزیران ٣٠

٢٠٢٢
كانون األول  ٣١

٢٠٢١
دوالر أمریكي دوالر أمریكي 

٢٬٣٤٨٬٣٧٨٢٬٤٠٣٬٨٠٨أسهم مدرجة في أسواق مالية أجنبية 
١٦٬٩٢٥٨٤٬٧٤٠فلسطينبورصةأسهم مدرجة في

٢٬٣٦٥٬٣٠٣٢٬٤٨٨٬٥٤٨

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

٢٠٢٢
كانون األول  ٣١

٢٠٢١
دوالر أمریكي دوالر أمریكي 

٢٩٬٩٦٨٬٨٣٣٢٢٬٩٤٠٬٦٩٢أسهم مدرجة في أسواق مالية أجنبية 
٢٬٥٨٠٬٩٥٤٢٬٣١٨٬٥٥٥فلسطينبورصةأسهم مدرجة في

٧٣٩٬٧٥٠٧٣٩٬٧٥٠غير مدرجة أسهم 
٣٣٬٢٨٩٬٥٣٧٢٥٬٩٩٨٬٩٩٧



١٦

كما یلي: القيمة العادلةاحتياطيلقد كانت الحركة على حساب 
حزیران ٣٠

٢٠٢٢
كانون األول  ٣١

٢٠٢١
دوالر أمریكي دوالر أمریكي 

) ٣٬٠٩٧٬٧٧٥(١٬٠٢٦٬٧٣٣السنة /رصيد بدایة الفترة
٤٬٩٨٠٬٦٦٤٦٬٨٤٧٬٧٣٢الدخل الشامل األخرى بنود التغير في القيمة العادلة من خالل 

أرباح بيع موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل بنود الدخل الشامل األخرى 
) ٢٬٧٢٣٬٢٢٤() ٤٤٬٢٥٧(مثبتة مباشرة في األرباح المدورة 

٥٬٩٦٣٬١٤٠١٬٠٢٦٬٧٣٣السنة /رصيد نهایة الفترة

موجودات مالية بالكلفة المطفأة .٩
حزیران ٣٠

٢٠٢٢
كانون األول  ٣١

٢٠٢١
دوالر أمریكي دوالر أمریكي 

١٧٬١٠٤٬٣٧٢١٧٬١٠٤٬٣٧٢غير مدرجة * –سندات دین أجنبية 
٧٬٧٢٥٬٥٠٠٨٬١٦٠٬٠٠٠غير مدرجة** -سندات دین محلية 

١٧٬٢٠٠٬٥٩٠٢٢٬٩٩٩٬٦٢٩أذونات الخزینة
٤٢٬٠٣٠٬٤٦٢٤٨٬٢٦٤٬٠٠١

) ١٤٩٬٦٤١() ٢٩٩٬٦٤١(مخصص خسائر ائتمانية متوقعة 
٤١٬٧٣٠٬٨٢١٤٨٬١١٤٬٣٦٠

سنوات. ةأربعبين أقل من سنة إلى  وتستحق خالل فترة تتراوح٪ ٧٬٥٠% إلى ٥من  هذه السنداتتراوحت نسبة الفائدة على  *

٪ ٥٬٠٠إلى  ٪ ٣٬٧٥البنك في سندات مالية محلية، تتراوح أسعار الفائدة على هذه السندات بينیمثل هذا البند إستثمار **
سنوات.أربعةإلى ثالثة بين وتستحق خالل فترة تتراوح

ات المالية بالكلفة المطفأة: جودالمو إجمالي فيما یلي ملخص الحركة على 

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

دوالر أمریكي دوالر أمریكي دوالر أمریكي دوالر أمریكي 
٤٨٬٢٦٤٬٠٠١--٤٨٬٢٦٤٬٠٠١رصيد بدایة الفترة 

) ٦٬٢٣٣٬٥٣٩(--) ٦٬٢٣٣٬٥٣٩(صافي التغير خالل الفترة 
٤٢٬٠٣٠٬٤٦٢--٤٢٬٠٣٠٬٤٦٢رصيد 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 الفترة 
٤٨٬٢٦٤٬٠٠١--٤٨٬٢٦٤٬٠٠١رصيد نهایة السنة 



١٧

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

٢٠٢٢حزیران 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--٧٥٬٦٤١السنة رصيد بدایة 

٧٤٬٠٠٠--٧٤٬٠٠٠الخسائر اإلئتمانية متوقعة خالل العام  
١٤٩٬٦٤١--١٤٩٬٦٤١رصيد نهایة السنة 

حليفة  ةاستثمار في شرك.١٠

: ٢٠٢١كانون األول ٣١و٢٠٢٢حزیران ٣٠الحليفة كما في ةفي الشركاالستثمار فيما یلي تفاصيل 

بلد المنشأ

القيمة الدفتریة لالستثمار نسبة الملكية 
حزیران  ٣٠

٢٠٢٢
كانون  ٣١

٢٠٢١األول 
حزیران  ٣٠

٢٠٢٢
كانون  ٣١

٢٠٢١األول 
دوالر أمریكي %

إكسبرتس للحلول  شركة 
٣٢٣٢١٬٧٩٠٬٠٦٨١٬٧٤٨٬٣٤٦فلسطينالمتكاملة* 

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

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

المتعلقة باستثمار البنك في الشركة الحليفة:الحركةیوضح الجدول التالي ملخص 

حزیران 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 



١٨

عقارات وآالت ومعدات .١١

مبانٍ أراضٍ 
أثاث ومعدات 

مكتبية 
وأنظمة  أجهزة 

سيارات المعلومات 
تحسينات
المجموع مأجور 

دوالر أمریكي دوالر أمریكي دوالر أمریكي دوالر أمریكي دوالر أمریكي دوالر أمریكي دوالر أمریكي 
٢٠٢٢حزیران ٣٠

الكلفة: 
٨٬٨٢٣٬٥٧٩٣٬٩٦٢٬٩٠٦٤٬٦٣١٬٥٦٥١٢٬٣٧٤٬٥٣٤٥٦٧٬٩٢٥١٨٬١٢٧٬٧١١٤٨٬٤٨٨٬٢٢٠الرصيد في بدایة الفترة

٩٣٬٤٩٨١٬٠٢٥٬٢٨١-٢٧٬٢٨١٢٤٬٣٢٥٨٨٠٬١٧٧-إضافات وتحویالت من مشاریع تحت التنفيذ 
(٦٠٤٬٩٨٠)--)٥٩٨٬٠٨٦()٦٬٨٩٤(--استبعادات  

٨٬٨٢٣٬٥٧٩٣٬٩٩٠٬١٨٧٤٬٦٤٨٬٩٩٦١٢٬٦٥٦٬٦٢٥٥٦٧٬٩٢٥١٨٬٢٢١٬٢٠٩٤٨٬٩٠٨٬٥٢١الرصيد في نهایة الفترة 

ستهالك المتراكم: اال
٩٧٨٬٨٦٠٣٬٧٧٥٬١١٢٦٬٩٠٧٬٥٧٩٢٩٣٬٢٥٤١٣٬٢٥٠٬٣٢٦٢٥٬٢٠٥٬١٣١-الرصيد في بدایة الفترة

٤٠٬٥٩٠٢١١٬٣٨٩٥٧٧٬٤٩٣٣٩٬٨٩٤٦١٦٬٢٣٦١٬٤٨٥٬٦٠٢-استهالك الفترة 
(٥٧٣٬٩٦٦)--)٥٦٦٬٧٠٦()٧٬٢٦٠(--استبعادات 

١٬٠١٩٬٤٥٠٣٬٩٧٩٬٢٤١٦٬٩١٨٬٣٦٦٣٣٣٬١٤٨١٣٬٨٦٦٬٥٦٢٢٦٬١١٦٬٧٦٧-الرصيد في نهایة الفترة 

صافي القيمة الدفتریة
٢٠٢٢٨٬٨٢٣٬٥٧٩٢٬٩٧٠٬٧٣٧٦٦٩٬٧٥٥٥٬٧٣٨٬٢٥٩٢٣٤٬٧٧٧٤٬٣٥٤٬٦٤٧٢٢٬٧٩١٬٧٥٤حزیران ٣٠كما في

٢٠٢١٨٬٨٢٣٬٥٧٩٢٬٩٨٤٬٠٤٦٨٥٦٬٤٥٣٥٬٤٦٦٬٩٥٥٢٧٤٬٦٧١٤٬٨٧٧٬٣٨٥٢٣٬٢٨٣٬٠٨٩كانون األول  ٣١ا فيكم



١٩

حق استخدام األصول  .١٢

فيما یلي تفاصيل الحركة التي تمت على حق استخدام األصول: 

مشاریع تحت التنفيذ  .١٣

فيما یلي تفاصيل الحركة التي تمت على مشاریع تحت التنفيذ:

موجودات غير ملموسة .١٤
یشمل هذا البند ما یلي:

حزیران ٣٠
٢٠٢٢

كانون األول  ٣١
٢٠٢١

دوالر أمریكي دوالر أمریكي 
٢٬٠٥٩٬٥٠٧٢٬٣١٧٬٩٠٩برامج الحاسب اآللي 

١٬٠٢٨٬٩٠٤١٬٢٢٧٬٣٨٥*أخرى 
٣٬٠٨٨٬٤١١٣٬٥٤٥٬٢٩٤

یمثل هذا البند القيمة العادلة لودائع عمالء أساسية كأصل غير ملموس والناتج من عملية توزیع مبلغ شراء اإلستحواذ على البنك  *
طریقة القسط الثابت لمدة ستة سنوات. ب والتي یتم اطفاءها ٢٠١٨األردني الكویتي فرع فلسطين خالل سنة  

