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نبذة عن البنك:
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تأسس البنك اإلسالمي العريب ،كأول رشكة مرصفية إسالمية تعمل يف فلسطني ،بتاريخ 1995/1/8
وهو رشكة مساهمة عامة مسجلة 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 ،حيث ال يوجد للبنك أي فروع خارج فلسطني ،وال يوجد للبنك أي رشكات تابعة.

رؤية البنك:

رسالة البنك:

األهداف اإلستراتيجية:

يعمل البنك عىل ترسيخ مبدأ التعامل مع النظام املرصيف االسالمي كخيار أول للتعامل البنيك والقيام
بدور فعال يف النهوض بالنظام االقتصادي اإلسالمي لتحقيق مبدأ التكافل ومراعاة األهداف االجتامعية
اإلسالمية.
يلتزم البنك بتقديم حلول وخدمات مرصفية إسالمية عرصية ذات جودة عالية ،وذلك من خالل
االستمرار يف تسويق وتعميق مبادئ االقتصاد اإلسالمي محلياً ودولياً والعمل ضمن روح الفريق الواحد،
وتدريب الكوادر عىل األعامل املرصفية حسب الرشيعة اإلسالمية وقبول املشورة من الجميع ملا فيه
خدمة املجتمع.
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.
تقديم 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.
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رسالة رئيس مجلس اإلدارة

حضرات السادة المساهمين الكرام
السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته...

السيد وليد توفيق شاكر فاخوري

إنه ملن دواعي رسوري أن أرحب بكم يف االجتامع السنوي السابع عرش للهيئة العامة للبنك اإلسالمي العريب ،واسمحوا يل أن أضع بني أيديكم ملخص
أعامل وإنجازات البنك خالل العام  ،2012وكذلك البيانات املالية املدققة عن الفرتة املنتهية يف  31كانون أول .2012
أثبت البنك اإلسالمي العريب متيزه يف تقديم الخدمات املرصفية ذات الجودة العالية واملستوى املتميز وامللتزمة بأحكام الرشيعة اإلسالمية يف فرتة يزداد
فيها الطلب عىل مثل هذه الخدمات التي تستقطب رشيحة واسعة من املتعاملني محلياً وإقليمياً ودولياً ،ما يساعد يف تحقيق أهدافه االسرتاتيجية الرامية
إىل تعزيز الصريفة اإلسالمية يف فلسطني.
شهد البنك اإلسالمي العريب خالل العام  2012قفزة نوعية يف أدائه العام حيث شهد منوا ً يف حصته السوقية من القطاع املرصيف الفلسطيني يف حجم كل
من ودائع العمالء والتمويالت املبارشة لديه ،والتي أدت إىل زيادة حجم إيراداته مام انعكس عىل إرتفاع األرباح التشغيلية.
حقق البنك خالل العام  2012منوا ً يف ودائع العمالء لديه مبا يقارب  57مليون دوالر بواقع ( )22%لتصل إىل ما يقارب  308مليون دوالر ،كام وحقق
منوا ً يف التمويالت املبارشة مبا يقارب  39مليون دوالر ( )29%ليصل حجم صايف التمويل إىل ما يقارب  172مليون دوالر ،وليشكل حجم التمويالت ما
نسبته  56%من ودائع العمالء ،كام تنامت الحصة السوقية له يف ودائع العمالء من  3.6%نهاية العام  2011إىل  4.2%نهاية العام  ،2012كام ومنت يف
التمويالت املبارشة من  3.8%نهاية العام  2011إىل  4.2%نهاية العام .2012
وقد كان العام  2012عام البدء بانطالقة البنك نحو تحقيق أهداف خطة العمل االسرتاتيجي التي اعتمدها مجلس اإلدارة لألعوام  2016 – 2012ليكون
من البنوك الرائدة يف القطاع املرصيف الفلسطيني ويف املركز املالئم له يف املقدمة بني البنوك العاملة يف فلسطني بشكل عام وبصناعته املرصفية اإلسالمية
بشكل خاص ،والعمل عىل إعداد وتطبيق الربامج الالزمة لذلك.
لقد قام البنك بتطوير خدماته املرصفية لتشمل الخدمات اإللكرتونية مثل االنرتنت املرصيف وخدمة اإلشعار من خالل الرسائل القصرية  ،smsوالبدء
بالتحضري إلطالق برامج توفري جديدة ،وعقد االتفاقيات مع املزيد من القطاعات االقتصادية وتطوير برامج التمويل لديه لتوسيع قاعدة انتشار البنك
وقدراته التمويلية.
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حضرات السادة المساهمين،،،

