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نبذة عن البنك
تأسس البنك اإلسالمي العريب كرشكة مساهمة عامة بتاريخ 1995/1/8
تحت رقم  563201011وقد بارش البنك نشاطه املرصيف يف مطلع عام
 ،1996ويقوم 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  24رصافا آليا.

الرؤية:

ترسيخ مبدأ التعامل مع النظام املرصيف االسالمي ،
والقيام بدور فعال يف النهوض بالنظام االقتصادي االسالمي لتحقيق مبدأ التكافل ومراعاة األهداف االجتامعية اإلسالمية.
6
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األهداف اإلسرتاتيجية:

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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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.

البنك الإ�سالمي العربي
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ر�سالة رئي�س جمل�س الإدارة
ب�سم اهلل الرحمن الرحيم وال�صالة وال�سالم على �سيدنا حممد و�آله و�صحبه �أجمعني.
ح�رضات ال�سادة امل�ساهمني الكرام

ال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته،،،

�أما بعد ،،،،،،،،،،

ا�صالة عن نف�سي ونيابة عن �أع�ضاء جمل�س االدارة ارحب بكم يف االجتماع ال�سنوي للهيئة العامة للبنك اال�سالمي العربي وي�سعدين ان اقوم بتقدمي التقرير ال�سنوي العمال البنك
عن الفرتة املنتهية يف  31كانون اول  2010م  ،حيث يظهر البنك وكغريه من البنوك الكبرية م�ساهمات ملحوظة يف عملية بناء ودعم االقت�صاد الوطني الفل�سطيني �سواء من
خالل التمويالت املمنوحة لكافة القطاعات االقت�صادية او من خالل الدعم ال�سخي يف جمال امل�س�ؤولية االجتماعية .
لقد عانى القطاع املايل بوجه عام والقطاع امل�صريف بوجه خا�ص من ويالت االزمة املالية العاملية وتداعياتها ال�سلبية على �أ�سواقِ املال واقت�صاديات خمتلف دول العامل وب�سبب
املخ�ص�صات وملواجهة حاالت
تلك االثار فقد تراجعت نتائج اعمال البنك عن العام ال�سابق  ،حيث جاء هذا الرتاجع واالنخفا�ض يف االيرادات ب�سبب اال�ستمرار يف بناء املزيد من َّ
من رُّ
التعث يف بع�ض اال�ستثمارات اخلارجية  ،وذلك �إن�سجام ًا مع �سيا�سة التح ُّوط واحلـ َـذر التي تنتهجها االدارة  ،كما ون�أمل ا�سرتجاع جزء من هذه املخ�ص�صات مما �سينعك�س
ايجابا على االيرادات يف االعوام القادمة  ،ون�ؤكد حل�ضراتكم ان الو�ضع املايل للبنك متني وغري مقلق وان هناك العديد من امل�ؤ�شرات املالية �سيطر�أ عليها حت�سني يف الفرتة
القريبة القادمة وذلك من خالل قراءتنا للو�ضع االقت�صادي وخا�صة يف جمال منح التمويالت واال�ستثمارات  ،حيث عمل البنك على الدخول يف العديد من االتفاقيات والعقود
مع �شركات وهيئات حملية وخارجية �سيتم تنفيذها يف العام القادم باذن اهلل.

ر�سالة رئي�س جمل�س الإدارة

ح�رضات ال�سادة امل�ساهمني ،،،

ما زال البنك اال�سالمي العربي م�ستمر ًا يف املثابرة من اجل حتقيق ا�سرتاتيجيته الرئي�سية وجت�سيد ر�ؤيته امل�ستقبلية واهدافه املر�سومة وتطوير املنتجات امل�صرفية اال�سالمية
لتلبيه احتياجات عمالئه واحلفاظ على حقوق م�ساهميه  ،م�ؤكدين يف نف�س الوقت على التزامنا يف دفع العجلة االقت�صادية التنموية ك�شريك للقطاعني اخلا�ص والعام يف
م�شاريعهم وتوجهاتهم .
ومن اجلدير ذكره ان البنك قام بتو�سيع �شبكته امل�صرفية يف العام  2010حيث قام بافتتاح فرع جديد يف مدينة قلقيلية باال�ضافة اىل تركيب � 8صرافات �آلية خلدمة جمهور
املتعاملني .
ح�رضات ال�سادة امل�ساهمني ،،،

�إن من �أهم الأهداف للعام  2011هو العمل على حتقيق �أعلى درجات الر�ضا لعمالئنا ومتعاملينا عن طريق ا�شباع حاجاتهم ورغباتهم وزيادة وحت�سني كفاءة العمليات وزيادة
الطاقات الإنتاجية عن طريق اال�ستمرار يف عملية التطوير والتحديث وتر�شيدها يف كافة قطاعات العمل يف البنك  ،باال�ضافة اىل زيادة احل�صة ال�سوقية للبنك من النظام
امل�صريف يف خمتلف الأن�شطة امل�صرفية ،كما �إننا �سن�سعى �إىل تعزيز تواجد وانت�شار البنك عن طريق تقدمي �أف�ضل منافذ التوزيع لتلبي الطلب املتزايد على اخلدمات واملنتجات
املالية الإ�سالمية وتنويع الأدوات اال�ستثمارية �ضمن حدود خماطر مقبولة.
ويف اخلتام ي�سعدين ان �أعرب با�سمي وبا�سم �أع�ضاء جمل�س االدارة عن خال�ص �شكرنا وتقديرنا اىل �سيادة الرئي�س حممود عبا�س رئي�س ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية على جهوده
املتوا�صلة واخلرية يف اعادة بناء وار�ساء قواعد االقت�صاد الفل�سطيني  .كما ي�سعد املجل�س ان يعرب عن تقديره الكبري ل�سلطة النقد الفل�سطينية وهيئة �سوق را�س املال واىل �سعادة
مراقب ال�شركات ووزارة التجارة واالقت�صاد الوطني و بور�صة فل�سطني والدوائر االمنية وجميع الوزارات وامل�ؤ�س�سات والدوائر الر�سمية على تعاونهم ودعمهم مل�سرية البنك ،
وال�شكر اجلزيل لعمالئنا الكرام على ح�سن التعامل والتعاون والثقة الغالية التي منحونا اياها .
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كما ننتهز هذه املنا�سبة لن�سجل بالتقدير
والثناء جزيل �شكرنا لهيئة الفتوى والرقابة
ال�شرعية املوحدة واالدارة التنفيدية وكافة
املدراء وامل�س�ؤولني وعموم املوظفني على
جهودهم املباركة وا�سهاماتهم اخلرية يف
حتقيق اهداف م�ؤ�س�ستنا .
وفقنا اهلل و�إياكم يف خدمة الإ�سالم وامل�سلمني
وبناء الدولة الفل�سطينية امل�ستقلة وعا�صمتها
القد�س ال�شريف.
			
وال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته،،،
وليد توفيق فاخوري
رئي�س جمل�س الإدارة
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تقرير جمل�س الإدارة
ب�سم اهلل الرحمن الرحيم وال�صالة وال�سالم على �سيدنا حممد و�آله و�صحبه �أجمعني.
ح�ضرات ال�سادة امل�ساهمني الكرام
ال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته،،،
ي�سر جمل�س �إدارة البنك الإ�سالمي العربي �أن يقدم حل�ضرتكم تقريره ال�سنوي للعام اخلام�س ع�شر  ،وي�سعدنا �أن نلتقي بكم من جديد ونعر�ض على ح�ضرتكم نتائج �أعمال البنك و�أن�شطته املختلفة لهذا العام .
ح�رضات ال�سادة امل�ساهمني

مما ال �شك فيه �أن هذا العام �شكل حتديا كبريا لكافة العاملني يف البنك وعلى جميع م�ستوياتهم ،حيث ا�ستطاعت الإدارة �أن تتخطى العديد من التحديات واملخاطر والعقبات ب�سبب اال�ضطرابات املالية التي �شهد هذه الفرتة
اال�ستثنائية من م�سرية البنك الفاعلة على مدار خم�سة ع�شر عاما � .إذ حر�ص البنك على تقدمي �أف�ضل اخلدمات امل�صرفية لتلبية حاجات ورغبات العمالء وعلى �أ�سا�س م�ستوى عال من الكفاءة والفاعلية .
وان�سجاما مع ر�ؤية ور�سالة الإدارة العليا الهادفة �إىل تر�سيخ مبد�أ التعامل مع النظام امل�صريف الإ�سالمي  ،والقيام بدور فعال يف النهو�ض بالنظام االقت�صادي الإ�سالمي لتحقيق مبد�أ التكافل ومراعاة الأهداف االجتماعية
والإ�سالمية ،ومن منطلق تو�سيع قاعدة عمالئه وحتقيق اكرب انت�شار جغرايف  ،قام البنك بتو�سيع �شبكة قنوات تقدمي اخلدمة لديه لتوفري اخليارات والبدائل املتعددة للعمالء �أينما كانوا وعلى مدار ال�ساعة  ،حيث عمل البنك
على فتح فرع جديد يف مدينة قلقيلية يف هذا العام حيث بلغ عدد الفروع واملكاتب  9فروع ومكتب يف خمتلف حمافظات الوطن  ،كما عمل على تعزيز �شبكة �صرافاته الآلية يف خمتلف املناطق الفل�سطينية عن طريق تركيب
ثمانية �صرافات �آلية جديدة يف عديد من املناطق خلدمة اكرب �شريحة ممكنة من العمالء واجلمهور على حد �سواء لي�صل عدد ال�صرافات الآلية العاملة �إىل � 24صرافا �آلي ًا.
وقام البنك خالل هذا العام ب�إعداد �إ�سرتاتيجية وا�ضحة املعامل لثالثة �سنوات قادمة  2013-2011من اجل تعزيز مكانته وزيادة ربحيته وتخفي�ض تكاليفه  ،وتقدمي ما هو �أف�ضل لعمالئه من خالل الرتكيز على جودة
وفاعلية اخلدمات امل�صرفية لرتقى بامل�ستوى املطلوب .
ح�رضات ال�سادة امل�ساهمني

ا�سمحوا لنا �أن نعر�ض على ح�ضرتكم �أهم امل�ؤ�شرات املالية كما ظهرت يف امليزانية العمومية وقائمة الدخل بتاريخ  31كانون �أول :2010
بلغ جمموع امليزانية العمومية للبنك الإ�سالمي العربي يف نهاية هذا العام  286مليون دوالر �أمريكي حمققا تراجعا عن العام ال�سابق بن�سبة  ،2.5%وانخف�ضت �صايف ذمم البيوع والتمويل �إىل  78مليون دوالر �أمريكي
حمققا تراجعا بن�سبة  15%عن العام ال�سابق وذلك لقيام بع�ض كبار العمالء ب�سداد التزاماتهم قبل نهاية العام ،واجلدير ذكره �أن هذا االنخفا�ض �سيعاود باالرتفاع من جديد من بداية عام  2011بعد زوال الأ�سباب
امل�ؤدية لالنخفا�ض.

تقرير جمل�س الإدارة
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تقرير جمل�س الإدارة
يف حني انخف�ضت ودائع العمالء ب�شكل طفيف وبن�سبة  0.4%عن العام ال�سابق لت�صل �إىل  232مليون دوالر �أمريكي  ،كما بلغ �صايف حقوق امل�ساهمني للبنك الإ�سالمي العربي يف نهاية العام  48مليون دوالر �أمريكي ،و�أدى هذا الرتاجع يف امل�ؤ�شرات
املالية �أعاله �إىل انخفا�ض �صايف الربح يف هذا العام حمققا خ�سارة مبقدار  2مليون دوالر �أمريكي  ،واجلدول �أدناه يبني مقارنة بني �أرقام امليزانية العمومية بني عامني  2009و: 2010

		

البند

2009

2010

املوجودات

$ 294

$ 286

�صايف ذمم البيوع والتمويل

$ 92

$ 78

ت�ؤكد �إدارة البنك على �أهمية امل�ساهمة احلقيقية واجلادة يف حركة التنمية االقت�صادية للمجتمع الفل�سطيني من خالل جمموعة من ال�سيا�سات التي متثلت يف دعم القطاعات االقت�صادية املختلفة �سواء مبنح التمويالت بعوائد مناف�سة �أو بدون عوائد يف
بع�ض الأحيان مثل القرو�ض احل�سنة التي ي�ستفيد منها جزء ال ب�أ�س به من اجلمهور� ،أو من خالل التربعات جلهات اخلري حيث عمل البنك على و�ضع خطة متكاملة من بداية العام لدعم جمموعة من الن�شاطات ق�سمت ح�سب الأولوية ومن هذه الن�شاطات :
الن�شاطات التنموية  ،التعليم  ،الطفولة ،الثقافة  ،ال�صحة  ،الريا�ضة  ،البيئة  ،رعاية ذوي االحتياجات اخلا�صة ،موائد الرحمن الرم�ضانية  ،حاالت �إن�سانية  ،و ن�شاطات اجتماعية متنوعة  ،حيث بلغ جمموع هذه التربعات  1.282مليون دوالر امريكي
خالل العام  ، 2010حيث ي�صنف البنك الإ�سالمي العربي من امل�ؤ�س�سات الرائدة يف هذا املجال.

ودائع العمالء

$ 233

$ 232

ن�شاطات و�أعمال البنك خالل العام 2010

حقوق امل�ساهمني

$ 50

$ 48

�صايف الربح (اخل�سارة)

$1

()$ 2

ح�ضرات ال�سادة امل�ساهمني الكرام ،،،
نعر�ض على ح�ضرتكم �أهم �أن�شطة و�إعمال وحدات العمل يف البنك الإ�سالمي العربي :
خدمات ال�رشكات:

 -الأرقام يف اجلدول �أعاله لأقرب مليون.

املركز التناف�سي:
يعترب حت�سني الو�ضع التناف�سي للبنك من �أهم �أولويات الإدارة وذلك من خالل تو�سيع قاعدة االنت�شار �سواء بفتح فروع ومكاتب جديدة �أو بتو�سيع وتطوير �شبكة ال�صرافات الآلية والعمل على �إطالق جمموعة من الربامج اجلديدة على جانبي املوجودات
واملطلوبات واالرتقاء مب�ستوى اخلدمة املقدمة للعمالء  .واجلدول التايل يربز املركز التناف�سي للبنك الإ�سالمي العربي مقارنة بالقطاع امل�صريف الفل�سطيني للعام :2010

البند

البنك الإ�سالمي العربي

القطاع امل�رصيف

احل�صة من القطاع امل�رصيف

املوجودات

 286مليون $

 8.608مليون $

% 3.3

التمويالت

 78مليون $

 2.826مليون $

% 2.8

ودائع العمالء

 232مليون $

 6.803مليون $

% 3.4

حقوق امل�ساهمني

 48مليون $

 1.097مليون $

% 4.4

 10فروع

 193فرع

% 5.2

عدد الفروع
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امل�س�ؤولية االجتماعية:

عمل البنك الإ�سالمي العربي على تبني �إ�سرتاتيجية تهدف �إىل زيادة احل�صة ال�سوقية وذلك من خالل �إتباع �أف�ضل �أ�ساليب التمويل امل�صريف الإ�سالمي خلدمة عمالئه �ضمن قطاع ال�شركات  -لكافة القطاعات االقت�صادية -وت�سعى الدائرة
�إىل تقدمي و�إيجاد احللول والأ�ساليب التمويلية املنا�سبة مل�ساعدة ال�شركات امل�ستهدفة عن طريق الدرا�سة والتحليل املايل وتقدمي الت�صورات لتتوافق مع متطلبات ورغبات واحتياجات العمالء .ومن خطط البنك و�أهدافه الإ�سرتاتيجية ا�ستقطاب
ال�شركات الكربى الرائدة يف ال�سوق املحلي ،والتو�سع املدرو�س يف العديد من القطاعات االقت�صادية مع الرتكيز على جودة ونوعية املحفظة االئتمانية و�إدارة خماطر االئتمان مبا يتوافق مع التعليمات والأعراف امل�صرفية وال�شرعية  ،ودرا�سة
ومتابعة � أو�ضاع ال�سوق.
خدمات امل�شاريع ال�صغرية واملتو�سطة:

حر�صا من البنك على تقدمي خدماته لكافة ال�شرائح يف املجتمع الفل�سطيني ولتنمية االقت�صاد الوطني فيه قامت دائرة تنمية امل�شاريع ال�صغرية واملتو�سطة بتقدمي خدماتها لكافة امل�شاريع ويف كل القطاعات االقت�صادية دون ا�ستثناء  ،وذلك
من خالل القيام بعدة زيارات ميدانية للو�صول �إىل اكرب عدد ممكن من امل�شاريع وبالتن�سيق مع مدراء الفروع  .ومن اجلدير ذكره ان ر�صيد حمفظة التمويل يف امل�شاريع ال�صغرية واملتو�سطة ت�ضاعفت يف العام  2010مقارنة بالعام . 2009
خدمات االفراد:

يف اطار توجهات االداره العليا بقطاع الأفراد بكافة �شرائحه والذي ي�شكل جزء ًا كبريا من ال�سوق امل�صريف يف فل�سطني ،وانطالقا من �أهمية تنويع م�صادر الدخل والتخفيف من االعتماد على قطاع ال�شركات وامل�ؤ�س�سات الكبرية عملت دائرة تنمية
�أعمال الأفراد على بذل مزيدا من اجلهد يف ا�ستهداف هذا القطاع م�ستفيدة من امليزة التناف�سية يف براجمه املتجددة وغري التقليدية  ،حيث �أدت هذه التوجهات ال�ستقطاب املزيد من العمالء وزيادة املحفظة ب�شكل ملحوظ خالل هذا العام .
تكنولوجيا املعلومات:

عملت دوائر تكنولوجيا املعلومات يف البنك الإ�سالمي العربي على تطبيق جمموعة من الربامج وامل�شاريع احليوية خالل هذا العام  ،ومن ابرز هذه االجنازات :
جتهيز فرع قلقيلية من جميع متطلبات النظام البنكي وال�شبكات  ،وكذلك مت تطبيق الن�سخة املحدثة من النظام البنكي على جميع الفروع يف �آن واحد ،كما مت تطبيق املقا�صة الآلية وجتهيزها على كافة الفروع والإدارة ،مما وفر الكثري من
الوقت وقلل من ن�سبة الأخطاء اليدوية ،ومت تطبيق برنامج اجلواالت املركزي ،و�إمكانية ربطه بالنظام البنكي الحقا .كما مت االنتهاء من م�شروع جتهيز البيانات التاريخية  ،data archiveوالذي ميكننا من احل�صول على البيانات التاريخية
لفرعي البرية واخلليل ب�شكل �سريع و�آمن وبنف�س �آلية النظام البنكي احلايل ،هذا ومت جتهيز الكثري من التقارير على النظام ح�سب طلب الدوائر ،كما ومت ا�ستكمال م�شروع التقارير املركزية للدائرة املالية مبا يتوافق مع تعليمات و متطلبات
�سلطة النقد الفل�سطينية.
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تقرير جمل�س الإدارة

تقرير جمل�س الإدارة
اخلزينة والأ�سواق املالية:

على �صعيد �آخر فقد مت منح املوظفني جمموعة من االمتيازات واحلوافز والتي كان لها �أثر ايجابي يف رفع معنويات املوظفني و�إ�شعارهم مبدى اهتمام الإدارة بهم .واجلدول التايل يظهر امل�ؤهالت العلمية لكادر املوظفني:

تقوم �سيا�سة البنك يف �إدارة املخاطر املتعلقة با�ستثماراته على الوعي التام بخ�صو�صية امل�صارف الإ�سالمية التي ينتمي �إليها ،حيث يتبع البنك �سيا�سة مرنة ومن�ضبطة يف �إدارة ا�ستثماراته و �أ�صوله قائمة على �أ�سا�س التوافق الن�سبي
بني �أجال املوجودات واملطلوبات من جهة و�أوزان املخاطر التي تظهر من خالل تنوع ا�ستثماراته وحمافظه اال�ستثمارية املختلفة من جهة �أخرى ،بحيث تبنى قراراته اال�ستثمارية على قاعدة من الأ�س�س التي حتدد ت�شكيلة ا�ستثماراته
التي تتوزع ح�سب القطاعات والآجال و اجلغرافيا والأدوات والو�سائل وخالفه ،كما ت�ضبط القرارات اال�ستثمارية بالدرا�سات الأ�سا�سية املتينة التي حتلل اال�ستثمارات ووجهتها ماليا وفنيا مع تقدير املخاطر واحلد منها ،وا�ستغالل
�أكرب قدر من قدرات و�إمكانيات كادره املتنوعة.

امل�ؤهل العلمي

احلاكمية امل�ؤ�س�سية و�إدارة املخاطر:

تعترب ال�شفافية واالمتثال لقرارات اجلهات الرقابية من املهام الأ�سا�سية التي تقع على عاتق �إدارة البنك الإ�سالمي العربي ،وت�شكل جزء ًا مهم ًا من م�س�ؤولياتها ،بحيث تكون م�س�ؤولة عن �شفافية املعلومات و�صحتها وتوافرها يف
الأوقات املنا�سبة للجمهور وامل�ساهمني وللجهات التي تعمل يف جمال تقييم املعلومات وخماطرها ،وهي �أ�سا�س املمار�سات املثلى يف جمال العمل امل�صريف ،و يوجد يف البنك �آليات رقابة و�ضبط من �ش�أنها املحافظة على دقة البيانات
املالية التي ت�صدر �إذ يتم ا�ستخدام العديد من الأنظمة الرقابية لرفع درجة دقة املعلومات و�صحتها  .ومن هذه الأنظمة الرقابية  :نظام ملراقبة املخاطر الت�شغيلية  ،CAREبالإ�ضافة �إىل التقارير الدورية التي ت�صدر عن دائرة
�إدارة املخاطر بهذا اخل�صو�ص.

البحث والتطوير:

من اجل حتقيق الأهداف والر�ؤى الإ�سرتاتيجية امل�ستقبلية للبنك والعمل على زيادة درجة الر�ضا عند العمالء  ،تقوم دائرة التخطيط والدرا�سات ب�إجراء الدرا�سات والأبحاث وب�شكل دوري وم�ستمر من اجل تطوير الأفكار واخلطط
املتعلقة بربامج وخدمات ومنتجات البنك وتقييم �أدائها وتطويرها  ،و�إجراء التحقيقات عن الو�ضع االقت�صادي العام وتكوين قاعدة بيانات عن امل�ؤ�س�سات وال�شركات العاملة يف فل�سطني ،وتزويد الإدارة ومتخذي القرار بكافة املعلومات
والدرا�سات املطلوبة حتى تكون القرارات املتخذة مبنية على منهجية وا�ضحة و�أ�سا�س متني .ومن �ضمن الدرا�سات التي تقوم بها الدائرة على �سبيل املثال :
درا�سات اجلدوى االقت�صادية للفروع واملكاتب وال�صرافات الآلية ،درا�سات عن ر�ضا العمالء ،الدرا�سات املقارنة الدورية مع املناف�سني ،وغريها من الدرا�سات احليوية.
التمويالت املجمعة:

�سعت الدائرة ال�ستك�شاف الفر�ص اال�ستثمارية يف التجمعات البنكية وال�صكوك الإ�سالمية ذات املخاطر املتدنية والعوائد املرتفعة حمققة بذلك الأهداف التي �أن�ش�أت من اجلها ،حيث �أ�ضفى �إن�شاء هذه الدائرة بعد ًا تخ�ص�صيا يف
تقييم وحتليل الفر�ص اال�ستثمارية وجتنب الفر�ص ذات املخاطر املرتفعة التي قد ينجم عنها خ�سائر للبنك وخ�صو�صا بعد التداعيات التي �أفرزتها الأزمة املالية العاملية ،وبالرغم من النهج التحفظي الذي انتهجته الدائرة �إال �إنها
قامت بتقييم العديد من الفر�ص اال�ستثمارية وقدمت التو�صيات وح�صلت على موافقة الإدارة للم�شاركة يف فر�ص ا�ستثمارية جمزية.