حزیران ٣٠
٢٠٢٢

كانون األول  ٣١
٢٠٢١

دوالر أمریكي دوالر أمریكي 

١٤٬٤٢٨٬٧٢٠١٥٬٥٦٧٬٧٧٧رصيد بدایة  الفترة/ السنة 
٣٦٤٬٣٢٣-خالل الفترة/ السنة إضافات 

) ١٬٥٠٣٬٣٨٠() ٧٤١٬٠٧٥(اإلطفاء خالل الفترة/ السنة
-١٠٬٨٨٤فروقات عملة

١٣٬٦٩٨٬٥٢٩١٤٬٤٢٨٬٧٢٠رصيد نهایة الفترة/ السنة 

حزیران ٣٠
٢٠٢٢

كانون األول  ٣١
٢٠٢١

دوالر أمریكي دوالر أمریكي 
١٠٬١٦٠٬٢٧٤٧٬٦٤٨٬١٨٧رصيد بدایة الفترة/ السنة 

٢٬٥٩٥٬٠٥٢٢٬٧٠٤٬٩٤٩إضافات خالل الفترة/ السنة 
) ١٩٢٬٨٦٢() ٤٣٠٬٤٢٦(المحول إلى عقارات وآالت ومعدات 

١٢٬٣٢٤٬٩٠٠١٠٬١٦٠٬٢٧٤رصيد نهایة الفترة/ السنة 



٢٠

ملموسة: الفيما یلي تفاصيل الحركة التي تمت على الموجودات غير 

موجودات ضریبية مؤجلة .١٥
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/ السنةخاللالخدمة والقضایا، فيما یلي تفاصيل الحركة على حساب الموجودات الضریبية المؤجلة

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

موجودات أخرى . ١٦

حزیران ٣٠
٢٠٢٢

كانون األول  ٣١
٢٠٢١

دوالر أمریكي دوالر أمریكي 
٣٬٥٤٥٬٢٩٤٣٬٥٠٨٬٤٨٤رصيد بدایة الفترة/ السنة 

١١٧٬١٦٩١٬٠٥٢٬٢٤٥إضافات خالل الفترة/ السنة 
) ١٬٠١٥٬٤٣٥((٥٧٤٬٠٥٢)خالل الفترة / السنةطفاءا

٣٬٠٨٨٬٤١١٣٬٥٤٥٬٢٩٤رصيد نهایة الفترة/ السنة 

حزیران ٣٠
٢٠٢٢

كانون األول  ٣١
٢٠٢١

دوالر أمریكي دوالر أمریكي 
٤٬٥٥٠٬١٥٧٣٬٧٨٦٬٤٢٨السنة /الفترةرصيد بدایة 

٤٨٤٬٨٧٨٧٦٣٬٧٢٩إضافات 
٥٬٠٣٥٬٠٣٥٤٬٥٥٠٬١٥٧السنة /الفترةرصيد نهایة 

حزیران ٣٠
٢٠٢٢

كانون األول  ٣١
٢٠٢١

دوالر أمریكي دوالر أمریكي 
-١٣٬٦٦٠٬٣٩٠بنوك -موجبة أدوات مالية مشتقة 

٩٬٩٣٠٬٠٠٦٧٬٧٥٢٬٤٠١شيكات مقاصة 
٤٬٤٢٥٬٨٩٨٤٬٨٨٩٬٨٨١فوائد مستحقة وغير مقبوضة 

٢٬٠٤٠٬٥٣٨١٬٦١٧٬٦٦١مصاریف مدفوعة مقدماً 
١٬٤٣٠٬٢٣١١٬٤٦٦٬٥٠١دفعات على حساب استثمارات

٣٨٦٬٠٨٥٦٬٩١٧٬٣٨٤عمالء -أدوات مالية مشتقة موجبة
٣١٧٬٣٧٧٢٦٣٬٣٠٥قرطاسية ومطبوعات

٢٤٠٬٩٤٢٤٨١٬٨٨٥ملكيتها للبنك وفاء لدیون متعثرة موجودات آلت 
٦١٣٬٦٢٨٦٥٨٬٥٢٦أخرى 

٣٣٬٠٤٥٬٠٩٥٢٤٬٠٤٧٬٥٤٤
) ٤٨٥٬٣١٢((٤٨٥٬٣١٢)مخصص خسائر ائتمانية متوقعةینزل: 

٣٢٬٥٥٩٬٧٨٣٢٣٬٥٦٢٬٢٣٢



٢١

ودائع سلطة النقد الفلسطينية .١٧
حزیران ٣٠

٢٠٢٢
كانون األول  ٣١

٢٠٢١
دوالر أمریكي دوالر أمریكي 

٨٦٬٦٠٧٬٦٠٠٩٦٬٢٥٢٬٦٠٠أشهر٣ودائع ألجل تستحق بعد أكثر من  
٨٦٬٦٠٧٬٦٠٠٩٦٬٢٥٢٬٦٠٠

ودائع بنوك ومؤسسات مصرفية .١٨
حزیران ٣٠

٢٠٢٢
كانون األول  ٣١

٢٠٢١
دوالر أمریكي دوالر أمریكي 

داخل فلسطين: مصرفيةبنوك ومؤسسات 
٥٧٤٬١٠٥٧٤٢٬٠٦٢جاریة وتحت الطلب حسابات 

٣٬٣٤٥٬٨٧٤٩٬٩٤٦٬١٠٢ودائع تبادلية تستحق خالل فترة ثالثة أشهر 
٣٬٩١٩٬٩٧٩١٠٬٦٨٨٬١٦٤

ودائع العمالء.١٩

تأمينات نقدیة .٢٠

یشمل هذا البند تأمينات نقدیة مقابل: 
حزیران ٣٠

٢٠٢٢
كانون األول  ٣١

٢٠٢١
دوالر أمریكي دوالر أمریكي 

٨٤٬٤٨٧٬٨٨٨٩٠٬٣٢٧٬٧٥٧تسهيالت ائتمانية مباشرة 
٩٬١٣٢٬٢٠٣٩٬٠٤٠٬٥١٣تسهيالت ائتمانية غير مباشرة 

١٩٬٠٨٦٬٣٨٣٢٥٬٤٠٤٬٢٤٣أخرى 
١١٢٬٧٠٦٬٤٧٤١٢٤٬٧٧٢٬٥١٣

حزیران ٣٠
٢٠٢٢

كانون األول  ٣١
٢٠٢١

دوالر أمریكي دوالر أمریكي 
٣٤٨٬٩٦١٬٢٣٤٣٥٦٬١٩١٬٢٣٦حسابات جاریة وتحت الطلب 

٣٧٧٬٠٥٥٬٥٤٧٤٠٧٬٢٩١٬٥٠٣ودائع التوفير 
٣١٧٬٤٧٥٬٦٣٠٣٠٥٬٤٦٠٬٣١١ودائع ألجل وخاضعة إلشعار

١٬٠٤٣٬٤٩٢٬٤١١١٬٠٦٨٬٩٤٣٬٠٥٠



٢٢

قروض مساندة .٢١

بنسبة فائدة  دوالر أمریكي١٥٬٠٠٠٬٠٠٠على قروض مساندة بموجب اتفاقيات تم توقيعها بمجموع  ٢٠١٩حصل البنك خالل عام  
أقساط سنویة بعد فترة سماح تتراوح بين أربعة وخمسة أشهر. یقوم البنك وألغراض احتساب كفایة ٥، تسدد على أساس ٪٥سنویة 

لجنة بازل. رأس المال باحتساب القروض كجزء من الشریحة الثانية لرأسمال البنك وفقًا لتعليمات سلطة النقد الفلسطينية ومقررات
المساندة   القروض  رصيد  و٧٬٦٠٠٬٠٠٠بلغ  أمریكي  أمریكي  ٩٬٨٠٠٬٠٠٠دوالر  فيدوالر  ٢٠٢٢حزیران  ٣٠كما 

. ، على التوالي٢٠٢١كانون األول  ٣١و

قروض االستدامة من سلطة النقد الفلسطينية .٢٢

رقم لتعليمات  وفقًا  للبنك  الممنوحة  النقد  سلطة  ودائع  قيمة  البند  هذا  صندوق  )  ٨/٢٠٢١(یمثل  التمویل  بشأن  لتوفير  استدامة 
) على األنشطة والمشاریع االقتصادیة ١٩وذلك بهدف تخفيف اآلثار االقتصادیة ألزمة فيروس كورونا (كوفيد  للقطاعات االقتصادیة   

یلتزم البنك باستيفاء  الفلسطينية بحيث  استدامة من سلطة النقد  ضمن برنامجخاصة المشاریع الصغيرة والمتوسطة، تم منح تسهيالت
بنسبة   االستدامة٪٣فائدة  قروض  رصيد  بلغ  المقترضين.  في  من  األول  ٣١و٢٠٢٢حزیران  ٣٠كما  مبلغ ٢٠٢١كانون 

.، على التواليدوالر أمریكي١٣٬١٨٠٬٢٠٥ودوالر أمریكي١٥٬٤٣٤٬٦٨٤

أموال مقترضة .٢٣

فيما یلي تفاصيل هذا البند: 

حزیران ٣٠
٢٠٢٢

كانون األول  ٣١
٢٠٢١

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

٣٬٣٣٣٬٣٣٣٥٬٠٠٠٬٠٠٠*البنك األوروبي إلعادة االعمار والتنمية*
٣٬٣٣٣٬٣٣٣٣٧٬٠٠٠٬٠٠٠

مليون دوالر أمریكي بهدف تمویل  ٣٢مع بنك االستثمار األوروبي بمبلغ  قرض  بتوقيع اتفاقية  ٢٠٢١عام  قام البنك خالل  *
ستحق القسط  ا حيث 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  
. ٢٠٢٢كامل قيمة القرض خالل عام سداد البنك خالل الفترة بقام + ليبور ستة شهور.٪٢٬٤١٦

