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الرؤية: 
ترسيخ مبدأ التعامل مع النظام املرصيف االسالمي ، 

والقيام بدور فعال يف النهوض بالنظام االقتصادي االسالمي لتحقيق مبدأ التكافل ومراعاة األهداف االجتامعية اإلسالمية.

   نبذة عن البنك
  تأسس البنك اإلسالمي العريب كرشكة مساهمة عامة بتاريخ 1995/1/8 

عام  مطلع  يف  املرصيف  نشاطه  البنك  بارش  وقد   563201011 رقم  تحت 

1996، ويقوم البنك مبامرسة األعامل املرصفية واملالية والتجارية وأعامل 

االستثامر وفقاً ألحكام الرشيعة اإلسالمية وذلك من خالل املركز الرئييس 

مبدينة البرية وفروعه املنترشة يف فلسطني والبالغة تسعة  فروع ومكتب 

واحد، باالضافة اىل شبكة من الرصافات االلية املنترشة يف معظم املحافظات 

والتي تبلغ  24 رصافا آليا. 

2010التقرير ال�سنوي 67 البنك االإ�سالمي العربي



األهداف اإلسرتاتيجية:
تلبية االحتياجات املرصفية املتنوعة للمتعاملني وفق أحكام الرشيعة اإلسالمية الغراء والتي تضاهي 

أو تفوق متطلباتهم وتوقعاتهم مبا يضمن تحقيق أفضل العوائد املمكنة للمساهمني واملودعني عىل 

أساس يتسم بالثبات واالستقرار.

وتقديم خدمات مرصفية إسالمية باستخدام وسائل التكنولوجيا واالتصاالت الحديثة استجابة ملتطلبات 

التطور واإلبداع واملنافسة وتنوع رغبات العمالء، وتنمية املوارد البرشية يف البنك واستخدام أحدث 

التقنيات املتاحة وتطبيق أرقى املعايري املهنية. 

الرسالة:
 يلتزم البنك االسالمي العريب بتقديم حلول وخدمات مرصفية إسالمية عرصية ذات جودة 

عالية، وذلك من خالل االستمرار يف تسويق وتعميق مبادئ االقتصاد االسالمي محلياً ودولياً 

والعمل ضمن روح الفريق الواحد، وتدريب الكوادر عىل األعامل املرصفية حسب الرشيعة 

اإلسالمية وقبول املشورة من ذوي االختصاص ملا فيه خدمة املجتمع.
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ب�صم �هلل �لرحمن �لرحيم و�ل�صالة و�ل�صالم على �صيدنا حممد و�آله و�صحبه �أجمعني.
ح�رض�ت �ل�صادة �مل�صاهمني �لكر�م

�ل�صالم عليكم ورحمة �هلل وبركاته،،،
�أما بعد ،،،،،،،،،،

ا�سالة عن نف�سي �نيابة عن اأع�ساء جمل�س االدارة ارحب بكم يف االجتماع ال�سنوي للهيئة العامة للبنك اال�سالمي العربي �ي�سعدين ان اقوم بتقدمي التقرير ال�سنوي العمال البنك 
عن الفرتة املنتهية يف 31 كانون ا�ل 2010 م ، حيث يظهر البنك �كغريه من البنوك الكبرية م�ساهمات ملحوظة يف عملية بناء �دعم االقت�ساد الوطني الفل�سطيني �سواء من 

خالل التمويالت املمنوحة لكافة القطاعات االقت�سادية ا� من خالل الدعم ال�سخي يف جمال امل�سوؤ�لية االجتماعية .
لقد عانى القطاع املايل بوجه عام �القطاع امل�سريف بوجه خا�س من �يالت االزمة املالية العاملية �تداعياتها ال�سلبية على اأ�سواِق املال �اقت�ساديات خمتلف د�ل العامل �ب�سبب 
�سات �ملواجهة حاالت  تلك االثار فقد تراجعت نتائج اعمال البنك عن العام ال�سابق ، حيث جاء هذا الرتاجع �االنخفا�س يف االيرادات ب�سبب اال�ستمرار يف بناء املزيد من املخ�سَّ
من التعثُّ يف بع�س اال�ستثمارات اخلارجية ، �ذلك اإن�سجامًا مع �سيا�سة التحوُّط �احلــَذر التي تنتهجها االدارة ، كما �ناأمل ا�سرتجاع جزء من هذه املخ�س�سات مما �سينعك�س 
ايجابا على االيرادات يف االعوام القادمة ، �نوؤكد حل�سراتكم ان الو�سع املايل للبنك متني �غري مقلق �ان هناك العديد من املوؤ�سرات املالية �سيطراأ عليها حت�سني يف الفرتة 
القريبة القادمة �ذلك من خالل قراءتنا للو�سع االقت�سادي �خا�سة يف جمال منح التمويالت �اال�ستثمارات ، حيث عمل البنك على الدخول يف العديد من االتفاقيات �العقود 

مع �سركات �هيئات حملية �خارجية �سيتم تنفيذها يف العام القادم باذن اهلل.
ح�رض�ت �ل�صادة �مل�صاهمني ،،،

ما زال البنك اال�سالمي العربي م�ستمرًا يف املثابرة من اجل حتقيق ا�سرتاتيجيته الرئي�سية �جت�سيد ر�ؤيته امل�ستقبلية �اهدافه املر�سومة �تطوير املنتجات امل�سرفية اال�سالمية 
�العام يف  للقطاعني اخلا�س  التنموية ك�سريك  العجلة االقت�سادية  التزامنا يف دفع  الوقت على  نف�س  ، موؤكدين يف  لتلبيه احتياجات عمالئه �احلفاظ على حقوق م�ساهميه 

م�ساريعهم �توجهاتهم .
�من اجلدير ذكره ان البنك قام بتو�سيع �سبكته امل�سرفية يف العام 2010 حيث قام بافتتاح فرع جديد يف مدينة قلقيلية باال�سافة اىل تركيب 8 �سرافات اآلية خلدمة جمهور 

املتعاملني .
ح�رض�ت �ل�صادة �مل�صاهمني ،،،

اإن من اأهم االأهداف للعام 2011  هو العمل على حتقيق اأعلى درجات الر�سا لعمالئنا �متعاملينا عن طريق ا�سباع حاجاتهم �رغباتهم �زيادة �حت�سني كفاءة العمليات �زيادة 
الطاقات االإنتاجية عن طريق اال�ستمرار يف عملية التطوير �التحديث �تر�سيدها يف كافة قطاعات العمل يف البنك ، باال�سافة اىل زيادة احل�سة ال�سوقية للبنك من النظام 
امل�سريف يف خمتلف االأن�سطة امل�سرفية، كما اإننا �سن�سعى اإىل تعزيز تواجد �انت�سار البنك عن طريق تقدمي  اأف�سل منافذ التوزيع لتلبي الطلب املتزايد على اخلدمات �املنتجات 

املالية االإ�سالمية �تنويع االأد�ات اال�ستثمارية �سمن حد�د خماطر مقبولة.
�يف اخلتام ي�سعدين ان اأعرب با�سمي �با�سم اأع�ساء جمل�س االدارة عن خال�س �سكرنا �تقديرنا اىل �سيادة الرئي�س حممود عبا�س رئي�س ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية على جهوده 
املتوا�سلة �اخلرية يف اعادة بناء �ار�ساء قواعد االقت�ساد الفل�سطيني . كما ي�سعد املجل�س ان يعرب عن تقديره الكبري ل�سلطة النقد الفل�سطينية �هيئة �سوق را�س املال �اىل �سعادة 
مراقب ال�سركات ��زارة التجارة �االقت�ساد الوطني � بور�سة فل�سطني �الد�ائر االمنية �جميع الوزارات �املوؤ�س�سات �الد�ائر الر�سمية على تعا�نهم �دعمهم مل�سرية البنك ، 

�ال�سكر اجلزيل لعمالئنا الكرام على ح�سن التعامل �التعا�ن �الثقة الغالية التي منحونا اياها .

ر�سالة رئي�س جمل�س الإدارة

بالتقدير  لن�سجل  املنا�سبة  هذه  ننتهز  كما 
�الرقابة  الفتوى  لهيئة  �سكرنا  جزيل  �الثناء 
�كافة  التنفيدية  �االدارة  املوحدة  ال�سرعية 
على  املوظفني  �عموم  �امل�سوؤ�لني  املدراء 
يف  اخلرية  �ا�سهاماتهم  املباركة  جهودهم 

حتقيق اهداف موؤ�س�ستنا .

�فقنا اهلل �اإياكم يف خدمة االإ�سالم �امل�سلمني 
�عا�سمتها  امل�ستقلة  الفل�سطينية  الد�لة  �بناء 

القد�س ال�سريف.
   

�ال�سالم عليكم �رحمة اهلل �بركاته،،،
وليد توفيق فاخوري
رئي�س جمل�س �لإد�رة

ر�سالة رئي�س جمل�س الإدارة
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تقرير جمل�س الإدارة 

ب�سم اهلل الرحمن الرحيم �ال�سالة �ال�سالم على �سيدنا حممد �اآله ��سحبه اأجمعني.
ح�سرات ال�سادة امل�ساهمني الكرام

ال�سالم عليكم �رحمة اهلل �بركاته،،،
ي�سر جمل�س اإدارة البنك االإ�سالمي العربي اأن يقدم حل�سرتكم تقريره ال�سنوي للعام اخلام�س ع�سر ، �ي�سعدنا اأن نلتقي بكم من جديد �نعر�س على ح�سرتكم نتائج اأعمال البنك �اأن�سطته املختلفة لهذا العام .

ح�رض�ت �ل�صادة �مل�صاهمني

مما ال �سك فيه اأن هذا العام �سكل حتديا كبريا لكافة العاملني يف البنك �على جميع م�ستوياتهم، حيث ا�ستطاعت االإدارة اأن تتخطى العديد من التحديات �املخاطر �العقبات ب�سبب اال�سطرابات املالية التي �سهد هذه الفرتة 
اال�ستثنائية من م�سرية البنك الفاعلة على مدار خم�سة ع�سر عاما . اإذ حر�س البنك على تقدمي اأف�سل اخلدمات امل�سرفية لتلبية حاجات �رغبات العمالء �على اأ�سا�س م�ستوى عال من الكفاءة �الفاعلية .

�ان�سجاما مع ر�ؤية �ر�سالة االإدارة العليا الهادفة اإىل تر�سيخ مبداأ التعامل مع النظام امل�سريف االإ�سالمي ، �القيام بد�ر فعال يف النهو�س بالنظام االقت�سادي االإ�سالمي لتحقيق مبداأ التكافل �مراعاة االأهداف االجتماعية 
�االإ�سالمية، �من منطلق تو�سيع قاعدة عمالئه �حتقيق اكرب انت�سار جغرايف ، قام البنك بتو�سيع �سبكة قنوات تقدمي اخلدمة لديه لتوفري اخليارات �البدائل املتعددة للعمالء اأينما كانوا �على مدار ال�ساعة ، حيث عمل البنك 
على فتح فرع جديد يف مدينة قلقيلية يف هذا العام حيث بلغ عدد الفر�ع �املكاتب 9 فر�ع �مكتب يف خمتلف حمافظات الوطن  ، كما عمل على تعزيز �سبكة �سرافاته االآلية يف خمتلف املناطق الفل�سطينية عن طريق تركيب 

ثمانية �سرافات اآلية جديدة يف عديد من املناطق خلدمة اكرب �سريحة ممكنة من العمالء �اجلمهور على حد �سواء لي�سل عدد ال�سرافات االآلية العاملة اإىل 24 �سرافا اآليًا.
�قام البنك خالل هذا العام باإعداد اإ�سرتاتيجية �ا�سحة املعامل لثالثة �سنوات قادمة 2011-2013 من اجل تعزيز مكانته �زيادة ربحيته �تخفي�س تكاليفه ، �تقدمي ما هو اأف�سل لعمالئه من خالل الرتكيز على جودة 

�فاعلية اخلدمات امل�سرفية لرتقى بامل�ستوى املطلوب .

ح�رض�ت �ل�صادة �مل�صاهمني

ا�سمحوا لنا اأن نعر�س على ح�سرتكم اأهم املوؤ�سرات املالية كما ظهرت يف امليزانية العمومية �قائمة الدخل بتاريخ 31 كانون اأ�ل  2010:

بلغ جمموع امليزانية العمومية للبنك االإ�سالمي العربي يف نهاية هذا العام 286 مليون د�الر اأمريكي حمققا تراجعا عن العام ال�سابق بن�سبة %2.5، �انخف�ست �سايف ذمم البيوع �التمويل اإىل 78 مليون د�الر اأمريكي 
حمققا تراجعا بن�سبة %15 عن العام ال�سابق �ذلك لقيام بع�س كبار العمالء ب�سداد التزاماتهم قبل نهاية العام، �اجلدير ذكره اأن هذا االنخفا�س �سيعا�د باالرتفاع من جديد من بداية عام 2011 بعد ز�ال االأ�سباب 

املوؤدية لالنخفا�س.

تقرير جمل�س الإدارة 
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�مل�صوؤولية �لجتماعية:
توؤكد اإدارة البنك على اأهمية امل�ساهمة احلقيقية �اجلادة يف حركة التنمية االقت�سادية للمجتمع الفل�سطيني من خالل جمموعة من ال�سيا�سات التي متثلت يف دعم القطاعات االقت�سادية املختلفة �سواء مبنح التمويالت بعوائد مناف�سة اأ� بد�ن عوائد يف 
بع�س االأحيان مثل القر��س احل�سنة التي ي�ستفيد منها جزء ال باأ�س به من اجلمهور، اأ� من خالل التربعات جلهات اخلري حيث عمل البنك على ��سع خطة متكاملة من بداية العام لدعم جمموعة من الن�ساطات  ق�سمت ح�سب االأ�لوية �من هذه الن�ساطات :

الن�ساطات التنموية ، التعليم ، الطفولة ،الثقافة ، ال�سحة ، الريا�سة ، البيئة ، رعاية ذ�ي االحتياجات اخلا�سة ،موائد الرحمن الرم�سانية ، حاالت اإن�سانية ، � ن�ساطات اجتماعية متنوعة ، حيث بلغ جمموع هذه التربعات 1.282 مليون د�الر امريكي 
خالل العام 2010 ، حيث ي�سنف البنك االإ�سالمي العربي من املوؤ�س�سات الرائدة يف هذا املجال.

ن�صاطات و�أعمال �لبنك خالل �لعام 2010
ح�سرات ال�سادة امل�ساهمني الكرام ،،،

نعر�س على ح�سرتكم اأهم اأن�سطة �اإعمال �حدات العمل يف البنك االإ�سالمي العربي :

خدمات �ل�رضكات:
عمل البنك االإ�سالمي العربي على تبني اإ�سرتاتيجية تهدف اإىل زيادة احل�سة ال�سوقية �ذلك من خالل اإتباع اأف�سل اأ�ساليب التمويل امل�سريف االإ�سالمي خلدمة عمالئه �سمن قطاع ال�سركات - لكافة القطاعات االقت�سادية- �ت�سعى الدائرة 
اإىل تقدمي �اإيجاد احللول �االأ�ساليب التمويلية املنا�سبة مل�ساعدة ال�سركات امل�ستهدفة عن طريق الدرا�سة �التحليل املايل �تقدمي الت�سورات لتتوافق مع متطلبات �رغبات �احتياجات العمالء.  �من خطط البنك �اأهدافه االإ�سرتاتيجية ا�ستقطاب 
ال�سركات الكربى الرائدة يف ال�سوق املحلي، �التو�سع املدر��س يف العديد من القطاعات االقت�سادية مع الرتكيز على جودة �نوعية املحفظة االئتمانية �اإدارة خماطر االئتمان مبا يتوافق مع التعليمات �االأعراف امل�سرفية �ال�سرعية ، �درا�سة 

�متابعة  اأ��ساع ال�سوق.

خدمات �مل�صاريع �ل�صغرية و�ملتو�صطة:
حر�سا من البنك على تقدمي خدماته لكافة ال�سرائح يف املجتمع الفل�سطيني �لتنمية االقت�ساد الوطني فيه قامت دائرة تنمية امل�ساريع ال�سغرية �املتو�سطة بتقدمي خدماتها لكافة امل�ساريع �يف كل القطاعات االقت�سادية د�ن ا�ستثناء ، �ذلك 
من خالل القيام بعدة زيارات ميدانية للو�سول اإىل اكرب عدد ممكن من امل�ساريع �بالتن�سيق مع مدراء الفر�ع . �من اجلدير ذكره ان ر�سيد حمفظة التمويل يف امل�ساريع ال�سغرية �املتو�سطة ت�ساعفت يف العام 2010 مقارنة بالعام 2009 .

خدمات �لفر�د:
يف اطار توجهات االداره العليا بقطاع االأفراد بكافة �سرائحه �الذي ي�سكل جزءًا كبريا من ال�سوق امل�سريف يف فل�سطني، �انطالقا من اأهمية تنويع م�سادر الدخل �التخفيف من االعتماد على قطاع ال�سركات �املوؤ�س�سات الكبرية عملت دائرة تنمية 
اأعمال االأفراد على بذل مزيدا من اجلهد يف ا�ستهداف هذا القطاع م�ستفيدة من امليزة التناف�سية يف براجمه املتجددة �غري التقليدية ، حيث اأدت هذه التوجهات ال�ستقطاب املزيد من العمالء �زيادة املحفظة ب�سكل ملحوظ خالل هذا العام .

تكنولوجيا �ملعلومات:
عملت د�ائر تكنولوجيا املعلومات يف البنك االإ�سالمي العربي على تطبيق جمموعة من الربامج �امل�ساريع احليوية خالل هذا العام ، �من ابرز هذه االجنازات :

جتهيز فرع قلقيلية من جميع متطلبات النظام البنكي �ال�سبكات ، �كذلك مت تطبيق الن�سخة املحدثة من النظام البنكي على جميع الفر�ع يف اآن �احد، كما مت تطبيق املقا�سة االآلية �جتهيزها على كافة الفر�ع �االإدارة، مما �فر الكثري من 
الوقت �قلل من ن�سبة االأخطاء اليد�ية، �مت تطبيق برنامج اجلواالت املركزي، �اإمكانية ربطه بالنظام البنكي الحقا. كما مت االنتهاء من م�سر�ع جتهيز البيانات التاريخية data archive، �الذي ميكننا من احل�سول على البيانات التاريخية 
لفرعي البرية �اخلليل ب�سكل �سريع �اآمن �بنف�س اآلية النظام البنكي احلايل، هذا �مت جتهيز الكثري من التقارير على النظام ح�سب طلب الد�ائر، كما �مت ا�ستكمال م�سر�ع التقارير املركزية للدائرة املالية مبا يتوافق مع تعليمات � متطلبات 

�سلطة النقد الفل�سطينية.

تقرير جمل�س الإدارة 
يف حني انخف�ست �دائع العمالء ب�سكل طفيف �بن�سبة %0.4 عن العام ال�سابق لت�سل اإىل 232 مليون د�الر اأمريكي ، كما بلغ �سايف حقوق امل�ساهمني للبنك االإ�سالمي العربي يف نهاية العام  48 مليون د�الر اأمريكي، �اأدى هذا الرتاجع يف املوؤ�سرات 

املالية اأعاله اإىل انخفا�س �سايف الربح يف هذا العام حمققا خ�سارة مبقدار 2 مليون د�الر اأمريكي ، �اجلد�ل اأدناه يبني مقارنة بني اأرقام امليزانية العمومية بني عامني 2009 �2010 :

20092010�لبند

$املوجودات  294$  286

$�سايف ذمم البيوع �التمويل  92$  78

$�دائع العمالء  233$  232

$حقوق امل�ساهمني  50$  48

$�سايف الربح )اخل�سارة(  1)$  2(

           - االأرقام يف اجلد�ل اأعاله الأقرب مليون.

�ملركز �لتناف�صي:
يعترب حت�سني الو�سع التناف�سي للبنك من اأهم اأ�لويات االإدارة �ذلك من خالل تو�سيع قاعدة االنت�سار �سواء بفتح فر�ع �مكاتب جديدة اأ� بتو�سيع �تطوير �سبكة ال�سرافات االآلية �العمل على اإطالق جمموعة من الربامج اجلديدة على جانبي املوجودات 

�املطلوبات �االرتقاء مب�ستوى اخلدمة املقدمة للعمالء . �اجلد�ل التايل يربز املركز التناف�سي للبنك االإ�سالمي العربي مقارنة بالقطاع امل�سريف الفل�سطيني للعام 2010:

�حل�صة من �لقطاع �مل�رضيف�لقطاع �مل�رضيف�لبنك �لإ�صالمي �لعربي�لبند

$املوجودات مليون   286$ مليون   8.608%  3.3

$التمويالت مليون   78$ مليون   2.826%  2.8

$�دائع العمالء مليون   232$ مليون   6.803%  3.4

$حقوق امل�ساهمني مليون    48$ مليون   1.097%  4.4

فر�ععدد الفر�ع فرع10   193%  5.2
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2010التقرير ال�سنوي 1415 البنك االإ�سالمي العربي



على �سعيد اآخر فقد مت منح املوظفني جمموعة من االمتيازات �احلوافز �التي كان لها اأثر ايجابي يف رفع معنويات املوظفني �اإ�سعارهم مبدى اهتمام االإدارة بهم. �اجلد�ل التايل يظهر املوؤهالت العلمية لكادر املوظفني:

�ملوؤهل �لعلمي

عدد املوظفني 2009عدد املوظفني 2010املوؤهل العلمي

00دكتوراه

2116ماج�ستري

133132بكالوريو�س

3429دبلوم معهد

42ثانوية عامة

3230اقل من ذلك

224209إجمالي عدد املوظفني

�خلطة �مل�صتقبلية لعام 2011:
العمل على زيادة ر�سا عمالء البنك من االأفراد �ال�سركات �املوؤ�س�سات من خالل توفري اخلدمة املنا�سبة لهم �بالوقت املنا�سب �بقنوات التوزيع املنا�سبة �بال�سعر املناف�س �باجلودة العالية.	•
زيادة �حت�سني كفاءة العمليات �زيادة الطاقات االإنتاجية عن طريق اال�ستمرار يف عملية التطوير �التحديث �تر�سيدها يف كافة قطاعات العمل يف البنك.	•
زيادة احل�سة ال�سوقية للبنك من النظام امل�سريف يف خمتلف االأن�سطة امل�سرفية.	•
ا�ستكمال خطة التدريب ال�ساملة ملوظفي البنك االإ�سالمي العربي .	•
توظيف اأموال البنك يف القطاعات امل�ستهدفة ذات اجلد�ى �جتنب القطاعات ذات املخاطر العالية لتكوين حمفظة ائتمانية �سليمة � جيدة.	•

�يف اخلتام نود اأن ننتهز هذه الفر�سة لن�سجل �سكرنا �تقديرنا لكافة عمالئنا �م�ساهمينا �كافة املتعاملني مع البنك االإ�سالمي العربي �نخ�س بال�سكر الكادر الوظيفي للبنك جلهودهم التي بذلوها على مدار عام كامل من االجناز �التقدم �النجاح �يف 
�سعيهم املتوا�سل لتقدمي اأف�سل معايري اخلدمة �االأداء لعمالئنا �م�ساهمينا �جمتمعنا ب�سكل عام.