اسمحوا لنا أن نؤكد أننا يف البنك اإلسالمي العريب ملتزمون أوالً وثانياً وثالثاً تجاه كافة أطراف املعادلة ،إذ أننا ملتزمون أمام كافة رشكائنا يف العملية
املرصفية ،فالتزامنا أمام املستثمرين يتمثل بالسعي املتواصل لتحقيق أفضل العوائد عىل استثامراتهم ،والتزامنا أمام عمالئنا يتمثل بالحفاظ عىل أموالهم
ومتكينهم من االستفادة من أفضل الخدمات املرصفية املتطورة والتي تتامىش مع التعاليم اإلسالمية ،والتزامنا أمام موظفينا ينبع من كونهم رأس املال
الذيك يف البنك حيث نهتم بتدريب املوظفني وتأهيلهم باستمرار ،كام ويتمثل التزامنا أمام الجهات الرقابية يف تطبيق أفضل معايري الحوكمة والشفافية
واإلفصاح وتطبيق كافة النظم والتعليامت والقوانني التي من شأنها تطبيق املصلحة العامة ،كل هذا إىل جانب التزامنا األكرب تجاه مجتمعنا املحيل الذي
يتمثل بتعزيز مبدأ املسؤولية االجتامعية ،حيث تشكل خدمة املجتمع لدينا إحدى أهم أولوياتنا والتي تعترب من أهم مبادئنا ومن العناوين العريضة
ضمن خططنا اإلسرتاتيجية عىل الدوام.
ويف الختام يرشفني أن أعرب باسمي وباسم أعضاء مجلس اإلدارة عن خالص شكرنا وتقديرنا إىل سلطة النقد الفلسطينية وهيئة سوق رأس املال ومراقب
الرشكات ووزارة التجارة واالقتصاد الوطني وبورصة فلسطني والدوائر األمنية وجميع الوزارات واملؤسسات والدوائر الرسمية عىل تعاونهم ودعمهم ملسرية
البنك ،والشكر الجزيل لعمالئنا الكرام عىل حسن التعامل والتعاون والثقة الغالية التي منحونا إياها ،كام ننتهز هذه املناسبة لنسجل بالتقدير والثناء
جزيل شكرنا لهيئة الفتوى الرشعية واملدير العام واإلدارة التنفيذية وكافة املوظفني عىل جهودهم املباركة وإسهاماتهم الخرية يف تحقيق أهداف مؤسستنا،
وفقنا الله وإياكم يف خدمة اإلسالم واملسلمني وبناء الدولة الفلسطينية املستقلة وعاصمتها القدس الرشيف.

وليد توفيق فاخوري
رئيس مجلس اإلدارة
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تقرير مجلس اإلدارة حضرات السادة المساهمين الكرام
السالم عليم ورحمة اهلل وبركاته..

نرحب بكم وللعام السابع عرش عىل التوايل ونقدم لحرضاتكم التقرير السنوي ملجلس إدارة البنك
اإلسالمي العريب الذي يعرض نتائج أعامل وإنجازات البنك وأنشطته خالل العام .2012
لقد شهد قطاع املؤسسات املالية اإلسالمية منوا ً وتوسعاً كبريا ً يف األعوام األخرية ،حيث تشري بعض
اإلحصاءات الحديثة يف هذا املجال أن عدد املؤسسات املالية اإلسالمية بلغ أكرث من  300مؤسسة تنترش
يف أكرث من  75دولة منها  101رشكة تكافل إسالمية وهناك أيضاً نحو  318صندوقاً استثامرياً متوافقاً
مع أحكام الرشيعة اإلسالمية تدير أصوالً تزيد عن  300مليار دوالر هذا باإلضافة إىل إدارة إصدارات
صكوك إسالمية بلغت خالل النصف الثاين من العام الحايل  82.4مليار دوالر ،يف حني يتوقع أن يصل
حجم الصريفة اإلسالمية إىل تريليون دوالر خالل عام  ،2013وهو ما يشكل حافزا ً كبريا ً ويضع أمام البنك
اإلسالمي العريب فرصة كبرية لتحقيق أهدافه االسرتاتيجية وتوسيع حصته السوقية عىل مستوى القطاع
املرصيف الفلسطيني يف كل من ودائع العمالء والتمويالت املبارشة لتعظيم أرباحه وبالتايل تعظيم عوائد
املستثمرين.
ومن هذا املنطلق ،فقد تبنى البنك اإلسالمي العريب خالل العام  2012خطة عمل واضحة املعامل ومحددة
األهداف يف إطار خطة العمل االسرتاتيجية املقررة ،إذ تم خالل العام رصد ومتابعة أداء الفروع التسعة
املنترشة يف أنحاء الوطن بشكل شهري ومقارنتها باألداء املقرر بخطة العمل ما ساعد اإلدارة عىل اتخاذ
اإلجراءات الالزمة بالوقت املناسب دون أي تأخري وهو ما ساعد بشكل كبري عىل تحقيق أهداف خطة
املوازنة للعام  2012بشكل كامل ،ليتمكن البنك من تحقيق نتائج طيبة عىل الرغم من التحديات عىل
الصعد االقتصادية والسياسية ،كام شملت الخطة تطبيق أفضل وأحدث الخدمات املرصفية التي تلبي
حاجات ورغبات العمالء بأعىل املستويات وأكرثها كفاءة وفاعلية.
وكلنا ثقة أن إدارة البنك ستتمكن من تحقيق أهداف خطة املوازنة للعام  2013ممثالً بذلك خطوة هامة
باتجاه تحقيق أهداف البنك يف الوصول إىل املكان الذي يليق به كواحد من بنوك املقدمة يف القطاع
املرصيف الفلسطيني.
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حضرات السادة المساهمين الكرام ...