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

٣١وینتهي السداد بتاریخ  ٢٠٢٢ثانيكانون ال٣١ستحق القسط األول بتاریخ االسداد بعد فترة سماح ستة أشهر، حيث  
% + ليبور. ٣٬٥. یستحق على القرض فائدة سنویة بمعدل ٢٠٢٣لثانيكانون ا



٢٣

عقود اإلیجار مطلوبات.٢٤
عقود اإلیجار: مطلوباتفيما یلي تفاصيل الحركة التي تمت 

حزیران ٣٠
٢٠٢٢

كانون األول  ٣١
٢٠٢١

أمریكي دوالر دوالر أمریكي 
١٤٬٦٥٩٬١٧٦١٥٬٤٨٦٬٠٢١رصيد بدایة الفترة/ السنة 

٣٦٤٬٣٢٣-إضافات 
٢٣٠٬٤٧٤٥٢١٬٠١٤عقود اإلیجار خالل الفترة/ السنةمطلوباتفوائد 

) ١٬٧١٢٬١٨٢() ٩٦١٬٠٣٢(اإلیجارات المدفوعة
-) ٤٬٦٧١(ات عملةقفرو 

١٣٬٩٢٣٬٩٤٧١٤٬٦٥٩٬١٧٦رصيد نهایة الفترة/ السنة 

منها:

االیجار بالقيمة الحالية لدفعات اإلیجار التي یتعين دفعها خالل مدة تمثل التزامات العقود المستأجرة االعتراف بمطلوبات عقود  
العقد. تتضمن دفعات اإلیجار الدفعات الثابتة (والتي تتضمن الدفعات التي في مضمونها تعتبر دفعات إیجار ثابتة) مطروحًا منها  

عدالت متفق عليها وفقا لشروط العقد، والمبالغ  حوافز اإلیجار المستحقة ودفعات اإلیجار المتغيرة التي تعتمد على مؤشرات أو م
المتوقع تحصيلها بموجب ضمانات القيمة المتبقية. تتضمن دفعات اإلیجار أیضًا القيمة المستحقة عند ممارسة خيار الشراء والذي 

. هاء وفقًا لشروط العقدمن المؤكد أن یمارسه البنك وقيمة غرامات إنهاء عقد اإلیجار، إذا كان البنك ینوي ان یمارس خيار اإلن

. ٪٣٬٢٥تم خصم التزامات العقود المستأجرة باستخدام نسبة معدل خصم 

إن قيمة مصروف اإلیجار للعقود قصيرة االجل وعقود إیجار األصول منخفضة القيمة والتي تم االعتراف بها في قائمة الدخل
٧٦٬٧٢٨بلغت  ٢٠٢١كانون األول  ٣١والسنة المنتهية في  ٢٠٢٢حزیران  ٣٠للفترة المنتهية في  المرحلية الموحدة المختصرة

دوالر أمریكي، على التوالي.٢١٩٬٠٠٧دوالر أمریكي 

مخصصات الضرائب .٢٥
حزیران ٣٠

٢٠٢٢
كانون األول  ٣١

٢٠٢١
دوالر أمریكي دوالر أمریكي 

٥٬٦١٧٬٨٦٢٢٬٣٣٩٬١٢٢الرصيد بدایة الفترة/ السنة 
٤٬٤٧٢٬٥٤٠٧٬١٣٦٬٦٩١ضافات للفترة/ السنة اإل

) ١٩٩٬٨٨٤(-خصم تشجيعي 
) ٣٬١٩٢٬٢٠٦((٢٬١٢٠)سلفيات وضرائب مدفوعة 

) ٤٦٥٬٨٦١(١٬٣٩٤٬٨٣٦فروقات عملة
١١٬٤٨٣٬١١٨٥٬٦١٧٬٨٦٢رصيد نهایة الفترة/ السنة  

حزیران ٣٠
٢٠٢٢

كانون األول  ٣١
٢٠٢١

دوالر أمریكي دوالر أمریكي 
١٬٩٩٠٬٥٨٩١٬٩٩٠٬٥٨٩قصيرة األجلمطلوبات
١١٬٩٣٣٬٣٥٨١٢٬٦٦٨٬٥٨٧طویلة األجل مطلوبات

١٣٬٩٢٣٬٩٤٧١٤٬٦٥٩٬١٧٦



٢٤

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

حتى ٢٠١٩منلألعواملم یتوصل البنك إلى تسویة نهائية مع دائرة ضریبة الدخل وضریبة القيمة المضافة عن نتائج أعماله  
. وقد قام البنك بتقدیم اإلقرارات الضریبية في موعدها ویتابع المستشار الضریبي إجراء المخالصات النهائية. ٢٠٢١

حزیران  ٣٠وذلك كما في  ٪١٦، كما بلغت النسبة القانونية لضریبة القيمة المضافة  ٪١٥بلغت النسبة القانونية لضریبة الدخل  
بشأن ضریبة الدخل،  ٢٠١١) لعام  ٨بشأن تعدیل القرار بقانون رقم (٢٠١٤) لسنة  ٤. استنادًا ألحكام القرار بقانون رقم (٢٠٢٢

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

ما یلي:المختصرةالمرحلية الموحدةتمثل الضرائب الظاهرة في قائمة الدخل
حزیران  ٣٠

٢٠٢٢
حزیران  ٣٠

٢٠٢١
دوالر أمریكي دوالر أمریكي 

٤٬٤٧٢٬٥٤٠٢٬٥٣٣٬٦٧٦التخصيص للفترة 
)١٨٦٬٧٣٦() ٢٥١٬٧٩٧(خصم تشجيعي 

) ١٧٥٬١٦٥() ٤٨٤٬٨٧٨(موجودات ضریبية مؤجلة
٣٬٧٣٥٬٨٦٥٢٬١٧١٬٧٧٥مصروف الضریبة للفترة 

مخصصات متنوعة .٢٦
یشمل هذا البند المخصصات التالية: 

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

رصيد
السنة الفترة /بدایة 

المكون 
السنة الفترة/خالل 

المستخدم 
السنة الفترة/خالل

الفترة/ رصيد نهایة
السنة

دوالر أمریكي دوالر أمریكي دوالر أمریكي دوالر أمریكي ٢٠٢٢حزیران ٣٠
٧٬٩١٠٬٩٠٢(١٬٠٩٩٬٨٣٣)٨٬٠٩٦٬٥١١٩١٤٬٢٢٤تعویض نهایة الخدمة  

٣٣٦٬٠٩٤--٣٣٦٬٠٩٤قضایا مرفوعة على البنك 
٨٬٢٤٦٬٩٩٦(١٬٠٩٩٬٨٣٣)٨٬٤٣٢٬٦٠٥٩١٤٬٢٢٤

٢٠٢١كانون 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



٢٥

مطلوبات أخرى .٢٧
حزیران ٣٠

٢٠٢٢
كانون األول  ٣١

٢٠٢١
دوالر أمریكي دوالر أمریكي 

١٦٬٢٦٧٬٣٠٨١٧٬٦١٨٬٢٠٢شيكات مصدقة وحواالت واردة 
٤٬٤٩٨٬٤١٦٤٬٣٨٢٬٧٧٢فوائد مستحقة غير مدفوعة

٢٬٤٣٧٬٩٩٧٢٬٤٠٧٬٤٣٧عموالت مقبوضة غير مستحقة 
٢٬٢٤٩٬٤٩٥٣٨٤٬٢٤٨ذمم دائنة

١٬٤٠٢٬١٨٠٢٬٥٩٣٬٦٠٠مكافآت وحوافز ومصاریف مستحقة
٦١٨٬٨٤٦٣٦٦٬٤٠٨توزیعات أرباح نقدیة غير مدفوعة

٣٣٠٬٥٢٢٣٣٠٬٥٢٢مخصص خسائر التسهيالت االئتمانية غير المباشرة
٢٧٢٬٣٨٨٣٨٨٬٥٤٩مؤقتة أمانات 

٣٠٧٬٤٠٠٣٧٧٬٠٠٠مكافأت مستحقة ألعضاء مجلس اإلدارة
٣٬٥٠٤٬٥٤٠-أدوات مالية مشتقة سالبة

٥٠٦٬٧٦٤٢٬٦٩٤٬٥٣٠أخرى 
٢٨٬٨٩١٬٣١٦٣٥٬٠٤٧٬٨٠٨

توزیعات أرباح نقدیة وأسهم .٢٨

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

دوالر أمریكي  ٧٬٤٥٣٬٨٢٠توزیع أرباح بمبلغ  ٢٠٢١نيسان  ٨أقرت الهيئة العامة للبنك في جلستها العادیة التي إنعقدت بتاریخ  
دوالر أمریكي من حساب احتياطي المخاطر ٣٬١٨٢٬٤٠٠وذلك بواقع  دوالر أمریكي كتوزیعات أسهم٣٬٢٦١٬٠٤٦وذلك بواقع  

دوالر أمریكي كأرباح نقدیة على مساهمي ٤٬١٩٢٬٧٧٤كي من حساب األرباح المدورة ودوالر أمری٧٨٬٦٤٦المصرفية العامة و
البنك كٌل بنسبة ما یملكه من أسهم البنك. 