العن�رص الب�رشي:

تويل �إدارة البنك الإ�سالمي العربي �أهمية بالغة يف كادرها الب�شري وذلك من خالل االهتمام يف تطويره على ال�صعيدين الكمي والنوعي  .فقد و�صل عدد املوظفني يف نهاية عام � 2010إىل  224موظفا .مت ا�ستقطاب عدد من
املوظفني والكوادر امل�صرفية من ذوي اخلربات يف البنوك للعمل يف دوائر وفروع البنك املختلفة ،وتركز الإدارة على تطوير كفاءة املوظفني من خالل عقد الدورات التدريبية املحلية واخلارجية وور�ش العمل وانتداب عدد من املوظفني
للح�صول على الدبلومات املتخ�ص�صة امل�صرفية والإدارية على حد �سواء ،ومنذ بداية العام قام البنك بتنظيم وامل�شاركة يف دورات وور�ش عمل ون�شاطات تدريبية يف خمتلف جوانب العمل امل�صريف ب�شكل عام والإ�سالمي ب�شكل خا�ص
والتي تلبي احتياجات املوظفني حيث مت تنظيم ( )90برنامج تدريبي بواقع (� )1772ساعة تدريبية ومب�شاركة ( )423موظف من خمتلف الفروع والإدارة العامة.
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عدد املوظفني 2010

عدد املوظفني 2009

دكتوراه

0

0

ماج�ستري

21

16

بكالوريو�س

133

132

دبلوم معهد

34

29

ثانوية عامة

4

2

اقل من ذلك

32

30

إجمالي عدد املوظفني

224

209

اخلطة امل�ستقبلية لعام :2011

•العمل على زيادة ر�ضا عمالء البنك من الأفراد وال�شركات وامل�ؤ�س�سات من خالل توفري اخلدمة املنا�سبة لهم وبالوقت املنا�سب وبقنوات التوزيع املنا�سبة وبال�سعر املناف�س وباجلودة العالية.
•زيادة وحت�سني كفاءة العمليات وزيادة الطاقات الإنتاجية عن طريق اال�ستمرار يف عملية التطوير والتحديث وتر�شيدها يف كافة قطاعات العمل يف البنك.
•زيادة احل�صة ال�سوقية للبنك من النظام امل�صريف يف خمتلف الأن�شطة امل�صرفية.
•ا�ستكمال خطة التدريب ال�شاملة ملوظفي البنك الإ�سالمي العربي .
•توظيف �أموال البنك يف القطاعات امل�ستهدفة ذات اجلدوى وجتنب القطاعات ذات املخاطر العالية لتكوين حمفظة ائتمانية �سليمة و جيدة.

ويف اخلتام نود �أن ننتهز هذه الفر�صة لن�سجل �شكرنا وتقديرنا لكافة عمالئنا وم�ساهمينا وكافة املتعاملني مع البنك الإ�سالمي العربي ونخ�ص بال�شكر الكادر الوظيفي للبنك جلهودهم التي بذلوها على مدار عام كامل من االجناز والتقدم والنجاح ويف
�سعيهم املتوا�صل لتقدمي �أف�ضل معايري اخلدمة والأداء لعمالئنا وم�ساهمينا وجمتمعنا ب�شكل عام.

البنك الإ�سالمي العربي
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الهيكل التنظيمي
• يتألف مجلس إدارة البنك اإلسالمي العريب الحايل من  9أعضاء.
• يشرتط لعضوية مجلس اإلدارة أن يكون العضو املنتخب ميلك ما ال يقل عن  7000سهم.
• 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.

لجنة التدقيق
واملراجعة

دائرة الرقابة
والتدقيق الداخيل

لجنة املخاطر والحوكمة
واالمتثال

دائرة ادارة
املخاطر

اللجنة التنفيذية

مجلس اإلدارة

هيئة الفتوى والرقابة
الرشعية املوحدة

أمانة الرس

رئيس مجلس اإلدارة
مراقب االمتثال

قسم املساهمني

املراقب الرشعي

املدير العام
املستشار القانوين
نائب املدير العام

ادارة العمليات واالنظمة
دائرة التنظيم
واجراءات العمل
دائرة التسويق
والعالقات العامة
الدائرة القانونية
دائرة مراقبة االئتامن
دائرة املتابعة والتحصيل

احلوكمة يف البنك اال�سالمي العربي
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دائرة التخطيط
والدراسات
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مساعد املدير العام للشؤون
املالية واالدارية

دائرة الخزينة واالستثامر

دائرة املوارد البرشية

دائرة تنمية اعامل الرشكات

دائرة الشبكات واالنظمة

الدائرة املالية

دائرة تنمية أعامل املشاريع
الصغرية واملتوسطة

دائرة العمليات املرصفية

دائرة الشؤون االدارية

دائرة تنمية اعامل االفراد

دائرة العقار واللوازم

دائرة التمويالت املجمعة

دائرة أنظمة االعامل
املرصفية

قسم الدعم الفني

دائرة التدريب

تنمية املطلوبات والفروع
مدراء الفروع
جنني
قلقيلية
طولكرم
نابلس
البرية
الخليل
بيت لحم
غزة
خانيونس
مكتب الجامعة
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�أع�ضاء جمل�س االدارة
السيد :وليد توفيق شاكر فاخوري :رئيس مجلس االدارة .
ممثل :رشكة التوفيق انفستمنت هاوس.
تاريخ العضوية2010 :
تاريخ امليالد1972/02/12 :
الشهادات العلمية وسنة الحصول عليها2000 - MBA - City University London :
1992 - BA marketing - Western International University
			
الخربات العملية :عضو مجلس ادارة منتدب البنك االسالمي العريب ()2004 - 1999
العضويات :رئيس مجلس ادارة البنك االسالمي العريب ( – 2004حتى اآلن)
عضو مجلس ادارة بنك االردن ( – 2005حتى اآلن)

السيد :يحيى زكريا محمد القضامين :نائب رئيس مجلس االدارة.
ممثل :رشكة الخليج العريب
تاريخ العضوية2002 :
تاريخ امليالد1957/02/07 :
الشهادات العلمية وسنة الحصول عليها :بكالوريوس ادارة أعامل – جامعة مينوسوتا 1979 -
العضويات :عضو مجلس إدارة البنك اإلسالمي العريب ()2010 – 1993
عضو مجلس ادارة بنك االردن ( – 1992حتى اآلن)
عضو مجلس ادارة رشكة الدخان والسجائر الدولية ()2008 – 1992

�أع�ضاء جمل�س االدارة
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السيد :شاكر توفيق شاكر فاخوري  :عضو مجلس االدارة
ممثل :رشكة االقبال االردنية للتجارة العامة
تاريخ العضوية1998 :
تاريخ امليالد1969/11/14 :
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 ( – 2007حتى اآلن)  /املدير العام بنك االردن ()2007 – 2003
نائب املدير العام بنك االردن ( / )2003 – 1997مساعد تنفيذي للمدير العام ()1996 - 1995
العضويات  :رئيس مجلس ادارة رشكة تفوق لالستثامرات املالية  /نائب رئيس مجلس ادارة بنك االردن – سورية
عضو مجلس إدارة البنك اإلسالمي العريب ()2010 - 1993

السيد :سام سامي سامل بحور :عضو مجلس االدارة .
ممثل :رشكة فرح لالدوات الكهربائية والصحية
تاريخ العضوية1998 :
تاريخ امليالد1964/10/18 :
الشهادات العلمية وسنة الحصول عليها :ماجستري 1998 - Northwestern university
بكالوريوس 1987 - Youngstown stats university
		
الخربات العملية :مدير عام  - 2004( AIMحتى االن)  /مدير عام بالزا ()2004 – 1998
مدير انظمة املعلومات ابيك ( / )1999 – 1998مساعد مدير عام رشكة االتصاالت الفلسطينية ()1997 – 1995
مسؤول فريق  / )1995 – 1994( TERNOمسؤول فريق )1992 – 1989( NASHBAR
مساعد مدير عام )1989 – 1980( R & S UNITED

السيد :باسم محمد مصطفى عبد الحليم :عضو مجلس االدارة.
ممثل :رشكة صندوق االستثامر الفلسطيني.
تاريخ العضوية2009 :
تاريخ امليالد1971/08/11 :
الشهادات العلمية وسنة الحصول عليها :ماجستري متويل وادارة – جامعة كرانفيلد –  / 2004ماجستري ادارة اعامل – جامعة ماسرتيخت –2001
بكالوريوس هندسة – الجامعة االردنية 1995 -
الخربات العملية :مدير استثامر  -صندوق االستثامر الفلسطيني ( – 2006حتى اآلن)
مدير تسهيالت ومتويل واستثامر – املؤسسة املرصفية الفلسطينية وصندوق التنمية الفلسطيني  7سنوات
مساعد مدير برنامج – منظمة العمل الدولية –  1.5سنة
مسؤول تطوير مشاريع – وكالة االمم املتحدة –  2سنه

السيد :صالح الدين محمد سليم الرشيف  :عضو مجلس االدارة
ممثل :رشكة الياممة لالستثامرات العامة
تاريخ العضوية1998 :
تاريخ امليالد1952/06/07 :
الشهادات العلمية وسنة الحصول عليها :بكالوريوس اقتصاد وتجارة – الجامعة االردنية 1976 -
الخربات العملية :مدير عام رشكة االقبال لتصنيع املواد العاكسة ( – 1991حتى اآلن)
نائب مدير عام ومدير املشاريع واالدارة املالية رشكة االقبال لتصنيع املواد العاكسة ()1991 – 1981
محاسب مؤسسة االقبال السعودية ()1981 - 1977
العضويات :عضو مجلس إدارة البنك اإلسالمي العريب ()2010 - 1993
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السيد :عبدالله قيس عبدالله الغانم  :عضو مجلس االدارة.
ممثل :رشكة بنك فلسطني
تاريخ العضوية2010 :
تاريخ امليالد1976/02/08 :
الشهادات العلمية وسنة الحصول عليها :ماجستري جامعة ثندربريد 2005 -
بكالويوس جامعة بوسطن 1996 -
		
الخربات العملية :مدير تنفيذي – بنك بوبيان ( – 2010حتى اآلن)  /نائب املدير العام )2010 - 2006( HSBC-PRIUCTE BANK
مدير عام املهلب العقارية الكويتية ( / )2006 - 2001محلل مايل  -مدير املجموعة الخليجية للامل () 2001 – 1998
محلل مايل العقارات املتحدة ( / )1998 - 1997محلل مايل مؤسسة التعويضات ()1997 - 1996

السيد :راغب نادر عارف الحج حسن  :عضو مجلس االدارة .
ممثل :الرشكة العربية لتوزيع السجائر
تاريخ العضوية2010 :
تاريخ امليالد1950/02/07 :
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 ( – 1993حتى االن)

السيد :هيثم محمد سميح بركات :عضو مجلس االدارة.
ممثل :رشكة بنك االردن
تاريخ العضوية2010 :
تاريخ امليالد1960/05/01 :
الشهادات العلمية وسنة الحصول عليها :مهندس كهرباء – بورتالندستيت 1984 -
الخربات العملية :رشيك ومدير عام – كيبلك كلويت ( - 2009حتى االن)  /رشيك ومدير عام – املجموعة القطرية الدوحة ()2008 - 1998
رشيك ومدير عام – ميزان عامن ( / )1997 – 1991نائب مدير عام  -ميزان الكويت ()1990 – 1984
العضويات :عضو مجلس إدارة رشكة الكابالت املتحدة – األردن
عضو مجلس إدارة رشكة الطاقة النظيفة  -األردن
عضو مجلس إدارة بنك األردن  -سنتان

24
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�أع�ضاء االدارة التنفيذية

املدير العام
االسم  :السيد عطية عبدالغفور عطية شنانري
تاريخ امليالد 1947/11/27 :
تاريخ التعيني لدى البنك2001/06/18 :
الشهادة العلمية :بكالوريوس اإلقتصاد واإلحصاء  -الجامعة األردنية  -عامن 1969 -
الخربات العملية :بنك جريندليز ليمتد  -عامن ( / )1976-1970بنك تشيس مانهاتن  -األردن ()1985-1976
 - HSBC -عامن ( / )1990-1986بنك اإلستثامر العريب األردين  -عامن ( / )1995-1990بنك األردن ()2001-1995

نائب املدير العام
االسم  :السيد سامي عبد الرحيم مصطفى صعيدي
تاريخ امليالد 1955/01/20 :
تاريخ التعيني لدى البنك2011/01/16 :
الشهادة العلمية :ماجستري إدارة عامة  -الجامعة األمريكية -القاهرة 1987 -
بكالوريوس محاسبة  -جامعة النجاح – نابلس 1981 -
الخربات العملية :جامعة النجاح  -نابلس ( / )1984-1982رشكة األندلس  -السعودية ()1990-1987
 - Technical Development Corporationنابلس ) - Technical Development Corporation / (1992 - 1990القدس )/ (1996 - 1992
املؤسسة املرصفية الفلسطينية  -القدس ( / )2003 - 1996بنك القاهرة عامن  -رام الله  / )2005-2003( -بنك الرفاة  -رام الله ((2010-2005

�أع�ضاء االدارة التنفيذية
26
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االدارة التنفيذية
مساعد املدير العام للشؤون املالية واإلدارية
االسم  :السيدة تغريد صالح الدين طاهر عمرية
تاريخ امليالد 1958/11/04 :
تاريخ التعيني لدى البنك1999/11/06 :
الشهادة العلمية :ماجستري إقتصاد  -الجامعة األردنية -األردن1992/
بكالوريوس إقتصاد -قانون /الجامعة األردنية – األردن 1979 /
الخربات العملية :دائرة اإلحصاءات العامة  / )1981-1979( -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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ال�سيد اجمد غازي �صادق اجلعربي

مدير تنفيذي/دائرة العمليات والتنظيم والأنظمة

ال�سيد حموده جنيب حممود ابو عزيزة

مدير تنفيذي/دائرة اخلزينة و�أ�سواق املال

ال�سيد ابراهيم حممد احمد ابو ريدة

م�ساعد مدير تنفيذي/دائرة التمويالت املجمعة

ال�سيد حممد عبدالرحيم عبد احلليم القا�ضي

مدير/دائرة تنمية اعمال االفراد

ال�سيد تي�سري حممد ح�سن قطو�ش

مدير/الدائرة املالية

ال�سيد بالل يو�سف حممد ابو را�ضي

مدير/دائرة تنظيم واجراءات العمل

ال�سيد خالد عزت م�سعود عورتاين

مدير /دائرة تنمية االعمال

اال�ستاذ وليد حممد وهيب طاهر ال�شايب

مدير/دائرة ال�ش�ؤون القانونية

ال�سيد م�صطفى �شريف م�صطفى �أبو خيزران

مدير/دائرة ال�شبكات واالنظمة

ال�سيد عبد النا�صر جابر عبد احلميد خريو�ش

مدير/دائرة املوارد الب�شرية

ال�سيد مروان حممد احمد بدوي

مدير/دائرة تنمية امل�شاريع ال�صغرية واملتو�سطة

ال�سيد عمار يون�س عو�ض خ�ضريي

مدير/دائرة �أنظمة االعمال امل�صرفية

ال�سيد ابراهيم ا�سماعيل احمد ابو عبده

مدير/دائرة الرقابة والتدقيق الداخلي

ال�سيد ح�سان ع�صام ح�سني �صربي

مدير/دائرة تنمية �أعمال ال�شركات

ال�سيد حامت فوزي �صبح �صبح

مدير/دائرة مراقبة االئتمان

ال�سيد عدنان عبد االله فار�س خف�ش

مدير/دائرة العمليات امل�صرفية

ال�سيد راتب عبداهلل قا�سم عطياين

مدير/دائرة التدريب

ال�سيد �سائد مقداد �أحمد مقدادي

مدير/دائرة �إدارة املخاطر و�أمني �سر جمل�س االدارة

ال�سيد عماد حممود مو�سى عي�سى

مدير/دائرة املتابعة والتح�صيل

املهند�س عبداهلل �صالح �صادق حمد

مدير/دائرة العقار واللوازم

ال�سيدة ليندا حممود �سعيد �شيخ يو�سف

رئي�س/ق�سم امل�ساهمني

ال�سيدة فريوز فتحي �أحمد ذبالح

مراقب امتثال/وحدة مراقبة االمتثال

29

كبار امل�ساهمني
عدد اال�سهم كما يف
31/12/2010

الن�سبة
%

عدد اال�سهم كما يف
31/12/2009

الن�سبة
%

1

بنك فل�سطني

8.139.380

20.00

8.051.429

19.78

2

�شركة �صندوق اال�ستثمار الفل�سطيني

3.788.206

9.31

3.788.206

9.31

3

�شركة بنك االردن

3.636.489

8.94

3.636.489

8.94

4

�شركة اخلليج العربي لال�ستثمارات والنقليات

3.574.414

8.78

3.574.414

8.78

5

�شركة االقبال االردنية للتجارة العامة

3.311.083

8.14

3.311.083

8.14

6

ال�شركة العربية لتوزيع ال�سجائر

2.228.370

5.48

2.228.370

5.48

الرقم

			

ا�سم امل�ساهم

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

ن�شاط التداول على �سهم ال�رشكة

كبار امل�ساهمني يف البنك الإ�سالمي العربي وملكية �أع�ضاء جمل�س الإدارة والإدارة التنفيذية
30
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2010

2009

�سعر االفتتاح

1.17

1.10

�سعر االغالق

0.90

1.15

اعلى �سعر

1.20

1.50

ادنى �سعر

0.86

1.05

قيمة اال�سهم املتداولة «دوالر امريكي»

1.882.219

26.255.882

عدد اال�سهم املتداولة «�سهم»

1.840.856

20.772.092

1.697

4.185

عدد ال�صفقات
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ملكية اع�ضاء جمل�س االدارة واالدارة التنفيذية

جـ  .املزايا واملكاف�أت التي يتمتع بها رئي�س واع�ضاء جمل�س االدارة

�أ.ملكية جمل�س االدارة
ا�سم الع�ضو

الرقم

املن�صب

اجلن�سية

عدد اال�سهم
كما يف 31/12/2010

عدد اال�سهم
كما يف 31/12/2009

الرقم

ا�سم الع�ضو

166.667

11.917

-

135.709

314.293

-

-

-

-

16.834

-

-

-

5.000

-

-

4.000

-

-

-

-

1

�شركة التوفيق انف�ستمنت ميثلها ال�سيد وليد فاخوري

رئي�س املجل�س

اردين

27.785

40.500

1

وليد توفيق فاخوري

رئي�س املجل�س

2

�شركة اخلليج العربي ميثلها ال�سيد يحيى الق�ضماين

نائب الرئي�س

فل�سطيني

3.574.414

3.574.414

2

يحيى ق�ضماين

نائب الرئي�س

16.834

3

ال�شركة العربية لتوزيع ال�سجائر ميثلها ال�سيد راغب العارف

ع�ضو

فل�سطيني

2.228.370

2.228.370

3

�صالح الدين ال�شريف

ع�ضو

5.000

-

4

�شركة اليمامة لال�ستثمارات العامة ميثلها ال�سيد �صالح الدين ال�شريف

ع�ضو

فل�سطيني

1.404.064

1.404.064

4

�شاكر توفيق فاخوري

ع�ضو

4.000

-

-

5

�شركة فرح لالدوات الكهربائية وال�صحية ميثلها ال�سيد �سام بحور

ع�ضو

فل�سطيني

1.378.800

1.378.800

5

�سام بحور

ع�ضو

14.917

-

-

14.917

6

�شركة �صندوق اال�ستثمار الفل�سطيني ميثلها ال�سيد با�سم عبد احلليم

ع�ضو

فل�سطيني

3.788.206

3.788.206

7

�شركة بنك االردن ميثلها ال�سيد هيثم بركات

ع�ضو

اردين

3.636.489

3.636.489

6

راغب العارف

ع�ضو

15.000

-

-

15.000

-

8

�شركة االقبال االردنية ميثلها ال�سيد �شاكر فاخوري

ع�ضو

اردين

3.311.083

3.311.083

7

با�سم عبد احلليم

ع�ضو

8.584

-

-

8.584

-

-

9

�شركة بنك فل�سطني ميثلها ال�سيد عبد اهلل قي�س الغامن

ع�ضو

كويتي

8.139.380

8.051.429

8

عبداهلل قي�س الغامن

ع�ضو

1.000

-

-

1.000

-

-

9

هيثم بركات

ع�ضو

3.667

-

-

3.667

-

-

10

عطية �شنانري

ع�ضو لغاية 2010/9/28

4.000

-

-

4.000

-

-

11

حمي الدين احل�سيني

ع�ضو لغاية 2010/9/28

11.834

-

-

11.834

-

-

96.753

-

135.709

399.129

-

-

ب.ملكية االدارة التنفيذية
الرقم
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املن�صب

الرواتب ال�سنوية
االجمالية

بدل التنقالت
ال�سنوية

املكافات
ال�سنوية

نفقات ال�سفر
ال�سنوية

اجمايل املزايا
ال�سنوية

القرو�ض

ال�ضمانات

ا�سم ال�شخ�ص

عدد اال�سهم

عدد اال�سهم

املن�صب

اجلن�سية

1

ال�سيد عطيه عبد الغفور �شنانري

املدير العام

فل�سطيني

100.000

2

ال�سيدة تغريد �صالح الدين عمرية

م�ساعد املدير العام

فل�سطينية

0

2000

3

ال�سيد اجمد اجلعربي

مدير تنفيذي

فل�سطيني

12.720

12.720

4

ال�سيد حموده ابو عزيزة

مدير تنفيذي

فل�سطيني

0

14.701

كما يف 31/12/2010

كما يف 31/12/2009

101.500

التقرير ال�سنوي 2010

املجموع

166.667

مت منح املزايا واملكاف�أت التي يتمتع بها رئي�س واع�ضاء جمل�س االدارة بناء على نظام املكافات اخلا�ص ب�أع�ضاء جمل�س االدارة واملعتمد يف اجتماع جمل�س االدارة رقم  2010/1بتاريخ .2010/02/18
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د  .املزايا واملكاف�أت التي يتمتع بها ا�شخا�ص االدارة التنفيذية

اف�صاحات �أخرى

الق�ضايا املقامة �ضد البنك

الرواتب ال�سنوية
االجمالية

املكافات
ال�سنوية

مكافات نهاية
اخلدمة

نفقات ال�سفر
ال�سنوية

اجمايل املزايا
ال�سنوية

القرو�ض

ال�ضمانات

1

املدير العام

209.738

35.000

14.981

28.063

287.782

-

-

بلغ عدد الق�ضايا املقامة �ضد البنك ثماين ق�ضايا كما يف  31كانون الأول  ،2010وذلك �ضمن الن�شاط الطبيعي للبنك ،حيث بلغت قيمة الق�ضايا املقامة �ضد البنك كما يف  31كانون الأول  2010و  2009ما يعادل مبلغ 860.371
و  615.465دوالر �أمريكي على التوايل ويف تقدير �إدارة وحمامي البنك ف�إنه لن يرتتب على البنك �أية التزامات با�ستثناء ما مت تخ�صي�صه ملواجهة تلك الق�ضايا.