دعونا نستعرض وإياكم أداء البنك اإلسالمي العريب خالل العام  2012من خالل االطالع عىل بياناته املالية كام يف  2012/12/31ومقارنتها بنهاية العام .2011
شهد البنك منوا ً يف موجوداته خالل العام  2012بلغ ما يقارب  74مليون دوالر وبنسبة  25%ولتبلغ ما يقارب  374مليون دوالر ،كام سجل منوا ً يف
التمويالت املبارشة مبا يقارب  39مليون دوالر وبنسبة  29%لتبلغ  172مليون دوالر ولتشكل ما نسبته  56%من إجاميل ودائع العمالء ،إضافة إىل أنه
سجل منوا ً يف ودائع العمالء مبا يقارب  57مليون دوالر وبنسبة  22%لتصل إىل  308مليون دوالر ،والجدول أدناه يوضح النمو يف أهم بنود القوائم املالية
خالل العام  2012عن العام السابق:

البند

2012

2011

مقدار النمو

نسبة النمو

املوجودات

374

300

74

% 25

التمويالت املبارشة

172

133

39

% 29

ودائع العمالء

308

251

57

% 22

* املبالغ باملليون دوالر أمرييك.
374

المركز التنافسي:

يف ظل السعي املتواصل للبنك اإلسالمي العريب لتعظيم حصته السوقية من القطاع املرصيف الفلسطيني ،فهو يعمل بشكل دائم لتعزيز قدرته التنافسية
يف ظل التغريات والتطورات والتحديات التي تشهدها الساحة الفلسطينية عىل مختلف الصعد االقتصادية والسياسية واالجتامعية ،ويتضح من البيانات
املذكورة يف الجدول السابق منو الحصة السوقية للبنك من ودائع العمالء والتمويالت املبارشة بشكل ملحوظ خالل العام  ،2012حيث بلغت حصته
السوقية من كل من ودائع العمالء والتمويالت املبارشة ما نسبته  4.2%نهاية العام  2012مقارنة بـ  3.6%من إجاميل ودائع العمالء و 3.8%من إجاميل
التمويالت املبارشة يف القطاع املرصيف الفلسطيني نهاية العام .2011
وكلنا ثقة أن أمام البنك فرصاً كبرية للنمو والتطور حيث أنه شهد منوا ً يف ودائع العمالء خالل العام  2012بنسبة  22.5%مقارنة بنموها يف القطاع املرصيف
بذات الفرتة بنسبة  ،4.7%ليشكل البنك  18.3%من إجاميل النمو املتحقق يف ودائع العمالء عىل مستوى القطاع املرصيف ،وفيام يخص التمويالت املبارشة
فقد منت لدى البنك بنسبة  28.9%خالل العام  2012مقارنة بـ  12.9%عىل مستوى القطاع املرصيف ،وليشكل البنك ما نسبته  8.4%من إجاميل النمو
يف التمويالت املبارشة عىل مستوى القطاع املرصيف الفلسطيني.
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المسؤولية االجتماعية:

ساهم البنك اإلسالمي العريب يف دعم وتعزيز وتنمية مختلف القطاعات املجتمعية والتي تعنى
بالتنمية ملختلف رشائح املجتمع من خالل دعم ومساندة عدد كبري من املؤسسات املحلية
والجمعيات واملدارس واملستشفيات واملراكز التثقيفية والتعليمية والخدماتية ،إضافة إىل رعاية
مختلف النشاطات التي تساهم بشكل مبارش وغري مبارش يف تحقيق التنمية االقتصادية والثقافية
واملجتمعية ،فقد قام البنك بالتربع واملساهمة مبا يزيد عىل  300ألف دوالر يف مجاالت التعليم،
الثقافة ،التنمية ،الطفولة ،الصحة ،اإلغاثة ،الرياضة ،وذوي االحتياجات الخاصة ،وقد توزعت
االتربعات واملساهامت خالل العام  2012عىل مختلف مجاالت املجتمع كام ييل:
البند

املبلغ $

التعليم

168,176

الثقافة

65,693

التنمية

36,505

الطفولة

20,759

الصحة

10,487

اإلغاثة

8,116

الرياضة

1,428

ذوو االحتياجات الخاصة

1,056

املجموع
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312,220

الحوكمة وإدارة المخاطر:

حافظ البنك اإلسالمي العريب خالل العام  2012عىل تطبيق أحدث املعايري املرصفية الدولية يف إدارة مخاطر التمويل ،العمليات والتشغيل ،السوق
والسيولة ،واالعامل والسمعة واستمرارية العمل ،وقام بالبدء بدراسة وتقييم مخاطر األعامل والدولة وتقييم مخاطر املنتجات والربامج املرصفية لدى
البنك واملخاطر التنظيمية والقانونية ومخاطر السمعة ،يف سبيل تحقيق الشفافية واالمتثال لقرارات الجهات الرقابية وتعليامت سلطة النقد الفلسطينية،
واالستناد عىل املعايري الدولية املنبثقة من تعليامت لجنة بازل  IIومبا هو متطابق مع تعليامت سلطة النقد الفلسطينية منها إعداد فحوصات اإلجهاد
( )Stress Testingوعكس نتائجها عىل واقع البيانات املالية للبنك للتحوط الكايف لرأس مال البنك حسب إرشادات لجنة بازل  ،IIإضافة إىل تطبيق
التعليامت بخصوص استمرارية العمل وعمل التدريبات الالزمة وتطبيقها بأعىل املعايري املتعارف عليها ،باإلضافة إىل عقد ورش العمل لكافة دوائر البنك
ملعرفة وتحديد حجم املخاطر لكل دائرة والحد و/أو التخفيف منها وذلك بتطبيق السياسات واالجراءات املعتمدة لدى البنك وتعليامت السلطات
الرقابية بذلك ،وال يوجد مخاطر محتملة من املمكن أن يتعرض لها البنك خالل السنة املالية الالحقة والتي من شأنها التأثري املادي عىل البنك.
العنصر البشري:

يعترب االستثامر يف رأس املال البرشي من أهم أولويات إدارة البنك اإلسالمي العريب ،ومن هنا فقد قام البنك خالل العام  2012باتخاذ العديد من
اإلجراءات التي من شأنها تدريب وتطوير موظفيه الذين يعتربون من أهم ركائز نجاح البنك وتطور أدائه واملساهمة يف تحقيق أهدافه ،إذ تم عقد
العديد من الدورات التدريبية ملختلف دوائر اإلدارة العامة والفروع ،وإتاحة الفرصة للعديد منهم للمشاركة يف الندوات واملؤمترات وورش العمل املحلية
والخارجية ،وإعطاء العديد منهم الدبلومات املرصفية املتخصصة ،حيث تم تنظيم  58دورة تدريبية وورش عمل داخلية وخارجية ،بواقع  1,526ساعة
تدريبية ومبشاركة معظم املوظفني من الفروع واإلدارة العامة ،وقد وصل عدد موظفي البنك إىل  254موظفاً وموظفة موزعني كام ييل:
الفرع