االحتياطيات  .٢٩

احتياطي إجباري 
ساب اإلحتياطي اإلجباري. تحمن األرباح الصافية سنویًا تخصص ال٪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  
بنك بإقتطاع اإلحتياطي اإلجباري حيث أن هذه  اإلجباري على المساهمين إال بموافقة مسبقة من سلطة النقد الفلسطينية. لم یقم ال

. المختصرةالموحدة مرحليةالالقوائم المالية 



٢٦

احتياطي مخاطر مصرفية عامة 

من ٪١٬٥) بنسبة  ٦/٢٠١٥المخاطر الذي تم اقتطاعه وفقًا لتعليمات سلطة النقد الفلسطينية رقم (یمثل هذا البند قيمة إحتياطي 
٪ ٠٬٥التسهيالت االئتمانية المباشرة بعد طرح مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة للتسهيالت االئتمانية والفوائد واألرباح المعلقة و

المباشرة. وفقاً  التسهيالت االئتمانية غير  الفلسطينية رقم (من  النقد  تكوین إحتياطي مخاطر  ٢٠١٣/ ٥٣لتعميم سلطة  یتم  )، ال 
مصرفية عامة مقابل التسهيالت االئتمانية المباشرة الممنوحة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في حال انطبقت عليها الشروط الواردة 

البنك خالل عام   (بتطبيق معيار التقاریر المالية٢٠١٨في التعميم. قام  حساب هذا  ٩الدولي رقم  ) وتسجيل أثر المعيار من 
االحتياطي بما یتعلق بالخسائر االئتمانية المتوقعة الخاصة بالمرحلتين األولى والثانية وفقًا لتعليمات سلطة النقد الفلسطينية رقم  

بناًء على قرار الهيئة  لسطينية.). ال یجوز التصرف بهذا االحتياطي أو توزیعه إال بموافقة مسبقة من سلطة النقد الف٢/٢٠١٨(
الفلسطينية، قام البنك النقد  سلطة  رصيد االحتياطي  ٢٠٢١خالل عامالعامة للبنك وموافقة  دوالر  ٣٬١٨٢٬٤٠٠البالغ  برسملة 

أمریكي عبر توزیعات أسهم. 

احتياطي التقلبات الدوریة

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

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

من االصول المرجحة بالمخاطر كمصد رأس المال المضاد للتقلبات الدوریة للعام ٪٠٬٦٦) تم احتساب ما نسبته ٢٠١٩/ ١٣رقم (
النقد الفلسطينية خالل عام  ، أص٢٠١٩ سلطة  للتقلبات ٢٠٢٢/ ٨تعليمات رقم (٢٠٢٢درت  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 ( 
على المصرف االلتزام بتكوین مصد رأس المال للتقلبات الدوریة  یجبو ٪٠.٥ما نسبته ٢٠٢١المضاد للتقلبات الدوریة عن العام 

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

الموحدة مرحلية  اللم یقم البنك باقتطاع إحتياطي التقلبات الدوریة حيث أن هذه القوائم المالية  .مسبقة من سلطة النقد الفلسطينية
. مختصرة

لحصة األساسية والمخفضة للسهم من ربح الفترةا.٣٠

إن تفاصيل هذا البند هي كما یلي:
حزیران ٣٠

٢٠٢٢
حزیران ٣٠

٢٠٢١
دوالر أمریكي 

٩٬١٣٢٬١١٤٦٬١٩٧٬٥٤٩ربح الفترة العائد لمساهمي الشركة األم 

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

دوالر أمریكي 
٠.٠٩١٠.٠٦٢الحصة األساسية والمخفضة للسهم من ربح الفترة 



٢٧

خسائر ائتمانية متوقعة، بالصافيمخصص .٣١
) على الموجودات المالية حسب الجدول أدناه:  ٩یمثل هذا البند أثر معيار التقاریر المالية رقم (

صافي أرباح موجودات مالية .٣٢
حزیران ٣٠

٢٠٢٢
حزیران ٣٠

٢٠٢١
دوالر أمریكي دوالر أمریكي 

١٬٦٠٥٬٢٠٥٨٦٥٬١٧٠من خالل بنود الدخل الشامل توزیعات أرباح من موجودات مالية بالقيمة العادلة 
و أقائمة األرباح من خالل توزیعات أرباح من موجودات مالية بالقيمة العادلة 

١٢٦٬٩٣٩٢٤٬٩٧٧الخسائر
٥٤٠٬٦٧٦٧٨٬٣٠٣و الخسائرأأرباح بيع موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة األرباح 

١٬١٥٠٬٥٧٨٤٧٩٬٧٤٢و الخسائرأأرباح تقييم موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة األرباح 
٣٬٤٢٣٬٣٩٨١٬٤٤٨٬١٩٢

النقد وما في حكمه .٣٣

من المبالغ المبينة في قائمة المركز المالي  المرحلية الموحدة المختصرةالظاهر في قائمة التدفقات النقدیةیتكون النقد وما في حكمه  
:كما یليالمختصرةالمرحلية الموحدة

حزیران ٣٠
٢٠٢٢

حزیران ٣٠
٢٠٢١

دوالر أمریكي دوالر أمریكي 
٢٤٠٬٣٠٧٬١٧١٢٨٥٬٦٨١٬٤٤٤نقد وأرصدة لدى سلطة النقد الفلسطينية 

١٦٥٬٧٤٠٬٣٩٨١٣٢٬١٦٢٬٥٠٢یضاف: أرصدة لدى بنوك ومؤسسات مصرفية 
ودائع البنوك والمؤسسات المصرفية وسلطة النقد التي تستحق خاللینزل:

) ١٦٬٤٤٣٬٤٢٧() ٣٬٩١٩٬٩٧٩(ثالثة أشهر 
الل تزید  خودائع لدى بنوك ومؤسسات مصرفية وسلطة النقد التي تستحق 

-) ٧٬٧٣٣٬٤٩٨(ثالثة أشهر 
(١٥٬٩٤٧٬٣٤٠)) ١٤٬٠٠٤٬٣٤٠(نقد مقيد السحب

) ١٠٢٬٩٠٣٬٨٦٥() ١٠٣٬٥٨٠٬٨٣١(متطلبات االحتياطي اإللزامي النقدي 
٢٧٦٬٨٠٨٬٩٢١٢٨٢٬٥٤٩٬٣١٤

حزیران ٣٠
٢٠٢٢

حزیران ٣٠
٢٠٢١

دوالر أمریكي دوالر أمریكي 
٣٬٧٥٣٬٤٢١٤٬٥٤٢٬٣٠٧خسائر ائتمانية على تسهيالت إئتمانية مباشرة من المرحلة الثالثة مخصص 

(٢٬٥١٢٬٩٦٥)(٢٬٩١٣٬٦١٧)مباشرة من المرحلة الثالثةاسترداد خسائر ائتمانية على تسهيالت إئتمانية
صافي إضافات والتناقالت یبين مخصصات الخسائر االئتمانية للتسهيالت 

١٬٨٥٠٬٠٠٠١٬١٢٦٬٠٠٠المباشرة من المرحلتين األولى والثانية 
١٥٠٬٠٠٠٧٤٬٠٠٠خسائر ائتمانية متوقعة على موجودات مالية بالكلفة المطفأة  

-٧٦٬٥١٢سنوات ٦مخصصات على تسهيالت إئتمانية مباشرة مضى على تعثرها أكثر من 
(٣٥٬٣٨٤)) ٩٥٬٣٥٢(سنوات٦استرداد على تسهيالت إئتمانية مباشرة مضى على تعثرها أكثر من 

٢٬٨٢٠٬٩٦٤٣٬١٩٣٬٩٥٨



٢٨

جهات ذات العالقة .٣٤
البنك المساهمين الرئيسيين وأعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة العليا وأیة شركات یسيطرون عليها أو لهم القدرة على التأثير بها یعتبر 

(شركات لهم نصيب فيها) كجهات ذات عالقة. تمت خالل الفترة /السنة معامالت مع هذه الجهات كما یلي:

حزیران ٣٠
٢٠٢٢

كانون األول  ٣١
٢٠٢١

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

٤٬٥٢٣٬٣٥٠٥٬٩٣٣٬١٧٥*مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذیةتسهيالت ائتمانية مباشرة 
١٢٬٧٥٥٬٨٣٢١٤٬٩٦٧٬٥٧٥*مساهمون واطراف ذوي صلة للمساهمينتسهيالت ائتمانية مباشرة 

٢٬١٧٣٬٢٤٠٣٬٠١٨٬٧٤٠*مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذیةودائع العمالء 
٥٬٩٣٤٬٤٩٧٤٬٦٦٧٬٢٣١*مساهمون واطراف ذوي صلة للمساهمينودائع العمالء 

٣٠٧٬٤٠٠٣٧٧٬٠٠٠*مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذیة مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة المستحقة 
١٥٬٧٥٥٢٢٬٧٥٥*مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذیةتسهيالت ائتمانية غير مباشرة 
٢٬٨٨٢٬١١٢١٬٩٥١٬٢٣٣*مساهمون واطراف ذوي صلة للمساهمينتسهيالت ائتمانية غير مباشرة 

٣٩٤٬٧٤٤٥٤٣٬٤٧٣*واإلدارة التنفيذیةمجلس اإلدارة السقوف غير المستغلة
٤٬٣٦٧٬٦٣١٣٬٨٥٩٬٦٦٢*مساهمون واطراف ذوي صلة للمساهمينالسقوف غير المستغلة

حزیران  ٣٠
٢٠٢٢

حزیران  ٣٠
٢٠٢١

دوالر أمریكي دوالر أمریكي 
بنود عناصر قائمة الدخل: 

٦٣٢٬٢٢٧٦٨٢٬٧٥٩*التنفيذیة ومجلس اإلدارة وأخرى اإلدارة فوائد وعموالت دائنة 
٢٢٬٣٠٦٧٢٬٣٦٤*اإلدارة التنفيذیة ومجلس اإلدارة وأخرى فوائد وعموالت مدینة 

١٬٤٠٣٬٨٨٤١٬٠٤٦٬٠٤٩*اإلدارة التنفيذیة ومجلس اإلدارة وأخرى رواتب ومكافآت 
٤٠٥٬٣٦٠٣٢٠٬٧٤٠*اإلدارة التنفيذیة ومجلس اإلدارة وأخرى بدل حضور جلسات ومكافآت مجلس اإلدارة  

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

  ٢٠٢١كانون األول  ٣١و٢٠٢٢حزیران  ٣٠تشكل التسهيالت االئتمانية المباشرة الممنوحة لجهات ذات عالقة كما في
على التوالي، من صافي التسهيالت االئتمانية المباشرة.  ٪٢٬١٩و ٪١٬٩ما نسبته

  ٢٠٢١كانون األول  ٣١و٢٠٢٢حزیران  ٣٠تشكل التسهيالت االئتمانية المباشرة الممنوحة لجهات ذات عالقة كما في
على التوالي، من قاعدة رأسمال البنك. ٪ ١٣٬٤٥و٪١٠٬٩٢ما نسبته 

  ٧.٥إلى  ٪٣تتراوح أسعار الفائدة على التسهيالت االئتمانية المباشرة الممنوحة لجهات ذات عالقة بالدوالر األمریكي بين ٪ .