تقرير جمل�س الإدارة 

�خلزينة و�لأ�صو�ق �ملالية:
تقوم �سيا�سة البنك يف اإدارة املخاطر املتعلقة با�ستثماراته على الوعي التام بخ�سو�سية امل�سارف االإ�سالمية التي ينتمي اإليها، حيث يتبع البنك �سيا�سة مرنة �من�سبطة يف اإدارة ا�ستثماراته � اأ�سوله قائمة على اأ�سا�س التوافق الن�سبي 
بني اأجال املوجودات �املطلوبات من جهة �اأ�زان املخاطر التي تظهر من خالل تنوع ا�ستثماراته �حمافظه اال�ستثمارية املختلفة من جهة اأخرى، بحيث تبنى قراراته اال�ستثمارية على قاعدة من االأ�س�س التي حتدد ت�سكيلة ا�ستثماراته 
التي تتوزع ح�سب القطاعات �االآجال � اجلغرافيا �االأد�ات �الو�سائل �خالفه، كما ت�سبط القرارات اال�ستثمارية بالدرا�سات االأ�سا�سية املتينة التي حتلل اال�ستثمارات ��جهتها ماليا �فنيا مع تقدير املخاطر �احلد منها، �ا�ستغالل 

اأكرب قدر من قدرات �اإمكانيات كادره املتنوعة.

�حلاكمية �ملوؤ�ص�صية و�إد�رة �ملخاطر:
تعترب ال�سفافية �االمتثال لقرارات اجلهات الرقابية  من املهام االأ�سا�سية التي تقع على عاتق اإدارة البنك االإ�سالمي العربي، �ت�سكل جزءًا مهمًا من م�سوؤ�لياتها، بحيث تكون م�سوؤ�لة عن �سفافية املعلومات ��سحتها �توافرها يف 
االأ�قات املنا�سبة للجمهور �امل�ساهمني �للجهات التي تعمل يف جمال تقييم املعلومات �خماطرها، �هي اأ�سا�س املمار�سات املثلى يف جمال العمل امل�سريف،  � يوجد يف البنك اآليات رقابة ��سبط من �ساأنها املحافظة على دقة البيانات 
املالية التي ت�سدر اإذ يتم ا�ستخدام العديد من االأنظمة الرقابية لرفع درجة دقة املعلومات ��سحتها . �من هذه االأنظمة الرقابية : نظام ملراقبة املخاطر الت�سغيلية CARE، باالإ�سافة اإىل التقارير الد�رية التي ت�سدر عن دائرة 

اإدارة املخاطر بهذا اخل�سو�س.

�لبحث و�لتطوير:
من اجل حتقيق االأهداف �الر�ؤى االإ�سرتاتيجية امل�ستقبلية للبنك �العمل على زيادة درجة الر�سا عند العمالء ، تقوم دائرة التخطيط �الدرا�سات باإجراء الدرا�سات �االأبحاث �ب�سكل د�ري �م�ستمر من اجل تطوير االأفكار �اخلطط 
املتعلقة بربامج �خدمات �منتجات البنك �تقييم اأدائها �تطويرها ، �اإجراء التحقيقات عن الو�سع االقت�سادي العام �تكوين قاعدة بيانات عن املوؤ�س�سات �ال�سركات العاملة يف فل�سطني، �تز�يد االإدارة �متخذي القرار بكافة املعلومات 

�الدرا�سات املطلوبة حتى تكون القرارات املتخذة مبنية على منهجية �ا�سحة �اأ�سا�س متني. �من  �سمن الدرا�سات التي تقوم بها الدائرة على �سبيل املثال :
درا�سات اجلد�ى االقت�سادية للفر�ع �املكاتب �ال�سرافات االآلية، درا�سات عن ر�سا العمالء، الدرا�سات املقارنة الد�رية مع املناف�سني، �غريها من الدرا�سات احليوية.

�لتمويالت �ملجمعة:
�سعت الدائرة ال�ستك�ساف الفر�س اال�ستثمارية يف التجمعات البنكية �ال�سكوك االإ�سالمية ذات املخاطر املتدنية �العوائد املرتفعة حمققة بذلك االأهداف التي اأن�ساأت من اجلها، حيث اأ�سفى اإن�ساء هذه الدائرة بعدًا تخ�س�سيا يف 
تقييم �حتليل الفر�س اال�ستثمارية �جتنب الفر�س ذات املخاطر املرتفعة التي قد ينجم عنها خ�سائر للبنك �خ�سو�سا بعد التداعيات التي اأفرزتها االأزمة املالية العاملية، �بالرغم من النهج التحفظي الذي انتهجته الدائرة اإال اإنها 

قامت بتقييم العديد من الفر�س اال�ستثمارية �قدمت التو�سيات �ح�سلت على موافقة االإدارة  للم�ساركة يف فر�س ا�ستثمارية جمزية.

�لعن�رض �لب�رضي:
تويل اإدارة البنك االإ�سالمي العربي اأهمية بالغة يف كادرها الب�سري �ذلك من خالل االهتمام  يف تطويره على ال�سعيدين الكمي �النوعي . فقد ��سل عدد املوظفني يف نهاية عام 2010 اإىل 224 موظفا. مت ا�ستقطاب عدد من 
املوظفني �الكوادر امل�سرفية من ذ�ي اخلربات يف البنوك للعمل يف د�ائر �فر�ع البنك املختلفة، �تركز االإدارة على تطوير كفاءة املوظفني  من خالل عقد الد�رات التدريبية املحلية �اخلارجية ��ر�س العمل �انتداب عدد من املوظفني 
للح�سول على الدبلومات املتخ�س�سة امل�سرفية �االإدارية على حد �سواء، �منذ بداية العام قام البنك بتنظيم �امل�ساركة يف د�رات ��ر�س عمل �ن�ساطات تدريبية يف خمتلف جوانب العمل امل�سريف ب�سكل عام �االإ�سالمي ب�سكل خا�س 

�التي تلبي احتياجات املوظفني حيث مت تنظيم )90( برنامج تدريبي بواقع )1772( �ساعة تدريبية �مب�ساركة )423( موظف من خمتلف الفر�ع �االإدارة العامة.
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الهيكل التنظيمي

مجلس اإلدارة

رئيس مجلس اإلدارة

املدير العام

املراقب الرشعيقسم املساهمني

هيئة الفتوى والرقابة 

الرشعية املوحدة
أمانة الرس

نائب املدير العام

املستشار القانوين

ادارة العمليات واالنظمة

مساعد املدير العام للشؤون 

املالية واالدارية

دائرة أنظمة االعامل 
املرصفية

دائرة التنظيم 
واجراءات العمل

دائرة التسويق 
والعالقات العامة

دائرة العمليات املرصفية

قسم الدعم الفني

الدائرة القانونية

دائرة مراقبة االئتامن

دائرة املتابعة والتحصيل

دائرة التخطيط 
والدراسات

دائرة الشبكات واالنظمة

دائرة املوارد البرشية

تنمية املطلوبات والفروعدائرة الخزينة واالستثامر

مدراء الفروع

جنني

قلقيلية

طولكرم

نابلس

البرية

الخليل

بيت لحم

غزة

خانيونس

مكتب الجامعة

دائرة تنمية اعامل الرشكات

دائرة تنمية أعامل املشاريع 
الصغرية واملتوسطة

دائرة تنمية اعامل االفراد

دائرة التمويالت املجمعة

الدائرة املالية

دائرة الشؤون االدارية

دائرة العقار واللوازم

دائرة التدريب

مراقب االمتثال

لجنة التدقيق
 واملراجعة

لجنة املخاطر والحوكمة 
واالمتثال

اللجنة التنفيذية

دائرة ادارة 
املخاطر دائرة الرقابة 

والتدقيق الداخيل

احلوكمة يف البنك ال�سالمي العربي

• يتألف مجلس إدارة البنك اإلسالمي العريب الحايل من 9 أعضاء.  

• يشرتط لعضوية مجلس اإلدارة أن يكون العضو املنتخب ميلك ما ال يقل عن 7000 سهم.  

• ميتلك معظم أعضاء مجلس اإلدارة خربة مالية واقتصادية.  

• يجتمع املجلس بصورة منتظمة وكلام دعت الحاجة إىل ذلك ومبا اليقل عن ستة اجتامعات سنوية.  

• اجتامع الجمعية العامة العادية يعقد مرة يف السنة، كام يعقد اجتامع هيئة عامة غري عادية كلام دعت الحاجة إىل ذلك.  

• شكل مجلس إدارة البنك اإلسالمي العريب من أعضائه عدة لجان منها اللجنة التنفيذية، لجنة املراجعة والتدقيق، لجنة   

املخاطر والحوكمة.
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السيد: وليد توفيق شاكر فاخوري: رئيس مجلس االدارة .

 ممثل: رشكة التوفيق انفستمنت هاوس.

تاريخ العضوية: 2010

تاريخ امليالد: 1972/02/12

 2000 - MBA - City University London :الشهادات العلمية وسنة الحصول عليها

1992 - BA marketing - Western International University        

الخربات العملية: عضو مجلس ادارة منتدب البنك االسالمي العريب )1999 - 2004(

العضويات: رئيس مجلس ادارة البنك االسالمي العريب  )2004 – حتى اآلن( 

عضو مجلس ادارة بنك االردن )2005 – حتى اآلن(  

السيد: يحيى زكريا محمد القضامين: نائب رئيس مجلس االدارة.

 ممثل: رشكة الخليج العريب

تاريخ العضوية: 2002

تاريخ امليالد: 1957/02/07

الشهادات العلمية وسنة الحصول عليها: بكالوريوس ادارة أعامل – جامعة مينوسوتا - 1979

العضويات: عضو مجلس إدارة البنك اإلسالمي العريب )1993 – 2010(

        عضو مجلس ادارة بنك االردن )1992 – حتى اآلن(

                      عضو مجلس ادارة رشكة الدخان والسجائر الدولية )1992 – 2008(

اأع�ساء جمل�س الدارة

اأع�ساء جمل�س الدارة
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السيد: سام سامي سامل بحور: عضو مجلس االدارة .

 ممثل: رشكة فرح لالدوات الكهربائية والصحية

تاريخ العضوية: 1998

تاريخ امليالد: 1964/10/18

1998 - Northwestern university الشهادات العلمية وسنة الحصول عليها: ماجستري

    1987 - Youngstown stats university بكالوريوس          

الخربات العملية: مدير عام AIM )2004 - حتى االن(  /  مدير عام بالزا )1998 – 2004(

        مدير انظمة املعلومات ابيك )1998 – 1999(  /  مساعد مدير عام رشكة االتصاالت الفلسطينية )1995 – 1997( 

 )1992 – 1989( NASHBAR مسؤول فريق  /  )1994 – 1995( TERNO مسؤول فريق        

)1989 – 1980( R & S UNITED مساعد مدير عام        

السيد: صالح الدين محمد سليم الرشيف : عضو مجلس االدارة

 ممثل: رشكة الياممة لالستثامرات العامة

تاريخ العضوية: 1998

تاريخ امليالد: 1952/06/07

الشهادات العلمية وسنة الحصول عليها: بكالوريوس اقتصاد وتجارة – الجامعة االردنية - 1976

الخربات العملية: مدير عام رشكة االقبال لتصنيع املواد العاكسة )1991 – حتى اآلن(

        نائب مدير عام ومدير املشاريع واالدارة املالية رشكة االقبال لتصنيع املواد العاكسة )1981 – 1991( 

          محاسب مؤسسة االقبال السعودية )1977 - 1981(

العضويات: عضو مجلس إدارة البنك اإلسالمي العريب )1993 - 2010(

السيد: باسم محمد مصطفى عبد الحليم: عضو مجلس االدارة.

 ممثل: رشكة صندوق االستثامر الفلسطيني.

تاريخ العضوية: 2009

تاريخ امليالد: 1971/08/11

الشهادات العلمية وسنة الحصول عليها: ماجستري متويل وادارة – جامعة كرانفيلد – 2004  / ماجستري ادارة اعامل – جامعة ماسرتيخت –2001 

                                                   بكالوريوس هندسة – الجامعة االردنية - 1995

الخربات العملية: مدير استثامر - صندوق االستثامر الفلسطيني )2006 – حتى اآلن( 

        مدير تسهيالت ومتويل واستثامر – املؤسسة املرصفية الفلسطينية وصندوق التنمية الفلسطيني 7 سنوات    

                      مساعد مدير برنامج – منظمة العمل الدولية – 1.5 سنة 

        مسؤول تطوير مشاريع – وكالة االمم املتحدة – 2 سنه

السيد: شاكر توفيق شاكر فاخوري : عضو مجلس االدارة 

 ممثل: رشكة االقبال االردنية للتجارة العامة

تاريخ العضوية: 1998

تاريخ امليالد: 1969/11/14

الشهادات العلمية وسنة الحصول عليها: ماجستري ادارة االعامل واملحاسبة – كلية كانسيوس بافالو – 1995 

                                                   بكالوريوس اقتصاد – جامعة جنوب كاليفورنيا – 1990

الخربات العملية: رئيس مجلس ادارة/مدير عام  بنك االردن  )2007 – حتى اآلن( / املدير العام بنك االردن )2003 – 2007(

        نائب املدير العام بنك االردن )1997 – 2003( / مساعد تنفيذي للمدير العام )1995 - 1996(

العضويات : رئيس مجلس ادارة رشكة تفوق لالستثامرات املالية / نائب رئيس مجلس ادارة بنك االردن – سورية

                عضو مجلس إدارة البنك اإلسالمي العريب )1993 - 2010(
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السيد: عبدالله قيس عبدالله الغانم : عضو مجلس االدارة.

 ممثل: رشكة بنك فلسطني

تاريخ العضوية: 2010

تاريخ امليالد: 1976/02/08

الشهادات العلمية وسنة الحصول عليها: ماجستري جامعة ثندربريد - 2005 

          بكالويوس جامعة بوسطن - 1996

 )2010 - 2006(  HSBC-PRIUCTE BANK نائب املدير العام / )الخربات العملية: مدير تنفيذي – بنك بوبيان )2010 – حتى اآلن

        مدير عام  املهلب العقارية الكويتية )2001 - 2006( / محلل مايل - مدير املجموعة الخليجية للامل )1998 – 2001 (

        محلل مايل العقارات املتحدة )1997 - 1998(  /  محلل مايل مؤسسة التعويضات )1996 - 1997(

السيد: هيثم محمد سميح بركات: عضو مجلس االدارة.

 ممثل: رشكة بنك االردن

تاريخ العضوية: 2010

تاريخ امليالد: 1960/05/01

الشهادات العلمية وسنة الحصول عليها: مهندس كهرباء – بورتالندستيت - 1984

الخربات العملية: رشيك ومدير عام – كيبلك كلويت )2009 - حتى االن(  /  رشيك ومدير عام – املجموعة القطرية الدوحة )1998 - 2008(

        رشيك ومدير عام – ميزان عامن )1991 – 1997(  /  نائب مدير عام  - ميزان الكويت )1984 – 1990(

العضويات: عضو مجلس إدارة رشكة الكابالت املتحدة – األردن

               عضو مجلس إدارة رشكة الطاقة النظيفة - األردن 

               عضو مجلس إدارة بنك األردن - سنتان

السيد: راغب نادر عارف الحج حسن : عضو مجلس االدارة .

 ممثل: الرشكة العربية لتوزيع السجائر

تاريخ العضوية: 2010

تاريخ امليالد: 1950/02/07

الشهادات العلمية وسنة الحصول عليها: 3 سنوات تخصص تاريخ  جامعة بريوت العربية - 1973

العضويات: عضو مجلس ادارة رشكة بيكو القابضة – ممثل بنك االردن

               عضو مجلس ادارة رشكة املرشق العقارية – ممثل عن رشكة بيدكو القابضة

عضو مجلس ادارة رشكة املرشق للتأمني )1993 – حتى االن(     
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املدير العام

االسم : السيد عطية عبدالغفور عطية شنانري

تاريخ امليالد : 1947/11/27

تاريخ التعيني لدى البنك: 2001/06/18

الشهادة العلمية: بكالوريوس اإلقتصاد واإلحصاء - الجامعة األردنية - عامن - 1969

الخربات العملية: بنك جريندليز ليمتد - عامن )1970-1976(  /  بنك تشيس مانهاتن - األردن )1985-1976(
                        - HSBC - عامن )1986-1990( / بنك اإلستثامر العريب األردين - عامن )1990-1995(  / بنك األردن )2001-1995(

نائب املدير العام

االسم : السيد سامي عبد الرحيم مصطفى صعيدي

تاريخ امليالد : 1955/01/20

تاريخ التعيني لدى البنك: 2011/01/16

الشهادة العلمية: ماجستري إدارة عامة - الجامعة األمريكية- القاهرة - 1987
          بكالوريوس محاسبة - جامعة النجاح – نابلس - 1981

الخربات العملية: جامعة النجاح - نابلس )1982-1984( / رشكة األندلس - السعودية )1990-1987( 
 Technical Development Corporation - نابلس )1992 - 1990( / Technical Development Corporation - القدس )1992 - 1996( / 

 املؤسسة املرصفية الفلسطينية - القدس )1996 - 2003( /  بنك القاهرة عامن - رام الله - )2003-2005( / بنك الرفاة - رام الله )2010-2005(

اأع�ساء الدارة التنفيذية

اأع�ساء الدارة التنفيذية
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الدارة التنفيذية
مدير تنفيذي/دائرة العمليات �التنظيم �االأنظمةال�سيد اجمد غازي �سادق اجلعربي

مدير تنفيذي/دائرة اخلزينة �اأ�سواق املالال�سيد حموده جنيب حممود ابو عزيزة
م�ساعد مدير تنفيذي/دائرة التمويالت املجمعةال�سيد ابراهيم حممد احمد ابو ريدة

مدير/دائرة تنمية اعمال االفرادال�سيد حممد عبدالرحيم عبد احلليم القا�سي
مدير/الدائرة املاليةال�سيد تي�سري حممد ح�سن قطو�س

مدير/دائرة تنظيم �اجراءات العملال�سيد بالل يو�سف حممد ابو را�سي
مدير/ دائرة تنمية االعمالال�سيد خالد عزت م�سعود عورتاين

مدير/دائرة ال�سوؤ�ن القانونيةاال�ستاذ �ليد حممد �هيب طاهر ال�سايب
مدير/دائرة ال�سبكات �االنظمةال�سيد م�سطفى �سريف م�سطفى اأبو خيزران
مدير/دائرة املوارد الب�سريةال�سيد عبد النا�سر جابر عبد احلميد خريو�س

مدير/دائرة تنمية امل�ساريع ال�سغرية �املتو�سطةال�سيد مر�ان حممد احمد بد�ي
مدير/دائرة اأنظمة االعمال امل�سرفيةال�سيد عمار يون�س عو�س خ�سريي

مدير/دائرة الرقابة �التدقيق الداخليال�سيد ابراهيم ا�سماعيل احمد ابو عبده
مدير/دائرة تنمية اأعمال ال�سركاتال�سيد ح�سان ع�سام ح�سني �سربي

مدير/دائرة مراقبة االئتمانال�سيد حامت فوزي �سبح �سبح
مدير/دائرة العمليات امل�سرفيةال�سيد عدنان عبد االله فار�س خف�س
مدير/دائرة التدريبال�سيد راتب عبداهلل قا�سم عطياين
مدير/دائرة اإدارة املخاطر �اأمني �سر جمل�س االدارةال�سيد �سائد مقداد اأحمد مقدادي
مدير/دائرة املتابعة �التح�سيلال�سيد عماد حممود مو�سى عي�سى

مدير/دائرة العقار �اللوازماملهند�س عبداهلل �سالح �سادق حمد
رئي�س/ق�سم امل�ساهمنيال�سيدة ليندا حممود �سعيد �سيخ يو�سف

مراقب امتثال/�حدة مراقبة االمتثالال�سيدة فري�ز فتحي اأحمد ذبالح

مساعد املدير العام للشؤون املالية واإلدارية

االسم : السيدة تغريد صالح الدين طاهر عمرية

تاريخ امليالد : 1958/11/04

تاريخ التعيني لدى البنك: 1999/11/06

الشهادة العلمية: ماجستري إقتصاد - الجامعة األردنية- األردن/1992
          بكالوريوس  إقتصاد- قانون /الجامعة األردنية – األردن / 1979

الخربات العملية: دائرة اإلحصاءات العامة - )1979-1981( / البنك األردين الكويتي )1993-1981(
          بنك األردن - )1999-1993(

املستشار القانوين

االسم :  االستاذ مهند عساف.

تاريخ امليالد : 1968/11/16

الشهادة العلمية: ماجستري قانون - جامعة بريزيت - فلسطني / 2002
          ماجستري قانون تجاري - Wake Forest University - NC - امريكا / 2006

تاريخ العمل : 1994
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عدد �ل�صهم كما يف��صم �مل�صاهم�لرقم
31/12/2010

�لن�صبة
%

عدد �ل�صهم كما يف
31/12/2009

�لن�صبة
%

8.139.38020.008.051.42919.78بنك فل�سطني1

3.788.2069.313.788.2069.31�سركة �سند�ق اال�ستثمار الفل�سطيني2

3.636.4898.943.636.4898.94�سركة بنك االردن3

3.574.4148.783.574.4148.78�سركة اخلليج العربي لال�ستثمارات �النقليات4

3.311.0838.143.311.0838.14�سركة االقبال االردنية للتجارة العامة5

2.228.3705.482.228.3705.48ال�سركة العربية لتوزيع ال�سجائر6

      - بلغ عدد م�ساهمي �سركة البنك اال�سالمي العربي  كما هو بتاريخ 2010/12/31 “1647” م�ساهم مقارنة بتاريخ 2009/12/31  “1695” م�ساهم.

ن�صاط �لتد�ول على �صهم �ل�رضكة

20102009

1.171.10�سعر االفتتاح

0.901.15�سعر االغالق

1.201.50اعلى �سعر

0.861.05ادنى �سعر

1.882.21926.255.882قيمة اال�سهم املتدا�لة »د�الر امريكي«

1.840.85620.772.092عدد اال�سهم املتدا�لة »�سهم«

1.6974.185عدد ال�سفقات

كبار امل�ساهمني

كبار امل�ساهمني يف البنك الإ�سالمي العربي وملكية اأع�ساء جمل�س الإدارة والإدارة التنفيذية
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جـ . �ملز�يا و�ملكافاأت �لتي يتمتع بها رئي�س و�ع�صاء جمل�س �لد�رة

�لرو�تب �ل�صنوية �ملن�صب��صم �لع�صو�لرقم
�لجمالية

بدل �لتنقالت 
�ل�صنوية

�ملكافات 
�ل�صنوية 

نفقات �ل�صفر 
�ل�صنوية

�جمايل �ملز�يا 
�ل�صمانات�لقرو�س�ل�صنوية

--135.709314.293-166.66711.917رئي�س املجل�س �ليد  توفيق فاخوري1

--16.834--16.834نائب الرئي�س يحيى ق�سماين2

--5.000--5.000ع�سو�سالح الدين ال�سريف3

--4.000--4.000ع�سو�ساكر توفيق فاخوري4

--14.917--14.917ع�سو�سام بحور5

--15.000--15.000ع�سوراغب العارف6

--8.584--8.584ع�سوبا�سم عبد احلليم7

--1.000--1.000ع�سوعبداهلل قي�س الغامن8

--3.667--3.667ع�سوهيثم بركات9

--4.000--4.000ع�سو  لغاية    2010/9/28عطية �سنانري10

--11.834--11.834ع�سو  لغاية    2010/9/28حمي الدين احل�سيني11

 
�ملجموع

 
166.66796.753-135.709399.129--

مت منح املزايا �املكافاأت التي يتمتع بها رئي�س �اع�ساء جمل�س االدارة بناء على نظام املكافات اخلا�س باأع�ساء جمل�س االدارة �املعتمد يف اجتماع جمل�س االدارة رقم 2010/1  بتاريخ 2010/02/18.