اإلدارة

البرية

جنني

نابلس

الخليل

طولكرم

غزة

خانيونس

بيت لحم

قلقيلية

عدد املوظفني

138

17

17

14

14

13

11

10

10

10

وفيام ييل كشف توضيحي بتوزيع موظفي البنك حسب مؤهالتهم العلمية:
عدد املوظفني 2012

عدد املوظفني 2011

املؤهل العلمي
ماجستري

17

20

دبلوم عايل

2

2

بكالوريوس

168

153

دبلوم معهد

34

34

ثانوية عامة

10

4

أقل من ذلك

23

30

إجاميل عدد املوظفني

254

243

التقرير السنوي 15 2012

وفيام ييل كشف الدورات التدريبية التي نظمها البنك خالل العام :2012
الرقم

موضوع الدورات التدريبية

عدد املشاركني من املوظفني

1

دورة حول قانون العمل الفلسطيني

3

2

االجراءات الرشعية يف العمل املرصيف االسالمي لفروع قلقيلية  +طولكرم  +بيت لحم
مؤمتر 11th Islamic Finance Summit

25
2

4

الرقابة عىل االئتامن وإدارة ومعالجة الديون املتعرثة

1

5

صيغ التمويل االسالمية

8

6

كشف التزييف والتزوير يف العمل املرصيف يف العمالت واملستندات

10

7

تنفيذ اختبارات فحص التحمل ()Stress Tests

4

8

التحليل و التخطيط املايل االئتامين

3

9

إدارة مخاطر االئتامن

1

10

»)«Certified Information System Security Professional (CISSP

1

11

كهرباء عامة (  1فاز)

1

12

املهارات القيادية واالرشافية

2

13

مهارات وسلوكيات موظفي التلر وخدمة العمالء

3

14

اللغة العربية للبنوك  -املستوى االول

13

15

مؤمتر الهيئات الرشعية للمؤسسات املالية االسالمية2012 /

1

16

ادارة وضبط اللوازم واملخازن

1

17

دورة برنامج تصميم هنديس ()REVIT

1

18

دورة مهارات االتصال ( ) Communication Skills

1

19

دورة  / Islamic Financeماليزيا

2

20

Oracle 10g Database Administration

1

21

ورشة عمل «اشكاليات امللفات الرضيبية»

1

22

ورشة عمل « إدارة الوقت»

3

23

دورة « عمليات اتخاذ القرارات لحل املشكالت االدارية»

1

24

ورشة عمل « نظام املعلومات االئتامين»

1

25

شهادة متخصص يف مكافحة غسيل االموال ( ) PAMLA

2

26

دورة « إدارة الفروع املرصفية»

1

27

دورة « اعداد وتقييم دراسة الجدوى املالية للمشاريع االستثامرية»

1

28

امللتقى الدويل االول للبنوك و املؤسسات املالية االسالمية

1

29

Housing Finance course

3

30

الربنامج املرصيف الشامل 2012 /

14

3
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31

منهجية الجدارات وتطوير االداء الوظيفي اىل فعالية املؤسسة  Xدورة تدريبية حول مصفوفة املوارد البرشية

1

32

دورة اسرتاتيجية االستثامر وإدارة املحافظ االستثامرية

1

33

دورة « إدارة مخاطر العمليات املرصفية»

4

34

دورة « املعايري الدولية العداد القوائم املالية»

2

35

دورة « تخمني مخاطر االحتيال»

2

36

املهارات االدارية والقيادية « التفويض والتحفيز واالبداع يف حل املشكالت»« ،إدارة ضغوط العمل»« ،مهارات
التفاوض» « ،التفكري االبداعي»

27

37

دورة « تحديد االحتياجات التدريبية»

1

38

دورة « مبادئ التأمني لقطاع البنوك»

1

39

دورة « » Retreat Team working

1

40

دورة « مهارات االتصال والتواصل الفعال»

3

41

دورة « التخطيط االسرتاتيجي للحد من مخاطر الكوارث»

1

42

دورة «»Effective and Practical Presentation Skills

1

43

برنامج «»Certified Corporate Control Manager

1

44

دورة « الجوانب القانونية للتسهيالت والقروض والضامنات»

3

45

«املؤمتر العاملي للمصارف االسالمية»

2

46

دورة « »IFRS Annual Update Seminar

2

47

إجراءات التمويل (لألفراد والرشكات واملشاريع الصغرية)

47

48

ورشة عمل « »Internet Banking

43

49

ورشة عمل « زيادة كفاءة اجراءات العمل يف الفروع »

36

50

ندوة ( تعليامت ادارة مخاطر االئتامن)

1

51

ورشة عمل « نظام الشيكات املعادة»

1

52

املؤمتر الفلسطيني االول للحوكمة والخدمات االلكرتونية

1

53

ورشة عمل CCNA VOICE

1

54

ورشة Next Generation of UPS and solar power solutions

1

55

ورشة عمل حول البنوك االسالمية

6

56

ورشة عمل Product Development Islamic Banking

4

57

ندوة ( سلطة النقد ،النشأة و التطور وعالقتها مع الجهاز املرصيف )