2

م�ساعد املدير العام لل�ش�ؤون املالية واالدارية

64.245

2.570

5354

-

72.169

78.749

126.165

البيانات املالية الأولية

3

املدير التنفيذي لدائرة العمليات والتنظيم والأنظمة

48.375

1.935

4031

-

54.341

-

-

4

املدير تنفيذي لدائرة اخلزينة و�أ�سواق املال

48.375

1.935

4031

-

54.341

64.103

64.103

5

مدير الدائرة املالية

33.285

1.331

2774

-

37.390

39.073

45.730

مدقق احل�سابات

6

مدير املوارد الب�شرية

36.000

1.440

3000

-

40.440

50.135

89.765

قام بتدقيق البيانات املالية لعام � 2010شركة ارن�ست ويونغ� -سائد عبداهلل

7

مدير تنمية االعمال

50.955

2.293

4246

-

57.494

28.112

64.200

8

مدير دائرة التمويالت املجمعة

33.810

1.352

2818

-

37.980

-

-

9

مدير دائرة الرقابة والتدقيق الداخلي

39.750

-

3313

-

43.063

-

-

10

مدير دائرة �إدارة املخاطر و�أمني �سر جمل�س االدارة

26.086

-

2186

-

28.272

-

-

590.619

47.856

46.734

28.063

713.272

260.172

389.963

الرقم

املجموع

االدارة التنفيذية

ال يوجد اختالف بني البيانات املالية الأولية املف�صح عنها �سابق ًا وبني البيانات النهائية فيما عدا بند عقارات و�آالت ومعدات وبند موجودات �أخرى نتيجة لإعادة تبويب موجودات غري ملمو�سة ،كما مت تعديل بند مكاف�أة �أع�ضاء جمل�س الإدارة يف
اي�ضاح م�صاريف ت�شغيلية �أخرى.

�شكل و�آلية اي�صال املعلومات للم�ساهمني:

.1
.2
.3
.4

1االف�صاح يف بور�صة فل�سطني.
2االف�صاح لهيئة �سوق ر�أ�س املال الفل�سطينية.
3املرا�سالت يف الربيد الر�سمي.
4ال�صحف املحلية.

مت منح الرواتب واملزايا واملكاف�آت التي يتمتع بها ا�شخا�ص االدارة التنفيذية بناء على �سلم الرواتب املعتمد وفقا للتعميم الداخلي للبنك رقم /3ت 2009/بتاريخ  2009/09/14وا�ستنادا لقرار جلنة املخاطر واحلوكمة واالمتثال رقم 2011/1
بتاريخ . 2011/01/06
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تقرير هيئة الفتوى والرقابة ال�شرعية املوحدة
للفرتة املنتهية يف  2010/12/31م
ب�سم اهلل الرحمن الرحيم
احلمد هلل رب العاملني وال�صالة وال�سالم على �سيدنا حممد و�آله و�صحبه....
�إىل م�ساهمي �شركة البنك اال�سالمي العربي امل�ساهمة العامة املحدودة املحرتمني
ال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته،،،
وفق ًا خلطاب التكليف املرفق �صورة منه ،نقدم التقرير التايل:
لقد اطلعنا على املبادئ امل�ستخدمة والعقود املتعلقة باملعامالت والتطبيقات التي طرحتها ال�شركة خالل الفرتة .وقمنا ب�إبداء الر�أي عما اذا كانت ال�شركة التزمت ب�أحكام ومبادئ ال�شريعة اال�سالمية من خالل الفتاوى والقرارات واالر�شادات املحددة
التي مت ا�صدارها من قبلنا.
ً
تقع م�س�ؤولية الت�أكد من �أن ال�شركة تعمل وفقا لأحكام ال�شريعة على الإدارة� .أما م�س�ؤوليتنا فتنح�صر ب�إبداء ر�أي م�ستقل بنا ًء على ما اطلعنا عليه من عمليات ال�شركة ،ويف �إعداد تقرير لكم.
لقد قمنا مبراقبتنا التي ا�شتملت على فح�ص التوثيق واالجراءات املتبعة من ال�شركة على ا�سا�س اختبار كل نوع من انواع العمليات.
لقد قمنا بتخطيط وتنفيذ مراقبتنا من �أجل احل�صول على املعلومات والتف�سريات التي اعتربناها �ضرورية لتزويدنا ب�أدلة تكفي لإعطاء ت�أكيد معقول ب�أن ال�شركة مل تخالف �أحكام ومبادئ ال�شريعة الإ�سالمية.
يف ر�أينا:
�إن العقود والعمليات واملعامالت التي �أبرمتها ال�شركة خالل الفرتة من  2010/1/1م وحتى  2010/12/31م والتي �إطلعنا عليها ال تتعار�ض و�أحكام ومبادئ ال�شريعة الإ�سالمية ،فيما عدا املكا�سب غري ال�شرعية التي حتققت من م�صادر �أخرى.
�إن توزيع الأرباح وحتمل اخل�سارة على ح�ساب الإ�ستثمار يتفق مع الأ�سا�س الذي مت اعتماده من قبلنا واليتعار�ض ومبادئ ال�شريعة اال�سالمية.
�إن جميع املكا�سب التي حتققت من م�صادر �أو بطرق حترمها – �أحكام ومبادئ ال�شريعة الإ�سالمية – قد مت �صرف جزء منها خالل الفرتة يف �أغرا�ض خريية.
�إن احت�ساب الزكاة يتم يف نهاية العام وفق ًا لأحكام ومبادئ ال�شريعة الإ�سالمية.
ن�س�أل اهلل القدير ان يحقق لنا الر�شاد وال�سداد
وال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته،،
د .عروة عكرمة �صربي
د� .شفيق مو�سى عيا�ش
د .حممد �سليم “حممد علي”

تقرير هيئة الفتوى والرقابة ال�شرعية املوحدة
36

رئي�س هيئة الفتوى والرقابة ال�شرعية املوحدة
ع�ضو ًا
ع�ضو ًا ومقرر ًا

املكان والزمان :البرية � 29صفر  1432هـ واملوافق � 3شباط 2011م.
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البنك الإ�سالمي العربي � /شـركة م�ساهـمــة عامـة
القوائم املالية  31 /كانون الأول 2010

تقرير مدققي احل�سابات امل�ستقلني
�إىل م�ساهمي �شركة البنك اال�سالمي العربي امل�ساهمة العامة املحدودة
لقد دققنا القوائم املالية املرفقة ل�شركة البنك الإ�سالمي العربي امل�ساهمة العامة املحدودة (البنك) والتي تتكون من قائمة املركز املايل كما يف  31كانون الأول  2010وقائمة الدخل وقائمة الدخل ال�شامل وقائمة التغريات يف حقوق امللكية وقائمة التدفقات النقدية
وقائمة التغريات يف ح�ساب اال�ستثمار املخ�ص�ص وقائمة م�صادر وا�ستخدامات �أموال �صندوق الزكاة وال�صدقات لل�سنة املنتهية بذلك التاريخ وملخ�ص لأهم ال�سيا�سات املحا�سبية واملعلومات الأخرى.
م�س�ؤولية الإدارة عن القوائم املالية

�إن الإدارة م�س�ؤولة عن �إعداد هذه القوائم املالية وعر�ضها ب�صورة عادلة وفق ًا لأحكام ومبادئ ال�شريعة الإ�سالمية ح�سبما تقرره هيئة الفتوى والرقابة ال�شرعية للبنك وطبق ًا ملعايري املحا�سبة واملراجعة وال�ضوابط للم�ؤ�س�سات املالية الإ�سالمية ال�صادرة عن هيئة
املحا�سبة واملراجعة للم�ؤ�س�سات املالية الإ�سالمية ،وعن الرقابة الداخلية التي تعتربها الإدارة �ضرورية لإعداد قوائم مالية خالية من الأخطاء اجلوهرية �سواء الناجتة عن احتيال �أو خط�أ.
م�س�ؤولية مدققي احل�سابات

�إن م�س�ؤوليتنا هي �إبداء الر�أي حول هذه القوائم املالية ا�ستناد ًا �إىل تدقيقنا .لقد قمنا بتدقيقنا وفق ًا ملعايري التدقيق للم�ؤ�س�سات املالية الإ�سالمية ال�صادرة عن هيئة املحا�سبة واملراجعة للم�ؤ�س�سات املالية الإ�سالمية .تتطلب منا هذه املعايري الإلتزام بقواعد ال�سلوك
املهني وتخطيط وتنفيذ �أعمال التدقيق للح�صول على ت�أكيد معقول ب�أن القوائم املالية خالية من الأخطاء اجلوهرية.
يت�ضمن التدقيق القيام ب�إجراءات للح�صول على �أدلة م�ؤيدة للمبالغ والإي�ضاحات الواردة يف القوائم املالية� .إن اختيار تلك الإجراءات ي�ستند �إىل اجتهاد مدقق احل�سابات مبا يف ذلك تقييم خماطر الأخطاء اجلوهرية يف القوائم املالية �سواء الناجتة عن الإحتيال �أو
اخلط�أ .عند تقييم مدقق احل�سابات للمخاطر ي�أخذ يف الإعتبار نظام الرقابة الداخلي للمن�ش�أة ذي ال�صلة ب�إعداد وعر�ض القوائم املالية ب�صورة عادلة وذلك لت�صميم �إجراءات تدقيق مالئمة للظروف ولي�س بهدف �إبداء ر�أي حول مدى فعالية نظام الرقابة الداخلي
للمن�ش�أة .يت�ضمن التدقيق كذلك تقييم مالئمة ال�سيا�سات املحا�سبية املطبقة ومعقولية التقديرات املحا�سبية التي قامت بها الإدارة� ،إ�ضافة �إىل تقييم العر�ض العام للقوائم املالية.
يف اعتقادنا �أن �أدلة التدقيق التي ح�صلنا عليها كافية ومالئمة وتوفر �أ�سا�س ًا لإبداء الر�أي.
الـــر�أي

يف ر�أينا� ،إن القوائم املالية تُظهر بعدالة ،من كافة النواحي اجلوهرية ،املركز املايل ل�شركة البنك الإ�سالمي العربي امل�ساهمة العامة املحدودة كما يف  31كانون الأول  2010و�أداءها املايل وتدفقاتها النقدية والتغريات يف ح�ساب اال�ستثمار املخ�ص�ص وم�صادر
وا�ستخدامات �أموال �صندوق الزكاة وال�صدقات لل�سنة املنتهية يف ذلك التاريخ وفق ًا لأحكام ومبادئ ال�شريعة الإ�سالمية ح�سبما تقرره هيئة الفتوى والرقابة ال�شرعية للبنك وطبق ًا ملعايري املحا�سبة املالية ال�صادرة عن هيئة املحا�سبة واملراجعة للم�ؤ�س�سات املالية
الإ�سالمية.
�إرن�ست ويـونغ

تقرير مدققي احل�سابات امل�ستقلني
38
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قائمة املركز املايل

 31كانون الأول 2010

�إي�ضاح

2010

2009

دوالر �أمريكي

دوالر �أمريكي

املوجودات

نقد و�أر�صدة لدى �سلطة النقد الفل�سطينية
�أر�صدة لدى بنوك وم�ؤ�س�سات م�صرفية
ا�ستثمارات لدى بنوك �إ�سالمية
متويالت مبا�شرة
موجودات مالية متوفرة للبيع
ا�ستثمارات يف �صكوك حمتفظ بها حتى تاريخ اال�ستحقاق
ا�ستثمارات عقارية
عقارات و�آالت ومعدات
موجودات �أخرى

3

51.069.219

54.764.071

4

18.220.606

27.213.265

5

96.115.879

69.921.438

6

77.987.350

92.173.018

7

7.250.153

7.799.279

8

6.490.000

13.331.380

9

12.447.274

11.388.633

10

7.722.467

6.740.343

11

8.424.968

10.329.972

285.727.916

293.661.399

جمموع املوجودات
املطلوبات وحقوق �أ�صحاب ح�سابات الإ�ستثمار املطلقة وحقوق امللكية
املطلوبات:

ودائع بنوك وم�ؤ�س�سات م�صرفية
ودائع العمالء
ت�أمينات نقدية
خم�ص�صات متنوعة
خم�ص�صات ال�ضرائب
مطلوبات �أخرى

البيانات املالية

12

137.382

5.274.991

13

82.271.674

85.240.071

14

2.595.291

2.058.837

15

1.976.476

1.561.256

16

-

1.275.000

17

3.749.642

2.754.745

90.730.465

98.164.900

146.961.388

145.516.111

جمموع املطلوبات
حقوق �أ�صحاب ح�سابات الإ�ستثمار املطلقة

18

حق ملكية حملة الأ�سهم:

ر�أ�س املال املدفوع
احتياطي اجباري
احتياطي خماطر م�صرفية عامة
التغري املرتاكم يف القيمة العادلة لال�ستثمارات املالية
التغري املرتاكم يف القيمة العادلة لال�ستثمارات العقارية
احتياطيات �أخرى
(اخل�سائر املرتاكمة) الأرباح املدورة
�صايف حقوق امللكية
جمموع املطلوبات وحقوق �أ�صحاب ح�سابات الإ�ستثمار املطلقة وحقوق امللكية
ح�ساب اال�ستثمار املخ�ص�ص

40
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19

40.696.939

40.696.939

20
20
7
9
20

2.095.689
1.734.882
309.996
4.329.367
952.579
()2.083.389

2.095.689
1.734.882
290.160
4.023.321
952.579
186.818

48.036.063

49.980.388

285.727.916

293.661.399

47.985.863

71.101.855

41

�إي�ضاح

2010

2009

دوالر �أمريكي

دوالر �أمريكي

الإيرادات

�إيرادات التمويل والإ�ستثمارات

21

7.999.107

8.462.232

ينزل :عائد ا�صحاب ح�سابات اال�ستثمار املطلقة

22

()214.388

()431.393

7.784.719

8.030.839

741.152

1.606.498

�صايف �إيرادات العموالت

23

1.797.533

1.617.704

�أرباح عمالت �أجنبية

24

1.382.145

2.468.913

�إيرادات �أخرى

26

370.901

297.378

12.076.450

14.021.332

ح�صة البنك من �إيرادات التمويل والإ�ستثمارات
ح�صة البنك كم�ضارب من �إيرادات ح�ساب اال�ستثمار املخ�ص�ص

�إجمايل الإيرادات

قائمة الدخل
لل�سنة املنتهية
يف  31كانون الأول 2010

قائمة الدخل ال�شامل
لل�سنة املنتهية
يف  31كانون الأول 2010

لل�سنة املنتهية يف  31كانون الأول

(خ�سارة) ربح ال�سنة

نفقات املوظفني

27

4.316.378

م�صاريف ت�شغيلية �أخرى

28

3.563.642

2.898.707

ا�ستهالكات واطفاءات

29

1.698.522

1.474.237

الزكاة ال�شرعية

30

480.000

515.000

غرامات �سلطة النقد الفل�سطينية

31

58.221

84.885

خ�سائر تدين ا�ستثمارات

8،5

1.951.969

1.450.000

خ�سائر موجودات مالية

25

452.615

794.234

خم�ص�ص ق�ضايا

15

126.531

40.179

خم�ص�ص تدين التمويالت املبا�شرة

6

1.611.885

84.839

�إجمايل امل�رصوفات

14.259.763

11.396.300

(اخل�سارة) الربح قبل ال�رضائب

()2.183.313

2.625.032

()86.894

()1.622.982

()2.270.207

1.002.050

()0.056

0.025

م�صروف ال�ضرائب

16

(خ�سارة) ربح ال�سنة
احل�صة اال�سا�سية واملخف�ضة لل�سهم من (خ�سارة) ربح ال�سنة

42

34

دوالر �أمريكي

دوالر �أمريكي

()2.270.207

1.002.050

بنود الدخل ال�شامل الأخرى

�أرباح موجودات مالية متوفرة للبيع غري متحققة

19.836

542.745

�أرباح تقييم الإ�ستثمارات العقارية غري متحققة

306.046

667.267

()1.944.325

2.212.062

�صايف الدخل ال�شامل لل�سنة

امل�رصوفات

4.054.219

2010

2009

قائمة التغريات يف حقوق
امللكية
لل�سنة املنتهية
يف  31كانون الأول 2010

التغري املرتاكم يف القيمة العادلة

الإحتياطيات

ر�أ�س املال
املدفوع

�إجباري

خماطر م�صرفية
عامة

�أخرى

دوالر �أمريكي

دوالر �أمريكي

دوالر �أمريكي

دوالر �أمريكي

لال�ستثمارات
املالية

لال�ستثمارات
العقارية

دوالر �أمريكي

دوالر �أمريكي

(خ�سائر مرتاكمة)
�أرباح مدورة

�صايف حقوق امللكية

دوالر �أمريكي

دوالر �أمريكي

 31كانون الأول 2010
الر�صيد يف بداية ال�سنة

الدخل ال�شامل لل�سنة
الر�صيد يف نهاية ال�سنة

40.696.939

2.095.689

1.734.882

952.579

290.160

4.023.321

186.818

49.980.388

-

-

-

-

19.836

306.046

()2.270.207

()1.944.325

40.696.939

2.095.689

1.734.882

952.579

309.996

4.329.367

()2.083.389

48.036.063

 31كانون الأول 2009
الر�صيد يف بداية ال�سنة

الدخل ال�شامل لل�سنة
توزيعات �أ�سهم– �إي�ضاح ()19
املحول �إىل الإحتياطيات
الر�صيد يف نهاية ال�سنة
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38.393.339

1.833.186

1.734.882

-

()252.585

3.356.054

2.703.450

47.768.326

-

-

-

-

542.745

667.267

1.002.050

2.212.062

2.303.600

-

-

-

-

-

()2.303.600

-

-

262.503

-

952.579

-

-

()1.215.082

-

40.696.939

2.095.689

1.734.882

952.579

290.160

4.023.321

186.818

49.980.388
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2009

دوالر �أمريكي

دوالر �أمريكي

�إي�ضاح

قائمة التدفقات النقدية
لل�سنة املنتهية
يف  31كانون الأول 2010

قائمة التدفقات النقدية
لل�سنة املنتهية
يف  31كانون الأول 2010

�أن�شطة الت�شغيل

(اخل�سارة) الربح قبل ال�ضرائب

()2.183.313

2.625.032

تعديالت:

خم�ص�ص تعوي�ض نهاية اخلدمة املدفوع

()273.580

()141.621

()1.277.452

()1.529.278

�ضرائب مدفوعة
زكاة مدفوعة

()515.000

()643.735

�صايف النقد من �أن�شطة الت�شغيل

16.806.024

42.958.932

�أن�شطة الإ�ستثمار

5.690

2.406

�شراء موجودات مالية للمتاجرة

()80.264

-

-

1.926

بيع موجودات مالية للمتاجرة

74.574

74.735

خم�ص�صات متنوعة

438.799

414.522

�شراء موجودات مالية متوفرة للبيع

-

()194.000

خ�سائر تقييم موجودات مالية متوفرة للبيع

483.962

850.271

بيع موجودات مالية متوفرة للبيع

85.000

-

ا�ستهالكات و�إطفاءات

1.698.522

1.474.237

6.331.380

()1.831.380

خم�ص�ص تدين متويالت ائتمانية مبا�شرة

1.611.885

84.839

�شراء عقارات و�آالت ومعدات

()2.337.438

()1.973.934

()3.625

()7.545

�شراء موجودات غري ملمو�سة

()394.085

()35.000

1.951.969

1.450.000

ا�ستثمارات عقارية

()752.595

-

4.003.889

6.895.688

بيع عقارات و�آالت ومعدات

27.127

13.459

2.953.699

()3.946.120

خ�سائربيع موجودات مالية للمتاجرة
خ�سائر تقييم موجودات مالية للمتاجرة

�أرباح ا�ستبعاد عقارات و�آالت ومعدات
خ�سائر تدين ا�ستثمارات

ا�ستثمارات يف �صكوك

التغري يف املوجودات واملطلوبات

�صايف النقد من (امل�ستخدم يف) �أن�شطة اال�ستثمار

االحتياطي االلزامي النقدي

()1.409.153

()476.880

�أن�شطة التمويل

التمويالت املبا�شرة

12.573.783

19.918.392

الزيادة يف ح�سابات اال�ستثمار املطلقة

1.445.277

15.147.692

اال�ستثمارات لدى بنوك �إ�سالمية ت�ستحق لفرتة تزيد عن ثالثة ا�شهر

2.527.645

14.631.974

�صايف النقد من �أن�شطة التمويل

1.445.277

15.147.692

املوجودات االخرى

1.847.936

()2.423.781

الزيادة يف النقد وما يف حكمه

21.205.000

54.160.504

الت�أمينات النقدية

536.454

185.103

121.588.913

67.428.409

()2.968.397

6.640.573

142.793.913

121.588.913

1.759.899

()97.503

ودائع العمالء
املطلوبات االخرى
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�صايف النقد من �أن�شطة الت�شغيل قبل ال�رضائب واملخ�ص�صات والزكاة

18.872.056

45.273.566

النقد وما يف حكمه يف بداية ال�سنة
النقد وما يف حكمه يف نهاية ال�سنة
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قائمة التغريات