�أ.ملكية جمل�س �لد�رة

�جلن�صية�ملن�صب��صم �لع�صو�لرقم
عدد �ل�صهم

كما يف 31/12/2010
عدد �ل�صهم

كما يف 31/12/2009

27.78540.500اردينرئي�س املجل�س�سركة التوفيق انف�ستمنت ميثلها ال�سيد �ليد فاخوري1

3.574.4143.574.414فل�سطينينائب الرئي�س�سركة اخلليج العربي ميثلها ال�سيد يحيى الق�سماين2

2.228.3702.228.370فل�سطينيع�سوال�سركة العربية لتوزيع ال�سجائر ميثلها ال�سيد راغب العارف3

1.404.0641.404.064فل�سطينيع�سو�سركة اليمامة لال�ستثمارات العامة ميثلها ال�سيد �سالح الدين ال�سريف4

1.378.8001.378.800فل�سطينيع�سو�سركة فرح لالد�ات الكهربائية �ال�سحية ميثلها ال�سيد �سام بحور5

3.788.2063.788.206فل�سطينيع�سو�سركة �سند�ق اال�ستثمار الفل�سطيني ميثلها ال�سيد با�سم عبد احلليم6

3.636.4893.636.489اردينع�سو�سركة بنك االردن ميثلها ال�سيد هيثم بركات7

3.311.0833.311.083اردينع�سو�سركة االقبال االردنية ميثلها ال�سيد �ساكر فاخوري8

8.139.3808.051.429كويتيع�سو�سركة بنك فل�سطني ميثلها ال�سيد عبد اهلل قي�س الغامن9

ب.ملكية �لد�رة �لتنفيذية

�جلن�صية�ملن�صب��صم �ل�صخ�س�لرقم
عدد �ل�صهم

كما يف 31/12/2010
عدد �ل�صهم

كما يف 31/12/2009

100.000101.500فل�سطينياملدير العامال�سيد عطيه عبد الغفور �سنانري1

02000فل�سطينيةم�ساعد املدير العامال�سيدة تغريد �سالح الدين عمرية2

12.72012.720فل�سطينيمدير تنفيذيال�سيد اجمد اجلعربي3

014.701فل�سطينيمدير تنفيذيال�سيد حموده ابو عزيزة4

ملكية اع�ساء جمل�س الدارة والدارة التنفيذية
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�ف�صاحات �أخرى
�لق�صايا �ملقامة �صد �لبنك

بلغ عدد الق�سايا املقامة �سد البنك ثماين ق�سايا كما يف 31 كانون االأ�ل 2010، �ذلك �سمن الن�ساط الطبيعي للبنك، حيث بلغت قيمة الق�سايا املقامة �سد البنك كما يف 31 كانون االأ�ل 2010 � 2009 ما يعادل مبلغ 860.371                   
� 615.465 د�الر اأمريكي على التوايل  �يف تقدير اإدارة �حمامي البنك فاإنه لن يرتتب على البنك اأية التزامات با�ستثناء ما مت تخ�سي�سه ملواجهة تلك الق�سايا.

�لبيانات �ملالية �لأولية

ال يوجد اختالف بني البيانات املالية االأ�لية املف�سح عنها �سابقًا �بني البيانات النهائية فيما عدا بند عقارات �اآالت �معدات �بند موجودات اأخرى نتيجة الإعادة تبويب موجودات غري ملمو�سة، كما مت تعديل بند مكافاأة اأع�ساء جمل�س االإدارة يف 
اي�ساح م�ساريف ت�سغيلية اأخرى.

مدقق �حل�صابات

قام بتدقيق البيانات املالية لعام 2010 �سركة ارن�ست �يونغ- �سائد عبداهلل

�صكل و�آلية �ي�صال �ملعلومات للم�صاهمني:

االف�ساح يف بور�سة فل�سطني.. 1
االف�ساح لهيئة �سوق راأ�س املال الفل�سطينية.. 2
املرا�سالت يف الربيد الر�سمي.. 3
ال�سحف املحلية.. 4

د . �ملز�يا و�ملكافاأت �لتي يتمتع بها ��صخا�س �لد�رة �لتنفيذية

�لرو�تب �ل�صنوية �لد�رة �لتنفيذية�لرقم
�لجمالية

�ملكافات 
�ل�صنوية

مكافات نهاية 
�خلدمة 

نفقات �ل�صفر 
�ل�صنوية

�جمايل �ملز�يا 
�ل�صمانات�لقرو�س�ل�صنوية

--209.73835.00014.98128.063287.782املدير العام1

72.16978.749126.165-64.2452.5705354م�ساعد املدير العام لل�سوؤ�ن املالية �االدارية2

--54.341-48.3751.9354031املدير التنفيذي لدائرة العمليات �التنظيم �االأنظمة3

54.34164.10364.103-48.3751.9354031املدير تنفيذي لدائرة اخلزينة �اأ�سواق املال4

37.39039.07345.730-33.2851.3312774مدير الدائرة املالية5

40.44050.13589.765-36.0001.4403000مدير املوارد الب�سرية6

57.49428.11264.200-50.9552.2934246مدير تنمية االعمال 7

--37.980-33.8101.3522818مدير دائرة التمويالت املجمعة8

--43.063-3313-39.750مدير دائرة الرقابة �التدقيق الداخلي9

--28.272-2186-26.086مدير دائرة اإدارة املخاطر �اأمني �سر جمل�س االدارة10

590.61947.85646.73428.063713.272260.172389.963�ملجموع

مت  منح الر�اتب �املزايا �املكافاآت التي يتمتع بها ا�سخا�س االدارة التنفيذية بناء على �سلم الر�اتب املعتمد �فقا للتعميم الداخلي للبنك رقم 3/ت/2009 بتاريخ 2009/09/14 �ا�ستنادا لقرار جلنة املخاطر �احلوكمة �االمتثال رقم 2011/1 
بتاريخ 2011/01/06 .
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تقرير هيئة الفتوى والرقابة ال�سرعية املوحدة 
م للفرتة املنتهية يف 2010/12/31 

ب�سم اهلل الرحمن الرحيم

احلمد هلل رب العاملني �ال�سالة �ال�سالم على �سيدنا حممد �اآله ��سحبه....
اإىل م�ساهمي �سركة البنك اال�سالمي العربي امل�ساهمة العامة املحد�دة املحرتمني

ال�سالم عليكم �رحمة اهلل �بركاته،،،

�فقًا خلطاب التكليف املرفق �سورة منه، نقدم التقرير التايل:
لقد اطلعنا على املبادئ امل�ستخدمة �العقود املتعلقة باملعامالت �التطبيقات التي طرحتها ال�سركة خالل الفرتة. �قمنا باإبداء الراأي عما اذا كانت ال�سركة التزمت باأحكام �مبادئ ال�سريعة اال�سالمية من خالل الفتا�ى �القرارات �االر�سادات املحددة 

التي مت ا�سدارها من قبلنا.
تقع م�سوؤ�لية التاأكد من اأن ال�سركة تعمل �فقًا الأحكام ال�سريعة على االإدارة. اأما م�سوؤ�ليتنا فتنح�سر باإبداء راأي م�ستقل بناًء على ما اطلعنا عليه من عمليات ال�سركة، �يف اإعداد تقرير لكم.

لقد قمنا مبراقبتنا التي ا�ستملت على فح�س التوثيق �االجراءات املتبعة من ال�سركة على ا�سا�س اختبار كل نوع من انواع العمليات.

لقد قمنا بتخطيط �تنفيذ مراقبتنا من اأجل احل�سول على املعلومات �التف�سريات التي اعتربناها �سر�رية لتز�يدنا باأدلة تكفي الإعطاء تاأكيد معقول باأن ال�سركة مل تخالف اأحكام �مبادئ ال�سريعة االإ�سالمية.
يف راأينا:

ال�سريعة االإ�سالمية، فيما عدا املكا�سب غري ال�سرعية التي حتققت من م�سادر اأخرى. اإطلعنا عليها ال تتعار�س �اأحكام �مبادئ  اإن العقود �العمليات �املعامالت التي اأبرمتها ال�سركة خالل الفرتة من 2010/1/1 م �حتى 2010/12/31 م �التي 
اإن توزيع االأرباح �حتمل اخل�سارة على ح�ساب االإ�ستثمار يتفق مع االأ�سا�س الذي مت اعتماده من قبلنا �اليتعار�س �مبادئ ال�سريعة اال�سالمية.

اإن جميع املكا�سب التي حتققت من م�سادر اأ� بطرق حترمها – اأحكام �مبادئ ال�سريعة االإ�سالمية – قد مت �سرف جزء منها خالل الفرتة يف اأغرا�س خريية.
اإن احت�ساب الزكاة يتم يف نهاية العام �فقًا الأحكام �مبادئ ال�سريعة االإ�سالمية.

ن�ساأل اهلل القدير ان يحقق لنا الر�ساد �ال�سداد
�ال�سالم عليكم �رحمة اهلل �بركاته،،

د. عر�ة عكرمة �سربي                  رئي�س هيئة الفتوى �الرقابة ال�سرعية املوحدة
د. �سفيق مو�سى عيا�س                                    ع�سوًا

د. حممد �سليم “حممد علي”                        ع�سوًا �مقررًا

املكان �الزمان: البرية 29 �سفر 1432 هـ �املوافق 3 �سباط 2011م. تقرير هيئة الفتوى والرقابة ال�سرعية املوحدة 
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البنك الإ�سالمي العربي / �سـركة م�ساهـمــة عامـة
القوائم املالية  / 31 كانون الأول 2010

تقرير مدققي احل�سابات امل�ستقلني 

اإىل م�ساهمي �سركة البنك اال�سالمي العربي امل�ساهمة العامة املحد�دة
لقد دققنا القوائم املالية املرفقة ل�سركة البنك االإ�سالمي العربي امل�ساهمة العامة املحد�دة )البنك( �التي تتكون من قائمة املركز املايل كما يف 31 كانون االأ�ل 2010  �قائمة الدخل �قائمة الدخل ال�سامل �قائمة التغريات يف حقوق امللكية �قائمة التدفقات النقدية 

�قائمة التغريات يف ح�ساب اال�ستثمار املخ�س�س �قائمة م�سادر �ا�ستخدامات اأموال �سند�ق الزكاة �ال�سدقات لل�سنة املنتهية بذلك التاريخ �ملخ�س الأهم ال�سيا�سات املحا�سبية �املعلومات االأخرى.

م�صوؤولية �لإد�رة عن �لقو�ئم �ملالية

اإن االإدارة م�سوؤ�لة عن اإعداد هذه القوائم املالية �عر�سها ب�سورة عادلة �فقًا الأحكام �مبادئ ال�سريعة االإ�سالمية ح�سبما تقرره هيئة الفتوى �الرقابة ال�سرعية للبنك �طبقًا ملعايري املحا�سبة �املراجعة �ال�سوابط للموؤ�س�سات املالية االإ�سالمية ال�سادرة عن هيئة 
املحا�سبة �املراجعة للموؤ�س�سات املالية االإ�سالمية، �عن الرقابة الداخلية التي تعتربها االإدارة �سر�رية الإعداد قوائم مالية خالية من االأخطاء اجلوهرية �سواء الناجتة عن احتيال اأ� خطاأ.

م�صوؤولية مدققي �حل�صابات

اإن م�سوؤ�ليتنا هي اإبداء الراأي حول هذه القوائم املالية ا�ستنادًا اإىل تدقيقنا. لقد قمنا بتدقيقنا �فقًا ملعايري التدقيق للموؤ�س�سات املالية االإ�سالمية ال�سادرة عن هيئة املحا�سبة �املراجعة للموؤ�س�سات املالية االإ�سالمية. تتطلب منا هذه املعايري االإلتزام بقواعد ال�سلوك 
املهني �تخطيط �تنفيذ اأعمال التدقيق للح�سول على تاأكيد معقول باأن القوائم املالية خالية من االأخطاء اجلوهرية.

يت�سمن التدقيق القيام باإجراءات للح�سول على اأدلة موؤيدة للمبالغ �االإي�ساحات الواردة يف القوائم املالية. اإن اختيار تلك االإجراءات ي�ستند اإىل اجتهاد مدقق احل�سابات مبا يف ذلك تقييم خماطر االأخطاء اجلوهرية يف القوائم املالية �سواء الناجتة عن االإحتيال اأ� 
اخلطاأ. عند تقييم مدقق احل�سابات للمخاطر ياأخذ يف االإعتبار نظام الرقابة الداخلي للمن�ساأة ذي ال�سلة باإعداد �عر�س القوائم املالية ب�سورة عادلة �ذلك لت�سميم اإجراءات تدقيق مالئمة للظر�ف �لي�س بهدف اإبداء راأي حول مدى فعالية نظام الرقابة الداخلي 

للمن�ساأة. يت�سمن التدقيق كذلك تقييم مالئمة ال�سيا�سات املحا�سبية املطبقة �معقولية التقديرات املحا�سبية التي قامت بها االإدارة، اإ�سافة اإىل تقييم العر�س العام للقوائم املالية. 
يف اعتقادنا اأن اأدلة التدقيق التي ح�سلنا عليها كافية �مالئمة �توفر اأ�سا�سًا الإبداء الراأي.

�لـــر�أي

يف راأينا، اإن القوائم املالية ُتظهر بعدالة، من كافة النواحي اجلوهرية، املركز املايل ل�سركة البنك االإ�سالمي العربي امل�ساهمة العامة املحد�دة كما يف 31 كانون االأ�ل 2010 �اأداءها املايل �تدفقاتها النقدية �التغريات يف ح�ساب اال�ستثمار املخ�س�س �م�سادر 
�ا�ستخدامات اأموال �سند�ق الزكاة �ال�سدقات لل�سنة املنتهية يف ذلك التاريخ �فقًا الأحكام �مبادئ ال�سريعة االإ�سالمية ح�سبما تقرره هيئة الفتوى �الرقابة ال�سرعية للبنك �طبقًا ملعايري املحا�سبة املالية ال�سادرة عن هيئة املحا�سبة �املراجعة للموؤ�س�سات املالية 

االإ�سالمية.

�إرن�صت ويـونغ
�صـائد عبد �هلل

رام اهلل - فل�سطني   2011
تقرير مدققي احل�سابات امل�ستقلني
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اإي�ساح
20102009

د�الر اأمريكيد�الر اأمريكي
�ملوجود�ت

351.069.21954.764.071نقد �اأر�سدة لدى �سلطة النقد الفل�سطينية

418.220.60627.213.265اأر�سدة لدى بنوك �موؤ�س�سات م�سرفية

596.115.87969.921.438ا�ستثمارات لدى بنوك اإ�سالمية

677.987.35092.173.018متويالت مبا�سرة

77.250.1537.799.279موجودات مالية متوفرة للبيع

86.490.00013.331.380ا�ستثمارات يف �سكوك حمتفظ بها حتى تاريخ اال�ستحقاق

912.447.27411.388.633ا�ستثمارات عقارية

107.722.4676.740.343عقارات �اآالت �معدات

118.424.96810.329.972موجودات اأخرى

285.727.916293.661.399جمموع �ملوجود�ت
�ملطلوبات وحقوق �أ�صحاب ح�صابات �لإ�صتثمار �ملطلقة وحقوق �مللكية

�ملطلوبات:

12137.3825.274.991�دائع بنوك �موؤ�س�سات م�سرفية

1382.271.67485.240.071�دائع العمالء

142.595.2912.058.837تاأمينات نقدية

151.976.4761.561.256خم�س�سات متنوعة

1.275.000-16خم�س�سات ال�سرائب

173.749.6422.754.745مطلوبات اأخرى

90.730.46598.164.900جمموع �ملطلوبات
18146.961.388145.516.111حقوق �أ�صحاب ح�صابات �لإ�صتثمار �ملطلقة

حق ملكية حملة �لأ�صهم:

1940.696.93940.696.939راأ�س املال املدفوع

202.095.6892.095.689احتياطي اجباري
201.734.8821.734.882احتياطي خماطر م�سرفية عامة

7309.996290.160التغري املرتاكم يف القيمة العادلة لال�ستثمارات املالية
94.329.3674.023.321التغري املرتاكم يف القيمة العادلة لال�ستثمارات العقارية

20952.579952.579احتياطيات اأخرى 
186.818)2.083.389()اخل�سائر املرتاكمة( االأرباح املد�رة

48.036.06349.980.388�صايف حقوق �مللكية
285.727.916293.661.399جمموع �ملطلوبات وحقوق �أ�صحاب ح�صابات �لإ�صتثمار �ملطلقة وحقوق �مللكية

47.985.86371.101.855ح�صاب �ل�صتثمار �ملخ�ص�س

قائمة �ملركز �ملايل
31 كانون �لأول 2010

البيانات املالية
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لل�سنة املنتهية يف 31 كانون االأ�ل

20102009
د�الر اأمريكيد�الر اأمريكي

1.002.050)2.270.207()خ�صارة( ربح �ل�صنة 

بنود �لدخل �ل�صامل �لأخرى

19.836542.745اأرباح موجودات مالية متوفرة للبيع غري متحققة

306.046667.267اأرباح تقييم االإ�ستثمارات العقارية غري متحققة

2.212.062)1.944.325(�صايف �لدخل �ل�صامل لل�صنة

راأ�س املال
املدفوع

التغري املرتاكم يف القيمة العادلةاالإحتياطيات
)خ�سائر مرتاكمة( 

�سايف حقوق امللكيةاأرباح مد�رة
خماطر م�سرفية اإجباري

لال�ستثمارات اأخرىعامة
املالية

لال�ستثمارات 
العقارية

د�الر اأمريكيد�الر اأمريكيد�الر اأمريكيد�الر اأمريكيد�الر اأمريكيد�الر اأمريكيد�الر اأمريكيد�الر اأمريكي

31 كانون �لأول 2010

40.696.9392.095.6891.734.882952.579290.1604.023.321186.81849.980.388�لر�صيد يف بد�ية �ل�صنة

)1.944.325()2.270.207(19.836306.046----الدخل ال�سامل لل�سنة

48.036.063)2.083.389(40.696.9392.095.6891.734.882952.579309.9964.329.367�لر�صيد يف نهاية �ل�صنة 

31 كانون �لأول 2009

3.356.0542.703.45047.768.326)252.585(-38.393.3391.833.1861.734.882�لر�صيد يف بد�ية �ل�صنة

542.745667.2671.002.0502.212.062----الدخل ال�سامل لل�سنة

-)2.303.600(-----2.303.600توزيعات اأ�سهم– اإي�ساح )19(

-)1.215.082(--952.579-262.503-املحول اإىل االإحتياطيات

40.696.9392.095.6891.734.882952.579290.1604.023.321186.81849.980.388�لر�صيد يف نهاية �ل�صنة 

قائمة �لدخل �ل�صامل 
لل�صنة �ملنتهية 

يف 31 كانون �لأول 2010

قائمة �لتغري�ت يف حقوق 
�مللكية

لل�صنة �ملنتهية 
يف 31 كانون �لأول 2010

اإي�ساح
20102009

د�الر اأمريكيد�الر اأمريكي

�لإير�د�ت

217.999.1078.462.232اإيرادات التمويل �االإ�ستثمارات 

)431.393()214.388(22ينزل: عائد ا�سحاب ح�سابات اال�ستثمار املطلقة

7.784.7198.030.839ح�سة البنك من اإيرادات التمويل �االإ�ستثمارات

741.1521.606.498ح�سة البنك كم�سارب من اإيرادات ح�ساب اال�ستثمار املخ�س�س 

231.797.5331.617.704�سايف اإيرادات العموالت

241.382.1452.468.913اأرباح عمالت اأجنبية

26370.901297.378اإيرادات اأخرى

14.021.332 12.076.450 �إجمايل �لإير�د�ت

�مل�رضوفات

274.316.3784.054.219نفقات املوظفني

283.563.6422.898.707م�ساريف ت�سغيلية اأخرى

291.698.5221.474.237ا�ستهالكات �اطفاءات

30480.000515.000الزكاة ال�سرعية

3158.22184.885غرامات �سلطة النقد الفل�سطينية

8،51.951.9691.450.000خ�سائر تدين ا�ستثمارات

25452.615794.234خ�سائر موجودات مالية 

15126.53140.179خم�س�س ق�سايا

61.611.88584.839خم�س�س تدين التمويالت املبا�سرة 

11.396.300 14.259.763 �إجمايل �مل�رضوفات

2.625.032)2.183.313()�خل�صارة( �لربح قبل �ل�رض�ئب

)1.622.982()86.894(16م�سر�ف ال�سرائب

1.002.050)2.270.207()خ�صارة( ربح �ل�صنة

0.025)0.056(34�حل�صة �ل�صا�صية و�ملخف�صة لل�صهم من )خ�صارة( ربح �ل�صنة

قائمة �لدخل
لل�صنة �ملنتهية

 يف 31 كانون �لأول 2010
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18.872.05645.273.566�صايف �لنقد من �أن�صطة �لت�صغيل قبل �ل�رض�ئب و�ملخ�ص�صات و�لزكاة

)141.621()273.580(خم�س�س تعوي�س نهاية اخلدمة املدفوع

)1.529.278()1.277.452(�سرائب مدفوعة 

)643.735()515.000(زكاة مدفوعة

16.806.02442.958.932�صايف �لنقد من �أن�صطة �لت�صغيل

�أن�صطة �لإ�صتثمار

-)80.264(�سراء موجودات مالية للمتاجرة

74.57474.735بيع موجودات مالية للمتاجرة

)194.000(-�سراء موجودات مالية متوفرة للبيع

-85.000بيع موجودات مالية متوفرة للبيع

)1.831.380(6.331.380ا�ستثمارات يف �سكوك 

)1.973.934()2.337.438(�سراء عقارات �اآالت �معدات

)35.000()394.085(�سراء موجودات غري ملمو�سة

-)752.595(ا�ستثمارات عقارية

27.12713.459بيع عقارات �اآالت �معدات

)3.946.120(2.953.699�صايف �لنقد من )�مل�صتخدم يف( �أن�صطة �ل�صتثمار

�أن�صطة �لتمويل

1.445.27715.147.692الزيادة يف ح�سابات اال�ستثمار املطلقة

1.445.27715.147.692�صايف �لنقد من �أن�صطة �لتمويل

21.205.00054.160.504�لزيادة يف �لنقد وما يف حكمه

121.588.91367.428.409النقد �ما يف حكمه يف بداية ال�سنة

33142.793.913121.588.913�لنقد وما يف حكمه يف نهاية �ل�صنة 

قائمة �لتدفقات �لنقدية 
لل�صنة �ملنتهية 

يف 31 كانون �لأول 2010

قائمة �لتدفقات �لنقدية 
لل�صنة �ملنتهية 

يف 31 كانون �لأول 2010
اإي�ساح

20102009

د�الر اأمريكيد�الر اأمريكي

�أن�صطة �لت�صغيل

2.625.032)2.183.313()اخل�سارة( الربح قبل ال�سرائب

تعديالت:

5.6902.406خ�سائربيع موجودات مالية للمتاجرة

1.926-خ�سائر تقييم موجودات مالية للمتاجرة

438.799414.522خم�س�سات متنوعة 

483.962850.271خ�سائر تقييم موجودات مالية متوفرة للبيع

1.698.5221.474.237ا�ستهالكات �اإطفاءات

1.611.88584.839خم�س�س تدين متويالت ائتمانية مبا�سرة

)7.545()3.625(اأرباح ا�ستبعاد عقارات �اآالت �معدات

1.951.9691.450.000خ�سائر تدين ا�ستثمارات

4.003.8896.895.688

�لتغري يف �ملوجود�ت و�ملطلوبات

)476.880()1.409.153(االحتياطي االلزامي النقدي

12.573.78319.918.392التمويالت املبا�سرة

2.527.64514.631.974اال�ستثمارات لدى بنوك اإ�سالمية ت�ستحق لفرتة تزيد عن ثالثة ا�سهر

)2.423.781(1.847.936املوجودات االخرى

536.454185.103التاأمينات النقدية

6.640.573)2.968.397(�دائع العمالء

)97.503(1.759.899املطلوبات االخرى
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20102009
د�الر اأمريكيد�الر اأمريكي

م�صادر �أمو�ل �صندوق �لزكاة و�ل�صدقات

515.000551.096الزكاة �ال�سدقات غري املوزعة يف بداية ال�سنة

480.000515.000الزكاة امل�ستحقة على البنك خالل ال�سنة

92.639-حمول من املكا�سب غري ال�سرعية

995.0001.158.735جمموع م�صادر �أمو�ل �صندوق �لزكاة و�ل�صدقات

��صتخد�مات �أمو�ل �صندوق �لزكاة و�ل�صدقات

515.000643.735املحول اىل ح�ساب �سند�ق جلنة زكاة البنك*

480.000515.000ر�صيد �صندوق �لزكاة و�ل�صدقات غري �ملوزع يف نهاية �ل�صنة - �ي�صاح )17(

- فيما يلي �حلركة على �ملكا�صب غري �ل�رضعية:

20102009
د�الر اأمريكيد�الر اأمريكي

م�صادر �ملكا�صب غري �ل�رضعية

352.912379.047فوائد بنكية

-206.437عوائد متويالت ائتمانية مبا�سرة

-7.041عوائد اأخرى

566.390379.047جمموع م�صادر �ملكا�صب غري �ل�رضعية

�أوجه �ل�رضف

320.811286.408تربعات

92.639-حمول اإىل �سند�ق الزكاة �ال�سدقات

320.811379.047جمموع �أوجه �ل�رضف**

-245.579ر�صيد �ملكا�صب غري �ل�رضعية يف نهاية �ل�صنة - �ي�صاح )17(

* ميثل هذا املبلغ الر�سيد الذي مت حتويله من املطلوبات االأخرى اإىل ح�ساب خا�س �سمن �دائع العمالء، �ي�سرف على هذا احل�ساب جلنة زكاة م�سكلة من البنك ليتم الت�سرف يف هذا الر�سيد الحقًا.
 **   يتم �سرف اأموال الزكاة �فقًا الأحكام ال�سريعة االإ�سالمية.

قائمة م�صادر و��صتخد�مات 
�أمو�ل �صندوق �لزكاة و�ل�صدقات

لل�صنة �ملنتهية 
يف 31 كانون �لأول 2010

20102009

د�الر اأمريكيد�الر اأمريكي

عمالء �دائع ا�ستثمارية�دائع ا�ستثماريةح�صابات �ل�صتثمار �ملخ�ص�س – 

14.097.32714.369.874ا�ستثمارات لدى بنوك اإ�سالمية

1.704.384-ا�ستثمارات حملية

14.097.32716.074.258

بنوك ح�صابات �ل�صتثمار �ملخ�ص�س – 

30.888.53650.021.669ا�ستثمارات لدى بنوك اإ�سالمية

3.000.0005.005.928ا�ستثمارات حملية

47.985.86371.101.855جمموع ح�صاب �ل�صتثمار �ملخ�ص�س 

1.000.4952.388.026اإجمايل الدخل املتحقق خالل ال�سنة 

)1.606.498()741.152(ح�سة البنك كم�سارب من اإيرادات ح�ساب اال�ستثمار املخ�س�س

259.343781.528�صايف دخل �أ�صحاب �ل�صتثمار �ملخ�ص�س خالل �ل�صنة

قائمة �لتغري�ت 
يف ح�صاب �ل�صتثمار �ملخ�ص�س 

لل�صنة �ملنتهية 
يف 31 كانون �لأول 2010
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اإي�ساحات حول القوائم املالية 
31 كانون الأول 2010

عــام
بتاريخ  563201011 رقــم  حتت  فل�سطني  يف  ال�سركات  مراقب  �سجل  يف  ��سجلت   ،1964 ل�سنة  ال�سركات  قانون  مبقت�سى  البرية  مدينة  يف  الرئي�سي  �مقرها  )البنك(  املــحــد�دة  العامة  امل�ساهمة  العربي  االإ�سالمي  البنك  �سركة   تاأ�س�ست 

8 كانون الثاين 1995.

با�سر البنك ن�ساطه امل�سريف يف مطلع عام 1996. يقوم البنك مبمار�سة االأعمال امل�سرفية �املالية �التجارية �اأعمال اال�ستثمار �فقًا الأحكام ال�سريعة االإ�سالمية �ذلك من خالل املركز الرئي�سي مبدينة البرية �فر�عه املنت�سرة يف فل�سطني �البالغ عددها 
ت�سعة �مكتب �احد.

تخ�سع عمليات البنك الإ�سراف هيئة فتوى �رقابة �سرعية مكونة من ثالثة اأ�سخا�س يتم تعيينهم من قبل الهيئة العامة حيـث تقوم هذه اللجنة بتدقيق اأن�سطة �معامالت البنك امل�سرفية للتاأكد من مطابقتها الأحكام ال�سريعة االإ�سالمية.
قررت الهيئة العامة غري العادية يف اجتماعها املنعقد بتاريخ 28 اأيلول 2010 زيادة راأ�س مال البنك اإىل 50 مليون �سهم بقيمة ا�سمية د�الر اأمريكي �احد لل�سهم.

يبلغ راأ�س مال البنك املدفوع 40.696.939 د�الر اأمريكي بقيمة ا�سمية د�الر اأمريكي �احد لل�سهم.
بلغ عدد موظفي البنك 224 � 209موظفًا كما يف 31 كانون االأ�ل 2010 �2009.

مت اإقرار هذه القوائم املالية من قبل جمل�س اإدارة البنك بتاريخ 3 اآذار 2011.

2. 1 �أ�ص�س �إعد�د �لقو�ئم �ملالية
مت اإعداد هذه القوائم املالية �فقًا ملعايري املحا�سبة �املراجعة �ال�سوابط للموؤ�س�سات املالية االإ�سالمية ال�سادرة عن هيئة املحا�سبة �املراجعة للموؤ�س�سات املالية االإ�سالمية �ا�ستنادًا الأحكام �مبادئ ال�سريعة االإ�سالمية ح�سبما تقرره هيئة الرقابة ال�سرعية 

للبنك ��فقًا للقوانني املحلية النافذة �تعليمات �سلطة النقد الفل�سطينية. 

مت اإعداد القوائم املالية �فقًا ملبداأ الكلفة التاريخية با�ستثناء املوجودات املالية املتوفرة للبيع �املوجودات املالية للمتاجرة �اال�ستثمارات العقارية التي تظهر بالقيمة العادلة بتاريخ القوائم املالية.
اإن الد�الر االأمريكي هو عملة اإظهار القوائم املالية �الذي ميثل العملة الرئي�سية للبنك.

ُتطبق املعايري ال�سادرة عن جمل�س معايري املحا�سبة الد�لية �التف�سريات ال�سادرة عن جلنة تف�سريات التقارير املالية الد�لية املنبثقة عن جمل�س معايري املحا�سبة الد�لية يف حال عدم �جود معايري �سادرة عن هيئة املحا�سبة �املراجعة للموؤ�س�سات املالية 
االإ�سالمية �حلني �سد�ر معايري اإ�سالمية حتل حملها. اإي�ساحات حول القوائم املالية 
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موجود�ت مالية متوفرة للبيع 
يتم قيد املوجودات املالية املتوفرة للبيع عند ال�سراء بالقيمة العادلة م�سافًا اإليها م�ساريف االقتناء.

يتم قيد عمليات ال�سراء �البيع العادية للموجودات املالية يف تاريخ ال�سفقة �هو تاريخ االلتزام ب�سراء اأ� بيع املوجودات املالية. اإن عمليات ال�سراء �البيع العادية للموجودات املالية هي تلك التي يتم فيها حتويل املوجودات املالية خالل الفرتة املحددة �فقًا 
للقوانني اأ� �فقًا ملا هو متعارف عليه يف اأنظمة ال�سوق.

اإن اأد�ات امللكية امل�سنفة كموجودات مالية متوفرة للبيع هي تلك التي مل يتم ت�سنيفها كموجودات مالية للمتاجرة. الحقًا لالإثبات املبدئي، ُيعاد تقييم املوجودات املالية املتوفرة للبيع بالقيمة العادلة �يتم قيد االأرباح اأ� اخل�سائر غري املحققة كبند من بنود 
الدخل ال�سامل االأخرى يف ح�ساب احتياطي موجودات مالية متوفرة للبيع �سمن حقوق امللكية اإىل اأن:

- يتم التخلي عن هذه املوجودات املالية، �عندها يتم قيد االأرباح اأ� اخل�سائر غري املتحققة املرتاكمة يف قائمة الدخل.
- يتم اإثبات تدين املوجودات املالية، �عندها يتم قيد اخل�سائر غري املتحققة املرتاكمة يف قائمة الدخل.

يتم اإثبات اإيرادات اأرباح االأ�سهم من هذه االإ�ستثمارات يف قائمة الدخل عند ن�سوء حق الإ�ستالمها. 
يتم اإدراج املوجودات املالية املتوفرة للبيع بالكلفة عند عدم اإمكانية حتديد قيمتها العادلة ب�سورة يعتمد عليها.

�صكوك حمتفظ بها حتى تاريخ �لإ�صتحقاق
يتم ت�سجيل املوجودات املالية املحتفظ بها حتى تاريخ اال�ستحقاق عند ال�سراء بالكلفة م�سافًا اإليها م�ساريف االقتناء. �يتم ت�سجيل اأي تدين يف قيمتها يف قائمة الدخل.

�لقيمة �لعادلة 
يقوم البنك مبراجعة القيمة العادلة للموجودات املالية يف تاريخ القوائم املالية لتحديد فيما اإذا كانت هنالك موؤ�سرات تدل على تدين يف قيمتها اإفراديًا اأ� على �سكل جمموعة، �يف حالة �جود مثل هذه املوؤ�سرات فاإنه يتم تقدير القيمة القابلة لال�سرتداد من 

اأجل حتديد خ�سارة التدين.

�لتدين يف قيمة �ملوجود�ت �ملالية

يتم اإجراء تقييم يف تاريخ القوائم املالية لتحديد ما اإذا كان هناك دليل مو�سوعي يثبت تدين موجودات مالية حمددة. اإذا �جد مثل هذا الدليل، فاإنه يتم اإثبات اأية خ�سارة تدين �سمن قائمة الدخل. 
- املوجودات الظاهرة بالكلفة املطفاأة، ميثل التدين الفرق بني القيمة الدفرتية �القيمة احلالية للتدفقات النقدية املتوقعة.

- اأد�ات امللكية امل�سنفة كموجودات مالية متوفرة للبيع – يت�سمن الدليل املو�سوعي انخفا�س القيمة اجلوهري اأ� طويل االأمد. يتم قيا�س جوهرية االإنخفا�س بالرجوع اإىل الكلفة االأ�سلية لال�ستثمار، �يتم قيا�س طول اأمد االنخفا�س بالرجوع اإىل الفرتة 
التي انخف�ست خاللها القيمة العادلة عن القيمة االأ�سلية. ميثل التدين الفرق بني الكلفة االأ�سلية �القيمة العادلة، بعد تنزيل اأية خ�سارة تدين معرتف بها �سابقًا �سمن قائمة الدخل.

- اأد�ات الدين امل�سنفة كموجودات مالية التي تظهر بالكلفة– ميثل التدين الفرق بني الكلفة املطفاأة �القيمة العادلة، بعد تنزيل اأية خ�سارة تدين معرتف بها �سابقًا �سمن قائمة الدخل.

ح�صاب �ل�صتثمار �ملخ�ص�س
يتفق البنك مع اأ�سحاب ح�سابات اال�ستثمار املخ�س�س على ن�سبة اأرباح تدفع لهم بتاريخ اال�ستحقاق �يتم احت�ساب هذه الن�سبة على اأ�سا�س ح�سول البنك على ن�سبة متفق عليها من االأرباح كعمولة م�ساربة مقابل ا�ستثمار �دائع العمالء يف جماالت حمددة 
بناًء على طلبهم، حيث متثل هذه العمولة الفرق بني ن�سبة االأرباح التي يح�سل عليها البنك من اجلهة التي مت اال�ستثمار لديها �الن�سبة املتتفق عليها مع العميل. يتحمل العمـالء الربح اأ� اخل�سارة الناجتة عن ال�سفقات امل�ستثمر بها اإال يف حاالت التعدي اأ� 

التق�سري اأ� خمالفة ال�سر�ط املتفق عليها من قبل البنك حيث يتحمل البنك ما ين�ساأ ب�سبب ذلك من خ�سائر.

2. 2 �لتغري�ت يف �ل�صيا�صات �ملحا�صبية

اإن ال�سيا�سات املحا�سبية هي مطابقة لتلك التي مت ا�ستخدامها يف ال�سنة ال�سابقة با�ستثناء قيام البنك بتطبيق معايري التقارير املالية الد�لية �التف�سريات ال�سادرة عن جلنة تف�سري التقارير املالية الد�لية ال�سادرة حديثًا. مل ينتج عن تطبيق املعايري 
اجلديدة �التعديالت اأي اأثر على املركز اأ� االأداء املايل للبنك.

معيار املحا�سبة الد�يل رقم 32 – ت�سنيف خيارات حقوق اال�سهم )املعدل(
معيار املحا�سبة الد�يل رقم 39 – االأد�ات املالية: االعرتاف �القيا�س )املعدل(

التف�سري رقم 17: توزيع االأ�سول غري النقدية على املالكني 
التف�سري رقم 19: �سداد املطلوبات املالية من خالل اأد�ات امللكية  

اأ�سدر جمل�س معايري املحا�سبة الد�لية املعايري �التف�سريات التالية �التي ال تزال غري نافذة املفعول �مل يتم تطبيقها بعد من قبل البنك:
معيار التقارير املالية الد�لية رقم 9 – االأد�ات املالية 

معيار املحا�سبة الد�يل رقم 24 – االإف�ساح عن اجلهات ذات العالقة )املراجع( 

2. 3 معلومات �لقطاعات 

قطاع االأعمال ميثل جمموعة من املوجودات �العمليات التي ت�سرتك معًا يف تقدمي منتجات اأ� خدمات خا�سعة ملخاطر �عوائد تختلف عن تلك املتعلقة بقطاعات اأعمال اأخرى.
القطاع اجلغرايف يرتبط يف تقدمي منتجات اأ� خدمات يف بيئة اقت�سادية حمددة خا�سعة ملخاطر �عوائد تختلف عن تلك املتعلقة بقطاعات تعمل يف بيئات اقت�سادية اأخرى.

2. 4 ملخ�س لأهم �ل�صيا�صات �ملحا�صبية 

تاريخ �لعرت�ف باملوجود�ت �ملالية
يتم االعرتاف ب�سراء �بيع املوجودات املالية يف تاريخ املتاجرة )تاريخ التزام البنك ببيع اأ� �سراء املوجودات املالية(.

حتقق �لإير�د�ت و�لعرت�ف بامل�صاريف
يتم حتقق االإيرادات �االعرتاف بامل�ساريف �فقًا ملبداأ االإ�ستحقاق با�ستثناء اأرباح عقود التمويالت غري العاملة التي يتم ت�سجيلها حل�ساب اأرباح معلقة �ال يتم االعرتاف بها كاإيرادات. ت�سجل العموالت كاإيرادات عند تقدمي اخلدمات املتعلقة بها.
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عقود �لإجارة 
االإجارة هي متليك منفعة بعو�س �تق�سم اإىل ق�سمني:

االإجارة الت�سغيلية: �هي عقود االإجارة التي ال تنتهي بتملك امل�ستاأجر املوجودات املوؤجرة.
االإجارة املنتهية بالتمليك: �هي االإجارة التي تنتهي بتملك امل�ستاأجر املوجودات املوؤجرة �تاأخذ عدة �سور ح�سبما �رد يف معيار االإجارة �االإجارة املنتهية بالتمليك ال�سادر عن هيئة املحا�سبة � املراجعة للموؤ�س�سات املالية �االإ�سالمية.

ُتقا�س املوجودات املقتناة بغر�س االإجارة عند اقتنائها بالتكلفة التاريخية �ساملة النفقات املبا�سرة جلعلها �ساحلة لال�ستعمال �يتم اإدراجها بعد تنزيل االأرباح املعلقة �خم�س�س تدين التمويالت .ُ توزع اإيرادات االإجارة مبا يتنا�سب مع الفرتات املالية التي 
ي�سملها عقد االإجارة. يتم قيد م�ساريف �سيانة املوجودات املوؤجرة يف الفرتة املالية التي حتدث فيها.

�لإ�صت�صناع
ذلك كــان  �سواء  عليهما  متفق  �سداد  �طريقة  �سعر  مقابل  ملوا�سفاته،  ��فقًا  العقد  مالك  طلب  على  بناًء  العقد  مو�سوع  بت�سنيع  اأ�  ببناء  البنك  يتعهد  حيث  )امل�سرتي(،  العقد  �مالك  مقا�ل  اأ�  ك�سانع  البنك  بني  بيع  عقد  هو  االإ�ست�سناع   اإن 

بدفع مبلغ العقد مقدمًا اأ� باالأق�ساط اأ� بتاأجيل الدفع اإىل موعد حمدد يف امل�ستقبل. يدرج اال�ست�سناع بالقيمة العادلة بعد تنزيل االأرباح املعلقة �خم�س�س تدين التمويالت.

�مل�صاربة
اإن عمليات امل�ساربة هي ال�سراكة التي يقوم البنك مبوجبها بامل�ساهمة يف راأ�س املال. تدرج امل�ساربة بالقيمة العادلة للمقابل املدفوع بعد تنزيل االأرباح املعلقة �خم�س�س تدين التمويالت.

��صتثمار�ت عقارية
يتم ت�سنيف العقارات املحتفظ بها لغر�س االإيجار اأ� الأغرا�س الزيادة يف قيمتها اأ� لكليهما كاإ�ستثمارات عقارية. تدرج اال�ستثمارات العقارية مبدئيا بالكلفة �التي تعد القيمة العادلة للمقابل املدفوع مت�سمنة تكاليف ال�سراء املتعلقة بالعقار. بعد االإثبات 
املبدئي يتم قيا�س جميع االإ�ستثمارات العقارية بالقيمة العادلة �يتم اإثبات التغريات يف القيمة العادلة يف قائمة الدخل ال�سامل. يف حال �جود انخفا�س يف قيمة هذه العقارات يتم اأخذ خم�س�س بقيمة ذلك االنخفا�س �يحمل اإىل قائمة الدخل يف الفرتة 

التي يحدث فيها االنخفا�س.

عقار�ت و�آلت ومعد�ت
تظهر العقارات �االآالت �املعدات بالكلفة بعد تنزيل االإ�ستهالك املرتاكم �خ�سائر التدين املرتاكمة اإن �جدت. ت�سمل كلفة العقارات �االآالت �املعدات الكلفة املتكبدة الإ�ستبدال اأي من مكونات العقارات �االآالت �املعدات �م�ساريف التمويل للم�ساريع االإن�سائية 

طويلة االأجل اذا حتققت �سر�ط االعرتاف. يتم اإثبات جميع النفقات االأخرى يف قائمة الدخل عند حتققها. ال يتم ا�ستهالك االأرا�سي. يتم احت�ساب االإ�ستهالك با�ستخدام طريقة الق�سط الثابت �فقًا للعمر االنتاجي املتوقع كما يلي:

العمر االإنتاجي
)�سنوات(

50مباين
5-14اأثاث �معدات �حت�سينات ماأجور

10��سائط نقل
5اأجهزة احلا�سب االآيل

يتم �سطب اأي بند من العقارات �االآالت �املعدات �اأي اأجزاء جوهرية منها عند التخل�س منها اأ� عند عدم �جود منفعة اإقت�سادية متوقعة من ا�ستخدام االأ�سل اأ� التخل�س منه. يتم قيد اأي ربح ا� خ�سارة ناجتة عن �سطب االأ�سل، �الذي ميثل الفرق بني العائد 
من التخل�س ��سايف القيمة الدفرتية لالأ�سل، يف قائمة الدخل.

تتم مراجعة القيم املتبقية لالأ�سول �االأعمار االإنتاجية �طرق االإ�ستهالك يف كل �سنة مالية �يتم تعديلها الحقا اإن لزم االأمر. 

عائد ��صحاب ح�صابات �ل�صتثمار �ملطلقة 
 يتم توزيع االأرباح على اأ�سحاب ح�سابات اال�ستثمار املطلقة ح�سب �سيا�سة التوزيع املعتمدة لدى اإدارة البنك �ذلك بعد تنزيل ح�سة البنك كم�سارب �بالن�سب املحددة يف �سيا�سة التوزيع. 