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

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



٢٩

القيمة العادلة قياس .٣٥
: ٢٠٢١كانون األول ٣١و٢٠٢٢حزیران ٣٠كما في والمطلوباتفيما یلي اإلفصاحات الكمية لقياس القيمة العادلة والتسلسل الهرمي للموجودات

إجراء تحویالت ألدوات مالية بين المستویين األول  ٢٠٢١كانون األول  ٣١والعام المنتهي في  ٢٠٢٢حزیران  ٣٠لم یتم خالل الفترة المنتهية في  
والثاني كما لم یتم إجراء أیة تحویالت من وإلى المستوى الثالث. 

قياس القيمة العادلة بإستخدام

المجموع ٢٠٢٢حزیران ٣٠

أسعار التداول في  
أسواق مالية نشطة  

األول)(المستوى  

معطيات جوهریة  
یمكن مالحظتها 
(المستوى الثاني)

معطيات جوهریة ال  
یمكن مالحظتها 
(المستوى الثالث)

دوالر أمریكيدوالر أمریكيدوالر أمریكيدوالر أمریكيتاریخ القياس 
موجودات مالية بالقيمة العادلة: 

خالل  موجودات مالية بالقيمة العادلة من 
): ٧(إیضاح األرباح او الخسائرقائمة

- - ٢٠٢٢١٦٬٩٢٥١٦٬٩٢٥حزیران  ٣٠بورصة فلسطين –مدرجة 
- - ٢٠٢٢٢٬٣٤٨٬٣٧٨٢٬٣٤٨٬٣٧٨حزیران  ٣٠أسواق أجنبية–مدرجة 

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

- - ٢٠٢٢٢٬٥٨٠٬٩٥٤٢٬٥٨٠٬٩٥٤حزیران  ٣٠بورصة فلسطين –مدرجة 
- - ٢٠٢٢٢٩٬٩٦٨٬٨٣٣٢٩٬٩٦٨٬٨٣٣حزیران  ٣٠أسواق أجنبية–مدرجة 

٧٣٩٬٧٥٠- - ٢٠٢٢٧٣٩٬٧٥٠حزیران  ٣٠غير مدرجة 
التي تقاس بالقيمة العادلة  الموجودات

على أساس متكرر
بنوك –أدوات مالية مشتقة موجبة

- - ٢٠٢٢١٣٬٦٦٠٬٣٩٠١٣٬٦٦٠٬٣٩٠حزیران  ٣٠)١٦(إیضاح 
عمالء  –أدوات مالية مشتقة موجبة

- - ٢٠٢٢٣٨٦٬٠٨٥٣٨٦٬٠٨٥حزیران  ٣٠)١٦(إیضاح 
موجودات مالية تم اإلفصاح عنها بالقيمة 

العادلة:
): ٩موجودات مالية بالكلفة المطفأة (إیضاح 

١٧٬٠٥٠٬٦٦٤- - ٢٠٢٢١٧٬٠٥٠٬٦٦٤حزیران  ٣٠غير مدرجة –أجنبية دینسندات
٧٬٦٧٣٬٢٧٤- - ٢٠٢٢٧٬٦٧٣٬٢٧٤حزیران  ٣٠غير مدرجة –محلية دین سندات 

١٧٬٠٠٦٬٨٨٣- - ٢٠٢٢١٧٬٠٠٦٬٨٨٣حزیران  ٣٠اذونات الخزینة 

قياس القيمة العادلة بإستخدام

المجموع 

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 ٢٠٢١كانون األول ٣١
موجودات مالية بالقيمة العادلة: 

موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة
): ٧(إیضاح األرباح او الخسائر

- - ٢٠٢١٨٤٬٧٤٠٨٤٬٧٤٠كانون األول  ٣١فلسطين بورصة –مدرجة 
--٢٠٢١٢٬٤٠٣٬٨٠٨٢٬٤٠٣٬٨٠٨كانون األول  ٣١أسواق أجنبية–مدرجة 

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

- - 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 
التي تقاس بالقيمة العادلة  الموجودات

على أساس متكرر
- أدوات مالية مشتقة موجبة

- - ٢٠٢١٦٬٩١٧٬٣٨٤٦٬٩١٧٬٣٨٤كانون األول  ٣١)١٦عمالء(إیضاح  

موجودات مالية تم اإلفصاح عنها بالقيمة 
العادلة:

): ٩موجودات مالية بالكلفة المطفأة (إیضاح 
٢٢٬٩٠٢٬٨٩٢- - ٢٠٢١٢٢٬٩٠٢٬٨٩٢كانون األول  ٣١أذونات الخزینة  

١٧٬٠٧٧٬٥٥٠--٢٠٢١١٧٬٠٧٧٬٥٥٠كانون األول  ٣١غير مدرجة –أجنبية دینسندات
٨٬١٣٣٬٩١٨--٢٠٢١٨٬١٣٣٬٩١٨كانون األول  ٣١غير مدرجة –محلية دینسندات

بالقيمة العادلة على  المطلوبات التي تقاس 
أساس متكرر
- - ٢٠٢١٣٬٥٠٤٬٥٤٠٣٬٥٠٤٬٥٤٠كانون األول  ٣١)٢٧(إیضاح  مشتقات سالبة



٣٠

القيمة العادلة لألدوات المالية  

: ٢٠٢١كانون األول ٣١و ٢٠٢٢حزیران ٣٠یمثل الجدول التالي مقارنة للقيم الدفتریة والقيم العادلة لألدوات المالية كما في 

القيمة العادلة القيمة الدفتریة
حزیران٣٠

٢٠٢٢
كانون األول  ٣١

٢٠٢١
حزیران٣٠

٢٠٢٢
كانون األول  ٣١

٢٠٢١
دوالر أمریكي دوالر أمریكي دوالر أمریكي دوالر أمریكي موجودات مالية

نقد وأرصدة لدى سلطة النقد  
٢٤٠٬٣٠٧٬١٧١٣٠٤٬٥٤٢٬٦٨٥٢٤٠٬٣٠٧٬١٧١٣٠٤٬٥٤٢٬٦٨٥الفلسطينية

أرصدة لدى بنوك ومؤسسات  
١٦٥٬٥٨٧٬٥٩٦١٤٦٬٦٣٠٬١٠٦١٦٥٬٥٨٧٬٥٩٦١٤٦٬٦٣٠٬١٠٦مصرفية

٩٠٧٬٢٦٤٬٤٤٦٩٥٣٬١١٢٬٥٠١٩٠٧٬٢٦٤٬٤٤٦٩٥٣٬١١٢٬٥٠١تسهيالت ائتمانية مباشرة 
موجودات مالية بالقيمة العادلة من  

األرباح او الخسائر خالل قائمة 
٢٬٣٦٥٬٣٠٣٢٬٤٨٨٬٥٤٨٢٬٣٦٥٬٣٠٣٢٬٤٨٨٬٥٤٨أسهم مدرجة

موجودات مالية بالقيمة العادلة من  
:االخرى الدخل الشاملبنود خالل

٣٢٬٥٤٩٬٧٨٧٢٥٬٢٥٩٬٢٤٧٣٢٬٥٤٩٬٧٨٧٢٥٬٢٥٩٬٢٤٧أسهم مدرجة
٧٣٩٬٧٥٠٧٣٩٬٧٥٠٧٣٩٬٧٥٠٧٣٩٬٧٥٠أسهم غير مدرجة

موجودات مالية بالكلفة المطفأة:  
١٧٬٠٥٠٬٦٦٤١٧٬٠٧٧٬٥٥٠١٧٬٠٥٠٬٦٦٤١٧٬٠٧٧٬٥٥٠غير مدرجة–أجنبية دینسندات
٧٬٦٧٣٬٢٧٤٨٬١٣٣٬٩١٨٧٬٦٧٣٬٢٧٤٨٬١٣٣٬٩١٨غير مدرجة– محلية دینسندات

١٧٬٠٠٦٬٨٨٣٢٢٬٩٠٢٬٨٩٢١٧٬٠٠٦٬٨٨٣٢٢٬٩٠٢٬٨٩٢ذونات الخزینةأ
٢٨٬٤٠٢٬٣٧٩١٩٬٥٥٩٬٦٦٦٢٨٬٤٠٢٬٣٧٩١٩٬٥٥٩٬٦٦٦موجودات مالية أخرى 

١٬٤١٨٬٩٤٧٬٢٥٣١٬٥٠٠٬٤٤٦٬٨٦٣١٬٤١٨٬٩٤٧٬٢٥٣١٬٥٠٠٬٤٤٦٬٨٦٣مجموع الموجودات 

مطلوبات مالية 
٨٦٬٦٠٧٬٦٠٠٩٦٬٢٥٢٬٦٠٠٨٦٬٦٠٧٬٦٠٠٩٦٬٢٥٢٬٦٠٠ودائع سلطة النقد الفلسطينية 