2010

2009

دوالر �أمريكي

دوالر �أمريكي

ح�سابات اال�ستثمار املخ�ص�ص – عمالء

ودائع ا�ستثمارية

ودائع ا�ستثمارية

ا�ستثمارات لدى بنوك �إ�سالمية

14.097.327

14.369.874

-

1.704.384

14.097.327

16.074.258

ا�ستثمارات حملية

قائمة م�صادر وا�ستخدامات

يف ح�ساب اال�ستثمار املخ�ص�ص

�أموال �صندوق الزكاة وال�صدقات

يف  31كانون الأول 2010

يف  31كانون الأول 2010

لل�سنة املنتهية

لل�سنة املنتهية

ا�ستثمارات لدى بنوك �إ�سالمية

30.888.536

ا�ستثمارات حملية

3.000.000

5.005.928

47.985.863

71.101.855

�إجمايل الدخل املتحقق خالل ال�سنة

1.000.495

2.388.026

ح�صة البنك كم�ضارب من �إيرادات ح�ساب اال�ستثمار املخ�ص�ص

()741.152

()1.606.498

259.343

781.528

جمموع ح�ساب اال�ستثمار املخ�ص�ص

�صايف دخل �أ�صحاب اال�ستثمار املخ�ص�ص خالل ال�سنة

دوالر �أمريكي

دوالر �أمريكي

م�صادر �أموال �صندوق الزكاة وال�صدقات

الزكاة وال�صدقات غري املوزعة يف بداية ال�سنة

515.000

551.096

الزكاة امل�ستحقة على البنك خالل ال�سنة

480.000

515.000

-

92.639

995.000

1.158.735

حمول من املكا�سب غري ال�شرعية
جمموع م�صادر �أموال �صندوق الزكاة وال�صدقات
ا�ستخدامات �أموال �صندوق الزكاة وال�صدقات

ح�سابات اال�ستثمار املخ�ص�ص – بنوك

50.021.669

2010

2009

املحول اىل ح�ساب �صندوق جلنة زكاة البنك*

515.000

643.735

ر�صيد �صندوق الزكاة وال�صدقات غري املوزع يف نهاية ال�سنة  -اي�ضاح ()17

480.000

515.000

 فيما يلي احلركة على املكا�سب غري ال�رشعية:2010

2009

دوالر �أمريكي

دوالر �أمريكي

م�صادر املكا�سب غري ال�رشعية

فوائد بنكية

352.912

379.047

عوائد متويالت ائتمانية مبا�شرة

206.437

-

7.041

-

566.390

379.047

عوائد �أخرى
جمموع م�صادر املكا�سب غري ال�رشعية
�أوجه ال�رصف

320.811

286.408

-

92.639

جمموع �أوجه ال�رصف**

320.811

379.047

ر�صيد املكا�سب غري ال�رشعية يف نهاية ال�سنة  -اي�ضاح ()17

245.579

-

تربعات
حمول �إىل �صندوق الزكاة وال�صدقات

* ميثل هذا املبلغ الر�صيد الذي مت حتويله من املطلوبات الأخرى �إىل ح�ساب خا�ص �ضمن ودائع العمالء ،وي�شرف على هذا احل�ساب جلنة زكاة م�شكلة من البنك ليتم الت�صرف يف هذا الر�صيد الحق ًا.
** يتم �صرف �أموال الزكاة وفق ًا لأحكام ال�شريعة الإ�سالمية.
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�إي�ضاحات حول القوائم املالية
 31كانون الأول 2010
عــام

ت�أ�س�ست �شركة البنك الإ�سالمي العربي امل�ساهمة العامة امل��ح��دودة (البنك) ومقرها الرئي�سي يف مدينة البرية مبقت�ضى قانون ال�شركات ل�سنة  ،1964و�سجلت يف �سجل مراقب ال�شركات يف فل�سطني حتت رق��م  563201011بتاريخ
 8كانون الثاين .1995
با�شر البنك ن�شاطه امل�صريف يف مطلع عام  .1996يقوم البنك مبمار�سة الأعمال امل�صرفية واملالية والتجارية و�أعمال اال�ستثمار وفق ًا لأحكام ال�شريعة الإ�سالمية وذلك من خالل املركز الرئي�سي مبدينة البرية وفروعه املنت�شرة يف فل�سطني والبالغ عددها
ت�سعة ومكتب واحد.
تخ�ضع عمليات البنك لإ�شراف هيئة فتوى ورقابة �شرعية مكونة من ثالثة �أ�شخا�ص يتم تعيينهم من قبل الهيئة العامة حيـث تقوم هذه اللجنة بتدقيق �أن�شطة ومعامالت البنك امل�صرفية للت�أكد من مطابقتها لأحكام ال�شريعة الإ�سالمية.
قررت الهيئة العامة غري العادية يف اجتماعها املنعقد بتاريخ � 28أيلول  2010زيادة ر�أ�س مال البنك �إىل  50مليون �سهم بقيمة ا�سمية دوالر �أمريكي واحد لل�سهم.
يبلغ ر�أ�س مال البنك املدفوع  40.696.939دوالر �أمريكي بقيمة ا�سمية دوالر �أمريكي واحد لل�سهم.
بلغ عدد موظفي البنك  224و 209موظف ًا كما يف  31كانون الأول  2010و.2009
مت �إقرار هذه القوائم املالية من قبل جمل�س �إدارة البنك بتاريخ � 3آذار .2011
� 1 .2أ�س�س �إعداد القوائم املالية

مت �إعداد هذه القوائم املالية وفق ًا ملعايري املحا�سبة واملراجعة وال�ضوابط للم�ؤ�س�سات املالية الإ�سالمية ال�صادرة عن هيئة املحا�سبة واملراجعة للم�ؤ�س�سات املالية الإ�سالمية وا�ستناد ًا لأحكام ومبادئ ال�شريعة الإ�سالمية ح�سبما تقرره هيئة الرقابة ال�شرعية
للبنك ووفق ًا للقوانني املحلية النافذة وتعليمات �سلطة النقد الفل�سطينية.
مت �إعداد القوائم املالية وفق ًا ملبد�أ الكلفة التاريخية با�ستثناء املوجودات املالية املتوفرة للبيع واملوجودات املالية للمتاجرة واال�ستثمارات العقارية التي تظهر بالقيمة العادلة بتاريخ القوائم املالية.
�إن الدوالر الأمريكي هو عملة �إظهار القوائم املالية والذي ميثل العملة الرئي�سية للبنك.
تُطبق املعايري ال�صادرة عن جمل�س معايري املحا�سبة الدولية والتف�سريات ال�صادرة عن جلنة تف�سريات التقارير املالية الدولية املنبثقة عن جمل�س معايري املحا�سبة الدولية يف حال عدم وجود معايري �صادرة عن هيئة املحا�سبة واملراجعة للم�ؤ�س�سات املالية
الإ�سالمية وحلني �صدور معايري �إ�سالمية حتل حملها.

�إي�ضاحات حول القوائم املالية
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موجودات مالية متوفرة للبيع

 2 .2التغريات يف ال�سيا�سات املحا�سبية

�إن 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 الدولية والتف�سريات ال�صادرة عن جلنة تف�سري التقارير املالية الدولية ال�صادرة حديث ًا .مل ينتج عن تطبيق املعايري
اجلديدة والتعديالت �أي �أثر على املركز �أو الأداء املايل للبنك.
معيار املحا�سبة الدويل رقم  – 32ت�صنيف خيارات حقوق اال�سهم (املعدل)
معيار املحا�سبة الدويل رقم  – 39الأدوات املالية :االعرتاف والقيا�س (املعدل)
التف�سري رقم  :17توزيع الأ�صول غري النقدية على املالكني
التف�سري رقم � :19سداد املطلوبات املالية من خالل �أدوات امللكية
�أ�صدر جمل�س معايري املحا�سبة الدولية املعايري والتف�سريات التالية والتي ال تزال غري نافذة املفعول ومل يتم تطبيقها بعد من قبل البنك:
معيار التقارير املالية الدولية رقم  – 9الأدوات املالية
معيار املحا�سبة الدويل رقم  – 24الإف�صاح عن اجلهات ذات العالقة (املراجع)

�صكوك حمتفظ بها حتى تاريخ الإ�ستحقاق

يتم ت�سجيل املوجودات املالية املحتفظ بها حتى تاريخ اال�ستحقاق عند ال�شراء بالكلفة م�ضاف ًا �إليها م�صاريف االقتناء .ويتم ت�سجيل �أي تدين يف قيمتها يف قائمة الدخل.

 3 .2معلومات القطاعات

القيمة العادلة

قطاع الأعمال ميثل جمموعة من املوجودات والعمليات التي ت�شرتك مع ًا يف تقدمي منتجات �أو خدمات خا�ضعة ملخاطر وعوائد تختلف عن تلك املتعلقة بقطاعات �أعمال �أخرى.
القطاع اجلغرايف يرتبط يف تقدمي منتجات �أو خدمات يف بيئة اقت�صادية حمددة خا�ضعة ملخاطر وعوائد تختلف عن تلك املتعلقة بقطاعات تعمل يف بيئات اقت�صادية �أخرى.

يقوم البنك مبراجعة القيمة العادلة للموجودات املالية يف تاريخ القوائم املالية لتحديد فيما �إذا كانت هنالك م�ؤ�شرات تدل على تدين يف قيمتها �إفرادي ًا �أو على �شكل جمموعة ،ويف حالة وجود مثل هذه امل�ؤ�شرات ف�إنه يتم تقدير القيمة القابلة لال�سرتداد من
�أجل حتديد خ�سارة التدين.

التدين يف قيمة املوجودات املالية

 4 .2ملخ�ص لأهم ال�سيا�سات املحا�سبية

يتم �إجراء تقييم يف تاريخ القوائم املالية لتحديد ما �إذا كان هناك دليل مو�ضوعي يثبت تدين موجودات مالية حمددة� .إذا وجد مثل هذا الدليل ،ف�إنه يتم �إثبات �أية خ�سارة تدين �ضمن قائمة الدخل.
 املوجودات الظاهرة بالكلفة املطف�أة ،ميثل التدين الفرق بني القيمة الدفرتية والقيمة احلالية للتدفقات النقدية املتوقعة. �أدوات امللكية امل�صنفة كموجودات مالية متوفرة للبيع – يت�ضمن الدليل املو�ضوعي انخفا�ض القيمة اجلوهري �أو طويل الأمد .يتم قيا�س جوهرية الإنخفا�ض بالرجوع �إىل الكلفة الأ�صلية لال�ستثمار ،ويتم قيا�س طول �أمد االنخفا�ض بالرجوع �إىل الفرتةالتي انخف�ضت خاللها القيمة العادلة عن القيمة الأ�صلية .ميثل التدين الفرق بني الكلفة الأ�صلية والقيمة العادلة ،بعد تنزيل �أية خ�سارة تدين معرتف بها �سابق ًا �ضمن قائمة الدخل.
� -أدوات الدين امل�صنفة كموجودات مالية التي تظهر بالكلفة– ميثل التدين الفرق بني الكلفة املطف�أة والقيمة العادلة ،بعد تنزيل �أية خ�سارة تدين معرتف بها �سابق ًا �ضمن قائمة الدخل.

تاريخ االعرتاف باملوجودات املالية

يتم االعرتاف ب�شراء وبيع املوجودات املالية يف تاريخ املتاجرة (تاريخ التزام البنك ببيع �أو �شراء املوجودات املالية).
حتقق الإيرادات واالعرتاف بامل�صاريف

يتم حتقق الإيرادات واالعرتاف بامل�صاريف وفق ًا ملبد�أ الإ�ستحقاق با�ستثناء �أرباح عقود التمويالت غري العاملة التي يتم ت�سجيلها حل�ساب �أرباح معلقة وال يتم االعرتاف بها ك�إيرادات .ت�سجل العموالت ك�إيرادات عند تقدمي اخلدمات املتعلقة بها.
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يتم قيد املوجودات املالية املتوفرة للبيع عند ال�شراء بالقيمة العادلة م�ضاف ًا �إليها م�صاريف االقتناء.
يتم قيد عمليات ال�شراء والبيع العادية للموجودات املالية يف تاريخ ال�صفقة وهو تاريخ االلتزام ب�شراء �أو بيع املوجودات املالية� .إن عمليات ال�شراء والبيع العادية للموجودات املالية هي تلك التي يتم فيها حتويل املوجودات املالية خالل الفرتة املحددة وفقاً
للقوانني �أو وفق ًا ملا هو متعارف عليه يف �أنظمة ال�سوق.
�إن �أدوات امللكية امل�صنفة كموجودات مالية متوفرة للبيع هي تلك التي مل يتم ت�صنيفها كموجودات مالية للمتاجرة .الحق ًا للإثبات املبدئيُ ،يعاد تقييم املوجودات املالية املتوفرة للبيع بالقيمة العادلة ويتم قيد الأرباح �أو اخل�سائر غري املحققة كبند من بنود
الدخل ال�شامل الأخرى يف ح�ساب احتياطي موجودات مالية متوفرة للبيع �ضمن حقوق امللكية �إىل �أن:
 يتم التخلي عن هذه املوجودات املالية ،وعندها يتم قيد الأرباح �أو اخل�سائر غري املتحققة املرتاكمة يف قائمة الدخل. يتم �إثبات تدين املوجودات املالية ،وعندها يتم قيد اخل�سائر غري املتحققة املرتاكمة يف قائمة الدخل.يتم �إثبات �إيرادات �أرباح الأ�سهم من هذه الإ�ستثمارات يف قائمة الدخل عند ن�شوء حق لإ�ستالمها.
يتم �إدراج املوجودات املالية املتوفرة للبيع بالكلفة عند عدم �إمكانية حتديد قيمتها العادلة ب�صورة يعتمد عليها.

التقرير ال�سنوي 2010

ح�ساب اال�ستثمار املخ�ص�ص

يتفق البنك مع �أ�صحاب ح�سابات اال�ستثمار املخ�ص�ص على ن�سبة �أرباح تدفع لهم بتاريخ اال�ستحقاق ويتم احت�ساب هذه الن�سبة على �أ�سا�س ح�صول البنك على ن�سبة متفق عليها من الأرباح كعمولة م�ضاربة مقابل ا�ستثمار ودائع العمالء يف جماالت حمددة
بنا ًء على طلبهم ،حيث متثل هذه العمولة الفرق بني ن�سبة الأرباح التي يح�صل عليها البنك من اجلهة التي مت اال�ستثمار لديها والن�سبة املتتفق عليها مع العميل .يتحمل العمـالء الربح �أو اخل�سارة الناجتة عن ال�صفقات امل�ستثمر بها �إال يف حاالت التعدي �أو
التق�صري �أو خمالفة ال�شروط املتفق عليها من قبل البنك حيث يتحمل البنك ما ين�ش�أ ب�سبب ذلك من خ�سائر.
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عائد ا�صحاب ح�سابات اال�ستثمار املطلقة

عقود الإجارة

يتم توزيع الأرباح على �أ�صحاب ح�سابات اال�ستثمار املطلقة ح�سب �سيا�سة التوزيع املعتمدة لدى �إدارة البنك وذلك بعد تنزيل ح�صة البنك كم�ضارب وبالن�سب املحددة يف �سيا�سة التوزيع.
ً
يتم توزيع �أرباح التمويالت واال�ستثمارات املمولة ب�شكل م�شرتك من ح�سابات اال�ستثمارات املطلقة وم�صادر البنك الذاتية (ح�سابات التمويل امل�شرتك) على �أ�سا�س معدل االر�صدة ال�شهرية لهذة اال�ستثمارات .ويتم التوزيع لكافة العمالت وفقا للتايل:

الإجارة هي متليك منفعة بعو�ض وتق�سم �إىل ق�سمني:
الإجارة الت�شغيلية :وهي عقود الإجارة التي ال تنتهي بتملك امل�ست�أجر املوجودات امل�ؤجرة.
الإجارة املنتهية بالتمليك :وهي الإجارة التي تنتهي بتملك امل�ست�أجر املوجودات امل�ؤجرة وت�أخذ عدة �صور ح�سبما ورد يف معيار الإجارة والإجارة املنتهية بالتمليك ال�صادر عن هيئة املحا�سبة و املراجعة للم�ؤ�س�سات املالية والإ�سالمية.
ُتقا�س املوجودات املقتناة بغر�ض الإجارة عند اقتنائها بالتكلفة التاريخية �شاملة النفقات املبا�شرة جلعلها �صاحلة لال�ستعمال ويتم �إدراجها بعد تنزيل الأرباح املعلقة وخم�ص�ص تدين التمويالت ُ .توزع �إيرادات الإجارة مبا يتنا�سب مع الفرتات املالية التي
ي�شملها عقد الإجارة .يتم قيد م�صاريف �صيانة املوجودات امل�ؤجرة يف الفرتة املالية التي حتدث فيها.

ح�صة البنك كم�ضارب
()%

ح�صة �أ�صحاب
ح�سابات التمويل امل�شرتك
()%

ودائع التوفري والت�أمينات النقدية امل�شاركة يف الأرباح

50

50

ودائع لأجل ت�ستحق خالل �شهر

30

70

ودائع لأجل ت�ستحق خالل � 3أ�شهر

25

75

ودائع لأجل ت�ستحق خالل � 6أ�شهر

20

80

ا�ستثمارات عقارية

ودائع لأجل ت�ستحق خالل �سنة

15

85

يتم ت�صنيف العقارات املحتفظ بها لغر�ض الإيجار �أو لأغرا�ض الزيادة يف قيمتها �أو لكليهما ك�إ�ستثمارات عقارية .تدرج اال�ستثمارات العقارية مبدئيا بالكلفة والتي تعد القيمة العادلة للمقابل املدفوع مت�ضمنة تكاليف ال�شراء املتعلقة بالعقار .بعد الإثبات
املبدئي يتم قيا�س جميع الإ�ستثمارات العقارية بالقيمة العادلة ويتم �إثبات التغريات يف القيمة العادلة يف قائمة الدخل ال�شامل .يف حال وجود انخفا�ض يف قيمة هذه العقارات يتم �أخذ خم�ص�ص بقيمة ذلك االنخفا�ض ويحمل �إىل قائمة الدخل يف الفرتة
التي يحدث فيها االنخفا�ض.

الإ�ست�صناع

�إن الإ�ست�صناع هو عقد بيع بني البنك ك�صانع �أو مقاول ومالك العقد (امل�شرتي) ،حيث يتعهد البنك ببناء �أو بت�صنيع مو�ضوع العقد بنا ًء على طلب مالك العقد ووفق ًا ملوا�صفاته ،مقابل �سعر وطريقة �سداد متفق عليهما �سواء ك��ان ذلك
بدفع مبلغ العقد مقدم ًا �أو بالأق�ساط �أو بت�أجيل الدفع �إىل موعد حمدد يف امل�ستقبل .يدرج اال�ست�صناع بالقيمة العادلة بعد تنزيل الأرباح املعلقة وخم�ص�ص تدين التمويالت.
امل�ضاربة

�إن عمليات امل�ضاربة هي ال�شراكة التي يقوم البنك مبوجبها بامل�ساهمة يف ر�أ�س املال .تدرج امل�ضاربة بالقيمة العادلة للمقابل املدفوع بعد تنزيل الأرباح املعلقة وخم�ص�ص تدين التمويالت.

يتم تعديل ن�سب الأرباح املوزعة لأ�صحاب ح�سابات اال�ستثمار املطلقة من قبل الإدارة التنفيذية وذلك اعتماد ًا على م�ؤ�شر الن�سب يف ال�سوق .يتحمل �أ�صحاب ح�سابات اال�ستثمار املطلقة جزء ًا من نفقات املوظفني وم�صاريف الدعاية والإعالن وامل�صاريف
الت�شغيلية وم�صروف خم�ص�ص تدين التمويالت وم�صروف خ�سائر تدين اال�ستثمارات اخلارجية وال�صكوك ،ويتحمل البنك جزء من نفقات املوظفني وباقي امل�صاريف بالكامل مثل م�صاريف جمل�س الإدارة والغرامات واملخالفات واخل�سائر الناجتة عن
حماطر العمليات الت�شغيلية واال�ستهالكات واالطفاءات وهدايا احلج والعمرة والزواج.

عقارات و�آالت ومعدات

تظهر العقارات والآالت واملعدات بالكلفة بعد تنزيل الإ�ستهالك املرتاكم وخ�سائر التدين املرتاكمة �إن وجدت .ت�شمل كلفة العقارات والآالت واملعدات الكلفة املتكبدة لإ�ستبدال �أي من مكونات العقارات والآالت واملعدات وم�صاريف التمويل للم�شاريع الإن�شائية
طويلة الأجل اذا حتققت �شروط االعرتاف .يتم �إثبات جميع النفقات الأخرى يف قائمة الدخل عند حتققها .ال يتم ا�ستهالك الأرا�ضي .يتم احت�ساب الإ�ستهالك با�ستخدام طريقة الق�سط الثابت وفق ًا للعمر االنتاجي املتوقع كما يلي:

�إحتياطي �أرباح املودعني

يف حال وجود زيادة يف الأرباح بعد تعديل ن�سب التوزيع يتم قيد الفرق يف ح�ساب �إحتياطي معدل �أرباح املودعني وذلك ملواجهة تقلبات ن�سبة العائد على ح�سابات اال�ستثمار املطلقة يف ال�سنوات القادمة ،ويكون هذا االحتياطي من حق �أ�صحاب ح�سابات
اال�ستثمار املطلقة ،كما ورد يف معيار املحا�سبة املالية رقم ( )11من معايري املحا�سبة واملراجعة وال�ضوابط للم�ؤ�س�سات املالية الإ�سالمية.

مباين
�أثاث ومعدات وحت�سينات م�أجور
و�سائط نقل
�أجهزة احلا�سب الآيل

عقود التمويل

يتم �إدراج عقود التمويل بالكلفة بعد تنزيل الأرباح املعلقة وخم�ص�ص تدين التمويالت.
يتم تكوين خم�ص�ص تدين لعقود التمويل اذا تبني عدم �إمكانية حت�صيل املبالغ امل�ستحقة للبنك وعندما يتوفر دليل مو�ضوعي على �أن حدث ًا ما قد �أثر �سلب ًا على التدفقات النقدية امل�ستقبلية لعقود التمويل وعندما ميكن تقدير هذا التدين ،وت�سجل قيمة
التدين يف قائمة الدخل.
يتم تعليق �أرباح عقود التمويالت غري العاملة املمنوحة للعمالء وفق ًا لتعليمات �سلطة النقد الفل�سطينية.
يتم �شطب التمويالت يف حال عدم جدوى الإجراءات املتخذة لتح�صيلها بتنزيلها من خم�ص�ص التدين ويتم حتويل �أي فائ�ض يف املخ�ص�ص �إن وجد لقائمة الدخل .يحول املح�صل من التمويالت ال�سابق �شطبها �إىل الإيرادات.
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العمر الإنتاجي
(�سنوات)
50
14-5
10
5

يتم �شطب �أي بند من العقارات والآالت واملعدات و�أي �أجزاء جوهرية منها عند التخل�ص منها �أو عند عدم وجود منفعة �إقت�صادية متوقعة من ا�ستخدام الأ�صل �أو التخل�ص منه .يتم قيد �أي ربح او خ�سارة ناجتة عن �شطب الأ�صل ،والذي ميثل الفرق بني العائد
من التخل�ص و�صايف القيمة الدفرتية للأ�صل ،يف قائمة الدخل.
تتم مراجعة القيم املتبقية للأ�صول والأعمار الإنتاجية وطرق الإ�ستهالك يف كل �سنة مالية ويتم تعديلها الحقا �إن لزم الأمر.
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املوجودات غري امللمو�سة

−املوجودات غري امللمو�سة التي يتم احل�صول عليها من خالل االندماج تقيد بالقيمة العادلة يف تاريخ احل�صول عليها� .أما املوجودات غري امللمو�سة التي يتم احل�صول عليها من خالل طريقة �أخرى غري االندماج فيتم ت�سجيلها بالكلفة.
−يتم ت�صنيف املوجودات غري امللمو�سة على ا�سا�س تقدير عمرها الزمني لفرتة حمددة �أو لفرتة غري حمددة .ويتم اطفاء املوجودات غري امللمو�سة التي لها عمر زمني حمدد خالل هذا العمر ويتم قيد االطفاء يف قائمة الدخل� .أما املوجودات غري
امللمو�سة التي عمرها الزمني غري حمدد فيتم مراجعة التدين يف قيمتها يف تاريخ القوائم املالية ويتم ت�سجيل �أي تدين يف قيمتها يف قائمة الدخل.
−ال يتم ر�سملة املوجودات غري امللمو�سة الناجتة عن اعمال البنك ويتم ت�سجيلها يف قائمة الدخل يف نف�س الفرتة.
−يتم مراجعة �أية م�ؤ�شرات على تدين قيمة املوجودات غري امللمو�سة يف تاريخ القوائم املالية .كذلك يتم مراجعة تقدير العمر الزمني لتلك املوجودات ويتم اجراء �أية تعديالت على الفرتات الالحقة.
−ت�شمل املوجودات غري امللمو�سة �أنظمة وبرامج احلا�سب الآيل وتقوم �إدارة البنك بتقدير العمر الزمني بحيث يتم �إطفاء �أنظمة وبرامج احلا�سب الآيل بطريقة الق�سط الثابت على العمر االنتاجي املتوقع وهو � 5سنوات.