يتم توزيع اأرباح التمويالت �اال�ستثمارات املمولة ب�سكل م�سرتك من ح�سابات اال�ستثمارات املطلقة �م�سادر البنك الذاتية )ح�سابات التمويل امل�سرتك( على اأ�سا�س معدل االر�سدة ال�سهرية لهذة اال�ستثمارات. �يتم التوزيع لكافة العمالت �فقًا للتايل:

 ح�سة البنك كم�سارب
)%(

 ح�سة اأ�سحاب
ح�سابات التمويل امل�سرتك 

)%(

5050�دائع التوفري �التاأمينات النقدية امل�ساركة يف االأرباح 

3070�دائع الأجل ت�ستحق خالل �سهر

2575�دائع الأجل ت�ستحق خالل 3 اأ�سهر

2080�دائع الأجل ت�ستحق خالل 6 اأ�سهر

1585�دائع الأجل ت�ستحق خالل �سنة

يتم تعديل ن�سب االأرباح املوزعة الأ�سحاب ح�سابات اال�ستثمار املطلقة من قبل االإدارة التنفيذية �ذلك اعتمادًا على موؤ�سر الن�سب يف ال�سوق. يتحمل اأ�سحاب ح�سابات اال�ستثمار املطلقة جزءًا من نفقات املوظفني �م�ساريف الدعاية �االإعالن �امل�ساريف 
الت�سغيلية �م�سر�ف خم�س�س تدين التمويالت �م�سر�ف خ�سائر تدين اال�ستثمارات اخلارجية �ال�سكوك، �يتحمل البنك جزء من نفقات املوظفني �باقي امل�ساريف بالكامل مثل م�ساريف جمل�س االإدارة �الغرامات �املخالفات �اخل�سائر الناجتة عن 

حماطر العمليات الت�سغيلية �اال�ستهالكات �االطفاءات �هدايا احلج �العمرة �الز�اج.

�إحتياطي �أرباح �ملودعني
يف حال �جود زيادة يف االأرباح بعد تعديل ن�سب التوزيع يتم قيد الفرق يف ح�ساب اإحتياطي معدل اأرباح املودعني �ذلك ملواجهة تقلبات ن�سبة العائد على ح�سابات اال�ستثمار املطلقة يف ال�سنوات القادمة، �يكون هذا االحتياطي من حق اأ�سحاب ح�سابات 

اال�ستثمار املطلقة، كما �رد يف معيار املحا�سبة املالية رقم )11( من معايري املحا�سبة �املراجعة �ال�سوابط للموؤ�س�سات املالية االإ�سالمية.

عقود �لتمويل 
يتم اإدراج عقود التمويل بالكلفة بعد تنزيل االأرباح املعلقة �خم�س�س تدين التمويالت.

يتم تكوين خم�س�س تدين لعقود التمويل اذا تبني عدم اإمكانية حت�سيل املبالغ امل�ستحقة للبنك �عندما يتوفر دليل مو�سوعي على اأن حدثًا ما قد اأثر �سلبًا على التدفقات النقدية امل�ستقبلية لعقود التمويل �عندما ميكن تقدير هذا التدين، �ت�سجل قيمة 
التدين يف قائمة الدخل. 

يتم تعليق اأرباح عقود التمويالت غري العاملة املمنوحة للعمالء �فقًا لتعليمات �سلطة النقد الفل�سطينية.
يتم �سطب التمويالت يف حال عدم جد�ى االإجراءات املتخذة لتح�سيلها بتنزيلها من خم�س�س التدين �يتم حتويل اأي فائ�س يف املخ�س�س اإن �جد لقائمة الدخل. يحول املح�سل من التمويالت ال�سابق �سطبها اإىل االإيرادات.
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خم�ص�س �ل�رض�ئب
حت�سب م�ساريف ال�سرائب امل�ستحقة على اأ�سا�س االأرباح اخلا�سعة لل�سريبة، �تختلف االأرباح اخلا�سعة لل�سريبة عن االأرباح املعلنة يف القوائم املالية الأن االأرباح املعلنة ت�سمل اإيرادات غري خا�سعة لل�سريبة اأ� م�ساريف غري قابلة للتنزيل يف ال�سنة املالية 

�اإمنا يف �سنوات الحقة اأ� خ�سائر مرتاكمة مقبولة �سريبيًا اأ� بنود لي�ست خا�سعة اأ� مقبولة التنزيل الأغرا�س �سريبية.
حت�سب ال�سرائب مبوجب الن�سب ال�سريبية املقررة �فقَا للقوانني �االأنظمة �التعليمات لدى ال�سلطة الفل�سطينية.

اإن ال�سرائب املوؤجلة هي ال�سرائب املتوقع دفعها اأ� ا�سرتدادها نتيجة الفر�قات الزمنية املوؤقتة بني قيمة املوجودات اأ� املطلوبات يف القوائم املالية �القيمة التي يتم احت�ساب الربح ال�سريبي على اأ�سا�سها. �حتت�سب ال�سرائب املوؤجلة �فقًا للن�سب ال�سريبية 
التي يتوقع تطبيقها عند ت�سوية االإلتزام ال�سريبي اأ� حتقيق املوجودات ال�سريبية املوؤجلة.

يرتتب للبنك موجودات �سريبية موؤجلة ناجمة عن الفر�قات الزمنية املوؤقتة اخلا�سة باطفاء م�ساريف تاأ�سي�س الفر�ع �خم�س�سات عقود التمويل غري العاملة �خم�س�س تعوي�س نهاية اخلدمة �غريها، هذا �قد ارتاأت اإدارة البنك عدم ت�سجيل بع�سها 
ب�سبب عدم التيقن من اإمكانية االإ�ستفادة منها خالل فرتة زمنية حمددة.

�حل�صة �لأ�صا�صية و�ملخف�صة لل�صهم من ربح �ل�صنة
يتم احت�ساب الن�سيب االأ�سا�سي لل�سهم يف االأرباح من خالل ق�سمة ربح ال�سنة العائد اإىل حملة االأ�سهم العادية للبنك على املعدل املرجح لعدد االأ�سهم العادية خالل العام.

يتم احت�ساب الربح املخف�س لل�سهم من خالل ق�سمة ربح ال�سنة العائد اإىل حملة االأ�سهم العادية للبنك )بعد االأخذ يف االعتبار العوائد �اأية اإيرادات اأ� نفقات تخ�س االأ�سهم القابلة للتحويل( على املعدل املرجح لعدد االأ�سهم العادية خالل العام م�سافًا 
اإليه املعدل املرجح لعدد االأ�سهم العادية التي يجب اإ�سدارها فيما لو مت حتويل االأ�سهم القابلة للتحويل اإىل اأ�سهم عادية.

�لنقد وما يف حكمه
�هو النقد �االأر�سدة النقدية التي ت�ستحق خالل مدة ثالثة اأ�سهر. �يت�سمن النقد �االأر�سدة لدى �سلطة النقد الفل�سطينية �االأر�سدة لدى البنوك �املوؤ�س�سات امل�سرفية �تنزل �دائع البنوك �املوؤ�س�سات امل�سرفية التي ت�ستحق خالل مدة ثالثة اأ�سهر 

�االأر�سدة مقيدة ال�سحب.

�لعمالت �لأجنبية
يتم ت�سجيل املعامالت التي تتم بالعمالت االأجنبية خالل ال�سنة باأ�سعار ال�سرف ال�سائدة يف تاريخ اإجراء املعامالت. 

يتم حتويل اأر�سدة املوجودات �املطلوبات املالية باأ�سعار العمالت االأجنبية الو�سطية ال�سائدة يف تاريخ القوائم املالية �املعلنة من �سلطة النقد الفل�سطينية.
يتم حتويل املوجودات غري املالية �املطلوبات غري املالية بالعمالت االأجنبية �الظاهرة بالقيمة العادلة يف تاريخ حتديد قيمتها العادلة.

يتم ت�سجيل االأرباح �اخل�سائر الناجتة عن حتويل العمالت االأجنبية يف قائمة الدخل.

��صتخد�م �لتقدير�ت
اإن اإعداد القوائم املالية �تطبيق ال�سيا�سات املحا�سبية يتطلب من اإدارة البنك القيام بتقديرات �اجتهادات توؤثر يف مبالغ املوجودات �املطلوبات املالية �االإف�ساح عن االلتزامات املحتملة. كما اأن هذه التقديرات �االجتهادات توؤثر يف االإيرادات �امل�ساريف 
�املخ�س�سات. �ب�سكل خا�س يتطلب من اإدارة البنك اإ�سدار اأحكام �اجتهادات هامة لتقدير مبالغ التدفقات النقدية امل�ستقبلية �اأ�قاتها. اإن التقديرات املذكورة مبنية بال�سر�رة على فر�سيات �عوامل متعددة لها درجات متفا�تة من التقدير �عدم 

التيقن �اأن النتائج الفعلية قد تختلف عن التقديرات �ذلك نتيجة التغريات الناجمة عن اأ��ساع �ظر�ف تلك التقديرات يف امل�ستقبل.
يف اإعتقاد اإدارة البنك باأن تقديراتها �سمن القوائم املالية معقولة �مف�سلة على النحو التايل:

− خم�س�س تدين التمويالت: يتم مراجعة خم�س�س تدين التمويالت �سمن االأ�س�س املو�سوعة من قبل �سلطة النقد الفل�سطينية.	
− خم�س�س ال�سرائب: يتم حتميل ال�سنة املالية مبا يخ�سها من نفقة ال�سرائب �فقًا لالأنظمة �القوانني �املعايري املحا�سبية �يتم احت�ساب �اثبات خم�س�س ال�سريبة الالزم.	
− تقوم االإدارة باإعادة تقدير االأعمار االإنتاجية لالأ�سول امللمو�سة �غري امللمو�سة ب�سكل د�ري لغايات احت�ساب اال�ستهالكات �االطفاءات ال�سنوية اعتمادا على احلالة العامة لتلك االأ�سول �تقديرات االأعمار االإنتاجية املتوقعة يف امل�ستقبل، �يتم قيد 	

خ�سارة التدين )اإن �جدت( يف قائمة الدخل.
− تقوم االإدارة مبراجعة د�رية للموجودات املالية �التي تظهر بالكلفة لتقدير اأي تدن يف قيمتها �يتم قيد التدين يف قائمة الدخل.	
− خم�س�سات ق�سائية: ملواجهة اأية التزامات ق�سائية يتم اأخذ خم�س�سات لهذه االلتزامات )اإن �جدت( ا�ستنادًا لراأي امل�ست�سار القانوين للبنك.	

�ملوجود�ت غري �مللمو�صة
− املوجودات غري امللمو�سة التي يتم احل�سول عليها من خالل االندماج تقيد بالقيمة العادلة يف تاريخ احل�سول عليها. اأما املوجودات غري امللمو�سة التي يتم احل�سول عليها من خالل طريقة اأخرى غري االندماج فيتم ت�سجيلها بالكلفة.	
− يتم ت�سنيف املوجودات غري امللمو�سة على ا�سا�س تقدير عمرها الزمني لفرتة حمددة اأ� لفرتة غري حمددة. �يتم اطفاء املوجودات غري امللمو�سة التي لها عمر زمني حمدد خالل هذا العمر �يتم قيد االطفاء يف قائمة الدخل. اأما املوجودات غري 	

امللمو�سة التي عمرها الزمني غري حمدد فيتم مراجعة التدين يف قيمتها يف تاريخ القوائم املالية �يتم ت�سجيل اأي تدين يف قيمتها يف قائمة الدخل.
− ال يتم ر�سملة املوجودات غري امللمو�سة الناجتة عن اعمال البنك �يتم ت�سجيلها يف قائمة الدخل يف نف�س الفرتة.	
− يتم مراجعة اأية موؤ�سرات على تدين قيمة املوجودات غري امللمو�سة  يف تاريخ القوائم املالية.  كذلك يتم مراجعة تقدير العمر الزمني لتلك املوجودات �يتم اجراء اأية تعديالت على الفرتات الالحقة.	
− ت�سمل املوجودات غري امللمو�سة اأنظمة �برامج احلا�سب االآيل �تقوم اإدارة البنك بتقدير العمر الزمني بحيث يتم اإطفاء اأنظمة �برامج احلا�سب االآيل بطريقة الق�سط الثابت على العمر االنتاجي املتوقع �هو 5 �سنوات. 	

�ملوجود�ت �لتي �آلت ملكيتها للبنك وفاًء لديون م�صتحقة
تظهر املوجودات التي اآلت ملكيتها للبنك يف قائمة املركز املايل �سمن بند »موجودات اأخرى« �ذلك بالقيمة التي اآلت بها للبنك اأ� القيمة العادلة اأيهما اأقل، �يعاد تقييمها يف تاريخ القوائم املالية بالقيمة العادلة ب�سكل اإفرادي، �يتم ت�سجيل اأي تدٍن يف 

قيمتها كخ�سارة يف قائمة الدخل �ال يتم ت�سجيل الزيادة كاإيراد. يتم ت�سجيل الزيادة الالحقة يف قائمة الدخل اإىل احلد الذي ال يتجا�ز قيمة التدين الذي مت ت�سجيله �سابقًا.

�لزكاة
يتم احت�ساب الزكاة على الوعاء الزكوي للبنك طبقًا ملعايري املحا�سبة املالية ال�سادرة عن هيئة املحا�سبة �املراجعة للموؤ�س�سات املالية االإ�سالمية با�ستخدام طريقة �سايف االأموال امل�ستثمرة.

�لإير�د�ت و�ملكا�صب غري �ل�رضعية
يقوم البنك بت�سجيل االإيرادات �املكا�سب غري ال�سرعية يف ح�ساب خا�س يظهر يف قائمة املركز املايل �سمن املطلوبات االأخرى. يتم �سرف هذه االإيرادات �املكا�سب على اأ�جه الرب �االإح�سان ح�سبما تقرره هيئة الرقابة ال�سرعية اأ� جلنة الزكاة.

�لتقــا�س
يتم اإجراء تقا�س بني املوجودات املالية �املطلوبات املالية �اإظهار املبلغ ال�سايف يف قائمة املركز املايل فقط عندما تتوفر احلقوق القانونية امللزمة �كذلك عندما يتم ت�سويتها على اأ�سا�س التقا�س اأ� يكون حتقق املوجودات �ت�سوية املطلوبات يف نف�س الوقت. 

�ملخ�ص�صات
يتم احت�ساب خم�س�سات عندما يرتتب على البنك اإلتزامات )قانونية اأ� متوقعة( يف تاريخ القوائم املالية نا�سئة عن اأحداث �سابقة على اأن يكون من املرجح ن�سوء هذه االإلتزامات �توافر اإمكانية حتديد قيمتها ب�سكل مو�سوعي.

خم�ص�س تعوي�س نهاية �خلدمة
يتم احت�ساب خم�س�س تعوي�س نهاية اخلدمة للموظفني على اأ�سا�س راتب �سهر عن كل �سنة من �سنوات اخلدمة � حتى تاريخ القوائم املالية �ذلك �فقًا لنظام املوظفني الداخلي للبنك.
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4 . �أر�صدة لدى بنوك وموؤ�ص�صات م�رضفية 
ي�سمل هذا البند ما يلي:

20102009 

د�الر اأمريكيد�الر اأمريكي

بنوك وموؤ�ص�صات م�رضفية د�خل فل�صطني:

-8.603.667�دائع ت�ستحق خالل فرتة ثالثة اأ�سهر 

8.603.667-
بنوك وموؤ�ص�صات م�رضفية خارج فل�صطني:

5.315.10512.685.761ح�سابات جارية �حتت الطلب

4.301.83414.527.504�دائع ت�ستحق خالل فرتة ثالثة اأ�سهر 

9.616.93927.213.265

18.220.60627.213.265

- بلغت االأر�سدة لدى البنوك �املوؤ�س�سات امل�سرفية التي ال تتقا�سى عوائد كما يف 31 كانون االأ�ل 2010 �2009 مبلغ 5.315.105 د�الر اأمريكي �مبلغ 12.685.761 د�الر اأمريكي على التوايل.
- ال يوجد اأر�سدة مقيدة ال�سحب كما يف 31 كانون االأ�ل 2010 �2009.

5 . ��صتثمار�ت لدى بنوك ��صالمية
ي�سمل هذا البند ما يلي:

20102009

د�الر اأمريكيد�الر اأمريكي

96.065.14465.901.089ا�ستثمارات ت�ستحق خالل فرتة ثالثة اأ�سهر 

2.642.7045.170.349ا�ستثمارات ت�ستحق لفرتة تزيد عن ثالثة اأ�سهر 

98.707.84871.071.438

)1.150.000()2.591.969(خم�س�س تدين اإ�ستثمارت لدى بنوك اإ�سالمية

96.115.87969.921.438

3 . نقد و�أر�صدة لدى �صلطة �لنقد �لفل�صطينية
ي�سمل هذا البند ما يلي:

20102009

د�الر اأمريكيد�الر اأمريكي

24.443.87033.620.681نقد يف اخلزينة

اأر�سدة لدى �سلطة النقد الفل�سطينية:

22.423.67421.014.521متطلبات االحتياطي االلزامي النقدي

4.201.675128.869ح�سابات جارية �حتت الطلب

51.069.21954.764.071

يتعني على البنك االحتفاظ لدى �سلطة النقد الفل�سطينية باإحتياطي اإلزامي نقدي مقيد ال�سحب بن�سب مئويـة من كافة �دائع العمالء. ال تعمل �سلطة النقد الفل�سطينية على دفع عوائد على هذه االحتياطيات االإلزامية �احل�سابات اجلارية. 
مت تعديل ن�سب االحتياطي االإلزامي على الودائع ح�سب التعميم رقم 2010/67 لت�سبح كما يلي:

%

20102009

98�دائع العمالء بال�سيقل االإ�سرائيلي 

99�دائع العمالء بالعمالت االأخرى 
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التوايل. على   2009� - تظهر التمويالت املبا�سرة بال�سايف بعد تنزيل االأرباح املقبو�سة مقدمًا البالغة 6.405.877 د�الر اأمريكي �5.512.586 د�الر اأمريكي كما يف 31 كانون اأ�ل 2010 
- بلغت التمويالت املبا�سرة امل�سنفة �فقًا لتعليمات �سلطة النقد الفل�سطينية بعد تنزيل االأرباح املعلقة 3.256.648 د�الر اأمريكي اأي ما ن�سبته )٪4.06( من اإجمايل التمويالت املبا�سرة كما يف 31 كانون االأ�ل 2010 مقابل 1.277.357 

د�الر اأمريكي اأي ما ن�سبته )٪1.38( من اإجمايل التمويالت املبا�سرة املمنوحة بعد تنزيل االأرباح املعلقة يف نهاية ال�سنة ال�سابقة.
مبلغ  2010  مقابل  االأ�ل  كانون   31 كما يف  التمويالت  اإجمايل  من   )3.58%( ن�سبته  ما  اأي  اأمريكي  د�الر   2.874.800 مبلغ  املعلقة  االأرباح  تنزيل  بعد  الفل�سطينية  النقد  �سلطة  لتعليمات  �فقًا  املتعثة  املبا�سرة  التمويالت  بلغت   -

اأمريكي اأي ما ن�سبته )%1.33( من اإجمايل التمويالت املبا�سرة املمنوحة يف نهاية ال�سنة ال�سابقة. د�الر   1.234.743
- بلغت التمويالت املبا�سرة املمنوحة لل�سلطة الوطنية الفل�سطينية �بكفالتها 5.972.361 د�الر اأمريكي اأي ما ن�سبته )%7.44( من اإجمايل التمويالت كما يف 31 كانون االأ�ل 2010 مقابل مبلغ 30.763.311 د�الر اأمريكي اأي ما ن�سبته 

)%33.14( من اإجمايل التمويالت يف نهاية ال�سنة ال�سابقة.
- بلغت القيمة العادلة لل�سمانات املقدمة مقابل التمويالت املمنوحة للعمالء ح�سب تعليمات �سلطة النقد الفل�سطينية مبلغ 67.264.046 د�الر اأمريكي �72.342.151 د�الر اأمريكي كما يف 31 كانون االأ�ل 2010 �2009 على التوايل.

- بلغت التمويالت املمنوحة لغري املقيمني كما يف 31 كانون االأ�ل 2010 �2009 مبلغ 92.191 د�الر اأمريكي �105.804 د�الر اأمريكي على التوايل. 
- بناًء على تعليمات �سلطة النقد الفل�سطينية رقم )2008/1( مت ا�ستبعاد التمويالت االإئتمانية املبا�سرة املتعثة �التي م�سى على تعثها اأكث من 6 �سنوات من القوائم املالية للبنك. بلغت التمويالت االإئتمانية املبا�سرة امل�ستبعدة من القوائم 

املالية كما يف 31 كانون االأ�ل 2010 مبلغ 36.755 د�الر اأمريكي كما بلغ ر�سيد املخ�س�س �الفوائد املعلقة للح�سابات املتعثة مبلغ 29.398 �7.357 د�الر اأمريكي على التوايل. 

فيما يلي �حلركة على خم�ص�س تدين �لتمويالت �ملمنوحة:
20102009

د�الر اأمريكيد�الر اأمريكي
577.950493.921الر�سيد يف بداية ال�سنة 
1.611.88584.839املخ�س�س خالل ال�سنة

-)29.398(ا�ستبعاد متويالت ائتمانية م�سى على تعثها اأكث من �ست �سنوات
)810(19.884فرق تقييم عمالت اأجنبية

2.180.321577.950�لر�صيد يف نهاية �ل�صنة

فيما يلي �حلركة على �لأرباح �ملعلقة: 
20102009

د�الر اأمريكيد�الر اأمريكي
83.78885.712الر�سيد يف بداية ال�سنة

41.16329.202ارباح معلقة خالل ال�سنة
)30.946()37.516(ارباح معلقة حولت لالإيرادات

-)7.357(ا�ستبعاد متويالت ائتمانية م�سى على تعثها اأكث من �ست �سنوات
)180(1.461فرق تقييم عمالت اأجنبية

81.53883.788ر�صيد نهاية �ل�صنة

- فيما يلي �حلركة على خم�ص�س تدين ��صتثمار�ت لدى بنوك ��صالمية:

20102009

د�الر اأمريكيد�الر اأمريكي

-1.150.000الر�سيد يف بداية ال�سنة 

1.441.9691.150.000املخ�س�س خالل ال�سنة

2.591.9691.150.000الر�سيد يف نهاية ال�سنة

6 . متويالت مبا�رضة

ي�سمل هذا البند ما يلي:

20102009

د�الر اأمريكيد�الر اأمريكي

62.059.71072.659.407ذمم بيوع املرابحة لالآمر بال�سراء 

9.141.70810.334.820متويل امل�ساربة

3.904.5563.772.006اإجارة منتهية بالتمليك 

4.790.0335.805.200متويل ا�ست�سناع

353.202263.323ح�سابات جارية مك�سوفة

80.249.20992.834.756

)83.788()81.538(اأرباح معلقة

)577.950()2.180.321(خم�س�س تدين التمويالت املمنوحة

77.987.35092.173.018
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7 . موجود�ت مالية متوفرة للبيع 
ت�سمل املوجودات املالية املتوفرة للبيع ما يلي:

20102009
جمموعاأجنبيحمليجمموعاأجنبيحملي

د�الر اأمريكيد�الر اأمريكيد�الر اأمريكيد�الر اأمريكيد�الر اأمريكيد�الر اأمريكي
1.253.060-1.306.2641.253.060-1.306.264اأ�راق مالية مدرجة يف االأ�سواق املالية

5.110.635833.2545.943.8895.110.6351.435.5846.546.219اأ�راق مالية غري مدرجة يف االأ�سواق املالية

6.416.899833.2547.250.1536.363.6951.435.5847.799.279

- تت�سمن االأ�راق املالية غري املدرجة يف االأ�سواق املالية كما يف 31 كانون االأ�ل 2010 ا�ستثمارات تظهر بالكلفة مببلغ 5.943.889 د�الر اأمريكي بعد تنزيل خ�سائر التدين املرتاكمة. يف راأي االإدارة فاإن القيمة العادلة لالأ�راق املالية غري 
املتدا�لة ال تختلف جوهريًا عن قيمتها الظاهرة يف القوائم املالية.