٣٬٩١٩٬٩٧٩١٠٬٦٨٨٬١٦٤٣٬٩١٩٬٩٧٩١٠٬٦٨٨٬١٦٤ودائع بنوك ومؤسسات مصرفية
١٬٠٤٣٬٤٩٢٬٤١١١٬٠٦٨٬٩٤٣٬٠٥٠١٬٠٤٣٬٤٩٢٬٤١١١٬٠٦٨٬٩٤٣٬٠٥٠ودائع العمالء 
١١٢٬٧٠٦٬٤٧٤١٢٤٬٧٧٢٬٥١٣١١٢٬٧٠٦٬٤٧٤١٢٤٬٧٧٢٬٥١٣تأمينات نقدیة 

٧٬٦٠٠٬٠٠٠٩٬٨٠٠٬٠٠٠٧٬٦٠٠٬٠٠٠٩٬٨٠٠٬٠٠٠قروض مساندة 
١٥٬٤٣٤٬٦٨٤١٣٬١٨٠٬٢٠٥١٥٬٤٣٤٬٦٨٤١٣٬١٨٠٬٢٠٥قروض االستدامة من سلطة النقد 

٣٬٣٣٣٬٣٣٣٣٧٬٠٠٠٬٠٠٠٣٬٣٣٣٬٣٣٣٣٧٬٠٠٠٬٠٠٠قروض من مؤسسات مالية 
١٣٬٩٢٣٬٩٤٧١٤٬٦٥٩٬١٧٦١٣٬٩٢٣٬٩٤٧١٤٬٦٥٩٬١٧٦عقود اإلیجار مطلوبات

٢٦٬١٢٢٬٧٩٧٣٢٬٣٠٩٬٨٤٩٢٦٬١٢٢٬٧٩٧٣٢٬٣٠٩٬٨٤٩مطلوبات مالية أخرى 
١٬٣١٣٬١٤١٬٢٢٥١٬٤٠٧٬٦٠٥٬٥٥٧١٬٣١٣٬١٤١٬٢٢٥١٬٤٠٧٬٦٠٥٬٥٥٧مجموع المطلوبات



٣١

البنك معلومات عن قطاعات أعمال .٣٦

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.

ية األخرى الخاصة مصرفوالخدمات الئتمانيةوالتسهيالت اال: یشمل متابعة الودائع  حسابات 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
مصاریف الرأسمالية حسب القطاع الجغرافي:الفيما یلي توزیع إیرادات وموجودات البنك و 

المجموع 

خدمات مصرفية  
لألفراد

خدمات مصرفية  
أخرى الخزینةللشركات 

حزیران  ٣٠
٢٠٢٢

حزیران  ٣٠
٢٠٢١

دوالر أمریكي دوالر أمریكي دوالر أمریكي دوالر أمریكي دوالر أمریكي دوالر أمریكي 
٧٬٣٨٠٬٩٠٤٢٩٬٥٠٩٬٦٧٩٩٬٠٨١٬٨١٣٤٢٣٬٨٣٩٤٦٬٣٩٦٬٢٣٥٣٩٬٩٦٢٬١٥٠إجمالي اإلیرادات 

(٣٬١٩٣٬٩٥٨)) ٢٬٨٢٠٬٩٦٤(-)١٥٠٬٠٠٠() ١٬٥٤٢٬٤٧٧((١٬١٢٨٬٤٨٧)خسائر االئتمان مخصص
٣٤٬٦٧٨٬٥٣٧٣٦٬٧٦٨٬١٩٢نتائج قطاع األعمال 

) ٢٨٬١٨٥٬٤١٦() ٢١٬٣١٦٬٠٠٦(مصاریف غير موزعة 
١٣٬٣٦٢٬٥٣١٨٬٥٨٢٬٧٧٦الربح قبل الضرائب 
(٢٬١٧١٬٧٧٥)) ٣٬٧٣٥٬٨٦٥(مصروف الضرائب 

٩٬٦٢٦٬٦٦٦٦٬٤١١٬٠٠١ربح الفترة

معلومات أخرى 
٣٬٣٠٧٬٠٧٦٢٬٠٦٣٬٤٩٢مصاریف رأسمالية 

٢٬٨٠٠٬٧٢٩٢٬٧٥٢٬٢٣٧استهالكات وإطفاءات 

حزیران٣٠
٢٠٢٢

كانون األول  ٣١
٢٠٢١

٣٠٤٬٦٧٢٬٩٩٥٦٠٢٬٤٤١٬٤٥١٤٨٥٬٢٢٠٬٤٩٦٨٩٬٤٩٨٬٤١٢١٬٤٨١٬٨٣٣٬٣٥٤١٬٥٦٢٬١٦٥٬٣٠٩إجمالي موجودات القطاع 

٧٣٤٬٥٩٠٬٢٢٩٤٢١٬٦٠٨٬٦٥٦٩٠٬٥٢٧٬٥٧٩٨٨٬٩١٣٬٣٩٤١٬٣٣٥٬٦٣٩٬٨٥٨١٬٤٢٤٬٣٩٣٬٩٨٣إجمالي مطلوبات القطاع 

المجموع دولي محلي 
حزیران  ٣٠

٢٠٢٢
حزیران  ٣٠

٢٠٢١
حزیران  ٣٠

٢٠٢٢
حزیران  ٣٠

٢٠٢١
حزیران  ٣٠

٢٠٢٢
حزیران  ٣٠

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

٤٤٬٧٦٥٬٣٦٥٣٩٬٠٥٢٬٣٥٤١٬٦٣٠٬٨٧٠٩٠٩٬٧٩٦٤٦٬٣٩٦٬٢٣٥٣٩٬٩٦٢٬١٥٠إجمالي اإلیرادات 
المصاریف 
٣٬٣٠٧٬٠٧٦٢٬٠٦٣٬٤٩٢--٣٬٣٠٧٬٠٧٦٢٬٠٦٣٬٤٩٢الرأسمالية 

المجموع دولي محلي 
حزیران٣٠

٢٠٢٢
كانون األول  ٣١

٢٠٢١
حزیران٣٠

٢٠٢٢
كانون األول  ٣١

٢٠٢١
حزیران٣٠

٢٠٢٢
كانون األول  ٣١

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

١٬٠٩٦٬٣٥٤٬٧٩٩١٬٣٢٤٬٤٥٢٬١٣٣٢٦١٬٣٩٩٬٦٢٦٣٨٥٬٤٧٨٬٥٥٥١٬٤٨١٬٨٣٣٬٣٥٤١٬٥٦٢٬١٦٥٬٣٠٩مجموع الموجودات 



٣٢

إرتباطات والتزامات محتملة .٣٧
مقابل ما یلي:ةالتزامات محتملالمرحلية الموحدةعلى البنك بتاریخ القوائم المالية 

حزیران٣٠
٢٠٢٢

كانون األول  ٣١
٢٠٢١

دوالر أمریكي والر أمریكي د
٤٧٬١٨٣٬٠٣٩٤٦٬١٥٩٬١٣١كفاالت

١٠٬٣٧٧٬١٢٦١٠٬٥٠٥٬٧٢٨إعتمادات مستندیة
٥٧٦٬٥٢٨٢٬١٦٧٬٣٤٤قبوالت 

٨٥٬٨١٩٬٠٨٣٧٩٬٣٧٠٬٤٥١سقوف تسهيالت ائتمانية مباشرة غير مستغلة
١٤٣٬٩٥٥٬٧٧٦١٣٨٬٢٠٢٬٦٥٤

التسهيالت االئتمانية غير المباشرةالخسائر االئتمانية المتوقعة على مخصص 
) ٣٣٠٬٥٢٢((٣٣٠٬٥٢٢))٢٧(إیضاح 

١٤٣٬٦٢٥٬٢٥٤١٣٧٬٨٧٢٬١٣٢

٣١٬٣٥٩٬٠٧٥مبلغ  ٢٠٢١كانون األول  ٣١و٢٠٢٢حزیران  ٣٠بلغت 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 

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

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

٥٬٧٥٣٬١٢٢--٥٬٧٥٣٬١٢٢صافي التغير خالل الفترة 

١٤٣٬٩٥٥٬٧٧٦--١٤٣٬٩٥٥٬٧٧٦رصيد 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--٨٬٧٨٢٬٠٠٥سنةصافي التغير خالل ال

١٣٨٬٢٠٢٬٦٥٤--١٣٨٬٢٠٢٬٦٥٤سنة رصيد نهایة ال



٣٣

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

رأس المال إدارة.٣٨

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

الفترة الحالية والسنة السابقة   بهيكلة رأس المال خالل  بإجراء أیة تعدیالت على األهداف والسياسات واإلجراءات المتعلقة  البنك 
. دوالر أمریكي عبر توزیعات أسهم٣٬٥٦٦٬٢٠٤باستثناء قيام البنك برفع رأس المال المدفوع خالل الفترة بمبلغ 

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

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

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

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

----لفترة اخاللصافي الخسائر اإلئتمانية المتوقعة
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

----خالل السنةصافي الخسائر اإلئتمانية المتوقعة
٣٣٠٬٥٢٢--٣٣٠٬٥٢٢سنة رصيد نهایة ال

٢٠٢١كانون األول ٢٠٢٢٣١حزیران ٣٠

المبلغ 
نسبته إلى  
الموجودات 

نسبته إلى 
الموجودات 

المبلغ المرجحة بالمخاطر 
نسبته إلى  
الموجودات 

نسبته إلى 
الموجودات 

المرجحة بالمخاطر 
% % دوالر أمریكي % % دوالر أمریكي 

١٥٨٬٢٣١٬٧٧٧١٠٬٦٨١٤٬٨٦١٥٥٬٣٥٤٬٥٨٣٩٬٩٤١٤٬٠٦رأس المال التنظيمي 
١٣٧٬٣٢٠٬٠٩٤٩٬٢٧١٢٬٨٩١٣١٬٧٣٩٬٤٨١٨٬٤٣١١٬٩٢رأس المال األساسي 