خم�ص�ص ال�رضائب

حت�سب م�صاريف ال�ضرائب امل�ستحقة على �أ�سا�س الأرباح اخلا�ضعة لل�ضريبة ،وتختلف الأرباح اخلا�ضعة لل�ضريبة عن الأرباح املعلنة يف القوائم املالية لأن الأرباح املعلنة ت�شمل �إيرادات غري خا�ضعة لل�ضريبة �أو م�صاريف غري قابلة للتنزيل يف ال�سنة املالية
و�إمنا يف �سنوات الحقة �أو خ�سائر مرتاكمة مقبولة �ضريبي ًا �أو بنود لي�ست خا�ضعة �أو مقبولة التنزيل لأغرا�ض �ضريبية.
حت�سب ال�ضرائب مبوجب الن�سب ال�ضريبية املقررة وفق َا للقوانني والأنظمة والتعليمات لدى ال�سلطة الفل�سطينية.
ً
�إن ال�ضرائب امل�ؤجلة هي ال�ضرائب املتوقع دفعها �أو ا�سرتدادها نتيجة الفروقات الزمنية امل�ؤقتة بني قيمة املوجودات �أو املطلوبات يف القوائم املالية والقيمة التي يتم احت�ساب الربح ال�ضريبي على �أ�سا�سها .وحتت�سب ال�ضرائب امل�ؤجلة وفقا للن�سب ال�ضريبية
التي يتوقع تطبيقها عند ت�سوية الإلتزام ال�ضريبي �أو حتقيق املوجودات ال�ضريبية امل�ؤجلة.
يرتتب للبنك موجودات �ضريبية م�ؤجلة ناجمة عن الفروقات الزمنية امل�ؤقتة اخلا�صة باطفاء م�صاريف ت�أ�سي�س الفروع وخم�ص�صات عقود التمويل غري العاملة وخم�ص�ص تعوي�ض نهاية اخلدمة وغريها ،هذا وقد ارت�أت �إدارة البنك عدم ت�سجيل بع�ضها
ب�سبب عدم التيقن من �إمكانية الإ�ستفادة منها خالل فرتة زمنية حمددة.
احل�صة الأ�سا�سية واملخف�ضة لل�سهم من ربح ال�سنة

وفاء لديون م�ستحقة
املوجودات التي �آلت ملكيتها للبنك
ً

تظهر املوجودات التي �آلت ملكيتها للبنك يف قائمة املركز املايل �ضمن بند «موجودات �أخرى» وذلك بالقيمة التي �آلت بها للبنك �أو القيمة العادلة �أيهما �أقل ،ويعاد تقييمها يف تاريخ القوائم املالية بالقيمة العادلة ب�شكل �إفرادي ،ويتم ت�سجيل �أي تدنٍ يف
قيمتها كخ�سارة يف قائمة الدخل وال يتم ت�سجيل الزيادة ك�إيراد .يتم ت�سجيل الزيادة الالحقة يف قائمة الدخل �إىل احلد الذي ال يتجاوز قيمة التدين الذي مت ت�سجيله �سابق ًا.

يتم احت�ساب الن�صيب الأ�سا�سي لل�سهم يف الأرباح من خالل ق�سمة ربح ال�سنة العائد �إىل حملة الأ�سهم العادية للبنك على املعدل املرجح لعدد الأ�سهم العادية خالل العام.
يتم احت�ساب الربح املخف�ض لل�سهم من خالل ق�سمة ربح ال�سنة العائد �إىل حملة الأ�سهم العادية للبنك (بعد الأخذ يف االعتبار العوائد و�أية �إيرادات �أو نفقات تخ�ص الأ�سهم القابلة للتحويل) على املعدل املرجح لعدد الأ�سهم العادية خالل العام م�ضاف ًا
�إليه املعدل املرجح لعدد الأ�سهم العادية التي يجب �إ�صدارها فيما لو مت حتويل الأ�سهم القابلة للتحويل �إىل �أ�سهم عادية.
النقد وما يف حكمه

الزكاة

يتم احت�ساب الزكاة على الوعاء الزكوي للبنك طبق ًا ملعايري املحا�سبة املالية ال�صادرة عن هيئة املحا�سبة واملراجعة للم�ؤ�س�سات املالية الإ�سالمية با�ستخدام طريقة �صايف الأموال امل�ستثمرة.

وهو النقد والأر�صدة النقدية التي ت�ستحق خالل مدة ثالثة �أ�شهر .ويت�ضمن النقد والأر�صدة لدى �سلطة النقد الفل�سطينية والأر�صدة لدى البنوك وامل�ؤ�س�سات امل�صرفية وتنزل ودائع البنوك وامل�ؤ�س�سات امل�صرفية التي ت�ستحق خالل مدة ثالثة �أ�شهر
والأر�صدة مقيدة ال�سحب.

الإيرادات واملكا�سب غري ال�رشعية

العمالت الأجنبية

يقوم البنك بت�سجيل الإيرادات واملكا�سب غري ال�شرعية يف ح�ساب خا�ص يظهر يف قائمة املركز املايل �ضمن املطلوبات الأخرى .يتم �صرف هذه الإيرادات واملكا�سب على �أوجه الرب والإح�سان ح�سبما تقرره هيئة الرقابة ال�شرعية �أو جلنة الزكاة.
التقــا�ص

يتم �إجراء تقا�ص بني املوجودات املالية واملطلوبات املالية و�إظهار املبلغ ال�صايف يف قائمة املركز املايل فقط عندما تتوفر احلقوق القانونية امللزمة وكذلك عندما يتم ت�سويتها على �أ�سا�س التقا�ص �أو يكون حتقق املوجودات وت�سوية املطلوبات يف نف�س الوقت.

املخ�ص�صات

يتم احت�ساب خم�ص�صات عندما يرتتب على البنك �إلتزامات (قانونية �أو متوقعة) يف تاريخ القوائم املالية نا�شئة عن �أحداث �سابقة على �أن يكون من املرجح ن�شوء هذه الإلتزامات وتوافر �إمكانية حتديد قيمتها ب�شكل مو�ضوعي.
خم�ص�ص تعوي�ض نهاية اخلدمة

يتم احت�ساب خم�ص�ص تعوي�ض نهاية اخلدمة للموظفني على �أ�سا�س راتب �شهر عن كل �سنة من �سنوات اخلدمة و حتى تاريخ القوائم املالية وذلك وفق ًا لنظام املوظفني الداخلي للبنك.

يتم ت�سجيل املعامالت التي تتم بالعمالت الأجنبية خالل ال�سنة ب�أ�سعار ال�صرف ال�سائدة يف تاريخ �إجراء املعامالت.
يتم حتويل �أر�صدة املوجودات واملطلوبات املالية ب�أ�سعار العمالت الأجنبية الو�سطية ال�سائدة يف تاريخ القوائم املالية واملعلنة من �سلطة النقد الفل�سطينية.
يتم حتويل املوجودات غري املالية واملطلوبات غري املالية بالعمالت الأجنبية والظاهرة بالقيمة العادلة يف تاريخ حتديد قيمتها العادلة.
يتم ت�سجيل الأرباح واخل�سائر الناجتة عن حتويل العمالت الأجنبية يف قائمة الدخل.
ا�ستخدام التقديرات

�إن �إعداد القوائم املالية وتطبيق ال�سيا�سات املحا�سبية يتطلب من �إدارة البنك القيام بتقديرات واجتهادات ت�ؤثر يف مبالغ املوجودات واملطلوبات املالية والإف�صاح عن االلتزامات املحتملة .كما �أن هذه التقديرات واالجتهادات ت�ؤثر يف الإيرادات وامل�صاريف
واملخ�ص�صات .وب�شكل خا�ص يتطلب من �إدارة البنك �إ�صدار �أحكام واجتهادات هامة لتقدير مبالغ التدفقات النقدية امل�ستقبلية و�أوقاتها� .إن التقديرات املذكورة مبنية بال�ضرورة على فر�ضيات وعوامل متعددة لها درجات متفاوتة من التقدير وعدم
التيقن و�أن النتائج الفعلية قد تختلف عن التقديرات وذلك نتيجة التغريات الناجمة عن �أو�ضاع وظروف تلك التقديرات يف امل�ستقبل.
يف �إعتقاد �إدارة البنك ب�أن تقديراتها �ضمن القوائم املالية معقولة ومف�صلة على النحو التايل:
−خم�ص�ص تدين التمويالت :يتم مراجعة خم�ص�ص تدين التمويالت �ضمن الأ�س�س املو�ضوعة من قبل �سلطة النقد الفل�سطينية.
−خم�ص�ص ال�ضرائب :يتم حتميل ال�سنة املالية مبا يخ�صها من نفقة ال�ضرائب وفق ًا للأنظمة والقوانني واملعايري املحا�سبية ويتم احت�ساب واثبات خم�ص�ص ال�ضريبة الالزم.
−تقوم الإدارة ب�إعادة تقدير الأعمار الإنتاجية للأ�صول امللمو�سة وغري امللمو�سة ب�شكل دوري لغايات احت�ساب اال�ستهالكات واالطفاءات ال�سنوية اعتمادا على احلالة العامة لتلك الأ�صول وتقديرات الأعمار الإنتاجية املتوقعة يف امل�ستقبل ،ويتم قيد
خ�سارة التدين (�إن وجدت) يف قائمة الدخل.
−تقوم الإدارة مبراجعة دورية للموجودات املالية والتي تظهر بالكلفة لتقدير �أي تدن يف قيمتها ويتم قيد التدين يف قائمة الدخل.
−خم�ص�صات ق�ضائية :ملواجهة �أية التزامات ق�ضائية يتم �أخذ خم�ص�صات لهذه االلتزامات (�إن وجدت) ا�ستناد ًا لر�أي امل�ست�شار القانوين للبنك.
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 . 3نقد و�أر�صدة لدى �سلطة النقد الفل�سطينية

� . 4أر�صدة لدى بنوك وم�ؤ�س�سات م�رصفية

ي�شمل هذا البند ما يلي:

ي�شمل هذا البند ما يلي:

نقد يف اخلزينة

2010

2009

دوالر �أمريكي

دوالر �أمريكي

24.443.870

33.620.681

2010

2009

دوالر �أمريكي

دوالر �أمريكي

بنوك وم�ؤ�س�سات م�رصفية داخل فل�سطني:

ودائع ت�ستحق خالل فرتة ثالثة �أ�شهر

8.603.667

-

8.603.667

-

بنوك وم�ؤ�س�سات م�رصفية خارج فل�سطني:

�أر�صدة لدى �سلطة النقد الفل�سطينية:
متطلبات االحتياطي االلزامي النقدي

22.423.674

21.014.521

ح�سابات جارية وحتت الطلب

4.201.675

128.869

51.069.219

54.764.071

يتعني على البنك االحتفاظ لدى �سلطة النقد الفل�سطينية ب�إحتياطي �إلزامي نقدي مقيد ال�سحب بن�سب مئويـة من كافة ودائع العمالء .ال تعمل �سلطة النقد الفل�سطينية على دفع عوائد على هذه االحتياطيات الإلزامية واحل�سابات اجلارية.
مت تعديل ن�سب االحتياطي الإلزامي على الودائع ح�سب التعميم رقم  2010/67لت�صبح كما يلي:

ح�سابات جارية وحتت الطلب

5.315.105

12.685.761

ودائع ت�ستحق خالل فرتة ثالثة �أ�شهر

4.301.834

14.527.504

9.616.939

27.213.265

18.220.606

27.213.265

 بلغت الأر�صدة لدى البنوك وامل�ؤ�س�سات امل�صرفية التي ال تتقا�ضى عوائد كما يف  31كانون الأول  2010و 2009مبلغ  5.315.105دوالر �أمريكي ومبلغ  12.685.761دوالر �أمريكي على التوايل. ال يوجد �أر�صدة مقيدة ال�سحب كما يف  31كانون الأول  2010و.2009 . 5ا�ستثمارات لدى بنوك ا�سالمية

ي�شمل هذا البند ما يلي:

%
2010

2009

ودائع العمالء بال�شيقل الإ�سرائيلي

9

8

ودائع العمالء بالعمالت الأخرى

9

9

2010

2009

دوالر �أمريكي

دوالر �أمريكي

ا�ستثمارات ت�ستحق خالل فرتة ثالثة �أ�شهر

96.065.144

65.901.089

ا�ستثمارات ت�ستحق لفرتة تزيد عن ثالثة �أ�شهر

2.642.704

5.170.349

98.707.848

71.071.438

()2.591.969

()1.150.000

96.115.879

69.921.438

خم�ص�ص تدين �إ�ستثمارت لدى بنوك �إ�سالمية
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 تظهر التمويالت املبا�شرة بال�صايف بعد تنزيل الأرباح املقبو�ضة مقدم ًا البالغة  6.405.877دوالر �أمريكي و 5.512.586دوالر �أمريكي كما يف  31كانون �أول  2010و 2009على التوايل. بلغت التمويالت املبا�شرة امل�صنفة وفق ًا لتعليمات �سلطة النقد الفل�سطينية بعد تنزيل الأرباح املعلقة  3.256.648دوالر �أمريكي �أي ما ن�سبته ( )4.06٪من �إجمايل التمويالت املبا�شرة كما يف  31كانون الأول  2010مقابل 1.277.357دوالر �أمريكي �أي ما ن�سبته ( )1.38٪من �إجمايل التمويالت املبا�شرة املمنوحة بعد تنزيل الأرباح املعلقة يف نهاية ال�سنة ال�سابقة.
 بلغت التمويالت املبا�شرة املتعرثة وفق ًا لتعليمات �سلطة النقد الفل�سطينية بعد تنزيل الأرباح املعلقة مبلغ  2.874.800دوالر �أمريكي �أي ما ن�سبته ( )3.58%من �إجمايل التمويالت كما يف  31كانون الأول  2010مقابل مبلغ 1.234.743دوالر �أمريكي �أي ما ن�سبته ( )1.33%من �إجمايل التمويالت املبا�شرة املمنوحة يف نهاية ال�سنة ال�سابقة.
 بلغت التمويالت املبا�شرة املمنوحة لل�سلطة الوطنية الفل�سطينية وبكفالتها  5.972.361دوالر �أمريكي �أي ما ن�سبته ( )7.44%من �إجمايل التمويالت كما يف  31كانون الأول  2010مقابل مبلغ  30.763.311دوالر �أمريكي �أي ما ن�سبته( )33.14%من �إجمايل التمويالت يف نهاية ال�سنة ال�سابقة.
 بلغت القيمة العادلة لل�ضمانات املقدمة مقابل التمويالت املمنوحة للعمالء ح�سب تعليمات �سلطة النقد الفل�سطينية مبلغ  67.264.046دوالر �أمريكي و 72.342.151دوالر �أمريكي كما يف  31كانون الأول  2010و 2009على التوايل. بلغت التمويالت املمنوحة لغري املقيمني كما يف  31كانون الأول  2010و 2009مبلغ  92.191دوالر �أمريكي و 105.804دوالر �أمريكي على التوايل. بنا ًء على تعليمات �سلطة النقد الفل�سطينية رقم ( )2008/1مت ا�ستبعاد التمويالت الإئتمانية املبا�شرة املتعرثة والتي م�ضى على تعرثها �أكرث من � 6سنوات من القوائم املالية للبنك .بلغت التمويالت الإئتمانية املبا�شرة امل�ستبعدة من القوائماملالية كما يف  31كانون الأول  2010مبلغ  36.755دوالر �أمريكي كما بلغ ر�صيد املخ�ص�ص والفوائد املعلقة للح�سابات املتعرثة مبلغ  29.398و 7.357دوالر �أمريكي على التوايل.

 فيما يلي احلركة على خم�ص�ص تدين ا�ستثمارات لدى بنوك ا�سالمية:2010

2009

دوالر �أمريكي

دوالر �أمريكي

الر�صيد يف بداية ال�سنة

1.150.000

-

املخ�ص�ص خالل ال�سنة

1.441.969

1.150.000

الر�صيد يف نهاية ال�سنة

2.591.969

1.150.000

 . 6متويالت مبا�رشة

فيما يلي احلركة على خم�ص�ص تدين التمويالت املمنوحة:

ي�شمل هذا البند ما يلي:
2010

2009

دوالر �أمريكي

دوالر �أمريكي

ذمم بيوع املرابحة للآمر بال�شراء

62.059.710

72.659.407

متويل امل�ضاربة

9.141.708

10.334.820

�إجارة منتهية بالتمليك

3.904.556

3.772.006

متويل ا�ست�صناع

4.790.033

5.805.200

353.202

263.323

80.249.209

92.834.756

()81.538

()83.788

()2.180.321

()577.950

77.987.350

92.173.018

ح�سابات جارية مك�شوفة

�أرباح معلقة
خم�ص�ص تدين التمويالت املمنوحة

الر�صيد يف بداية ال�سنة
املخ�ص�ص خالل ال�سنة
ا�ستبعاد متويالت ائتمانية م�ضى على تعرثها �أكرث من �ست �سنوات
فرق تقييم عمالت �أجنبية

2010
دوالر �أمريكي
577.950
1.611.885
()29.398
19.884

2009
دوالر �أمريكي
493.921
84.839
()810

الر�صيد يف نهاية ال�سنة

2.180.321

577.950

فيما يلي احلركة على الأرباح املعلقة:

الر�صيد يف بداية ال�سنة
ارباح معلقة خالل ال�سنة
ارباح معلقة حولت للإيرادات
ا�ستبعاد متويالت ائتمانية م�ضى على تعرثها �أكرث من �ست �سنوات
فرق تقييم عمالت �أجنبية
ر�صيد نهاية ال�سنة
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2010
دوالر �أمريكي
83.788
41.163
()37.516
()7.357
1.461

2009
دوالر �أمريكي
85.712
29.202
()30.946
()180

81.538

83.788
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 . 7موجودات مالية متوفرة للبيع

فيما يلي توزيع التمويالت االئتمانية بعد تنزيل الأرباح املعلقة ح�سب الن�شاط االقت�صادي للعمالء:

ت�شمل املوجودات املالية املتوفرة للبيع ما يلي:
ال�صناعة والتجارة

قطاع الت�صنيع
قطاع الزراعة
�شركات اخلدمات املالية

 31كانون الأول 2010
دوالر �أمريكي

 31كانون الأول 2009
دوالر �أمريكي

10.026.834
325.739
5.070.278

6.272.121
330.248
-

15.422.851

6.602.369

-

5.000.000

القطاع اخلدماتي

�أخرى
جتارة باجلملة واملفرق

جتارة داخلية
جتارة خارجية
متويل �شراء �أدوات لأ�صحاب املهن
عقارات و�إن�شاءات

�سكن للإقامة الدائمة وحت�سني ظروف امل�سكن
عقارات جتارية وا�ستثمارية
الأرا�ضي

لالقتناء ال�شخ�صي
لال�ستثمار
متويالت ا�ستهالكية

متويل ال�سيارات
متويل ال�سلع اال�ستهالكية
قطاع عام

ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية

60

-

2010

5.000.000

18.186.949
1.082.436

11.707.009
6.710.313
798.778

19.269.385

19.216.100

11.880.863
9.544.256

8.525.910
7.977.222

21.425.119

16.503.132

2009

حملي

�أجنبي

جمموع

حملي

�أجنبي

جمموع

دوالر �أمريكي

دوالر �أمريكي

دوالر �أمريكي

دوالر �أمريكي

دوالر �أمريكي

دوالر �أمريكي

�أوراق مالية مدرجة يف الأ�سواق املالية

1.306.264

-

1.306.264

1.253.060

-

1.253.060

�أوراق مالية غري مدرجة يف الأ�سواق املالية

5.110.635

833.254

5.943.889

5.110.635

1.435.584

6.546.219

6.416.899

833.254

7.250.153

6.363.695

1.435.584

7.799.279

 تت�ضمن الأوراق املالية غري املدرجة يف الأ�سواق املالية كما يف  31كانون الأول  2010ا�ستثمارات تظهر بالكلفة مببلغ  5.943.889دوالر �أمريكي بعد تنزيل خ�سائر التدين املرتاكمة .يف ر�أي الإدارة ف�إن القيمة العادلة للأوراق املالية غرياملتداولة ال تختلف جوهري ًا عن قيمتها الظاهرة يف القوائم املالية.
 تت�ضمن حمفظة الأوراق املالية غري املدرجة كما يف  31كانون الأول  2010مبلغ  5.110.635دوالر �أمريكي ميثل �إ�ستثمار البنك يف �شركة ال�شمال ال�صناعية (ال�شركة) يف منطقة جنني .قامت ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية با�ستمالكجزء من �أرا�ضي ال�شركة مبوجب قرار جمل�س الوزراء الفل�سطيني بتاريخ � 17أيلول  2000القا�ضي با�ستمالك �أرا�ضي مبحافظة جنني ل�صالح م�شروع املنطقة ال�صناعية .وفق ًا ملا ورد يف كتاب وزير املالية لل�شركة بتاريخ  4ني�سان ،2004
�ستح�صل ال�شركة على تعوي�ض عادل مقابل ح�ص�صها يف قطع الأرا�ضي امل�ستملكة حاملا يتم االنتهاء من الرتتيبات الفنية لتقدير قيمة الأرا�ضي التي مت �إ�ستمالكها وفق ًا لأحكام قانون اال�ستمالك رقم ( )2لعام  1953املعمول به يف حمافظات
ال�ضفة الغربية .حتى تاريخه مل يتم تعوي�ض ال�شركة عن تلك الأرا�ضي.