- تت�سمن حمفظة االأ�راق املالية غري املدرجة كما يف 31 كانون االأ�ل 2010 مبلغ 5.110.635 د�الر اأمريكي ميثل اإ�ستثمار البنك يف �سركة ال�سمال ال�سناعية )ال�سركة( يف منطقة جنني. قامت ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية با�ستمالك 
اأرا�سي مبحافظة جنني ل�سالح م�سر�ع املنطقة ال�سناعية. �فقًا ملا �رد يف كتاب �زير املالية لل�سركة بتاريخ 4 ني�سان 2004،  2000 القا�سي با�ستمالك  اأيلول  جزء من اأرا�سي ال�سركة مبوجب قرار جمل�س الوزراء الفل�سطيني بتاريخ 17 
�ستح�سل ال�سركة على تعوي�س عادل مقابل ح�س�سها يف قطع االأرا�سي امل�ستملكة حاملا يتم االنتهاء من الرتتيبات الفنية لتقدير قيمة االأرا�سي التي مت اإ�ستمالكها �فقًا الأحكام قانون اال�ستمالك رقم )2( لعام 1953 املعمول به يف حمافظات 

ال�سفة الغربية. حتى تاريخه مل يتم تعوي�س ال�سركة عن تلك االأرا�سي.
 

فيما يلي �حلركة على ح�صاب �حتياطي موجود�ت مالية متوفرة للبيع خالل �ل�صنة:

20102009
د�الر اأمريكيد�الر اأمريكي

)252.585(290.160ر�سيد بداية ال�سنة
19.836100.012اأرباح غري متحققة

442.733-ما مت قيده يف قائمة الدخل ب�سبب التدين يف القيمة العادلة
309.996290.160ر�صيد نهاية �ل�صنة

فيما يلي توزيع �لتمويالت �لئتمانية بعد تنزيل �لأرباح �ملعلقة ح�صب �لن�صاط �لقت�صادي للعمالء:

31 كانون االأ�ل 312009 كانون االأ�ل 2010
د�الر اأمريكيد�الر اأمريكي

�ل�صناعة و�لتجارة
10.026.8346.272.121قطاع الت�سنيع
325.739330.248قطاع الزراعة

-5.070.278�سركات اخلدمات املالية
15.422.8516.602.369

�لقطاع �خلدماتي
5.000.000-اأخرى

-5.000.000
جتارة باجلملة و�ملفرق

18.186.94911.707.009جتارة داخلية
6.710.313-جتارة خارجية

1.082.436798.778متويل �سراء اأد�ات الأ�سحاب املهن
19.269.38519.216.100

عقار�ت و�إن�صاء�ت
11.880.8638.525.910�سكن لالإقامة الدائمة �حت�سني ظر�ف امل�سكن

9.544.2567.977.222عقارات جتارية �ا�ستثمارية
21.425.11916.503.132

�لأر��صي
3.719.1453.211.470لالقتناء ال�سخ�سي

11.257.1249.065.960لال�ستثمار
14.976.26912.277.430

متويالت ��صتهالكية
1.974.6511.342.042متويل ال�سيارات

1.127.0351.046.584متويل ال�سلع اال�ستهالكية
3.101.6862.388.626

قطاع عام
5.972.36130.763.311ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية

5.972.36130.763.311
80.167.67192.750.968
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فيما يلي �حلركة على ح�صاب �حتياطي �ل�صتثمار�ت �لعقارية خالل �ل�صنة:

20102009

د�الر اأمريكيد�الر اأمريكي
4.023.3213.356.054ر�سيد بداية ال�سنة

306.046667.267اأرباح غري متحققة 
4.329.3674.023.321ر�صيد نهاية �ل�صنة

10 . عقار�ت و�آلت ومعد�ت
ي�سمل هذا البند ما يلي:

اأثاث �معدات املباين31 كانون االأ�ل 2010
اأجهزة��سائط نقل�حت�سينات ماأجور

املجموعاحلا�سب االآيل

د�الر اأمريكيد�الر اأمريكيد�الر اأمريكيد�الر اأمريكيد�الر اأمريكي�لكلفة:

8.528.838501.8532.525.50211.556.193-الر�سيد يف بداية ال�سنة

876.2191.453.39054.000236.7752.620.384االإ�سافات

 )95.726()489()25.113()70.124(-اال�ستبعادات

876.2199.912.104530.7402.761.78814.080.851�لر�صيد يف نهاية �ل�صنة

�لإ�صتهالك �ملرت�كم:

3.926.450207.4191.313.5535.447.422-اإ�ستهالك مرتاكم يف بداية ال�سنة

4.381833.67153.403440.3571.331.812ا�ستهالك ال�سنة

)72.224()488()23.037()48.699(-ا�ستبعادات

4.3814.711.422237.7851.753.4226.707.010اال�ستهالك املرتاكم يف نهاية ال�سنة

871.8385.200.682292.9551.008.3667.373.841�سايف القيمة الدفرتية للعقارات �االآالت �املعدات

348.626--348.626-م�ساريع حتت التنفيذ * 

871.8385.549.308292.9551.008.3667.722.467�صايف �لعقار�ت و�لآلت  و�ملعد�ت كما يف 31 كانون �لأول 2010

8 . ��صتثمار�ت يف �صكوك حمتفظ بها حتى تاريخ �ل�صتحقاق

20102009
د�الر اأمريكيد�الر اأمريكي

7.300.00013.631.380�سكوك اإ�سالمية حمتفظ بها حتى تاريخ اال�ستحقاق
)300.000()810.000(خم�س�س تدين اإ�ستثمارات يف �سكوك حمتفظ بها حتى تاريخ االإ�ستحقاق

6.490.00013.331.380ر�صيد نهاية �ل�صنة

فيما يلي �حلركة على خم�ص�س تدين ��صتثمار�ت يف �صكوك حمتفظ بها حتى تاريخ �لإ�صتحقاق:

20102009
د�الر اأمريكيد�الر اأمريكي

-300.000الر�سيد يف بداية ال�سنة 
510.000300.000املخ�س�س خالل ال�سنة

810.000300.000�لر�صيد يف نهاية �ل�صنة

��صتثمار�ت عقارية  . 9

فيما يلي تفا�صيل �حلركة �لتي متت على �ل�صتثمار�ت �لعقارية:

20102009
د�الر اأمريكيد�الر اأمريكي

11.388.63310.721.366ر�سيد بداية ال�سنة
-752.595اإ�سافات

306.046667.267التغري يف القيمة العادلة خالل ال�سنة
12.447.27411.388.633ر�صيد نهاية �ل�صنة
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* فيما يلي تفا�صيل �ملوجود�ت �لتي �آلت ملكيتها للبنك وفاًء لديون: 

تاريخ اآخر تخمنيتاريخ التملك
القيمة الدفرتيةالقيمة ال�سوقية

201020102009
د�الر اأمريكيد�الر اأمريكيد�الر اأمريكي

االأرا�سي
647.937250.000250.000كانون االأ�ل 252010 كانون الثاين 2005اأر�س رقم 36/15 – رام اهلل

303.996207.518207.518كانون االأ�ل 292010 كانون االأ�ل 2004اأر�س رقم 20067/23 – جنني
24.31221.15620.203كانون االأ�ل 122010 ت�سرين الثاين 2003اأر�س رقم 20073/20/39 – جنني

29.79121.15721.157كانون االأ�ل 122010 ت�سرين الثاين 2003اأر�س 20073/4/25 – جنني

1.006.036499.831498.878

- فيما يلي تفا�صيل �حلركة على ح�صاب �ملوجود�ت �لتي �آلت ملكيتها للبنك وفاًء لديون:

20102009
د�الر اأمريكيد�الر اأمريكي

498.878499.831ر�سيد بداية ال�سنة 
)953(953فرق تقييم 

499.831498.878ر�صيد نهاية �ل�صنة

** فيما يلي تفا�صيل �حلركة على ح�صاب �ملوجود�ت غري �مللمو�صة:

20102009

د�الر اأمريكيد�الر اأمريكي

488.806791.438ر�سيد بداية ال�سنة 

394.08535.000اإ�سافات

)337.632()366.711(اإطفاء

516.180488.806ر�صيد نهاية �ل�صنة

املجموعاأجهزة احلا�سب االآيل��سائط نقلاأثاث �معدات �حت�سينات ماأجور31 كانون االأ�ل 2009

د�الر اأمريكيد�الر اأمريكيد�الر اأمريكيد�الر اأمريكي�لكلفة:
5.881.118469.1712.371.4718.721.760الر�سيد يف بداية ال�سنة

2.649.53558.000154.0312.861.566االإ�سافات
)27.133(-)25.318()1.815(اال�ستبعادات

8.528.838501.8532.525.50211.556.193�لر�صيد يف نهاية �ل�صنة

�لإ�صتهالك �ملرت�كم:
3.234.847181.160916.0294.332.036اإ�ستهالك مرتاكم يف بداية ال�سنة

691.60347.478397.5241.136.605ا�ستهالك ال�سنة
)21.219(-)21.219(-ا�ستبعادات

3.926.450207.4191.313.5535.447.422اال�ستهالك املرتاكم يف نهاية ال�سنة
4.602.388294.4341.211.9496.108.771�سايف القيمة الدفرتية للعقارات �االآالت  �املعدات

631.572--631.572م�ساريع حتت التنفيذ * 

5.233.960294.4341.211.9496.740.343�صايف �لعقار�ت و�لآلت  و�ملعد�ت كما يف 31 كانون �لأول 2009

*  ميثل ر�سيد امل�ساريع حتت التنفيذ كما يف 31 كانون االأ�ل 2010 قيمة اأعمال ت�سطيب �تو�سيع �حت�سينات ماأجور لفرعي رام اهلل �جنني. اإن القيمة التقديرية ال�ستكمال امل�ساريع حتت التنفيذ تقدر مببلغ  2.661.374  د�الر اأمريكي.

11 . موجود�ت �أخرى

ي�سمل هذا البند ما يلي:
20102009

د�الر اأمريكيد�الر اأمريكي
5.917.1447.151.658�سيكات املقا�سة

949.473893.408ذمم مدينة ��سلف �م�ساريف موؤقتة 
303.985907.945اإيرادات م�ستحقة غري مقبو�سة

499.831498.878موجودات اآلت ملكيتها للبنك �فاًء لديون *

516.180488.806موجودات غري ملمو�سة**

84.442168.884موجودات �سريبية موؤجلة ***
77.793133.461م�ساريف مدفوعة مقدمًا

64.33475.340قرطا�سية �مطبوعات
11.78611.592متفرقة

8.424.96810.329.972
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- ي�سمل اإجمايل الودائع �دائع العمالء �التاأمينات النقدية �حقوق اأ�سحاب ح�سابات اال�ستثمار املطلقة.
% من اإجمايل الودائع على التوايل.  1.28� % - بلغت قيمة الودائع املحجوزة مقيدة ال�سحب مبلغ 2.643.016 د�الر اأمريكي �مبلغ 2.982.245 د�الر اأمريكي كما يف 31 كانون االأ�ل 2010 �31 كانون االأ�ل 2009 اأي ما ن�سبته 1.14 

�%3.88 من اإجمايل الودائع على التوايل.  % - بلغت قيمة الودائع احلكومية مبلغ 1.417.719 د�الر اأمريكي �مبلغ 9.021.768 د�الر اأمريكي كما يف 31 كانون االأ�ل 2010 �31 كانون االأ�ل 2009 اأي ما ن�سبته 0.61 
% من اإجمايل الودائع على التوايل.  0.60� % - بلغت قيمة الودائع �سبه احلكومية مبلغ 1.434.646 د�الر اأمريكي �مبلغ 1.385.384 د�الر اأمريكي كما يف 31 كانون االأ�ل 2010 �31 كانون االأ�ل 2009 اأي ما ن�سبته 0.62 

% من اإجمايل الودائع على التوايل. - بلغت قيمة الودائع اجلامدة مبلغ 1.813.181 د�الر اأمريكي �مبلغ 1.158.824 د�الر اأمريكي كما يف 31 كانون االأ�ل 2010 �31 كانون االأ�ل 2009 اأي ما ن�سبته 0.78 % �0.50 
% من اإجمايل الودائع على التوايل.  37.5�  % - بلغت قيمة الودائع التي ال ي�ستوفى عليها عائد مبلغ 84.866.965 د�الر اأمريكي �مبلغ 87.298.908 د�الر اأمريكي كما يف 31 كانون االأ�ل 2010 �31 كانون االأ�ل 2009 اأي ما ن�سبته 36.61 

14 . تاأمينات نقدية

20102009

د�الر اأمريكيد�الر اأمريكي

1.966.5471.351.232تاأمينات نقدية مقابل متويالت مبا�سرة
628.744707.605تاأمينات نقدية مقابل متويالت غري مبا�سرة

2.595.2912.058.837

15 . خم�ص�صات متنوعة

ي�سمل هذا البند املخ�س�سات التالية:

31 كانون االأ�ل 2010
ر�سيد

بداية ال�سنة
املكون

خالل ال�سنة
امل�ستخدم

خالل ال�سنة
ر�سيد

نهاية ال�سنة
د�الر اأمريكيد�الر اأمريكيد�الر اأمريكيد�الر اأمريكي

1.559.766)273.580(1.521.078312.268تعوي�س نهاية اخلدمة
166.710-40.179126.531ق�سايا مرفوعة على البنك

250.000-250.000-خم�س�سات اأخرى

1.561.257688.799)273.580(1.976.476
31 كانون االأ�ل 2009

1.521.077)141.621(1.288.355374.343تعوي�س نهاية اخلدمة
40.179-40.179-ق�سايا مرفوعة على البنك

1.288.355414.522)141.621(1.561.256

*** فيما يلي تفا�صيل �حلركة على ح�صاب �ملوجود�ت �ل�رضيبية �ملوؤجلة:

20102009

د�الر اأمريكيد�الر اأمريكي

168.884253.326ر�سيد بداية ال�سنة

)84.442()84.442(اإطفاء خالل ال�سنة

84.442168.884ر�صيد نهاية �ل�صنة

12 . ود�ئع بنوك وموؤ�ص�صات م�رضفية

ي�سمل هذا البند ما يلي:

20102009

املجموعخارج فل�سطنيداخل فل�سطنياملجموعخارج فل�سطنيداخل فل�سطني

د�الر اأمريكيد�الر اأمريكيد�الر اأمريكيد�الر اأمريكيد�الر اأمريكيد�الر اأمريكي

81.27956.103137.3822.096.2313.178.7605.274.991�دائع ت�ستحق خالل فرتة ثالثة اأ�سهر

81.27956.103137.3822.096.2313.178.7605.274.991

13 . ود�ئع �لعمالء

ي�سمل هذا البند ما يلي:

20102009

د�الر اأمريكيد�الر اأمريكي

70.943.20573.368.564ح�سابات جارية �حتت الطلب

11.328.46911.871.507�دائع التوفري- الز�اج 

82.271.67485.240.071
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17 . مطلوبات �أخرى
ي�سمل هذا البند ما يلي:

20102009

د�الر اأمريكيد�الر اأمريكي
-984.950تربعات م�ستحقة 

891.6151.343.257�سيكات م�سدقة
480.000515.000زكاة م�ستحقة 

-245.579مكا�سب غري �سرعية
229.609265.871عائد اأ�سحاب ح�سابات اال�ستثمار املطلقة امل�ستحق

172.500172.500ايجارات مقبو�سة مقدمًا
127.788139.628اأمانات موؤقتة
90.01296.884ذمم موردين

82.77365.477�سرائب م�ستحقة على الر�اتب 
46.86017.708ارباح م�ستحقة الأ�سحاب ح�سابات اال�ستثمار املخ�س�س

73.333-مكافاأة اع�ساء جمل�س االدارة
397.95665.087اأر�سدة دائنة اخرى 

3.749.6422.754.745

18 . حقوق �أ�صحاب ح�صابات �ل�صتثمار �ملطلقة
ي�سمل هذا البند ما يلي:

20102009

د�الر اأمريكيد�الر اأمريكي
60.952.74666.758.638�دائع الأجل

85.056.27677.256.241�دائع توفري- احلج �العمرة
929.2001.330.769تاأمينات نقدية م�ساركة يف االأرباح مقابل متويالت مبا�سرة

23.166170.463اإحتياطي معدل اأرباح املودعني*
146.961.388145.516.111

* �فقًا ملعيار املحا�سبة املالية رقم )11( من معايري املحا�سبة �املراجعة �ال�سوابط للموؤ�س�سات املالية اال�سالمية، مت اقتطاع اإحتياطي معدل االأرباح للمحافظة على م�ستوى معني من عائد اال�ستثمار الأ�سحاب ح�سابات اال�ستثمار املطلقة.

16 . خم�ص�صات �ل�رض�ئب
لقد كانت احلركة على ح�ساب خم�س�سات ال�سرائب خالل ال�سنة املنتهية يف 31 كانون االأ�ل 2010 �ال�سنة املنتهية يف 31 كانون االأ�ل 2009 كما يلي:

20102009
د�الر اأمريكيد�الر اأمريكي

1.275.0001.265.738ر�سيد بداية ال�سنة
1.275.000-التخ�سي�س لل�سنة 

2.452263.540التخ�سي�س ل�سنوات �سابقة
)1.529.278()1.277.452(الت�سديد خالل ال�سنة

1.275.000-ر�صيد نهاية �ل�صنة

متثل �ل�رض�ئب �لظاهرة يف قائمة �لدخل ما يلي:

20102009
د�الر اأمريكيد�الر اأمريكي

1.275.000-ال�سرائب امل�ستحقة عن ال�سنة 
2.452263.540�سرائب الدخل امل�ستحقة عن �سنوات �سابقة

84.44284.442اطفاء موجودات �سريبة موؤجلة
86.8941.622.982ر�صيد نهاية �ل�صنة 

فيما يلي ملخ�س ت�صوية �لربح �ملحا�صبي مع �لربح �ل�رضيبي:

20102009
د�الر اأمريكيد�الر اأمريكي

2.625.032)2.183.313()اخل�سارة( الربح املحا�سبي للبنك
5.195.091)1.029.836()اخل�سارة( الربح اخلا�سع ل�سريبة القيمة امل�سافة

)657.894(130.416 �سريبة القيمة امل�سافة القانونية )14.5%(
)423.157()340.496(�سريبة القيمة امل�سافة على الر�اتب 

-1.939.888اإيرادات خا�سعة ل�سريبة الدخل
699.9724.114.040الربح اخلا�سع ل�سريبة الدخل 

104.996617.106�سريبة الدخل القانونية )15%(
1.275.000-ال�سرائب امل�ستحقة عن ال�سنة
48 %0 %ن�صبة �ل�رضيبة �لفعلية

ح�سل البنك خالل عام 2010 على خمال�سة نهائية من دائرتي �سريبة الدخل �القيمة امل�سافة عن نتائج اأعماله لعام 2009.
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20 . �لإحتياطيات
- �لإحتياطي �لإجباري

�فقًا لقانون ال�سركات �قانون امل�سارف يقتطع ما ن�سبته %10 من االأرباح ال�سافية قبل ال�سرائب �سنويًا تخ�س�س حل�ساب االإحتياطي االإجباري. ال يجوز �قف هـذا االقتطاع قبل اأن يبلغ جمموع املبالغ املتجمعة لهذا احل�ساب ما يعادل راأ�سمال البنك. 
ال يجوز توزيع االإحتياطي االإجباري على امل�ساهمني اإال مبوافقة م�سبقة من �سلطة النقد الفل�سطينية.

- �إحتياطي خماطر م�رضفية عامة
%1.5 من التمويالت املبا�سرة �%0.5 من التمويالت غري املبا�سرة. ال يجوز ا�ستخدام اأي جزء من اإحتياطي املخاطر              اإحتياطي خماطر م�سرفية عامة الذي يتم اقتطاعه �فقًا لتعليمات �سلطة النقد الفل�سطينية بن�سبة  ميثل هذا البند قيمة 

اأ� تخفي�سه على اأي �جه اإال مبوافقة م�سبقة من �سلطة النقد الفل�سطينية. �سيوؤ�ل ر�سيد احتياطي املخاطر امل�سرفية العامة يف حالة انتفاء احلاجة  اإليه اىل م�ساهمي البنك.

- �إحتياطيات �أخرى
�فقًا ملعيار املحا�سبة املالية رقم )11( من معايري املحا�سبة �املراجعة �ال�سوابط للموؤ�س�سات املالية اال�سالمية، مت اقتطاع اأحتياطيات اأخرى للمحافظة على م�ستوى معني من عائد اال�ستثمار الأ�سحاب ح�سابات اال�ستثمار املطلقة �الأ�سحاب حقوق 

امللكية.

21 . �إير�د�ت �لتمويل و�لإ�صتثمار�ت
ي�سمل هذا البند ما يلي:

20102009
د�الر اأمريكيد�الر اأمريكي

5.636.2465.078.585ايرادات بيوع املرابحة لالآمر بال�سراء 
1.196.4631.791.997عوائد ا�ستثمارات لدى بنوك اإ�سالمية 

574.865930.637ايرادات متويل امل�ساربة 
317.023320.328ايرادات متويل ا�ست�سناع 

274.510340.685ايرادات اإجارة منتهية بالتمليك 
7.999.1078.462.232

22 . عائد ��صحاب ح�صابات �ل�صتثمار �ملطلقة
ي�سمل هذا البند ما يلي:

20102009
د�الر اأمريكيد�الر اأمريكي

289.536239.164�دائع الأجل
71.02921.238�دائع توفري

1.125528تاأمينات نقدية م�ساركة يف االأرباح
170.463)147.302(حمول )من( اإىل اإحتياطي معدل اأرباح املودعني - اي�ساح ) 18 (

214.388431.393ر�صيد نهاية �ل�صنة

فيما يلي �حلركة على �إحتياطي معدل �أرباح �ملودعني:

20102009

د�الر اأمريكيد�الر اأمريكي

-170.463ر�سيد بداية ال�سنة
170.463-اال�سافات

-)147.302(اال�ستبعادات - اي�ساح )22( *
23.161170.463ر�صيد نهاية �ل�صنة

*بهدف حتقيق العدالة يف التوزيع فقد مت حتويل مبلغ 147.302 د�الر اأمريكي من ح�ساب اإحتياطي معدل اأرباح املودعني اإىل اأ�سحاب ح�سابات اال�ستثمار املطلقة �ذلك لزيادة ن�سبة االأرباح املوزعة على اأ�سحاب ح�سابات اال�ستثمار املطلقة متا�سيًا مع 
اأ�سعار العائد يف ال�سوق.