٣٤

یقوم البنك بإدارة رأس المال بشكل یضمن استمراریة عملياته التشغيلية وتحقيق أعلى عائد ممكن على حقوق الملكية، ویتكون رأس 
كما هو مبين في الجدول التالي:III) المستندة لمقررات بازل ٨/٢٠١٨المال وفقًا لتعليمات سلطة النقد الفلسطينية رقم (

حزیران ٣٠
٢٠٢٢

دوالر أمریكي 
١٤٢٬٩٤٣٬٤٩٦إجمالي رأس المال األساسي لألسهم العادیة 

ینزل: التعدیالت الرقابية:
) ٣٬٠٨٨٬٤١١(الشهرة والموجودات غير الملموسة األخرى 

) ٢٬٥٣٤٬٩٩١(االستثمارات المتبادلة في رؤوس أموال المصارف والشركات المالية وشركات التأمين
CET١١٣٧٬٣٢٠٬٠٩٤صافي حقوق حملة األسهم العادیة 

(Additional T١)رأس المال اإلضافي
١٣٧٬٣٢٠٬٠٩٤الشریحة األولى لرأس المال 
٢٠٬٩١١٬٦٨٣الشریحة الثانية لرأس المال 

١٥٨٬٢٣١٬٧٧٧قاعدة رأس المال 

األصول المرجحة بالمخاطر 
٩٤٢٬١٠٧٬٢٣٩االئتمان مخاطر 

٤٬٥٢٠٬٩٠٥مخاطر السوق 
١١٨٬٣٠٦٬٥٠٩المخاطر التشغيلية

١٬٠٦٤٬٩٣٤٬٦٥٣مجموع األصول المرجحة بالمخاطر 
١٬٤٨١٬٨٣٣٬٣٥٤مجموع األصول (قائمة المركز المالي الموحدة المرحلية المختصرة) 

%
١٢٬٨٩المرجحة بالمخاطر) إلى األصول CET١نسبة األسهم العادیة (

١٢٬٨٩نسبة الشریحة األولى إلى األصول المرجحة بالمخاطر

١٬٩٦نسبة الشریحة الثانية إلى األصول المرجحة بالمخاطر

١٤٬٨٦نسبة كفایة رأس المال 

٩٬٢٧نسبة الشریحة األولى إلى األصول 

١٠٬٦٨نسبة رأس المال التنظيمي إلى األصول



٣٥

كانون األول ٣١
٢٠٢١

دوالر أمریكي 
١٣٧٬٧٧١٬٣٢٣إجمالي رأس المال األساسي لألسهم العادیة 

ینزل:
التعدیالت الرقابية: 

) ٣٬٥٤٥٬٢٩٤(الشهرة والموجودات غير الملموسة األخرى 
-في رؤوس أموال الشركات التابعة غير الموحد حساباتها مع حسابات المصرف اإلستثمارات

) ٢٬٤٨٦٬٥٤٨(االستثمارات المتبادلة في رؤوس أموال المصارف والشركات المالية وشركات التأمين
CET١١٣١٬٧٣٩٬٤٨١صافي حقوق حملة األسهم العادیة 

-(Additional T١)رأس المال اإلضافي
١٣١٬٧٣٩٬٤٨١الشریحة األولى لرأس المال 
٢٣٬٦١٥٬١٠٢الشریحة الثانية لرأس المال 

١٥٥٬٣٥٤٬٥٨٣قاعدة رأس المال 

األصول المرجحة بالمخاطر 
٩٨٦٬٦٩٦٬٨٥٣مخاطر االئتمان 
-مخاطر السوق 

١١٨٬٥١١٬٢٨٤المخاطر التشغيلية
١٬١٠٥٬٢٠٨٬١٣٧األصول المرجحة بالمخاطر مجموع 

١٬٥٦٢٬١٦٥٬٣٠٩) المرحلية المختصرةمجموع األصول (قائمة المركز المالي الموحدة

%
١١٬٩٢) إلى األصول المرجحة بالمخاطرCET١نسبة األسهم العادیة (

١١٬٩٢نسبة الشریحة األولى إلى األصول المرجحة بالمخاطر

٢٬١٤الشریحة الثانية إلى األصول المرجحة بالمخاطرنسبة 

١٤٬٠٦نسبة كفایة رأس المال 

٨٬٤٣نسبة الشریحة األولى إلى األصول 

٩٬٩٤نسبة رأس المال التنظيمي إلى األصول



٣٦

نسبة تغطية السيولة 
بشأن تطبيق نسبة تغطية السيولة، والتي تعتبر أداة  ) ٢٠١٨/ ٤اصدار تعليمات سلطة النقد الفلسطينية رقم (٢٠١٨تم خالل عام 

من أدوات اإلصالحات الكمية المقررة من قبل لجنة بازل للرقابة المصرفية، بحيث یجب أال تقل هذه النسبة في جميع األحوال عن  
قصير من خالل ضمان  ، حيث تهدف نسبة تغطية السيولة إلى تعزیز قدرة البنك على مواجهة مخاطر السيولة على المدى ال٪١٠٠

یوما،  ٣٠توافر مخزون كاف من األصول السائلة عالية الجودة لتلبية احتياجات السيولة التي قد تطرأ وفقًا لسيناریو االجهاد ولمدة 
لة  وبغرض استمرار البنك بتقدیم خدماته خالل الفترة المذكورة منذ بدایة تاریخ االجهاد ولحين اتخاذ البنك اإلجراءات لحل المشك

بطریقة منظمة. 

: ٢٠٢٢حزیران  ٣٠في كمایبين الجدول أدناه احتساب نسبة تغطية السيولة 
القيمة قبل تطبيق  
نسب الخصم /  

التدفقات (المتوسط)

القيمة بعد تطبيق  
نسب الخصم /  

التدفقات (المتوسط)
دوالر أمریكي دوالر أمریكي 

٢٦٢٬٧٧٦٬٧٣٣مجموع األصول عالية الجودة 

ودائع التجزئة بما فيها ودائع مؤسسات صغيرة الحجم: 
٣٣٤٬١٩٠٬١٣٢١٦٬٧٠٩٬٥٠٧الودائع المستقرة -أ
٢٩٣٬٣٨١٬٥٢٧٣٥٬٧٣٢٬٢٩٣ً الودائع األقل استقرارا  -ب

الودائع وأشكال التمویل غير المضمونة لألشخاص االعتبارین من غير 
صغيرة الحجم: عمالء التجزئة ومؤسسات 

--الودائع التشغيلية -أ
٣٨٨٬٦٩٦٬٥٦٤١٧٠٬٦٤٢٬٦٣٠الودائع غير التشغيلية-ب

الودائع والتمویل المضمون 
التدفقات النقدیة الخارجة الناتجة من عقود المشتقات: 

٢٦٬٢١٧٬٧٩٥٢٦٬٢١٧٬٧٩٥تدفقات خارجة ذات عالقة بصافي التعرضات للمشتقات -أ
--تدفقات خارجة ذات عالقة بمتطلبات الضمانة لتلك العقود-أ

خطوط االئتمان والسيولة الملزمة غير القابلة لإللغاء وعلى الخطوط 
٨٥٬٨١٩٬٠٨٣٧٠٬٩٩٠٬٤٣٢یوم ٣٠القابلة لإللغاء خالل فترة 

٣٢٣٬١٨٨٬١١٤إجمالي التدفقات النقدیة الخارجة 

اإلقراض المضمون 
٤٢٬٩٢٠٬٤٣٥٢١٬٤٦٠٬٢١٨التدفقات النقدیة الداخلة من القروض المنتظمة 

٢٦٬٢١٧٬٧٩٥٢٦٬٢١٧٬٧٩٥أي تدفقات نقدیة تعاقدیة داخلة أخرى 
٢٢٠٬٢٤٥٬٧٤٨١٨٠٬٣١٦٬٢١٩إجمالي التدفقات النقدیة الداخلة 

١٤٢٬٨٧١٬٨٩٤صافي التدفقات النقدیة الخارجة بعد التعدیالت 

٢٦٢٬٧٧٦٬٧٣٣مجموع االصول عالية الجودة بعد التعدیالت 
١٤٢٬٨٧١٬٨٩٤صافي التدفقات النقدیة الخارجة بعد التعدیالت 

٪ ١٨٤نسبة تغطية السيولة (%) 



٣٧

: ٢٠٢١كانون األول ٣١یبين الجدول أدناه احتساب نسبة تغطية السيولة كما في 
القيمة قبل تطبيق  
نسب الخصم /  

التدفقات (المتوسط)

القيمة بعد تطبيق  
نسب الخصم /  

التدفقات (المتوسط)
دوالر أمریكي دوالر أمریكي 

٣٢٩٬١٠٧٬٣٢٩مجموع األصول عالية الجودة 

التجزئة بما فيها ودائع مؤسسات صغيرة الحجم: ودائع 
٣٤٩٬٩٢٦٬٨١٩١٧٬٤٩٦٬٣٤١الودائع المستقرة -أ
٣١٩٬٦٩٠٬١٨٤٣٩٬٧٤٦٬١٢٣ً الودائع األقل استقرارا  -ب

الودائع وأشكال التمویل غير المضمونة لألشخاص االعتبارین من غير 
عمالء التجزئة ومؤسسات صغيرة الحجم: 

--الودائع التشغيلية -أ
٤٤٩٬٠٢٠٬٥١٥٢٢٤٬٤٦٧٬٨٢٢الودائع غير التشغيلية-ب

الودائع والتمویل المضمون 
التدفقات النقدیة الخارجة الناتجة من عقود المشتقات: 

٩٣٬٤٤١٬٧٢٧٩٣٬٤٤١٬٧٢٧تدفقات خارجة ذات عالقة بصافي التعرضات للمشتقات -أ
--عالقة بمتطلبات الضمانة لتلك العقودتدفقات خارجة ذات  -أ