فيما يلي احلركة على ح�ساب احتياطي موجودات مالية متوفرة للبيع خالل ال�سنة:

3.719.145
11.257.124

3.211.470
9.065.960

2010

2009

14.976.269

12.277.430

دوالر �أمريكي

دوالر �أمريكي

ر�صيد بداية ال�سنة

290.160

()252.585

�أرباح غري متحققة

19.836

100.012

-

442.733

309.996

290.160

1.974.651
1.127.035

1.342.042
1.046.584

3.101.686

2.388.626

5.972.361
5.972.361

30.763.311
30.763.311

80.167.671

92.750.968

ما مت قيده يف قائمة الدخل ب�سبب التدين يف القيمة العادلة
ر�صيد نهاية ال�سنة
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 . 8ا�ستثمارات يف �صكوك حمتفظ بها حتى تاريخ اال�ستحقاق

فيما يلي احلركة على ح�ساب احتياطي اال�ستثمارات العقارية خالل ال�سنة:
2010

2009

دوالر �أمريكي

دوالر �أمريكي

�صكوك �إ�سالمية حمتفظ بها حتى تاريخ اال�ستحقاق

7.300.000

13.631.380

خم�ص�ص تدين �إ�ستثمارات يف �صكوك حمتفظ بها حتى تاريخ الإ�ستحقاق

()810.000

()300.000

ر�صيد نهاية ال�سنة

6.490.000

13.331.380

ر�صيد بداية ال�سنة
�أرباح غري متحققة
ر�صيد نهاية ال�سنة

2010

2009

دوالر �أمريكي
4.023.321
306.046
4.329.367

دوالر �أمريكي
3.356.054
667.267
4.023.321

 . 10عقارات و�آالت ومعدات

ي�شمل هذا البند ما يلي:
فيما يلي احلركة على خم�ص�ص تدين ا�ستثمارات يف �صكوك حمتفظ بها حتى تاريخ الإ�ستحقاق:

املباين

�أثاث ومعدات
وحت�سينات م�أجور

و�سائط نقل

�أجهزة
احلا�سب الآيل

املجموع

دوالر �أمريكي

دوالر �أمريكي

دوالر �أمريكي

دوالر �أمريكي

دوالر �أمريكي

-

8.528.838

501.853

2.525.502

11.556.193

الإ�ضافات

876.219

1.453.390

54.000

236.775

2.620.384

اال�ستبعادات

-

()70.124

()25.113

()489

()95.726

 31كانون الأول 2010
2010

2009

دوالر �أمريكي

دوالر �أمريكي

الر�صيد يف بداية ال�سنة

300.000

-

املخ�ص�ص خالل ال�سنة

510.000

300.000

الر�صيد يف نهاية ال�سنة

810.000

300.000

الكلفة:

الر�صيد يف بداية ال�سنة

الر�صيد يف نهاية ال�سنة

الإ�ستهالك املرتاكم:

 . 9ا�ستثمارات عقارية

�إ�ستهالك مرتاكم يف بداية ال�سنة

فيما يلي تفا�صيل احلركة التي متت على اال�ستثمارات العقارية:

ا�ستهالك ال�سنة
2010
دوالر �أمريكي
11.388.633

2009
دوالر �أمريكي
10.721.366

�إ�ضافات

752.595

-

التغري يف القيمة العادلة خالل ال�سنة

306.046

667.267

12.447.274

11.388.633

ر�صيد بداية ال�سنة

ر�صيد نهاية ال�سنة
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876.219

9.912.104

530.740

2.761.788

14.080.851

ا�ستبعادات
اال�ستهالك املرتاكم يف نهاية ال�سنة
�صايف القيمة الدفرتية للعقارات والآالت واملعدات
م�شاريع حتت التنفيذ *
�صايف العقارات والآالت واملعدات كما يف  31كانون الأول 2010
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-

3.926.450

207.419

1.313.553

5.447.422

4.381

833.671

53.403

440.357

1.331.812

-

()48.699

()23.037

()488

()72.224

4.381

4.711.422

237.785

1.753.422

6.707.010

871.838

5.200.682

292.955

1.008.366

7.373.841

-

348.626

-

-

348.626

871.838

5.549.308

292.955

1.008.366

7.722.467
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 31كانون الأول 2009

�أثاث ومعدات وحت�سينات م�أجور

و�سائط نقل

�أجهزة احلا�سب الآيل

املجموع

الكلفة:
الر�صيد يف بداية ال�سنة
الإ�ضافات
اال�ستبعادات

دوالر �أمريكي
5.881.118
2.649.535
()1.815

دوالر �أمريكي
469.171
58.000
()25.318

دوالر �أمريكي
2.371.471
154.031
-

دوالر �أمريكي
8.721.760
2.861.566
()27.133

الر�صيد يف نهاية ال�سنة

8.528.838

501.853

2.525.502

11.556.193

الإ�ستهالك املرتاكم:
�إ�ستهالك مرتاكم يف بداية ال�سنة
ا�ستهالك ال�سنة
ا�ستبعادات
اال�ستهالك املرتاكم يف نهاية ال�سنة
�صايف القيمة الدفرتية للعقارات والآالت واملعدات
م�شاريع حتت التنفيذ *
�صايف العقارات والآالت واملعدات كما يف  31كانون الأول 2009

3.234.847
691.603
3.926.450
4.602.388
631.572

181.160
47.478
()21.219
207.419
294.434
-

916.029
397.524
1.313.553
1.211.949
-

4.332.036
1.136.605
()21.219
5.447.422
6.108.771
631.572

5.233.960

294.434

1.211.949

6.740.343

وفاء لديون:
* فيما يلي تفا�صيل املوجودات التي �آلت ملكيتها للبنك
ً

تاريخ التملك
الأرا�ضي
�أر�ض رقم  – 36/15رام اهلل

 25كانون الثاين 2005

كانون الأول 2010

647.937

250.000

250.000

�أر�ض رقم  – 20067/23جنني

 29كانون الأول 2004

كانون الأول 2010

303.996

207.518

207.518

�أر�ض رقم  – 20073/20/39جنني

 12ت�شرين الثاين 2003

كانون الأول 2010

24.312

21.156

20.203

�أر�ض  – 20073/4/25جنني

 12ت�شرين الثاين 2003

كانون الأول 2010

29.791

21.157

21.157

1.006.036

499.831

498.878

وفاء لديون:
 فيما يلي تفا�صيل احلركة على ح�ساب املوجودات التي �آلت ملكيتها للبنكً

* ميثل ر�صيد امل�شاريع حتت التنفيذ كما يف  31كانون الأول  2010قيمة �أعمال ت�شطيب وتو�سيع وحت�سينات م�أجور لفرعي رام اهلل وجنني� .إن القيمة التقديرية ال�ستكمال امل�شاريع حتت التنفيذ تقدر مببلغ  2.661.374دوالر �أمريكي.
 . 11موجودات �أخرى

ر�صيد بداية ال�سنة
فرق تقييم

ي�شمل هذا البند ما يلي:

�شيكات املقا�صة
ذمم مدينة و�سلف وم�صاريف م�ؤقتة
�إيرادات م�ستحقة غري مقبو�ضة
موجودات �آلت ملكيتها للبنك وفا ًء لديون *
موجودات غري ملمو�سة**
موجودات �ضريبية م�ؤجلة ***
م�صاريف مدفوعة مقدم ًا
قرطا�سية ومطبوعات
متفرقة
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2010
دوالر �أمريكي
5.917.144
949.473
303.985
499.831
516.180
84.442
77.793
64.334
11.786
8.424.968

تاريخ �آخر تخمني

القيمة ال�سوقية
2010
دوالر �أمريكي

القيمة الدفرتية
2009
2010
دوالر �أمريكي
دوالر �أمريكي

ر�صيد نهاية ال�سنة

2010
دوالر �أمريكي
498.878
953
499.831

2009
دوالر �أمريكي
499.831
()953
498.878

2009
دوالر �أمريكي
7.151.658
893.408
907.945
498.878
488.806
168.884
133.461
75.340
11.592

2010

2009

دوالر �أمريكي

دوالر �أمريكي

ر�صيد بداية ال�سنة

488.806

791.438

�إ�ضافات

394.085

35.000

�إطفاء

()366.711

()337.632

10.329.972

ر�صيد نهاية ال�سنة

516.180

488.806

** فيما يلي تفا�صيل احلركة على ح�ساب املوجودات غري امللمو�سة:
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*** فيما يلي تفا�صيل احلركة على ح�ساب املوجودات ال�رضيبية امل�ؤجلة:
2010

2009

دوالر �أمريكي

دوالر �أمريكي

ر�صيد بداية ال�سنة

168.884

253.326

�إطفاء خالل ال�سنة

()84.442

()84.442

84.442

168.884

ر�صيد نهاية ال�سنة

 ي�شمل �إجمايل الودائع ودائع العمالء والت�أمينات النقدية وحقوق �أ�صحاب ح�سابات اال�ستثمار املطلقة. بلغت قيمة الودائع املحجوزة مقيدة ال�سحب مبلغ  2.643.016دوالر �أمريكي ومبلغ  2.982.245دوالر �أمريكي كما يف  31كانون الأول  2010و 31كانون الأول � 2009أي ما ن�سبته  % 1.14و % 1.28من �إجمايل الودائع على التوايل. بلغت قيمة الودائع احلكومية مبلغ  1.417.719دوالر �أمريكي ومبلغ  9.021.768دوالر �أمريكي كما يف  31كانون الأول  2010و 31كانون الأول � 2009أي ما ن�سبته  % 0.61و 3.88%من �إجمايل الودائع على التوايل. بلغت قيمة الودائع �شبه احلكومية مبلغ  1.434.646دوالر �أمريكي ومبلغ  1.385.384دوالر �أمريكي كما يف  31كانون الأول  2010و 31كانون الأول � 2009أي ما ن�سبته  % 0.62و % 0.60من �إجمايل الودائع على التوايل. بلغت قيمة الودائع اجلامدة مبلغ  1.813.181دوالر �أمريكي ومبلغ  1.158.824دوالر �أمريكي كما يف  31كانون الأول  2010و 31كانون الأول � 2009أي ما ن�سبته  % 0.78و % 0.50من �إجمايل الودائع على التوايل. بلغت قيمة الودائع التي ال ي�ستوفى عليها عائد مبلغ  84.866.965دوالر �أمريكي ومبلغ  87.298.908دوالر �أمريكي كما يف  31كانون الأول  2010و 31كانون الأول � 2009أي ما ن�سبته  % 36.61و % 37.5من �إجمايل الودائع على التوايل. . 14ت�أمينات نقدية

 . 12ودائع بنوك وم�ؤ�س�سات م�رصفية

ت�أمينات نقدية مقابل متويالت مبا�شرة

ي�شمل هذا البند ما يلي:

ت�أمينات نقدية مقابل متويالت غري مبا�شرة
2010

ودائع ت�ستحق خالل فرتة ثالثة �أ�شهر

2009

داخل فل�سطني

خارج فل�سطني

املجموع

داخل فل�سطني

خارج فل�سطني

املجموع

دوالر �أمريكي

دوالر �أمريكي

دوالر �أمريكي

دوالر �أمريكي

دوالر �أمريكي

دوالر �أمريكي

81.279

56.103

137.382

2.096.231

3.178.760

5.274.991

81.279

56.103

137.382

2.096.231

3.178.760

5.274.991

دوالر �أمريكي

دوالر �أمريكي

1.966.547

1.351.232

628.744

707.605

2.595.291

2.058.837

 . 15خم�ص�صات متنوعة

ي�شمل هذا البند املخ�ص�صات التالية:

 . 13ودائع العمالء

 31كانون الأول 2010

ر�صيد
بداية ال�سنة
دوالر �أمريكي

املكون
خالل ال�سنة
دوالر �أمريكي

امل�ستخدم
خالل ال�سنة
دوالر �أمريكي

ر�صيد
نهاية ال�سنة
دوالر �أمريكي

تعوي�ض نهاية اخلدمة

1.521.078

312.268

()273.580

1.559.766

40.179

126.531

-

166.710

-

250.000

-

250.000

1.561.257

688.799

()273.580

1.976.476

ق�ضايا مرفوعة على البنك

ي�شمل هذا البند ما يلي:
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2010

2009

خم�ص�صات �أخرى
2010

2009

دوالر �أمريكي

دوالر �أمريكي

 31كانون الأول 2009

ح�سابات جارية وحتت الطلب

70.943.205

73.368.564

تعوي�ض نهاية اخلدمة

ودائع التوفري -الزواج

11.328.469

11.871.507

ق�ضايا مرفوعة على البنك

82.271.674

85.240.071
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1.288.355

374.343

()141.621

1.521.077

-

40.179

-

40.179

1.288.355

414.522

()141.621

1.561.256
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 . 17مطلوبات �أخرى

 . 16خم�ص�صات ال�رضائب

ي�شمل هذا البند ما يلي:

لقد كانت احلركة على ح�ساب خم�ص�صات ال�ضرائب خالل ال�سنة املنتهية يف  31كانون الأول  2010وال�سنة املنتهية يف  31كانون الأول  2009كما يلي:

ر�صيد بداية ال�سنة
التخ�صي�ص لل�سنة
التخ�صي�ص ل�سنوات �سابقة
الت�سديد خالل ال�سنة
ر�صيد نهاية ال�سنة

2010
دوالر �أمريكي
1.275.000
2.452
()1.277.452
-

2009
دوالر �أمريكي
1.265.738
1.275.000
263.540
()1.529.278

تربعات م�ستحقة
�شيكات م�صدقة
زكاة م�ستحقة
مكا�سب غري �شرعية
عائد �أ�صحاب ح�سابات اال�ستثمار املطلقة امل�ستحق
ايجارات مقبو�ضة مقدم ًا
�أمانات م�ؤقتة
ذمم موردين
�ضرائب م�ستحقة على الرواتب
ارباح م�ستحقة لأ�صحاب ح�سابات اال�ستثمار املخ�ص�ص
مكاف�أة اع�ضاء جمل�س االدارة
�أر�صدة دائنة اخرى

1.275.000

متثل ال�رضائب الظاهرة يف قائمة الدخل ما يلي:

ال�ضرائب امل�ستحقة عن ال�سنة
�ضرائب الدخل امل�ستحقة عن �سنوات �سابقة
اطفاء موجودات �ضريبة م�ؤجلة
ر�صيد نهاية ال�سنة

2010
دوالر �أمريكي
2.452
84.442

2009
دوالر �أمريكي
1.275.000
263.540
84.442

86.894

1.622.982

ن�سبة ال�رضيبة الفعلية
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دوالر �أمريكي

دوالر �أمريكي

984.950
891.615
480.000
245.579
229.609
172.500
127.788
90.012
82.773
46.860
397.956
3.749.642

1.343.257
515.000
265.871
172.500
139.628
96.884
65.477
17.708
73.333
65.087
2.754.745

 . 18حقوق �أ�صحاب ح�سابات اال�ستثمار املطلقة

فيما يلي ملخ�ص ت�سوية الربح املحا�سبي مع الربح ال�رضيبي:

(اخل�سارة) الربح املحا�سبي للبنك
(اخل�سارة) الربح اخلا�ضع ل�ضريبة القيمة امل�ضافة
�ضريبة القيمة امل�ضافة القانونية ()14.5%
�ضريبة القيمة امل�ضافة على الرواتب
�إيرادات خا�ضعة ل�ضريبة الدخل
الربح اخلا�ضع ل�ضريبة الدخل
�ضريبة الدخل القانونية ()15%
ال�ضرائب امل�ستحقة عن ال�سنة

2010

2009

2010
دوالر �أمريكي
()2.183.313
()1.029.836
130.416
()340.496
1.939.888
699.972
104.996
-

2009
دوالر �أمريكي
2.625.032
5.195.091
()657.894
()423.157
4.114.040
617.106
1.275.000

%0

% 48

ي�شمل هذا البند ما يلي:

ودائع لأجل
ودائع توفري -احلج والعمرة
ت�أمينات نقدية م�شاركة يف الأرباح مقابل متويالت مبا�شرة
�إحتياطي معدل �أرباح املودعني*

2010

2009

دوالر �أمريكي

دوالر �أمريكي

60.952.746
85.056.276
929.200
23.166
146.961.388

66.758.638
77.256.241
1.330.769
170.463
145.516.111

* وفق ًا ملعيار املحا�سبة املالية رقم ( )11من معايري املحا�سبة واملراجعة وال�ضوابط للم�ؤ�س�سات املالية اال�سالمية ،مت اقتطاع �إحتياطي معدل الأرباح للمحافظة على م�ستوى معني من عائد اال�ستثمار لأ�صحاب ح�سابات اال�ستثمار املطلقة.

ح�صل البنك خالل عام  2010على خمال�صة نهائية من دائرتي �ضريبة الدخل والقيمة امل�ضافة عن نتائج �أعماله لعام .2009
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فيما يلي احلركة على �إحتياطي معدل �أرباح املودعني:

ر�صيد بداية ال�سنة
اال�ضافات

اال�ستبعادات  -اي�ضاح (* )22
ر�صيد نهاية ال�سنة

2010

2009

دوالر �أمريكي

دوالر �أمريكي

170.463
()147.302

170.463
-

23.161

170.463

 . 20الإحتياطيات
 -الإحتياطي الإجباري

وفق ًا لقانون ال�شركات وقانون امل�صارف يقتطع ما ن�سبته  10%من الأرباح ال�صافية قبل ال�ضرائب �سنوي ًا تخ�ص�ص حل�ساب الإحتياطي الإجباري .ال يجوز وقف هـذا االقتطاع قبل �أن يبلغ جمموع املبالغ املتجمعة لهذا احل�ساب ما يعادل ر�أ�سمال البنك.
ال يجوز توزيع الإحتياطي الإجباري على امل�ساهمني �إال مبوافقة م�سبقة من �سلطة النقد الفل�سطينية.

� -إحتياطي خماطر م�رصفية عامة

ميثل هذا البند قيمة �إحتياطي خماطر م�صرفية عامة الذي يتم اقتطاعه وفق ًا لتعليمات �سلطة النقد الفل�سطينية بن�سبة  1.5%من التمويالت املبا�شرة و 0.5%من التمويالت غري املبا�شرة .ال يجوز ا�ستخدام �أي جزء من �إحتياطي املخاطر
�أو تخفي�ضه على �أي وجه �إال مبوافقة م�سبقة من �سلطة النقد الفل�سطينية� .سي�ؤول ر�صيد احتياطي املخاطر امل�صرفية العامة يف حالة انتفاء احلاجة �إليه اىل م�ساهمي البنك.

*بهدف حتقيق العدالة يف التوزيع فقد مت حتويل مبلغ  147.302دوالر �أمريكي من ح�ساب �إحتياطي معدل �أرباح املودعني �إىل �أ�صحاب ح�سابات اال�ستثمار املطلقة وذلك لزيادة ن�سبة الأرباح املوزعة على �أ�صحاب ح�سابات اال�ستثمار املطلقة متا�شي ًا مع
�أ�سعار العائد يف ال�سوق.
فيما يلي معدل العائد املدفوع حل�سابات اال�ستثمار املطلقة ح�سب العملة:
العملة

الدوالر الأمريكي
الدينار الأردين
ال�شيقل اال�سرائيلي
اليورو

2010

2009

%
0.37
0.47
0.29
0.37

%
0.55
0.78
0.17
0.47

� -إحتياطيات �أخرى

وفق ًا ملعيار املحا�سبة املالية رقم ( )11من معايري املحا�سبة واملراجعة وال�ضوابط للم�ؤ�س�سات املالية اال�سالمية ،مت اقتطاع �أحتياطيات �أخرى للمحافظة على م�ستوى معني من عائد اال�ستثمار لأ�صحاب ح�سابات اال�ستثمار املطلقة ولأ�صحاب حقوق
امللكية.