فيما يلي معدل �لعائد �ملدفوع حل�صابات �ل�صتثمار �ملطلقة ح�صب �لعملة:

20102009

%%�لعملة
0.370.55الد�الر االأمريكي

0.470.78الدينار االأردين
0.290.17ال�سيقل اال�سرائيلي

0.370.47اليور�

19 . ر�أ�س �ملال �ملدفوع
ي�سمل هذا البند ما يلي:

20102009

د�الر اأمريكيد�الر اأمريكي
40.696.93938.393.339راأ�س املال املدفوع يف بداية ال�سنة 

2.303.600-توزيعات اأ�سهم *
40.696.93940.696.939ر�أ�س �ملال �ملدفوع يف نهاية �ل�صنة

* قررت الهيئة العامة للبنك يف اجتماعها الذي ُعقد بتاريخ 28 ني�سان 2009 توزيع اأ�سهم جمانية بن�سبة %6 بقيمة ا�سمية 2.303.600 د�الر اأمريكي �ذلك عن اأرباح 2008. 
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26 . �إير�د�ت �أخرى 
ي�سمل هذا البند ما يلي: 

20102009
د�الر اأمريكيد�الر اأمريكي

230.955229.045عوائد ايجارات اال�ستثمارات العقارية
139.94668.333اأخرى

370.901297.378

نفقات �ملوظفني  .  27
ي�سمل هذا البند ما يلي:

20102009

د�الر اأمريكيد�الر اأمريكي

3.235.4332.918.327ر�اتب �عال�ات املوظفني

340.496423.157�سريبة القيمة امل�سافة على الر�اتب

312.268374.343تعوي�س نهاية اخلدمة

164.63199.954نفقات طبية

104.80223.508بدل فر�قات عملة

95.918180.066نفقات �سفر �اإقامة

62.83034.864د�رات تدريبية

4.316.3784.054.219

23 . �صايف �إير�د�ت �لعمولت
يتاألف هذا البند مما يلي:

20102009

د�الر اأمريكيد�الر اأمريكي

عموالت مقبو�سة مقابل:

964.178872.515متويالت مبا�سرة

148.955244.206متويالت غري مبا�سرة

777.513585.723خدمات م�سرفية اأخرى

1.890.6461.702.444

)84.740()93.113(عموالت مدفوعة

1.797.5331.617.704

24 . �أرباح عمالت �أجنبية 
ي�سمل هذا البند ما يلي:

20102009

د�الر اأمريكيد�الر اأمريكي

853.8232.210.550ارباح التعامل بالعمالت االأجنبية
528.322258.363اأرباح تقييم العمالت االأجنبية

1.382.1452.468.913

25 . خ�صائر موجود�ت مالية
ي�سمل هذا البند ما يلي:

20102009
د�الر اأمريكيد�الر اأمريكي

37.03760.369عوائد توزيعات موجودات مالية متوفرة للبيع
)850.271()483.962(خ�سائر تدين موجودات مالية متوفرة للبيع

)2.406()5.690(خ�سائر بيع موجودات مالية للمتاجرة
)1.926(-خ�سائر تقييم موجودات مالية للمتاجرة

)452.615()794.234(
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29 . ��صتهالكات و�طفاء�ت 

ي�سمل هذا البند اال�ستهالكات �االإطفاءات التالية:

2009 2010

د�الر اأمريكي د�الر اأمريكي

1.136.605 1.331.812 عقارات �اآالت �معدات
337.632 366.710 موجودات غري ملمو�سة

1.474.237 1.698.522

30 . �لزكاة �ل�رضعية

يتم ح�ساب الزكاة على الوعاء الزكوي للبنك طبقًا ملعايري املحا�سبة املالية ال�سادرة عن هيئة املحا�سبة �املراجعة للموؤ�س�سات املالية االإ�سالمية با�ستخدام طريقة �سايف االأموال امل�ستثمرة.

31 . غر�مات �صلطة �لنقد �لفل�صطينية

ميثل هذا البند الغرامات املفر��سة من �سلطة النقد الفل�سطينية نتيجة املخالفات التالية:

2010

د�الر اأمريكي

14.109عدم تبليغ �سلطة النقد الفل�سطينية مبخالفة متعلقة بالعمالء

10.000عدم االإلتزام بتعليمات �سلطة النقد الفل�سطينية بخ�سو�س االئتمان العادل

10.000عدم تز�يد �سلطة النقد الفل�سطينية بامل�ستندات املتعلقة ببع�س التمويالت االئتمانية

10.000تنفيذ بع�س التمويالت االئتمانية ب�سورة خمالفة الأحكام ال�سريعة االإ�سالمية

7.056اجراء تعديالت جوهرية على القوائم املالية املرحلية ل�سهر حزيران 2010

7.056حجز اأر�سدة موظف �سابق

58.221

28 . م�صاريف ت�صغيلية �أخرى

يتاألف هذا البند مما يلي:

20102009

د�الر اأمريكيد�الر اأمريكي

668.859494.123ايجارات

452.689463.985م�ساريف �سيارات �تنقالت

378.362260.778ر�سوم �رخ�س �ا�سرتاكات

359.098332.542�سيانة �تنظيفات

221.321137.088كهرباء �مياه �حمر�قات

207.653157.037اأتعاب مهنية �ا�ست�سارية

180.316135.929هدايا احلج �العمرة �الز�اج

177.880172.092بريد �فاك�س �هاتف

166.66773.333مكافاأة اأع�ساء جمل�س االدارة *

129.709104.749قرطا�سية �مطبوعات �لوازم

105.666169.009دعاية �اعالن

75.06988.140تاأمينات

65.83860.132�سيافة

47.27515.491اجور �سحن النقد

12.230117.560خ�سائرعمليات الت�سغيل

8.40018.007اأجور حرا�سة

78.385-م�ساريف تاأ�سي�س فر�ع

306.61020.327م�ساريف متفرقة

3.563.6422.898.707

* يت�سمن هذا البند مكافاأة لرئي�س جمل�س االدارة مببلغ 166.667 د�الر اأمريكي عن نتائج اأعمال عام 2009 فقط.
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35 . م�صادر متويل موجود�ت و��صتثمار�ت �لبنك

ي�سمل هذا البند ما يلي:

20102009

االإجمايلمتويل ذاتيمتويل م�سرتكاالإجمايلمتويل ذاتيمتويل م�سرتك

د�الر اأمريكيد�الر اأمريكيد�الر اأمريكيد�الر اأمريكيد�الر اأمريكيد�الر اأمريكي

54.764.071-51.069.21954.764.071-51.069.219نقد �اأر�سدة لدى �سلطة النقد الفل�سطينية

27.213.265-18.220.60627.213.265-18.220.606اأر�سدة لدى بنوك �موؤ�س�سات م�سرفية

69.921.438-96.115.87969.921.438-96.115.879ا�ستثمارات لدى بنوك اإ�سالمية

92.173.018-77.987.35092.173.018-77.987.350متويالت مبا�سرة

7.799.2797.799.279-7.250.1537.250.153-موجودات مالية متوفرة للبيع

13.331.380-6.490.00013.331.380-6.490.000ا�ستثمارات يف �سكوك حمتفظ بها حتى تاريخ اال�ستحقاق

11.388.63311.388.633-12.447.27412.447.274-ا�ستثمارات عقارية

6.740.3436.740.343-7.722.4678.074.377-عقارات �اآالت �معدات

7.488.787936.1818.424.9689.662.542667.43010.329.972موجودات اأخرى

257.371.84128.356.075285.727.916267.065.71426.595.685293.661.399

32 . �رتباطات و�إلتز�مات حمتملة

على البنك بتاريخ القوائم املالية اإلتزامات حمتمل اأن تطراأ مقابل ما يلي:
20102009

د�الر اأمريكيد�الر اأمريكي
5.360.9052.416.120اعتمادات م�ستندية

2.974.5112.225.244كفاالت م�سرفية 
1.218.881166.260�سحوبات مقبولة 

750.150699.350�سند�ق هدايا احلج �العمرة
261.000234.000�سند�ق هدايا الز�اج 

40.547.6308.340.805�سقوف متويالت مبا�سرة غري م�ستغلة
51.113.07714.081.779

33 . �لنقد وما يف حكمه
يتكون النقد �ما يف حكمه الظاهر يف قائمة التدفقات النقدية من املبالغ املبينة يف قائمة املركز املايل كما يلي:

20102009
د�الر اأمريكيد�الر اأمريكي

51.069.21954.764.071النقد �االأر�سدة لدى �سلطة النقد الفل�سطينية
18.220.60627.213.265ي�ساف: اأر�سدة لدى بنوك �موؤ�س�سات م�سرفية ت�ستحق خالل فرتة 3 اأ�سهر

96.065.14465.901.089ا�ستثمارات لدى بنوك اإ�سالمية ت�ستحق خالل فرتة 3 اأ�سهر
)5.274.991()137.382(ُينزل: �دائع بنوك �موؤ�س�سات م�سرفية ت�ستحق خالل فرتة 3 اأ�سهر

)21.014.521()22.423.674(متطلبات االحتياطي االإلزامي النقدي
142.793.913121.588.913

34 . �حل�صة �ل�صا�صية و�ملخف�صة لل�صهم من ربح �ل�صنة

ي�سمل هذا البند ما يلي:

20102009
د�الر اأمريكي

1.002.050)2.270.207()خ�سارة( ربح ال�سنة 
�سهم

40.696.93940.696.939املعدل املرجح لعدد االأ�سهم املكتتب بها خالل ال�سنة 
د�الر اأمريكي

0.025)0.056(�حل�صة �لأ�صا�صية و�ملخف�صة من )خ�صارة( ربح �ل�صنة 
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37 . �لرتكز يف �ملوجود�ت و�ملطلوبات

توزيع املوجودات �املطلوبات �بنود خارج قائمة املركز املايل طبقًا للتوزيع اجلغرايف كما يلي:

املجموعد�ل اأخرىا�سرائيلاالأردنداخل فل�سطني31 كانون اال�ل 2010

51.069.219---51.069.219نقد � ار�سدة لدى �سلطة النقد 
8.603.6674.720.7223.400.9951.495.22218.220.606اأر�سدة لدى بنوك � موؤ�س�سات م�سرفية

64.658.99696.115.879-31.456.883-ا�ستثمارات لدى بنوك ا�سالمية
77.987.350--77.895.15992.191متويالت مبا�سرة

833.2547.250.153--6.416.899موجودات مالية متوفرة للبيع
6.490.0006.490.000---ا�ستثمارات يف �سكوك حمتفظ بها حتى تاريخ اال�ستحقاق

12.447.274---12.447.274ا�ستثمارات عقارية
8.074.377---7.722.467عقارات �اآالت �معدات

8.424.968-906.213-7.518.755موجودات اخرى
171.673.44036.269.7964.307.20873.477.472285.727.916جمموع �ملوجود�ت

البنود خارج املركز املايل
5.360.905---5.360.905اعتمادات م�ستندية

2.974.511---2.974.511كفاالت م�سرفية
1.218.881---1.218.881�سحوبات �بوال�س مقبولة �مكفولة

40.547.630---40.547.630�سقوف متويالت غري م�ستغلة
750.150---750.150�سند�ق هدايا احلج �العمرة

261.000---261.000�سند�ق هدايا الز�اج 
51.113.077---51.113.077

36 . معامالت مع جهات ذ�ت عالقة

يعترب البنك امل�ساهمني الرئي�سيني �االإدارة العليا ��سركات لهم فيها ن�سيب رئي�سي من امللكية كجهات ذات عالقة. متت خالل ال�سنة معامالت مع هذه اجلهات متثلت يف �دائع ��سلف �متويالت اإئتمانية ممنوحة كما يلي:

طبيعة العالقة
20102009

د�الر اأمريكيد�الر اأمريكي

بنود داخل قائمة املركز املايل:

3.038.9631.422.950اأع�ساء جمل�س االإدارة �االإدارة التنفيذية ��سركة �سقيقةمتويالت اإئتمانية مبا�سرة

185.654230.436رئي�س جمل�س ااالإدارة�سلف رئي�س جمل�س االدارة

432.7822.677.653اأع�ساء جمل�س االإدارة �االإدارة التنفيذية ��سركة �سقيقة�دائع 

73.333-اأع�ساء جمل�س االإدارةمكافاأة اأع�ساء جمل�س االدارة امل�ستحقة

بنود خارج قائمة املركز املايل:
502.858-�سركة �سقيقةمتويالت اإئتمانية غري مبا�سرة

عنا�سر قائمة الدخل:
90.34449.954اأع�ساء جمل�س االإدارة �االإدارة التنفيذية ��سركة �سقيقةعوائد �اأجور مقبو�سة

12214.810اأع�ساء جمل�س االإدارة �االإدارة التنفيذيةعوائد مدفوعة

% على التوايل من �سايف التمويالت املمنوحة. . 1  1.82� % ت�سكل التمويالت املمنوحة جلهات ذات عالقة كما يف 31 كانون االأ�ل 2010 �2009 ما ن�سبته 3.90 
% من قاعدة راأ�س مال البنك.. 2  3.7� % ت�سكل التمويالت املمنوحة جلهات ذات عالقة كما يف 31 كانون االأ�ل 2010 ما ن�سبته 8.2 
ت�سكل التمويالت املتعثة املمنوحة جلهات ذات عالقة كما يف 31 كانون االأ�ل 2010 مبلغ 1.563.282 د�الر اأمريكي، حيث مت تكوين خم�س�س لها بالكامل.. 3
4 ..% % اإىل12.5  يرتا�ح معدل االرباح على التمويالت املمنوحة جلهات ذات عالقة خالل 2010 بني 2 

فيما يلي ملخ�س ملنافع )رو�تب ومكافاآت ومنافع �أخرى( �لإد�رة �لعليا:

20102009

د�الر اأمريكيد�الر اأمريكي
166.66773.333مكافاأة اأع�ساء جمل�س االإدارة

135.709189.918م�ساريف �سفر �تنقل اع�ساء جمل�س االإدارة
250.738375.047ح�سة االإدارة العليا من الر�اتب �امل�ساريف املتعلقة بها

14.98121.894ح�سة االإدارة العليا من تعوي�س نهاية اخلدمة
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20102009

 بنود خارجمطلوبات �ا�ستثمارات مطلقة �حقوق امللكيةموجوداتبنود خارج املركز املايل *مطلوبات �ا�ستثمارات مطلقة �حقوق امللكيةموجودات
املركز املايل

ح�صب �لقطاع

48.678.84637.845.46082.804.38562.151.84054.583.34367.832.891ح�سابات �سركات �موؤ�س�سات

29.308.504234.827.13315.283.40530.021.178218.912.39816.417.265ح�سابات االأفراد 

-173.029.4345.274.991-179.168.498137.382خزينة

28.572.06812.917.9411.011.15028.458.94714.890.667933.478اأخرى

285.727.916285.727.91699.098.940293.661.399293.661.39985.183.634�ملجموع

     2009  ،       * ي�سمل هذا البند ر�سيد ح�ساب اال�ستثمار املخ�س�س كما يف 31 كانون اال�ل 2010 

املجموعد�ل اأخرىا�سرائيلاالأردنداخل فل�سطني31 كانون اال�ل 2009

54.764.071---54.764.071نقد � ار�سدة لدى �سلطة النقد 
14.705.3299.591.5552.916.38127.213.265-اأر�سدة لدى بنوك � موؤ�س�سات م�سرفية

30.957.14069.921.438-38.964.298-ا�ستثمارات لدى بنوك ا�سالمية
92.173.018--92.067.214105.804متويالت مبا�سرة

1.435.5847.799.279--6.363.695موجودات مالية متوفرة للبيع
13.331.38013.331.380---ا�ستثمارات يف �سكوك حمتفظ بها حتى تاريخ اال�ستحقاق

11.388.633---11.388.633ا�ستثمارات عقارية
6.740.343---6.740.343عقارات �اآالت �معدات

10.329.972-1.074.197-9.255.775موجودات اخرى
180.579.73153.775.43110.665.75248.640.485293.661.399جمموع �ملوجود�ت

البنود خارج املركز املايل
2.416.120---2.416.120اعتمادات م�ستندية

2.225.244---2.225.244كفاالت م�سرفية
166.260---166.260�سحوبات �بوال�س مقبولة �مكفولة

8.340.805---8.340.805�سقوف متويالت غري م�ستغلة
699.350---699.350�سند�ق هدايا احلج �العمرة

234.000---234.000�سند�ق هدايا الز�اج 
14.081.779---14.081.779
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ثانيًا: خماطر �لعمالت:
خماطر العمالت االأجنبية هي خماطر تغري قيمة االأد�ات املالية نتيجة التغري يف اأ�سعار العمالت االأجنبية. يعترب الد�الر االأمريكي عملة االأ�سا�س للبنك، يقوم جمل�س االإدارة بتحديد العمالت املقبول اأخذ مراكز بها ���سع حد�د للمركز املايل لكل عملة لدى 
البنك �سنويًا، يتم مراقبة مركز العمالت االأجنبية ب�سكل يومي بحيث يتم التحقق من عدم �جود اأية جتا�زات يف هذه املراكز قد توؤدي اإىل حتمل البنك ملخاطر اأعلى من امل�ستوى املقبول، كما يتم اإتباع ا�سرتاتيجيات للتحوط �للتاأكد من االحتفاظ مبركز العمالت 

االأجنبية �سمن احلد�د املعتمدة.

اإن �سعر �سرف الدينار االأردين مربوط ب�سعر ثابت مع الد�الر االأمريكي �بالتايل فاإن اأثر خماطر التغري يف �سعر الدينار االأردين غري جوهري على القوائم املالية للبنك.

العملة

20102009

التغري يف �سعر �سرف العملة 
)%(

االأثر على حقوق امللكيةاالأثر على االأرباح �اخل�سائر
التغري يف �سعر�سرف العملة 

)%(
االأثر على حقوق امللكيةاالأثر على االأرباح �اخل�سائر

-757.276+%10-2.061+%10�سيقل اإ�سرائيلي

-133.053+%10-57.823+%10عمالت اأخرى

العملة

20102009

التغري يف �سعر �سرف العملة 
)%(

االأثر على حقوق امللكيةاالأثر على االأرباح �اخل�سائر
التغري يف �سعر�سرف العملة 

)%(
االأثر على حقوق امللكيةاالأثر على االأرباح �اخل�سائر

-)757.276(-%10-)2.061(-%10�سيقل اإ�سرائيلي

-)133.053(-%10-)57.823(-%10عمالت اأخرى

38 . �إد�رة �ملخاطر 

مقدمة
تتم اإدارة املخاطر املتعلقة باأن�سطة البنك �قيا�سها �مراقبتها ب�سكل م�ستمر لتبقى يف اإطار احلد�د امل�سموح بها. لذا قام البنك بتحديد االأ�سول التي قد تتاأثر نتيجة حلد�ث املخاطر بكافة اأنواعها )خماطر الت�سغيل، االئتمان، ال�سوق(. يتم توزيع املهام 

�امل�سوؤ�ليات الرقابية املرتبطة باإدارة املخاطر على املوظفني �من خالل كافة امل�ستويات االإدارية للبنك.

عملية �إد�رة �ملخاطر
يعترب جمل�س اإدارة البنك هو امل�سوؤ�ل عن حتديد �مراقبة املخاطر، باالإ�سافة اإىل ذلك يوجد عدة جهات م�سوؤ�لة عن عملية اإدارة خماطر البنك يف كافة مناطق تواجده. تقع م�سوؤ�لية تطوير ا�سرتاتيجية املخاطر �احلد�د امل�سموح بها �اإقرار خطط 

��سيا�سات البنك املتعلقة باإدارة املخاطر على جلنة املخاطر �احلوكمة �االمتثال املنبثقة عن جمل�س اإدارة البنك.
قام البنك بو�سع ال�سيا�سات �االإجراءات الكفيلة بال�سيطرة على املخاطر، �التخفيف من اآثارها قدر االإمكان، �تقوم دائرة اإدارة املخاطر يف البنك مبراقبة فعالية اإدارة املخاطر ب�سكل �سهري.

يقوم البنك باالإف�ساح عن معلومات ت�ساعد م�ستخدمي القوائم املالية يف تقييم طبيعة �درجة املخاطر التي يتعر�س لها البنك �النا�سئة عن االأد�ات املالية كما بتاريخ القوائم املالية �هي كمايلي:

�أوًل: خماطر �لئتمان:

خماطر االئتمان هي املخاطر التي قد تنجم عن تخلف اأ� عجز الطرف االآخر لالأداة املالية عن الوفاء بالتزاماته جتاه البنك مما يوؤدي اإىل حد�ث خ�سائر. يعمل البنك على اإدارة خماطر االئتمان من خالل اإعداد درا�سة متويلية تت�سمن الرتكز على التدفق 
النقدي �ال�سداد، ���سع �سقوف ملبالغ التمويالت )فرد اأ� موؤ�س�سة( لكل قطاع �كل منطقة جغرافية. كذلك يعمل البنك على مراقبة خماطر االئتمان �يعمل باإ�ستمرار على تقييم الو�سع االئتماين للعمالء. اإ�سافة اإىل ح�سول البنك على �سمانات منا�سبة من 

العمالء.

�لتعر�صات ملخاطر �لئتمان

20102009
د�الر اأمريكيد�الر اأمريكي

بنود قائمة املركز املايل
26.625.34921.143.390اأر�سدة لدى �سلطة النقد الفل�سطينية

18.220.60627.213.265اأر�سدة لدى بنوك �موؤ�س�سات م�سرفية
98.707.84871.071.438ا�ستثمارات لدى بنوك اإ�سالمية

80.167.67192.750.968متويالت مبا�سرة
7.300.00013.631.380ا�ستثمارات يف �سكوك حمتفظ بها حتى تاريخ اال�ستحقاق

1.420.1251.801.353موجودات اأخرى
232.441.599227.611.794جمموع بنود قائمة �ملركز �ملايل

بنود خارج قائمة املركز املايل
2.974.5112.225.244كفاالت م�سرفية

5.360.9052.416.120اعتمادات م�ستندية
1.218.881166.260�سحوبات مقبولة

40.547.6308.340.805�سقوف غري م�ستغلة
50.101.92713.148.429جمموع بنود خارج قائمة �ملركز �ملايل
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ثالثًا: خماطر �ل�صيولة:

تتمثل خماطر ال�سيولة يف عدم قدرة البنك على توفري التمويل الالزم لتاأدية التزاماته يف تواريخ ا�ستحقاقها، �للوقاية من هذه املخاطر تقوم االإدارة بتنويع م�سادر التمويل �اإدارة املوجودات �املطلوبات �موائمة اآجالها �االحتفاظ بر�سيد كاف من النقد 
�ما يف حكمه.