خطوط االئتمان والسيولة الملزمة غير القابلة لإللغاء وعلى الخطوط 
٧٩٬٣٧٠٬٤٥١٦٣٬٧٦٠٬٦٥٢یوم ٣٠القابلة لإللغاء خالل فترة 

٤٤١٬٨٣٦٬٧٧١إجمالي التدفقات النقدیة الخارجة 

اإلقراض المضمون 
٤١٬٦٠١٬٨٠٧٢٠٬٨٠٠٬٩٠٣الداخلة من القروض المنتظمة التدفقات النقدیة  

٩٣٬٤٤١٬٧٢٧٩٣٬٤٤١٬٧٢٧أي تدفقات نقدیة تعاقدیة داخلة أخرى 
٢٦١٬٤٧٩٬٧٣٨١٩٣٬٠١٣٬٥٥٨إجمالي التدفقات النقدیة الداخلة 

٢٤٨٬٨٢٣٬٢١٣صافي التدفقات النقدیة الخارجة بعد التعدیالت 

٣٢٩٬١٠٧٬٣٢٩الجودة بعد التعدیالت مجموع االصول عالية 
٢٤٨٬٨٢٣٬٢١٣صافي التدفقات النقدیة الخارجة بعد التعدیالت 

٪ ١٣٢نسبة تغطية السيولة (%)  



٣٨

نسبة صافي التمویل المستقر
) بشأن تطبيق نسبة صافي التمویل المستقر، حيث تهدف نسبة صافي ٥/٢٠١٨تم اصدار تعليمات سلطة النقد الفلسطينية رقم (

التمویل المستقر إلى تعزیز إدارة مخاطر السيولة لدى البنك من خالل االحتفاظ بمصادر تمویل أكثر استقرار لمواءمة استحقاقات 
یعتبر الحد من اعتماد البنك على مصادر تمویل قصيرة األجل وغير مستقرة في تمویل أصولها.األصول داخل وخارج الميزانية، و 

. ٪١٠٠نى لنسبة صافي التمویل المستقر الحد األد

: ٢٠٢٢حزیران ٣٠في كمایبين الجدول أدناه احتساب نسبة صافي التمویل المستقر 
دوالر أمریكي 

١٥٢٬٩٤٨٬٢٣٥رأس المال الرقابي 
٣٦٨٬٩٣٥٬٤٤٧ودائع التجزئة والمؤسسات صغيرة الحجم (المستقرة) 

٤٠٣٬٩٣٥٬٧٢٥ً  ودائع التجزئة والمؤسسات صغيرة الحجم (ألقل استقرارا ) 
١٦٢٬٤٦٠٬١٦١التمویل (الودائع) المضمون وغير المضمون  

٧٢٬١٧٢٬٩٨٤تمویل وودائع أخرى 
-(والتي لم یتم إدراجها في الفئات أعاله) فئات االلتزامات األخرى 

١٬١٦٠٬٤٥٢٬٥٥٢إجمالي التمویل المستقر المتاح 

األصول السائلة عالية الجودة من المستوى األول غير المرهونة 
٢٬٧٣٠٬٠٨٩األصول السائلة عالية الجودة من المستوى الثاني/الفئة (أ) غير المرهونة 

٦٬٩٦٣٬٨٦٣عالية الجودة من المستوى الثاني/ الفئة (ب) غير المرهونةاألصول السائلة 
٢٢٬٦٣٥٬٨٨٤القروض والودائع غير المرهونة المقدمة للمؤسسات المالية للقروض المضمونة بأصول عالية الجودة 

٨٣٩٬٦٣٨٬٥٩٩القروض 
٢٬٠٠٠٬٠٠٠أدوات الدین المصدرة أو المضمونة من المؤسسات المالية والبنوك 

٣٬٥٤٨٬٣٤٦االستثمارات غير المدرجة بخالف ما ذكر أعاله 
١٦٬٠٨٦٬٢٧٠االستثمارات المدرجة بخالف ما ذكر أعاله 

٣٩٬١٢٩٬٩٤٣القروض غير المنتظمة 
٩٣٬٤٠٦٬٢١٤جميع األصول األخرى 

٤٬٢٩٠٬٩٥٤المشروطة تسهيالت االئتمان والسيولة غير القابلة لإللغاء والقابلة لإللغاء 
٥٬٦٩١٬٠٤٣االلتزامات المتعلقة بعمليات تمویل التجارة 

١٬٠٣٦٬١٢١٬٢٠٥إجمالي التمویل المستقر المطلوب 

٪٢٠٢٢١١٢حزیران ٣٠كما في نسبة صافي التمویل المستقر



٣٩

: ٢٠٢١كانون األول ٣١یبين الجدول أدناه احتساب نسبة صافي التمویل المستقر كما في 
دوالر أمریكي 

١٥٢٬٢٣٤٬٢١٦رأس المال الرقابي 
٣٣٥٬٢٣٤٬٨٤٤ودائع التجزئة والمؤسسات صغيرة الحجم (المستقرة) 

٤٣٢٬٤٦٩٬٨٨٧ً  ودائع التجزئة والمؤسسات صغيرة الحجم (ألقل استقرارا ) 
١٨٠٬٩٣٨٬٤٢٥التمویل (الودائع) المضمون وغير المضمون  

١١٣٬٧٨١٬٩٣٤تمویل وودائع أخرى 
-فئات االلتزامات األخرى (والتي لم یتم إدراجها في الفئات أعاله) 

١٬٢١٤٬٦٥٩٬٣٠٦إجمالي التمویل المستقر المتاح 

١٦٬٩٩٩٬٣٢٢المستوى األول غير المرهونة األصول السائلة عالية الجودة من 
١٬١٨١٬٩٠٤األصول السائلة عالية الجودة من المستوى الثاني/الفئة (أ) غير المرهونة 

٤٬٣٦٦٬١٦٦األصول السائلة عالية الجودة من المستوى الثاني/ الفئة (ب) غير المرهونة
١٧٬٧٧٢٬٦٤٣المالية للقروض المضمونة بأصول عالية الجودة القروض والودائع غير المرهونة المقدمة للمؤسسات 

٩٢٦٬٨٣٥٬٤١٤القروض 
٢٬٠٠٠٬٠٠٠أدوات الدین المصدرة أو المضمونة من المؤسسات المالية والبنوك 

٢٧٬١٢٤٬٤٠٣االستثمارات غير المدرجة بخالف ما ذكر أعاله 
١٥٬٧٨١٬١٢٦االستثمارات المدرجة بخالف ما ذكر أعاله 

٤٣٬٦٢٤٬٧٩٤القروض غير المنتظمة 
٧٧٬٢٩٦٬٦١٧جميع األصول األخرى 

٣٬٩٦٨٬٥٢٣تسهيالت االئتمان والسيولة غير القابلة لإللغاء والقابلة لإللغاء المشروطة 
٢٬٩٢٤٬١٠٦االلتزامات المتعلقة بعمليات تمویل التجارة 

١٬١٣٩٬٨٧٥٬٠١٨إجمالي التمویل المستقر المطلوب 

٪٢٠٢١١٠٧كانون األول ٣١نسبة صافي التمویل المستقر كما في 



٤٠

ة الرفع المالي نسب
إلى  الرفع المالي، حيث تهدف نسبة  الرفع المالي) بشأن تطبيق نسبة  ٢٤/٢٠٢١تم اصدار تعليمات سلطة النقد الفلسطينية رقم (

الحد من تراكم الرفع المالي لدى المصارف وذلك من أجل الحد من أیة ضغوطات على النظام المالي وعلى االقتصاد بشكل عام 
متطلبات كفایة رأس المال بشكل مبسط ال یتضمن حساسية للمخاطر والذي یمنع انخفاض نسب رأس المال  تعزیز وكما تهدف الى  
. ٪٤سبة الرفع المالي یعتبر الحد األدنى لن.عن حدود معينة

: ٢٠٢٢حزیران ٣٠كما في الرفع المالي یبين الجدول أدناه احتساب نسبة 
دوالر أمریكي 

١٬٩٣٧٬٦٥١٬٧٤٨مجموع التعرضات داخل الميزانية حسب البيانات المالية 
) ٥٬٦٢٣٬٤٠٢() س المالأما یتم طرحه من قاعدة ر الموجودات (التعدیالت على  

) ٩٢٬١٦٧٬٨٩١(التعدیالت ذات العالقة ببنود قائمة المركز المالي 
) ٣٠٣٬٢٦٥٬١٧١(المشتقات التعدیالت ذات العالقة بتعرضات  

١٬٥٣٦٬٥٩٥٬٢٨٤اجمالي مقياس التعرضات ألغراض نسبة الرفع المالي 

١٣٧٬٣٢٠٬٠٩٤الشریحة األولى من رأس المال صافي 

%٨٬٩٤نسبة الرفع المالي 

القضایا المقامة على البنك .٣٩

، وذلك ضمن ٢٠٢١كانون األول  ٣١و٢٠٢٢حزیران٣٠قضية كما في  )٤٤(و)٤٢(بلغ عدد القضایا المقامة على البنك
دوالر أمریكي كما في كما ١٧٬١٧٠٬٩٠٨ودوالر أمریكي  ١٧٬٠٣٢٬٣١٣النشاط الطبيعي للبنك. بلغت قيمة القضایا مبلغ یعادل

، وفي تقدیر إدارة ومحامي البنك فإنه لن یترتب على البنك أیة إلتزامات لقاء هذه ٢٠٢١كانون األول  ٣١و٢٠٢٢حزیران٣٠في  
.القضایا باستثناء ما تم تخصيصه لمواجهتها

تركز المخاطر في المنطقة الجغرافية .٤٠

البنك التابعة یمارس  في فلسطينوشركته  خطر .أنشطته  من  یزید  المنطقة  في  واالقتصادي  السياسي  الوضع  استقرار  عدم  إن 
.األنشطته وقد یؤثر سلبًا على أدائهوشركته التابعةممارسة البنك