� . 21إيرادات التمويل والإ�ستثمارات

ي�شمل هذا البند ما يلي:

ايرادات بيوع املرابحة للآمر بال�شراء
عوائد ا�ستثمارات لدى بنوك �إ�سالمية
ايرادات متويل امل�ضاربة
ايرادات متويل ا�ست�صناع
ايرادات �إجارة منتهية بالتمليك

 . 19ر�أ�س املال املدفوع

ي�شمل هذا البند ما يلي:

ر�أ�س املال املدفوع يف بداية ال�سنة
توزيعات �أ�سهم *

ر�أ�س املال املدفوع يف نهاية ال�سنة

2010

2009

دوالر �أمريكي

دوالر �أمريكي

40.696.939
-

38.393.339
2.303.600

40.696.939

40.696.939

دوالر �أمريكي

دوالر �أمريكي

5.636.246
1.196.463
574.865
317.023
274.510

5.078.585
1.791.997
930.637
320.328
340.685

7.999.107

8.462.232

 . 22عائد ا�صحاب ح�سابات اال�ستثمار املطلقة

ي�شمل هذا البند ما يلي:

ودائع لأجل
ودائع توفري
ت�أمينات نقدية م�شاركة يف الأرباح
حمول (من) �إىل �إحتياطي معدل �أرباح املودعني  -اي�ضاح ( ) 18

* قررت الهيئة العامة للبنك يف اجتماعها الذي ُعقد بتاريخ  28ني�سان  2009توزيع �أ�سهم جمانية بن�سبة  6%بقيمة ا�سمية  2.303.600دوالر �أمريكي وذلك عن �أرباح .2008

ر�صيد نهاية ال�سنة
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2010

2009

التقرير ال�سنوي 2010
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2010
دوالر �أمريكي
289.536
71.029
1.125
()147.302

2009
دوالر �أمريكي
239.164
21.238
528
170.463

214.388

431.393
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� . 23صايف �إيرادات العموالت

� . 26إيرادات �أخرى

يت�ألف هذا البند مما يلي:

ي�شمل هذا البند ما يلي:
2010

2009

دوالر �أمريكي

دوالر �أمريكي

عموالت مقبو�ضة مقابل:
متويالت مبا�شرة

964.178

872.515

متويالت غري مبا�شرة

148.955

244.206

خدمات م�صرفية �أخرى

777.513

585.723

1.890.646

1.702.444

()93.113

()84.740

1.797.533

1.617.704

عموالت مدفوعة

عوائد ايجارات اال�ستثمارات العقارية
�أخرى

2010

2009

دوالر �أمريكي

دوالر �أمريكي

230.955
139.946

229.045
68.333

370.901

297.378

 . 27نفقات املوظفني

ي�شمل هذا البند ما يلي:

� . 24أرباح عمالت �أجنبية

2010

2009

دوالر �أمريكي

دوالر �أمريكي

3.235.433

2.918.327

�ضريبة القيمة امل�ضافة على الرواتب

340.496

423.157

312.268

374.343
99.954

ي�شمل هذا البند ما يلي:

ارباح التعامل بالعمالت الأجنبية
�أرباح تقييم العمالت الأجنبية

2010

2009

دوالر �أمريكي

دوالر �أمريكي

853.823
528.322

2.210.550
258.363

تعوي�ض نهاية اخلدمة

1.382.145

2.468.913

نفقات طبية

164.631

بدل فروقات عملة

104.802

23.508

نفقات �سفر و�إقامة

95.918

180.066

دورات تدريبية

62.830

34.864

رواتب وعالوات املوظفني

 . 25خ�سائر موجودات مالية

ي�شمل هذا البند ما يلي:

عوائد توزيعات موجودات مالية متوفرة للبيع
خ�سائر تدين موجودات مالية متوفرة للبيع
خ�سائر بيع موجودات مالية للمتاجرة
خ�سائر تقييم موجودات مالية للمتاجرة
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2010

2009

دوالر �أمريكي

دوالر �أمريكي

37.037
()483.962
()5.690
-

60.369
()850.271
()2.406
()1.926

()452.615

4.316.378

4.054.219

()794.234
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 . 28م�صاريف ت�شغيلية �أخرى

 . 29ا�ستهالكات واطفاءات

يت�ألف هذا البند مما يلي:

ي�شمل هذا البند اال�ستهالكات والإطفاءات التالية:
2010

2009

دوالر �أمريكي

دوالر �أمريكي

ايجارات

668.859

494.123

م�صاريف �سيارات وتنقالت

452.689

463.985

ر�سوم ورخ�ص وا�شرتاكات

378.362

260.778

�صيانة وتنظيفات

359.098

332.542

كهرباء ومياه وحمروقات

221.321

137.088

�أتعاب مهنية وا�ست�شارية

207.653

157.037

هدايا احلج والعمرة والزواج

180.316

135.929

بريد وفاك�س وهاتف

177.880

172.092

مكاف�أة �أع�ضاء جمل�س االدارة *
قرطا�سية ومطبوعات ولوازم

166.667

73.333

129.709

104.749

دعاية واعالن

105.666

169.009

ت�أمينات

75.069

88.140

�ضيافة

65.838

60.132

دوالر �أمريكي

دوالر �أمريكي

عقارات و�آالت ومعدات

1.331.812

1.136.605

موجودات غري ملمو�سة

366.710

337.632

1.698.522

1.474.237

 . 30الزكاة ال�رشعية

يتم ح�ساب الزكاة على الوعاء الزكوي للبنك طبق ًا ملعايري املحا�سبة املالية ال�صادرة عن هيئة املحا�سبة واملراجعة للم�ؤ�س�سات املالية الإ�سالمية با�ستخدام طريقة �صايف الأموال امل�ستثمرة.
 . 31غرامات �سلطة النقد الفل�سطينية

ميثل هذا البند الغرامات املفرو�ضة من �سلطة النقد الفل�سطينية نتيجة املخالفات التالية:
2010

دوالر �أمريكي

اجور �شحن النقد

47.275

15.491

خ�سائرعمليات الت�شغيل

12.230

117.560

عدم تبليغ �سلطة النقد الفل�سطينية مبخالفة متعلقة بالعمالء

14.109

�أجور حرا�سة

8.400

18.007

عدم الإلتزام بتعليمات �سلطة النقد الفل�سطينية بخ�صو�ص االئتمان العادل

10.000

-

78.385

عدم تزويد �سلطة النقد الفل�سطينية بامل�ستندات املتعلقة ببع�ض التمويالت االئتمانية

10.000

306.610

20.327

تنفيذ بع�ض التمويالت االئتمانية ب�صورة خمالفة لأحكام ال�شريعة الإ�سالمية

10.000

3.563.642

2.898.707

اجراء تعديالت جوهرية على القوائم املالية املرحلية ل�شهر حزيران 2010

7.056

حجز �أر�صدة موظف �سابق

7.056

م�صاريف ت�أ�سي�س فروع
م�صاريف متفرقة

58.221

* يت�ضمن هذا البند مكاف�أة لرئي�س جمل�س االدارة مببلغ  166.667دوالر �أمريكي عن نتائج �أعمال عام  2009فقط.
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2010

2009
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 . 32ارتباطات و�إلتزامات حمتملة

 . 35م�صادر متويل موجودات وا�ستثمارات البنك

على البنك بتاريخ القوائم املالية �إلتزامات حمتمل �أن تطر�أ مقابل ما يلي:

ي�شمل هذا البند ما يلي:

اعتمادات م�ستندية
كفاالت م�صرفية
�سحوبات مقبولة
�صندوق هدايا احلج والعمرة
�صندوق هدايا الزواج
�سقوف متويالت مبا�شرة غري م�ستغلة

2010

2009

دوالر �أمريكي

دوالر �أمريكي

5.360.905
2.974.511
1.218.881
750.150
261.000
40.547.630

2.416.120
2.225.244
166.260
699.350
234.000
8.340.805

51.113.077

14.081.779

2010

 . 33النقد وما يف حكمه

يتكون النقد وما يف حكمه الظاهر يف قائمة التدفقات النقدية من املبالغ املبينة يف قائمة املركز املايل كما يلي:
النقد والأر�صدة لدى �سلطة النقد الفل�سطينية
ي�ضاف� :أر�صدة لدى بنوك وم�ؤ�س�سات م�صرفية ت�ستحق خالل فرتة � 3أ�شهر
ا�ستثمارات لدى بنوك �إ�سالمية ت�ستحق خالل فرتة � 3أ�شهر
ُينزل :ودائع بنوك وم�ؤ�س�سات م�صرفية ت�ستحق خالل فرتة � 3أ�شهر
متطلبات االحتياطي الإلزامي النقدي

2010

2009

دوالر �أمريكي

دوالر �أمريكي

51.069.219
18.220.606
96.065.144
()137.382
()22.423.674

54.764.071
27.213.265
65.901.089
()5.274.991
()21.014.521

142.793.913

121.588.913

نقد و�أر�صدة لدى �سلطة النقد الفل�سطينية

51.069.219

-

51.069.219

54.764.071

-

54.764.071

�أر�صدة لدى بنوك وم�ؤ�س�سات م�صرفية

18.220.606

-

18.220.606

27.213.265

-

27.213.265

ا�ستثمارات لدى بنوك �إ�سالمية

96.115.879

-

96.115.879

69.921.438

-

69.921.438

متويالت مبا�شرة

77.987.350

-

77.987.350

92.173.018

-

92.173.018

-

7.250.153

7.250.153

-

7.799.279

7.799.279

6.490.000

-

6.490.000

13.331.380

-

13.331.380

ا�ستثمارات عقارية

-

12.447.274

12.447.274

-

11.388.633

11.388.633

عقارات و�آالت ومعدات

-

7.722.467

8.074.377

-

6.740.343

6.740.343

7.488.787

936.181

8.424.968

9.662.542

667.430

10.329.972

257.371.841

28.356.075

285.727.916

267.065.714

26.595.685

293.661.399

موجودات �أخرى
2010

2009

دوالر �أمريكي
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دوالر �أمريكي

دوالر �أمريكي

دوالر �أمريكي

دوالر �أمريكي

دوالر �أمريكي

دوالر �أمريكي

ا�ستثمارات يف �صكوك حمتفظ بها حتى تاريخ اال�ستحقاق

ي�شمل هذا البند ما يلي:

(خ�سارة) ربح ال�سنة

()2.270.207

املعدل املرجح لعدد الأ�سهم املكتتب بها خالل ال�سنة

40.696.939

احل�صة الأ�سا�سية واملخف�ضة من (خ�سارة) ربح ال�سنة

متويل م�شرتك

متويل ذاتي

الإجمايل

متويل م�شرتك

متويل ذاتي

الإجمايل

موجودات مالية متوفرة للبيع

 . 34احل�صة اال�سا�سية واملخف�ضة لل�سهم من ربح ال�سنة

()0.056

�سهم

2009

1.002.050
40.696.939

دوالر �أمريكي
0.025

التقرير ال�سنوي 2010
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 . 36معامالت مع جهات ذات عالقة

 . 37الرتكز يف املوجودات واملطلوبات

يعترب البنك امل�ساهمني الرئي�سيني والإدارة العليا و�شركات لهم فيها ن�صيب رئي�سي من امللكية كجهات ذات عالقة .متت خالل ال�سنة معامالت مع هذه اجلهات متثلت يف ودائع و�سلف ومتويالت �إئتمانية ممنوحة كما يلي:

توزيع املوجودات واملطلوبات وبنود خارج قائمة املركز املايل طبق ًا للتوزيع اجلغرايف كما يلي:

طبيعة العالقة

2010

2009

دوالر �أمريكي

دوالر �أمريكي

 31كانون االول 2010

بنود داخل قائمة املركز املايل:
3.038.963

1.422.950
230.436

متويالت �إئتمانية مبا�شرة

�أع�ضاء جمل�س الإدارة والإدارة التنفيذية و�شركة �شقيقة

�سلف رئي�س جمل�س االدارة

رئي�س جمل�س االإدارة

185.654

ودائع

�أع�ضاء جمل�س الإدارة والإدارة التنفيذية و�شركة �شقيقة

432.782

2.677.653

مكاف�أة �أع�ضاء جمل�س االدارة امل�ستحقة

�أع�ضاء جمل�س الإدارة

-

73.333

متويالت �إئتمانية غري مبا�شرة

�شركة �شقيقة

عنا�صر قائمة الدخل:

.1
.2
.3
.4

عوائد و�أجور مقبو�ضة

�أع�ضاء جمل�س الإدارة والإدارة التنفيذية و�شركة �شقيقة

عوائد مدفوعة

�أع�ضاء جمل�س الإدارة والإدارة التنفيذية

90.344
122

14.810

متويالت مبا�شرة

77.895.159

92.191

-

-

77.987.350

موجودات مالية متوفرة للبيع

6.416.899

-

-

833.254

7.250.153

-

-

-

6.490.000

6.490.000

ا�ستثمارات عقارية

12.447.274

-

-

-

12.447.274

عقارات و�آالت ومعدات

7.722.467

-

-

-

8.074.377

موجودات اخرى

7.518.755

-

906.213

-

8.424.968

171.673.440

36.269.796

4.307.208

73.477.472

285.727.916

البنود خارج املركز املايل

فيما يلي ملخ�ص ملنافع (رواتب ومكاف�آت ومنافع �أخرى) الإدارة العليا:

78

-

31.456.883

-

64.658.996

96.115.879

جمموع املوجودات

1ت�شكل التمويالت املمنوحة جلهات ذات عالقة كما يف  31كانون الأول  2010و 2009ما ن�سبته  % 3.90و % 1.82على التوايل من �صايف التمويالت املمنوحة.
2ت�شكل التمويالت املمنوحة جلهات ذات عالقة كما يف  31كانون الأول  2010ما ن�سبته  % 8.2و % 3.7من قاعدة ر�أ�س مال البنك.
3ت�شكل التمويالت املتعرثة املمنوحة جلهات ذات عالقة كما يف  31كانون الأول  2010مبلغ  1.563.282دوالر �أمريكي ،حيث مت تكوين خم�ص�ص لها بالكامل.
4يرتاوح معدل االرباح على التمويالت املمنوحة جلهات ذات عالقة خالل  2010بني � % 2إىل.% 12.5

مكاف�أة �أع�ضاء جمل�س الإدارة
م�صاريف �سفر وتنقل اع�ضاء جمل�س الإدارة
ح�صة الإدارة العليا من الرواتب وامل�صاريف املتعلقة بها
ح�صة الإدارة العليا من تعوي�ض نهاية اخلدمة

�أر�صدة لدى بنوك و م�ؤ�س�سات م�صرفية

8.603.667

4.720.722

3.400.995

1.495.222

18.220.606

ا�ستثمارات يف �صكوك حمتفظ بها حتى تاريخ اال�ستحقاق

502.858
49.954

نقد و ار�صدة لدى �سلطة النقد

51.069.219

-

-

-

51.069.219

ا�ستثمارات لدى بنوك ا�سالمية

بنود خارج قائمة املركز املايل:
-

داخل فل�سطني

الأردن

ا�سرائيل

دول �أخرى

املجموع

2010

2009

دوالر �أمريكي

دوالر �أمريكي

166.667
135.709
250.738
14.981

73.333
189.918
375.047
21.894

التقرير ال�سنوي 2010

اعتمادات م�ستندية

5.360.905

-

-

-

5.360.905

كفاالت م�صرفية

2.974.511

-

-

-

2.974.511

�سحوبات وبوال�ص مقبولة ومكفولة

1.218.881

-

-

-

1.218.881

�سقوف متويالت غري م�ستغلة

40.547.630

-

-

-

40.547.630

�صندوق هدايا احلج والعمرة

750.150

-

-

-

750.150

�صندوق هدايا الزواج

261.000

-

-

-

51.113.077

-

-

-

261.000

البنك الإ�سالمي العربي
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 31كانون االول 2009

داخل فل�سطني

الأردن

ا�سرائيل

دول �أخرى

املجموع

54.764.071

-

-

-

54.764.071

�أر�صدة لدى بنوك و م�ؤ�س�سات م�صرفية

-

14.705.329

9.591.555

2.916.381

27.213.265

ا�ستثمارات لدى بنوك ا�سالمية

-

38.964.298

-

30.957.140

69.921.438

متويالت مبا�شرة

92.067.214

105.804

-

-

92.173.018

موجودات مالية متوفرة للبيع

6.363.695

-

-

1.435.584

7.799.279

ح�سب القطاع

-

-

-

13.331.380

13.331.380

ا�ستثمارات عقارية

11.388.633

-

-

-

11.388.633

عقارات و�آالت ومعدات

6.740.343

-

-

-

6.740.343

موجودات اخرى

9.255.775

-

1.074.197

-

10.329.972

180.579.731

53.775.431

10.665.752

48.640.485

293.661.399

نقد و ار�صدة لدى �سلطة النقد

ا�ستثمارات يف �صكوك حمتفظ بها حتى تاريخ اال�ستحقاق

جمموع املوجودات
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موجودات

اعتمادات م�ستندية

2.416.120

-

-

-

2.416.120

كفاالت م�صرفية

2.225.244

-

-

-

2.225.244

166.260

-

-

-

166.260

�سقوف متويالت غري م�ستغلة

8.340.805

-

-

-

8.340.805

�صندوق هدايا احلج والعمرة

699.350

-

-

-

699.350

�صندوق هدايا الزواج

234.000

-

-

-

14.081.779

-

-

-

234.000

بنود خارج املركز املايل *

موجودات

مطلوبات وا�ستثمارات مطلقة وحقوق امللكية

بنود خارج
املركز املايل

ح�سابات �شركات وم�ؤ�س�سات

48.678.846

37.845.460

82.804.385

62.151.840

54.583.343

67.832.891

ح�سابات الأفراد

29.308.504

234.827.133

15.283.405

30.021.178

218.912.398

16.417.265

خزينة

179.168.498

137.382

-

173.029.434

5.274.991

-

28.572.068

12.917.941

1.011.150

28.458.947

14.890.667

933.478

285.727.916

285.727.916

99.098.940

293.661.399

293.661.399

85.183.634

�أخرى

البنود خارج املركز املايل

�سحوبات وبوال�ص مقبولة ومكفولة

2010

مطلوبات وا�ستثمارات مطلقة وحقوق امللكية

2009

املجموع

* ي�شمل هذا البند ر�صيد ح�ساب اال�ستثمار املخ�ص�ص كما يف  31كانون االول 2009 ، 2010

		

14.081.779
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� . 38إدارة املخاطر
مقدمة

ثانياً :خماطر العمالت:

تتم �إدارة املخاطر املتعلقة ب�أن�شطة البنك وقيا�سها ومراقبتها ب�شكل م�ستمر لتبقى يف �إطار احلدود امل�سموح بها .لذا قام البنك بتحديد الأ�صول التي قد تت�أثر نتيجة حلدوث املخاطر بكافة �أنواعها (خماطر الت�شغيل ،االئتمان ،ال�سوق) .يتم توزيع املهام
وامل�س�ؤوليات الرقابية املرتبطة ب�إدارة املخاطر على املوظفني ومن خالل كافة امل�ستويات الإدارية للبنك.

خماطر العمالت الأجنبية هي خماطر تغري قيمة الأدوات املالية نتيجة التغري يف �أ�سعار العمالت الأجنبية .يعترب الدوالر الأمريكي عملة الأ�سا�س للبنك ،يقوم جمل�س الإدارة بتحديد العمالت املقبول �أخذ مراكز بها وو�ضع حدود للمركز املايل لكل عملة لدى
البنك �سنوي ًا ،يتم مراقبة مركز العمالت الأجنبية ب�شكل يومي بحيث يتم التحقق من عدم وجود �أية جتاوزات يف هذه املراكز قد ت�ؤدي �إىل حتمل البنك ملخاطر �أعلى من امل�ستوى املقبول ،كما يتم �إتباع ا�سرتاتيجيات للتحوط وللت�أكد من االحتفاظ مبركز العمالت
الأجنبية �ضمن احلدود املعتمدة.

يعترب جمل�س �إدارة البنك هو امل�س�ؤول عن حتديد ومراقبة املخاطر ،بالإ�ضافة �إىل ذلك يوجد عدة جهات م�س�ؤولة عن عملية �إدارة خماطر البنك يف كافة مناطق تواجده .تقع م�س�ؤولية تطوير ا�سرتاتيجية املخاطر واحلدود امل�سموح بها و�إقرار خطط
و�سيا�سات البنك املتعلقة ب�إدارة املخاطر على جلنة املخاطر واحلوكمة واالمتثال املنبثقة عن جمل�س �إدارة البنك.
قام البنك بو�ضع ال�سيا�سات والإجراءات الكفيلة بال�سيطرة على املخاطر ،والتخفيف من �آثارها قدر الإمكان ،وتقوم دائرة �إدارة املخاطر يف البنك مبراقبة فعالية �إدارة املخاطر ب�شكل �شهري.
يقوم البنك بالإف�صاح عن معلومات ت�ساعد م�ستخدمي القوائم املالية يف تقييم طبيعة ودرجة املخاطر التي يتعر�ض لها البنك والنا�شئة عن الأدوات املالية كما بتاريخ القوائم املالية وهي كمايلي:

�إن �سعر �صرف الدينار الأردين مربوط ب�سعر ثابت مع الدوالر الأمريكي وبالتايل ف�إن �أثر خماطر التغري يف �سعر الدينار الأردين غري جوهري على القوائم املالية للبنك.

عملية �إدارة املخاطر

2010

العملة

�أو ً
ال :خماطر االئتمان:

2009

خماطر االئتمان هي املخاطر التي قد تنجم عن تخلف �أو عجز الطرف الآخر للأداة املالية عن الوفاء بالتزاماته جتاه البنك مما ي�ؤدي �إىل حدوث خ�سائر .يعمل البنك على �إدارة خماطر االئتمان من خالل �إعداد درا�سة متويلية تت�ضمن الرتكز على التدفق
النقدي وال�سداد ،وو�ضع �سقوف ملبالغ التمويالت (فرد �أو م�ؤ�س�سة) لكل قطاع وكل منطقة جغرافية .كذلك يعمل البنك على مراقبة خماطر االئتمان ويعمل ب�إ�ستمرار على تقييم الو�ضع االئتماين للعمالء� .إ�ضافة �إىل ح�صول البنك على �ضمانات منا�سبة من
العمالء.

التغري يف �سعر�صرف العملة
()%

الأثر على الأرباح واخل�سائر

الأثر على حقوق امللكية

�شيقل �إ�سرائيلي

10%+

2.061

-

10%+

757.276

-

التعر�ضات ملخاطر االئتمان

عمالت �أخرى

10%+

57.823

-

10%+

133.053

-

بنود قائمة املركز املايل
�أر�صدة لدى �سلطة النقد الفل�سطينية
�أر�صدة لدى بنوك وم�ؤ�س�سات م�صرفية
ا�ستثمارات لدى بنوك �إ�سالمية
متويالت مبا�شرة
ا�ستثمارات يف �صكوك حمتفظ بها حتى تاريخ اال�ستحقاق
موجودات �أخرى
جمموع بنود قائمة املركز املايل

بنود خارج قائمة املركز املايل
كفاالت م�صرفية
اعتمادات م�ستندية
�سحوبات مقبولة
�سقوف غري م�ستغلة

جمموع بنود خارج قائمة املركز املايل
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2010
دوالر �أمريكي

2009
دوالر �أمريكي

26.625.349
18.220.606
98.707.848
80.167.671
7.300.000
1.420.125

21.143.390
27.213.265
71.071.438
92.750.968
13.631.380
1.801.353

232.441.599

227.611.794

2.974.511
5.360.905
1.218.881
40.547.630

2.225.244
2.416.120
166.260
8.340.805

50.101.927

13.148.429

التغري يف �سعر �صرف العملة
()%

الأثر على الأرباح واخل�سائر

الأثر على حقوق امللكية

2010

العملة

التقرير ال�سنوي 2010

2009

التغري يف �سعر �صرف العملة
()%

الأثر على الأرباح واخل�سائر

الأثر على حقوق امللكية

التغري يف �سعر�صرف العملة
()%

الأثر على الأرباح واخل�سائر

الأثر على حقوق امللكية

�شيقل �إ�سرائيلي

10%-

()2.061

-

10%-

()757.276

-

عمالت �أخرى

10%-

()57.823

-

10%-

()133.053

-
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ثالثاً :خماطر ال�سيولة:
فيما يلي �صايف مراكز العمالت الأجنبية الرئي�سية لدى البنك:

 31كانون الأول 2010

تتمثل خماطر ال�سيولة يف عدم قدرة البنك على توفري التمويل الالزم لت�أدية التزاماته يف تواريخ ا�ستحقاقها ،وللوقاية من هذه املخاطر تقوم الإدارة بتنويع م�صادر التمويل و�إدارة املوجودات واملطلوبات وموائمة �آجالها واالحتفاظ بر�صيد كاف من النقد
وما يف حكمه.
بناء على الفرتات املتبقية على ا�ستحقاقاتها كما يف  31كانون الأول  2010و : 2009
فيما يلي تفا�صيل موجودات ومطلوبات البنك
ً

املعادل بالدوالر
دينار �أردين

�شيقل �إ�سرائيلي

عمالت �أخرى

املجموع

 31كانون الأول 2010

املوجودات:

نقد و�أر�صدة لدى �سلطة النقد الفل�سطينية
�أر�صدة لدى بنوك وم�ؤ�س�سات م�صرفية
ا�ستثمارات لدى بنوك ا�سالمية
متويالت مبا�شرة
موجودات مالية متوفرة للبيع
�إ�ستثمارات عقارية
موجودات �أخرى