فيما يلي تفا�صيل موجود�ت ومطلوبات �لبنك بناًء على �لفرت�ت �ملتبقية على ��صتحقاقاتها كما يف 31 كانون �لأول 2010 و 2009 :

31 كانون االأ�ل 2010
املجموعبد�ن ا�ستحقاقاأكث من 3 �سنوات من �سنة اإىل  3 �سنواتمن 6 اأ�سهر اإىل �سنةمن3 اأ�سهر اإىل  6 اأ�سهرمن �سهر اإىل 3 اأ�سهراأقل من �سهر

د�الر اأمريكيد�الر اأمريكيد�الر اأمريكيد�الر اأمريكيد�الر اأمريكيد�الر اأمريكيد�الر اأمريكيد�الر اأمريكي
�ملوجود�ت

4.201.67551.069.219-----46.867.544نقد �اأر�سدة لدى �سلطة النقد الفل�سطينية
18.220.606-----5.315.10512.905.501اأر�سدة لدى بنوك �موؤ�س�سات م�سرفية

96.115.879---71.409.44822.063.727716.2001.926.504ا�ستثمارات لدى بنوك ا�سالمية
77.987.350-6.088.27621.007.32012.345.96613.422.24414.756.58610.366.958متويالت مبا�سرة

7.250.1537.250.153------موجودات مالية متوفرة للبيع
6.490.000--3.000.000--2.490.0001.000.000ا�ستثمارات يف �سكوك حمتفظ بها حتى تاريخ اال�ستحقاق

12.447.27412.447.274------ا�ستثمارات عقارية
7.722.4678.074.377------عقارات �اآالت �معدات

168.884526.109674.0498.424.968--1.138.7825.917.144موجودات اأخرى
133.309.15562.893.69213.062.16615.348.74817.925.47010.893.06732.295.618285.727.916جمموع �ملوجود�ت

�ملطلوبات وحقوق �أ�صحاب ح�صابات �لإ�صتثمار �ملطلقة وحقوق �مللكية

�ملطلوبات

137.382------137.382�دائع بنوك �موؤ�س�سات م�سرفية
82.271.674-----70.943.20511.328.469�دائع العمالء 
2.595.291------2.595.291تاأمينات نقدية

1.976.4761.976.476------خم�س�سات متنوعة
--------خم�س�سات ال�سرائب

3.749.642------3.749.642مطلوبات اأخرى
1.976.47690.730.465----77.425.52011.328.469جمموع �ملطلوبات

170.466146.961.388--68.267.04349.159.58429.364.295-حقوق �أ�صحاب ح�صابات �ل�صتثمار �ملطلقة 
حقوق ملكية حملة �لأ�صهم

40.696.93940.696.939------راأ�س املال املدفوع
2.095.6892.095.689------احتياطي اإجباري

1.734.8821.734.882------احتياطي خماطر م�سرفية عامة
4.639.3634.639.363------التغري املرتاكم يف القيمة العادلة

952.579952.579------احتياطيات اأخرى
)2.083.389()2.083.389(------خ�سائر مرتاكمة

48.036.06348.036.063------جمموع حقوق امللكية
جمموع املطلوبات �حقوق اأ�سحاب ح�سابات اال�ستثمار املطلقة �حقوق 

50.183.005285.727.916--77.425.52079.595.51249.159.58429.364.295امللكية
-)17.887.387(17.925.47010.893.067)14.015.547()36.097.418()16.701.820(55.883.635فجوة اال�ستحقاق 
--6.994.32017.887.387)10.931.150(55.883.63538.181.8153.084.397�لفجوة �لرت�كمية

فيما يلي �صايف مر�كز �لعمالت �لأجنبية �لرئي�صية لدى �لبنك:

31 كانون االأ�ل 2010
املعادل بالد�الر

املجموععمالت اأخرى�سيقل اإ�سرائيليدينار اأردين

�ملوجود�ت:
15.272.63818.849.707463.06634.585.411نقد �اأر�سدة لدى �سلطة النقد الفل�سطينية

13.220.4301.329.3211.219.38315.769.134اأر�سدة لدى بنوك �موؤ�س�سات م�سرفية
31.456.88316.119.2042.570.91450.147.001ا�ستثمارات لدى بنوك ا�سالمية

13.632.21323.997.7141.13437.631.061متويالت مبا�سرة
575.7541.524.418-948.664موجودات مالية متوفرة للبيع 

201.845--201.845اإ�ستثمارات عقارية
589.7115.268.0592.0005.859.770موجودات اأخرى

75.322.38465.564.0054.832.251145.718.640جمموع �ملوجود�ت
�ملطلوبات :

2893.4611.1714.921�دائع بنوك �موؤ�س�سات م�سرفية
20.675.26737.694.4962.443.22260.812.985�دائع العمالء 
373.953326.56016.979717.492تاأمينات نقدية

171.937769.3991.632942.968مطلوبات اأخرى
21.221.44638.793.9162.463.00462.478.366جمموع املطلوبات

55.103.72326.749.4771.791.01383.644.213ح�سابات اال�ستثمارات املطلقة للعمالء
76.325.16965.543.3934.254.017146.122.579جمموع املطلوبات �ح�سابات اال�ستثمارات املطلقة للعمالء 

)403.939(20.612578.234)1.002.785(�سايف الرتكز داخل املركز املايل
3.266.870-2.139.7321.127.138التزامات حمتملة خارج املركز املايل

31 كانون االأ�ل 2009
املعادل بالد�الر

املجموععمالت اأخرى�سيقل اإ�سرائيليدينار اأردين
78.057.01373.529.0245.365.973156.952.010جمموع املوجودات 
23.139.83242.907.9442.054.46668.102.242جمموع املطلوبات 

53.379.33123.048.3211.980.98278.408.634ح�سابات اال�ستثمارات املطلقة للعمالء

1.537.8507.572.7591.330.52510.441.134�صايف �لرتكز د�خل �ملركز �ملايل
7.237.251718.3008.977.149 1.021.598�لتز�مات حمتملة خارج �ملركز �ملايل
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39 - �لقيمة �لعادلة لالأدو�ت �ملالية 
ميثل اجلد�ل التايل مقارنة للقيم الدفرتية �القيم العادلة لالأد�ات املالية كما يف 31 كانون االأ�ل 2010 �2009:

القيمة العادلةالقيمة الدفرتية
2010200920102009

د�الر اأمريكيد�الر اأمريكيد�الر اأمريكيد�الر اأمريكي
موجود�ت مالية

51.069.21954.764.07151.069.21954.764.071نقد �اأر�سدة لدى �سلطة النقد الفل�سطينية
18.220.60627.213.26518.220.60627.213.265اأر�سدة لدى بنوك �موؤ�س�سات م�سرفية

96.115.87969.921.43896.115.87969.921.438ا�ستثمارات لدى بنوك ا�سالمية
77.987.35092.173.01877.987.35092.173.018متويالت ائتمانية مبا�سرة

موجود�ت مالية متوفرة للبيع:

1.306.2641.253.0601.306.2641.253.060اأ�سهم مدرجة
5.943.8896.546.2195.943.8896.546.219اأ�سهم غري مدرجة

6.490.00013.331.3806.490.00013.331.380ا�ستثمارات يف �سكوك حمتفظ بها حتى تاريخ اال�ستحقاق
7.337.2698.953.0117.337.2698.953.011موجودات مالية اأخرى

264.470.476274.155.462264.470.476274.155.462جمموع �ملوجود�ت
مطلوبات مالية

137.3825.274.991137.3825.274.991�دائع بنوك �موؤ�س�سات م�سرفية
82.271.67485.240.07182.271.67485.240.071�دائع العمالء

2.595.2912.058.8372.595.2912.058.837تاأمينات نقدية
3.780.0322.750.3053.780.0322.750.305مطلوبات مالية اأخرى

88.784.37995.324.20488.784.37995.324.204جمموع �ملطلوبات
146.961.388145.516.111146.961.388145.516.111ح�صابات �ل�صتثمار �ملطلقة

مت اإظهار القيم العادلة للموجودات �املطلوبات املالية �فقًا للقيم التي ميكن اأن تتم بها عمليات التبادل بني جهات معنية بذلك، با�ستثناء عمليات البيع االإجبارية اأ� الت�سفية.
- اإن القيم العادلة لالأر�سدة لدى �سلطة النقد الفل�سطينية �االأر�سدة لدى البنوك �املوؤ�س�سات امل�سرفية �اال�ستثمارات لدى البنوك االإ�سالمية �ال�سكوك املحتفظ بها حتى تاريخ اال�ستحقاق �املوجودات املالية االأخرى ��دائع البنوك �املوؤ�س�سات امل�سرفية 

��دائع العمالء �التاأمينات النقدية �املطلوبات املالية االأخرى �ح�سابات اال�ستثمار املطلقة هي مقاربة ب�سكل كبري لقيمها الدفرتية �ذلك لكون تلك االأد�ات ذات فرتات �سداد اأ� حت�سيل ق�سرية االأجل.
- مت حتديد القيمة العادلة للموجودات املالية املتوفرة للبيع التي لها اأ�سعار �سوقية �فقًا الأ�سعار تدا�لها يف تاريخ القوائم املالية.

- مت اإظهار املوجودات املالية املتوفرة للبيع التي ال يوجد لها اأ�سعار �سوقية بالكلفة بعد تنزيل خ�سائر التدين املرتاكمة لعدم القدرة على حتديد قيمتها العادلة ب�سكل موثوق.

31 كانون االأ�ل 2009
من �سهر اإىلاأقل من �سهر

املجموعبد�ن ا�ستحقاقاأكث من 3 �سنوات من �سنة اإىل  3 �سنواتمن 6 اأ�سهر اإىل �سنةمن3 اأ�سهر اإىل  6 اأ�سهر 3 اأ�سهر

د�الر اأمريكيد�الر اأمريكيد�الر اأمريكيد�الر اأمريكيد�الر اأمريكيد�الر اأمريكيد�الر اأمريكيد�الر اأمريكي
�ملوجود�ت

128.86954.764.071-----54.635.202نقد �اأر�سدة لدى �سلطة النقد الفل�سطينية
27.213.265------27.213.265اأر�سدة لدى بنوك �موؤ�س�سات م�سرفية

69.921.438-2.400.0002.397.164373.185-22.564.64342.186.446ا�ستثمارات لدى بنوك ا�سالمية
92.173.018-8.393.16938.242.60015.257.09910.999.40511.389.1107.891.635متويالت مبا�سرة

7.799.2797.799.279------موجودات مالية متوفرة للبيع
13.331.380--2.800.0002.000.0001.531.3801.000.0006.000.000ا�ستثمارات يف �سكوك حمتفظ بها حتى تاريخ اال�ستحقاق

11.388.63311.388.633------ا�ستثمارات عقارية
6.740.3436.740.343------عقارات �اآالت �معدات

2.936.160168.8821.000.000488.80610.329.972-3.156.1242.580.000موجودات اأخرى
118.762.40385.009.04616.788.47917.335.56519.955.1569.264.82026.545.930293.661.399جمموع �ملوجود�ت

�ملطلوبات وحقوق �أ�صحاب ح�صابات �لإ�صتثمار �ملطلقة وحقوق �مللكية

�ملطلوبات

5.274.991------5.274.991�دائع بنوك �موؤ�س�سات م�سرفية
85.240.071---30.589.991--54.650.080�دائع العمالء 
2.058.837------2.058.837تاأمينات نقدية

1.561.2561.561.256------خم�س�سات متنوعة
1.275.000------1.275.000خم�س�سات ال�سرائب

2.754.745------2.754.745مطلوبات اأخرى
1.561.25698.164.900--30.589.991--66.013.653جمموع �ملطلوبات

145.516.111---48.384.83040.202.43141.594.44015.334.410حقوق �أ�صحاب ح�صابات �ل�صتثمار �ملطلقة 
حقوق ملكية حملة �لأ�صهم

40.696.93940.696.939------راأ�س املال املدفوع
2.095.6892.095.689------احتياطي اإجباري

1.734.8821.734.882------احتياطي خماطر م�سرفية عامة
4.313.4814.313.481------التغري املرتاكم يف القيمة العادلة

952.579952.579------احتياطيات اأخرى
186.818186.818------االأرباح املد�رة

49.980.38849.980.388------جمموع حقوق امللكية
51.541.644293.661.399--114.398.48340.202.43141.594.44045.924.401جمموع املطلوبات �حقوق اأ�سحاب ح�سابات اال�ستثمار املطلقة �حقوق امللكية

-)24.955.714(19.955.1569.264.820)28.588.836()24.805.961(4.363.92044.806.615فجوة اال�ستحقاق 
--15.730.89424.955.714)4.224.262(4.363.92049.170.53524.364.574�لفجوة �لرت�كمية
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ب . معلومات �لتوزيع �جلغر�يف

ميثل هذا االإي�ساح التوزيع اجلغرايف الأعمال البنك. ميار�س البنك ن�ساطاته ب�سكل رئي�سي يف فل�سطني �التي متثل االأعمال املحلية �كذلك ميار�س البنك ن�ساطات د�لية �التي متثل االأعمال الد�لية.
فيما يلي توزيع االإيرادات �املوجودات �امل�ساريف الراأ�سمالية للبنك ح�سب القطاع اجلغرايف:

املجموعد�يلحملي
201020092010200920102009

د�الر اأمريكيد�الر اأمريكيد�الر اأمريكيد�الر اأمريكيد�الر اأمريكيد�الر اأمريكي
5.592.27712.847.1846.698.5611.565.36212.290.83814.412.546اإجمايل االإيرادات
182.397.888181.441.385103.330.028112.220.014285.727.916293.661.399جمموع املوجودات

2.721.0232.008.934--2.721.0232.008.934م�ساريف راأ�سمالية

41 . �إد�رة ر�أ�س �ملال

اإن الهدف الرئي�سي من اإدارة راأ�س مال البنك هو احلفاظ على ن�سب راأ�س مال مالئمة ب�سكل يدعم ن�ساط البنك �ُيعظم حقوق امللكية.
يقوم البنك باإدارة هيكلة راأ�س املال �اإجراء التعديالت الالزمة عليها يف �سوء تغريات الظر�ف االإقت�سادية �طبيعة العمل. مل يقم البنك باإجراء اأية تعديالت على االأهداف، �ال�سيا�سات �االإجراءات املتعلقة بهيكلة راأ�س املال خالل ال�سنة احلالية.  مل 
يتمكن البنك من االلتزام بتعليمات �سلطة النقد الفل�سطينية رقم )2009/7( �التي تقت�سي باأن ال يقل راأ�س املال املدفوع للبنوك املحلية عن 50 مليون د�الر اأمريكي. هذا �قد قررت الهيئة العامة غري العادية يف اجتماعها املنعقد بتاريخ 28 اأيلول 

زيادة راأ�س مال البنك اإىل 50 مليون �سهم بقيمة ا�سمية د�الر اأمريكي �احد لل�سهم.  2010

يتم احت�ساب ن�سبة كفاية راأ�س املال �فقًا لتعليمات �سلطة النقد الفل�سطينية امل�ستندة ملقررات بازل، �فيما يلي ن�سبة كفاية راأ�س املال مقارنة بالن�سبة لل�سنة ال�سابقة:

20102009
ن�سبته اإىل املوجودات املرجحة باملخاطرن�سبته اإىل املوجوداتاملبلغن�سبته اإىل املوجودات املرجحة باملخاطرن�سبته اإىل املوجوداتاملبلغ

%%د�الر اأمريكي%%د�الر اأمريكي
36.917.63612.9220.2438.158.5141320.26راأ�س املال التنظيمي
41.061.19714.3722.5842.529.79514.4822.58راأ�س املال االأ�سا�سي

42 . �لق�صايا �ملقامة على �لبنك 
860.371 د�الر اأمريكي                        2010 ما يعادل مبلغ   ، 2009 31 كانون االأ�ل  2010 �ذلك �سمن الن�ساط الطبيعي للبنك. بلغت قيمة الق�سايا املقامة على البنك كما يف  31 كانون االأ�ل  بلغ عدد الق�سايا املقامة على البنك ثماين ق�سايا كما يف 

� يف تقدير اإدارة �حمامي البنك فاإنه لن يرتتب على البنك اأية اإلتزامات باإ�ستثناء ما مت تخ�سي�سه ملواجهة تلك الق�سايا. التوايل  على  اأمريكي  د�الر   615.465 �

43 . تركز �ملخاطر يف �ملنطقة �جلغر�فية
ميار�س البنك اأن�سطته يف فل�سطني. اإن عدم ا�ستقرار الو�سع ال�سيا�سي �االقت�سادي يف املنطقة يزيد من خطر ممار�سة البنك الأن�سطته �قد يوؤثر �سلبًا على اأدائه.

�لت�صل�صل �لهرمي للقيم �لعادلة:

ي�ستخدم البنك الت�سل�سل التايل لتحديد �االإف�ساح عن القيم العادلة الأد�اتها املالية: 
- امل�ستوى االأ�ل: باإ�ستخدام اأ�سعار التدا�ل )غري املعدلة( الأد�ات مالية م�سابهة متامًا يف اأ�سواق مالية ن�سطة لالأد�ات املالية.

- امل�ستوى الثاين: باإ�ستخدام معطيات غري اأ�سعار التدا�ل �لكن ميكن مالحظتها ب�سكل مبا�سر اأ� غري مبا�سر.
- امل�ستوى الثالث: باإ�ستخدام معطيات ال ت�ستند لبيانات �سوق ميكن مالحظتها.

مت خالل العام اإ�ستخدام امل�ستوى االأ�ل لتحديد �الإف�ساح عن القيم العادلة للموجودات املالية املتوفرة للبيع �مل يتم اإ�ستخدام اأي من امل�ستويني الثاين اأ� الثالث.

40 . �لتحليل �لقطاعي

�أ . معلومات عن قطاعات �أعمال
الأغرا�س اإدارية مت توزيع اأن�سطة البنك اإىل ثالثة قطاعات اأعمال رئي�سية:

1 . ح�صابات �لأفر�د: ي�سمل متابعة �دائع عمالء االأفراد �منحهم التمويالت االإئتمانية �خدمات اأخرى.               
ح�صابات �ملوؤ�ص�صات: ي�سمل متابعة الودائع �التمويالت االإئتمانية �اخلدمات امل�سرفية االأخرى اخلا�سة بالعمالء من املوؤ�س�سات.  .  2

3 . �خلزينة: ي�سمل هذا القطاع تقدمي خدمات التدا�ل �اخلزينة �اإدارة اأموال البنك �االإ�ستثمارات.

فيما يلي معلومات قطاعات االأعمال موزعة ح�سب االأن�سطة:

اأخرىاخلزينةخدمات م�سرفية لل�سركاتخدمات م�سرفية لالأفراد
املجموع

20102009
د�الر اأمريكيد�الر اأمريكيد�الر اأمريكيد�الر اأمريكيد�الر اأمريكيد�الر اأمريكي

3.092.4085.470.7323.356.797370.90212.290.83814.412.546اإجمايل االإيرادات
1.611.88584.839--1.587.18624.699خم�س�س تدين متويالت مبا�سرة

10.678.95314.327.707نتائج اأعمال القطاع
12.695.59911.702.675م�ساريف غري موزعة

2.625.032)2.183.313()اخل�سارة( الربح قبل ال�سرائب 
86.8941.622.982م�سر�ف ال�سرائب

1.002.050)2.270.207()خ�سارة( ربح ال�سنة
معلومات اأخرى

27.098.78450.888.565179.145.85728.761.377285.727.916293.661.399اإجمايل موجودات القطاع
214.388.39317.587.260137.3826.026.510238.139.545243.681.011اإجمايل مطلوبات القطاع �حقوق اأ�سحاب ح�سابات اال�ستثمار املطلقة

2.721.0232.008.934م�ساريف راأ�سمالية
1.698.5221.474.237ا�ستهالكات �اإطفاءات
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�لإد�رة �لعامة �لبرية
�س.ب:631 البرية – رام اهلل

هاتف: 2407060  /  فاك�س: 2409940

فرع �لبرية
�س.ب:2172 �سارع نابل�س

هاتف: 2405935  /  فاك�س: 2409940

فرع طولكرم
�س.ب:327 �سارع جمال عبد النا�سر

هاتف:09/2676311   /  فاك�س:09/2676316

فرع جنني
�س.ب: 324 �سارع املحطة

فاك�س:04/2437086   / هاتف:04/2437080  

فرع �خلليل
�س.ب:476 �سارع امللك عبد اهلل )عني �سارة (

فاك�س: 02/2254159   / هاتف: 02/2254151  

فرع نابل�س
�س.ب:486 �سارع �سفيان - نابل�س 

فاك�س:09/2336005   / هاتف:09/2336001  

فرع بيت حلم
�س.ب: 316 �سارع املخيم.

فاك�س:02/2777887   / هاتف:02/2777881  

فرع قلقيلية
�س.ب: 25 �سارع طولكرم

هاتف:2944334-09  /  فاك�س:09-2944335

فاك�س:04/2520215مكتب �جلامعة �لعربية �لأمريكية   / هاتف:04/2520213  

فرع غزة
�س.ب:408 �سارع عمر املختار- حي الرمال

فاك�س:08/2825954   / هاتف:08/2825955  

فرع خان يون�س
�س.ب:24 �سارع اجلالل

فاك�س:08/2065590   / هاتف:08/2065540  

 فروع البنك الإ�سالمي العربي

www.aibnk.com  :ل�صفحة �للكرتونية�
�لهاتف: 2407060 -02-00972  �لفاك�س: 2407065 -00972-02      
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ال�سرافات الآلية يف البنك ال�سالمي العربي 

�لتف�صيل�ملوقع�ملنطقة�لرقم

1

نابل�س

احلرم اجلديدجامعة النجاح الوطنية
ال�سارع الرئي�سي / عمارة النعمةرفيديا2
�سارع في�سل قرب م�سجد احلاج معز�زاملنطقة ال�سرقية3
فرع نابل�سفرع نابل�س/ البنك االإ�سالمي العربي4
5

جنني

قرب حمطة النفاع��سط البلد
ال�سارع الرئي�سييعبد6
حرم اجلامعة اجلامعة االأمريكية7
فرع جننيفرع جنني/ البنك االإ�سالمي العربي8
9

ر�م �هلل

املنارة�سوق املحطة/املنارة
�سارع بتونيا الرئي�سيحمطة األعطاري �عليان10
�سارع القد�سبرافو 114
فرع البرية عدد 2فرع البرية/ البنك االإ�سالمي العربي12
البالوعبالزا مول13
14

�خلليل

مفرق التحرير / احلا�ز الثاينحمطة التحرير للمحر�قات
ال�سارع الرئي�سي / عني �سارهبالزا مول15
فرع اخلليلفرع اخلليل/ البنك االإ�سالمي العربي16
17

طولكرم

ال�سارع الرئي�سي / بجانب مبنى البلديةجمعية عتيل اخلريية/عتيل
ال�سارع الرئي�سي / بجانب مبنى البلديةعنبتا 18
فرع طولكرمفرع طولكرم/ البنك االإ�سالمي العربي19

�سارع الدهي�سةفرع بيت حلم/ البنك االإ�سالمي العربيبيت حلم20

�سارع طولكرم قرب م�ست�سفى الوكالةفرع قلقيلية/ البنك االإ�سالمي العربيقلقيلية21

�سارع عمر املختار- حي الرمالفرع غزة/ البنك االإ�سالمي العربيغزة 22

�سارع جاللفرع خانيون�س/ البنك االإ�سالمي العربيخان يون�س23