15.272.638
13.220.430
31.456.883
13.632.213
948.664
201.845
589.711

18.849.707
1.329.321
16.119.204
23.997.714
5.268.059

463.066
1.219.383
2.570.914
1.134
575.754
2.000

34.585.411
15.769.134
50.147.001
37.631.061
1.524.418
201.845
5.859.770

جمموع املوجودات

75.322.384

65.564.005

4.832.251

145.718.640

املوجودات

نقد و�أر�صدة لدى �سلطة النقد الفل�سطينية
�أر�صدة لدى بنوك وم�ؤ�س�سات م�صرفية
ا�ستثمارات لدى بنوك ا�سالمية
متويالت مبا�شرة
موجودات مالية متوفرة للبيع
ا�ستثمارات يف �صكوك حمتفظ بها حتى تاريخ اال�ستحقاق
ا�ستثمارات عقارية
عقارات و�آالت ومعدات
موجودات �أخرى

املطلوبات :

ودائع بنوك وم�ؤ�س�سات م�صرفية
ودائع العمالء
ت�أمينات نقدية
مطلوبات �أخرى
جمموع املطلوبات
ح�سابات اال�ستثمارات املطلقة للعمالء
جمموع املطلوبات وح�سابات اال�ستثمارات املطلقة للعمالء
�صايف الرتكز داخل املركز املايل
التزامات حمتملة خارج املركز املايل

289
20.675.267
373.953
171.937
21.221.446
55.103.723
76.325.169
()1.002.785
2.139.732

3.461
37.694.496
326.560
769.399
38.793.916
26.749.477
65.543.393
20.612
1.127.138

1.171
2.443.222
16.979
1.632
2.463.004
1.791.013
4.254.017
578.234
-

جمموع املوجودات

4.921
60.812.985
717.492
942.968
62.478.366
83.644.213
146.122.579
()403.939
3.266.870

املطلوبات وحقوق �أ�صحاب ح�سابات الإ�ستثمار املطلقة وحقوق امللكية
املطلوبات

ودائع بنوك وم�ؤ�س�سات م�صرفية
ودائع العمالء
ت�أمينات نقدية
خم�ص�صات متنوعة
خم�ص�صات ال�ضرائب
مطلوبات �أخرى
جمموع املطلوبات

حقوق �أ�صحاب ح�سابات اال�ستثمار املطلقة
حقوق ملكية حملة الأ�سهم

 31كانون الأول 2009
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ر�أ�س املال املدفوع
احتياطي �إجباري
احتياطي خماطر م�صرفية عامة
التغري املرتاكم يف القيمة العادلة
احتياطيات �أخرى
خ�سائر مرتاكمة
جمموع حقوق امللكية
جمموع املطلوبات وحقوق �أ�صحاب ح�سابات اال�ستثمار املطلقة وحقوق
امللكية
فجوة اال�ستحقاق

املعادل بالدوالر
دينار �أردين

�شيقل �إ�سرائيلي

عمالت �أخرى

املجموع

جمموع املوجودات
جمموع املطلوبات
ح�سابات اال�ستثمارات املطلقة للعمالء

78.057.013

73.529.024

5.365.973

156.952.010

23.139.832

42.907.944

2.054.466

68.102.242

53.379.331

23.048.321

1.980.982

78.408.634

�صايف الرتكز داخل املركز املايل

1.537.850

7.572.759

1.330.525

10.441.134

التزامات حمتملة خارج املركز املايل

1.021.598

7.237.251

718.300

8.977.149

الفجوة الرتاكمية
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�أقل من �شهر

من �شهر �إىل � 3أ�شهر

من� 3أ�شهر �إىل � 6أ�شهر

من � 6أ�شهر �إىل �سنة

من �سنة �إىل � 3سنوات

�أكرث من � 3سنوات

بدون ا�ستحقاق

املجموع

دوالر �أمريكي

دوالر �أمريكي

دوالر �أمريكي

دوالر �أمريكي

دوالر �أمريكي

دوالر �أمريكي

دوالر �أمريكي

دوالر �أمريكي

46.867.544
5.315.105
71.409.448
6.088.276
2.490.000
1.138.782
133.309.155

12.905.501
22.063.727
21.007.320
1.000.000
5.917.144
62.893.692

716.200
12.345.966
13.062.166

1.926.504
13.422.244
15.348.748

14.756.586
3.000.000
168.884
17.925.470

10.366.958
526.109
10.893.067

4.201.675
7.250.153
12.447.274
7.722.467
674.049
32.295.618

51.069.219
18.220.606
96.115.879
77.987.350
7.250.153
6.490.000
12.447.274
8.074.377
8.424.968
285.727.916

137.382
70.943.205
2.595.291
3.749.642
77.425.520
-

11.328.469
11.328.469
68.267.043

49.159.584

29.364.295

-

-

1.976.476
1.976.476
170.466

137.382
82.271.674
2.595.291
1.976.476
3.749.642
90.730.465
146.961.388

77.425.520
55.883.635
55.883.635

79.595.512
()16.701.820
38.181.815

49.159.584
()36.097.418
3.084.397

29.364.295
()14.015.547
()10.931.150

17.925.470
6.994.320

10.893.067
17.887.387

40.696.939
2.095.689
1.734.882
4.639.363
952.579
()2.083.389
48.036.063
50.183.005
()17.887.387
-

40.696.939
2.095.689
1.734.882
4.639.363
952.579
()2.083.389
48.036.063
285.727.916
-
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دوالر �أمريكي

من �شهر �إىل
� 3أ�شهر
دوالر �أمريكي

دوالر �أمريكي

نقد و�أر�صدة لدى �سلطة النقد الفل�سطينية
�أر�صدة لدى بنوك وم�ؤ�س�سات م�صرفية
ا�ستثمارات لدى بنوك ا�سالمية
متويالت مبا�شرة
موجودات مالية متوفرة للبيع
ا�ستثمارات يف �صكوك حمتفظ بها حتى تاريخ اال�ستحقاق
ا�ستثمارات عقارية
عقارات و�آالت ومعدات
موجودات �أخرى

54.635.202
27.213.265
22.564.643
8.393.169
2.800.000
3.156.124

42.186.446
38.242.600
2.000.000
2.580.000

15.257.099
1.531.380
-

2.400.000
10.999.405
1.000.000
2.936.160

جمموع املوجودات

118.762.403

85.009.046

16.788.479

17.335.565

 31كانون الأول 2009

�أقل من �شهر

من� 3أ�شهر �إىل � 6أ�شهر

من � 6أ�شهر �إىل �سنة

من �سنة �إىل � 3سنوات

�أكرث من � 3سنوات

بدون ا�ستحقاق

املجموع

دوالر �أمريكي

دوالر �أمريكي

دوالر �أمريكي

دوالر �أمريكي

دوالر �أمريكي

2.397.164
11.389.110
6.000.000
168.882

373.185
7.891.635
1.000.000

128.869
7.799.279
11.388.633
6.740.343
488.806

54.764.071
27.213.265
69.921.438
92.173.018
7.799.279
13.331.380
11.388.633
6.740.343
10.329.972

19.955.156

9.264.820

26.545.930

293.661.399

املوجودات

املطلوبات وحقوق �أ�صحاب ح�سابات الإ�ستثمار املطلقة وحقوق امللكية

ودائع بنوك وم�ؤ�س�سات م�صرفية
ودائع العمالء
ت�أمينات نقدية
خم�ص�صات متنوعة
خم�ص�صات ال�ضرائب
مطلوبات �أخرى

5.274.991
54.650.080
2.058.837
1.275.000
2.754.745

جمموع املطلوبات

-

-

30.589.991
-

66.013.653
48.384.830

40.202.431

41.594.440

30.589.991
15.334.410

114.398.483
4.363.920

40.202.431
44.806.615

41.594.440
)(24.805.961

45.924.401
)(28.588.836

4.363.920

49.170.535

24.364.574

حقوق ملكية حملة الأ�سهم

ر�أ�س املال املدفوع
احتياطي �إجباري
احتياطي خماطر م�صرفية عامة
التغري املرتاكم يف القيمة العادلة
احتياطيات �أخرى
الأرباح املدورة
جمموع حقوق امللكية
جمموع املطلوبات وحقوق �أ�صحاب ح�سابات اال�ستثمار املطلقة وحقوق امللكية
فجوة اال�ستحقاق
الفجوة الرتاكمية
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ميثل اجلدول التايل مقارنة للقيم الدفرتية والقيم العادلة للأدوات املالية كما يف  31كانون الأول  2010و:2009

2010

دوالر �أمريكي

القيمة الدفرتية

2009

2010

دوالر �أمريكي

دوالر �أمريكي

القيمة العادلة

2009

دوالر �أمريكي

موجودات مالية

نقد و�أر�صدة لدى �سلطة النقد الفل�سطينية
�أر�صدة لدى بنوك وم�ؤ�س�سات م�صرفية
ا�ستثمارات لدى بنوك ا�سالمية
متويالت ائتمانية مبا�شرة

51.069.219

54.764.071

51.069.219

54.764.071

18.220.606

27.213.265

18.220.606

27.213.265

96.115.879

69.921.438

96.115.879

69.921.438

77.987.350

92.173.018

77.987.350

92.173.018

موجودات مالية متوفرة للبيع:

املطلوبات

حقوق �أ�صحاب ح�سابات اال�ستثمار املطلقة

 - 39القيمة العادلة للأدوات املالية

)(4.224.262

-

1.561.256
1.561.256
-

5.274.991
85.240.071
2.058.837
1.561.256
1.275.000
2.754.745
98.164.900
145.516.111

-

19.955.156

9.264.820

40.696.939
2.095.689
1.734.882
4.313.481
952.579
186.818
49.980.388
51.541.644
)(24.955.714

15.730.894

24.955.714

40.696.939
2.095.689
1.734.882
4.313.481
952.579
186.818
49.980.388
293.661.399
-

-

-

-
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�أ�سهم مدرجة
�أ�سهم غري مدرجة
ا�ستثمارات يف �صكوك حمتفظ بها حتى تاريخ اال�ستحقاق
موجودات مالية �أخرى
جمموع املوجودات

1.306.264

1.253.060

1.306.264

1.253.060

5.943.889

6.546.219

5.943.889

6.546.219

6.490.000

13.331.380

6.490.000

13.331.380

7.337.269

8.953.011

7.337.269

8.953.011

264.470.476

274.155.462

264.470.476

274.155.462

مطلوبات مالية

137.382

5.274.991

137.382

5.274.991

82.271.674

85.240.071

82.271.674

85.240.071

2.595.291

2.058.837

2.595.291

2.058.837

ودائع بنوك وم�ؤ�س�سات م�صرفية
ودائع العمالء
ت�أمينات نقدية
مطلوبات مالية �أخرى

3.780.032

2.750.305

3.780.032

2.750.305

جمموع املطلوبات

88.784.379

95.324.204

88.784.379

95.324.204

146.961.388

145.516.111

146.961.388

145.516.111

ح�سابات اال�ستثمار املطلقة

مت �إظهار القيم العادلة للموجودات واملطلوبات املالية وفق ًا للقيم التي ميكن �أن تتم بها عمليات التبادل بني جهات معنية بذلك ،با�ستثناء عمليات البيع الإجبارية �أو الت�صفية.
 �إن القيم العادلة للأر�صدة لدى �سلطة النقد الفل�سطينية والأر�صدة لدى البنوك وامل�ؤ�س�سات امل�صرفية واال�ستثمارات لدى البنوك الإ�سالمية وال�صكوك املحتفظ بها حتى تاريخ اال�ستحقاق واملوجودات املالية الأخرى وودائع البنوك وامل�ؤ�س�سات امل�صرفيةوودائع العمالء والت�أمينات النقدية واملطلوبات املالية الأخرى وح�سابات اال�ستثمار املطلقة هي مقاربة ب�شكل كبري لقيمها الدفرتية وذلك لكون تلك الأدوات ذات فرتات �سداد �أو حت�صيل ق�صرية الأجل.
 مت حتديد القيمة العادلة للموجودات املالية املتوفرة للبيع التي لها �أ�سعار �سوقية وفق ًا لأ�سعار تداولها يف تاريخ القوائم املالية. -مت �إظهار املوجودات املالية املتوفرة للبيع التي ال يوجد لها �أ�سعار �سوقية بالكلفة بعد تنزيل خ�سائر التدين املرتاكمة لعدم القدرة على حتديد قيمتها العادلة ب�شكل موثوق.
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الت�سل�سل الهرمي للقيم العادلة:

ب  .معلومات التوزيع اجلغرايف

ي�ستخدم البنك الت�سل�سل التايل لتحديد والإف�صاح عن القيم العادلة لأدواتها املالية:
 امل�ستوى الأول :ب�إ�ستخدام �أ�سعار التداول (غري املعدلة) لأدوات مالية م�شابهة متام ًا يف �أ�سواق مالية ن�شطة للأدوات املالية. امل�ستوى الثاين :ب�إ�ستخدام معطيات غري �أ�سعار التداول ولكن ميكن مالحظتها ب�شكل مبا�شر �أو غري مبا�شر. امل�ستوى الثالث :ب�إ�ستخدام معطيات ال ت�ستند لبيانات �سوق ميكن مالحظتها.مت خالل العام �إ�ستخدام امل�ستوى الأول لتحديد ولإف�صاح عن القيم العادلة للموجودات املالية املتوفرة للبيع ومل يتم �إ�ستخدام �أي من امل�ستويني الثاين �أو الثالث.

ميثل هذا الإي�ضاح التوزيع اجلغرايف لأعمال البنك .ميار�س البنك ن�شاطاته ب�شكل رئي�سي يف فل�سطني والتي متثل الأعمال املحلية وكذلك ميار�س البنك ن�شاطات دولية والتي متثل الأعمال الدولية.
فيما يلي توزيع الإيرادات واملوجودات وامل�صاريف الر�أ�سمالية للبنك ح�سب القطاع اجلغرايف:
حملي

 . 40التحليل القطاعي

�إجمايل الإيرادات
جمموع املوجودات
م�صاريف ر�أ�سمالية

�أ  .معلومات عن قطاعات �أعمال

لأغرا�ض �إدارية مت توزيع �أن�شطة البنك �إىل ثالثة قطاعات �أعمال رئي�سية:
 . 1ح�سابات الأفراد :ي�شمل متابعة ودائع عمالء الأفراد ومنحهم التمويالت الإئتمانية وخدمات �أخرى.
 . 2ح�سابات امل�ؤ�س�سات :ي�شمل متابعة الودائع والتمويالت الإئتمانية واخلدمات امل�صرفية الأخرى اخلا�صة بالعمالء من امل�ؤ�س�سات.
 . 3اخلزينة :ي�شمل هذا القطاع تقدمي خدمات التداول واخلزينة و�إدارة �أموال البنك والإ�ستثمارات.
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دويل

2010

2009

2010

2009

2010

دوالر �أمريكي

دوالر �أمريكي

دوالر �أمريكي

دوالر �أمريكي

دوالر �أمريكي

دوالر �أمريكي

5.592.277
182.397.888
2.721.023

12.847.184
181.441.385
2.008.934

6.698.561
103.330.028
-

1.565.362
112.220.014
-

12.290.838
285.727.916
2.721.023

14.412.546
293.661.399
2.008.934

� . 41إدارة ر�أ�س املال

�إن الهدف الرئي�سي من �إدارة ر�أ�س مال البنك هو احلفاظ على ن�سب ر�أ�س مال مالئمة ب�شكل يدعم ن�شاط البنك و ُيعظم حقوق امللكية.
يقوم البنك ب�إدارة هيكلة ر�أ�س املال و�إجراء التعديالت الالزمة عليها يف �ضوء تغريات الظروف الإقت�صادية وطبيعة العمل .مل يقم البنك ب�إجراء �أية تعديالت على الأهداف ،وال�سيا�سات والإجراءات املتعلقة بهيكلة ر�أ�س املال خالل ال�سنة احلالية .مل
يتمكن البنك من االلتزام بتعليمات �سلطة النقد الفل�سطينية رقم ( )2009/7والتي تقت�ضي ب�أن ال يقل ر�أ�س املال املدفوع للبنوك املحلية عن  50مليون دوالر �أمريكي .هذا وقد قررت الهيئة العامة غري العادية يف اجتماعها املنعقد بتاريخ � 28أيلول
 2010زيادة ر�أ�س مال البنك �إىل  50مليون �سهم بقيمة ا�سمية دوالر �أمريكي واحد لل�سهم.

فيما يلي معلومات قطاعات الأعمال موزعة ح�سب الأن�شطة:

�إجمايل الإيرادات
خم�ص�ص تدين متويالت مبا�شرة
نتائج �أعمال القطاع
م�صاريف غري موزعة
(اخل�سارة) الربح قبل ال�ضرائب
م�صروف ال�ضرائب
(خ�سارة) ربح ال�سنة
معلومات �أخرى
�إجمايل موجودات القطاع
�إجمايل مطلوبات القطاع وحقوق �أ�صحاب ح�سابات اال�ستثمار املطلقة
م�صاريف ر�أ�سمالية
ا�ستهالكات و�إطفاءات

املجموع
2009

خدمات م�صرفية للأفراد

خدمات م�صرفية لل�شركات

اخلزينة

�أخرى

دوالر �أمريكي
3.092.408
1.587.186

دوالر �أمريكي
5.470.732
24.699

دوالر �أمريكي
3.356.797
-

دوالر �أمريكي
370.902
-

27.098.784
214.388.393

50.888.565
17.587.260

28.761.377 179.145.857
6.026.510
137.382

املجموع
2010

2009

دوالر �أمريكي

دوالر �أمريكي

12.290.838
1.611.885
10.678.953
12.695.599
()2.183.313
86.894
()2.270.207

14.412.546
84.839
14.327.707
11.702.675
2.625.032
1.622.982
1.002.050

285.727.916
238.139.545
2.721.023
1.698.522

293.661.399
243.681.011
2.008.934
1.474.237
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يتم احت�ساب ن�سبة كفاية ر�أ�س املال وفق ًا لتعليمات �سلطة النقد الفل�سطينية امل�ستندة ملقررات بازل ،وفيما يلي ن�سبة كفاية ر�أ�س املال مقارنة بالن�سبة لل�سنة ال�سابقة:
2010

ر�أ�س املال التنظيمي
ر�أ�س املال الأ�سا�سي

املبلغ

ن�سبته �إىل املوجودات

دوالر �أمريكي
36.917.636
41.061.197

%
12.92
14.37

2009

ن�سبته �إىل املوجودات املرجحة باملخاطر
%
20.24
22.58

املبلغ

ن�سبته �إىل املوجودات

دوالر �أمريكي
38.158.514
42.529.795

%
13
14.48

ن�سبته �إىل املوجودات املرجحة باملخاطر
%
20.26
22.58

 . 42الق�ضايا املقامة على البنك

بلغ عدد الق�ضايا املقامة على البنك ثماين ق�ضايا كما يف  31كانون الأول  2010وذلك �ضمن الن�شاط الطبيعي للبنك .بلغت قيمة الق�ضايا املقامة على البنك كما يف  31كانون الأول  2010 ، 2009ما يعادل مبلغ  860.371دوالر �أمريكي
و  615.465دوالر �أمريكي على التوايل و يف تقدير �إدارة وحمامي البنك ف�إنه لن يرتتب على البنك �أية �إلتزامات ب�إ�ستثناء ما مت تخ�صي�صه ملواجهة تلك الق�ضايا.

 . 43تركز املخاطر يف املنطقة اجلغرافية

ميار�س البنك �أن�شطته يف فل�سطني� .إن عدم ا�ستقرار الو�ضع ال�سيا�سي واالقت�صادي يف املنطقة يزيد من خطر ممار�سة البنك لأن�شطته وقد ي�ؤثر �سلب ًا على �أدائه.
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فروع البنك الإ�سالمي العربي

�شبكة الفروع وال�صرافات االلية
90

الإدارة العامة البرية

�ص.ب 631:البرية – رام اهلل
هاتف / 2407060 :فاك�س2409940 :

فرع البرية

�ص.ب� 2172:شارع نابل�س
هاتف / 2405935 :فاك�س2409940 :

فرع طولكرم

�ص.ب� 327:شارع جمال عبد النا�صر
هاتف / 09/2676311:فاك�س09/2676316:

فرع جنني

�ص.ب� 324 :شارع املحطة
هاتف / 04/2437080:فاك�س04/2437086:

فرع اخلليل

�ص.ب� 476:شارع امللك عبد اهلل (عني �سارة )
هاتف / 02/2254151 :فاك�س02/2254159 :

فرع نابل�س

�ص.ب� 486:شارع �سفيان  -نابل�س
هاتف / 09/2336001:فاك�س09/2336005:

فرع بيت حلم

�ص.ب� 316 :شارع املخيم.
هاتف / 02/2777881:فاك�س02/2777887:

فرع قلقيلية

�ص.ب� 25 :شارع طولكرم
هاتف / 09-2944334:فاك�س09-2944335:

مكتب اجلامعة العربية الأمريكية

هاتف / 04/2520213:فاك�س04/2520215:

فرع غزة

�ص.ب� 408:شارع عمر املختار -حي الرمال
هاتف / 08/2825955:فاك�س08/2825954:

فرع خان يون�س

�ص.ب� 24:شارع اجلالل
هاتف / 08/2065540:فاك�س08/2065590:

ال�صفحة االلكرتونية :www.aibnk.com
الهاتف 00972-02- 2407060 :الفاك�س00972-02- 2407065 :
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ال�صرافات الآلية يف البنك اال�سالمي العربي
املوقع

التف�صيل

الرقم

جامعة النجاح الوطنية
رفيديا
املنطقة ال�شرقية
فرع نابل�س /البنك الإ�سالمي العربي
و�سط البلد
يعبد
اجلامعة الأمريكية
فرع جنني /البنك الإ�سالمي العربي
�سوق املحطة/املنارة
حمطة �ألعطاري وعليان
برافو 4
فرع البرية /البنك الإ�سالمي العربي
بالزا مول
حمطة التحرير للمحروقات
بالزا مول
فرع اخلليل /البنك الإ�سالمي العربي
جمعية عتيل اخلريية/عتيل
عنبتا
فرع طولكرم /البنك الإ�سالمي العربي

احلرم اجلديد
ال�شارع الرئي�سي  /عمارة النعمة
�شارع في�صل قرب م�سجد احلاج معزوز
فرع نابل�س
قرب حمطة النفاع
ال�شارع الرئي�سي
حرم اجلامعة
فرع جنني
املنارة
�شارع بتونيا الرئي�سي
�شارع القد�س
فرع البرية عدد 2
البالوع
مفرق التحرير  /احلاوز الثاين
ال�شارع الرئي�سي  /عني �ساره
فرع اخلليل
ال�شارع الرئي�سي  /بجانب مبنى البلدية
ال�شارع الرئي�سي  /بجانب مبنى البلدية
فرع طولكرم

20

بيت حلم

فرع بيت حلم /البنك الإ�سالمي العربي

�شارع الدهي�شة

21

قلقيلية

فرع قلقيلية /البنك الإ�سالمي العربي

�شارع طولكرم قرب م�ست�شفى الوكالة

22

غزة

فرع غزة /البنك الإ�سالمي العربي

�شارع عمر املختار -حي الرمال

23

خان يون�س

فرع خانيون�س /البنك الإ�سالمي العربي

�شارع جالل

1
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6
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12
13
14
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املنطقة

نابل�س
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