10

58

ندوة ( مبادئ حوكمة الرشكات )

2
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الخدمات المصرفية لدى خدمات األفراد:

البنك اإلسالمي العربي

يوفر البنك اإلسالمي العريب العديد من الخدمات واملنتجات والحلول املرصفية التي تخدم قطاع األفراد وتحقق
مصالحهم عىل جانبي التوفري والتمويل ،فمن ناحية التوفري ،يقدم البنك العديد من برامج التوفري التي تتيح أكرب
عدد من الجوائز عىل مدار العام والتي تتضمن الجوائز اليومية يف برنامج توفري العمرة والجوائز الشهرية يف
برنامج توفري الزواج والجوائز نصف السنوية يف برنامج وفر ومتلك والجوائز السنوية يف برنامج توفري الحج ،كام
أن البنك بصدد إصدار برنامج توفري جديد يف إطار عمليات التطوير الدامئة لربامجه لتتوافق وحاجة جمهوره
وزبائنه ،هذا باإلضافة إىل الحسابات الجارية والحسابات االستثامرية طويلة األجل ،أما عىل جانب التمويل ،فإن
البنك يتميز بتقديم مختلف الحلول التمويلية ملختلف االحتياجات الفردية من خالل دائرة تنمية أعامل األفراد
مبا يتامىش مع التعاليم اإلسالمية والتي تتضمن برنامج متويل السيارات ،برنامج التمويل املهني ،برنامج متويل
العسكريني ،برنامج التمويل السلعي ،وبرنامج التمويل (السكني) األجار املنتهي بالتملك.
خدمات المشاريع الصغيرة والمتوسطة:
يعترب قطاع املشاريع الصغرية واملتوسطة من أهم القطاعات التي تساهم يف التنمية االقتصادية يف فلسطني
إضافة إىل أنه ميثل رشيحة واسعة جدا ً يف املجتمع الفلسطيني ،ومن هذا املنطلق فإن البنك اإلسالمي العريب يويل
اهتامماً كبريا ً لتعزيز ودعم هذا القطاع من خالل توفري الخدمات والحلول التمويلية واملرصفية بطرق تتامىش مع
التعاليم اإلسالمية ،وتتخصص بذلك دائرة تنمية أعامل املشاريع الصغرية واملتوسطة يف البنك والتي ال تغفل عن
تقديم أكرب قدر من املساعدة واالستشارة والنصيحة سواء كانت الفنية أو التمويلية ألصحاب تلك املشاريع ،كام
قام البنك بعقد االتفاقيات والرشاكات مع العديد من الجهات التي تعنى بتمويل املشاريع الصغرية واملتوسطة
يف فلسطني.
خدمات الشركات:
تعترب محفظة متويل الرشكات أكرب محفظة متويل يف البنك والتي تقدم من خاللها دائرة تنمية أعامل الرشكات
الخدمات والحلول التمويلية لقطاع الرشكات يف فلسطني مبا يتامىش مع تعاليم الدين اإلسالمي ومبا ينافس
الخدمات املرصفية املقدمة من البنوك التجارية األخرى من ناحية النوعية واألسعار والعوائد ،حيث تقوم الدائرة
املختصة بتنمية أعامل الرشكات بالتعاون مع مختلف الرشكات يف سبيل إيجاد الحلول املناسبة من خالل الدراسة
والتحليل املايل املتعلق بإدارة املخاطر وتقليلها ،كام ويعمل البنك بشكل متواصل عىل استقطاب كربى الرشكات
العاملة يف فلسطني للتعامل معها مبا يتامىش وأحكام الرشيعة اإلسالمية الغراء.
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الخزينة واألسواق المالية:

تعمل دائرة الخزينة وأسواق املال بشكل متناغم ومنسجم مع أسواق العمالت األجنبية ،حيث أن موظفي الدائرة يتابعون باستمرار األسواق العاملية
ويقدمون املشورة الفورية للعمالء حول أسواق العمالت وأوضاع معدالت العوائد ،وتعترب تجارة العمالت التي تقوم بها الدائرة من املوارد األساسية
للبنك لتعظيم أرباحه.
تطوير الخدمات المصرفية:

يسعى البنك دامئاً لتطوير خدماته املقدمة للعمالء كامً ونوعاً مبا يتالئم مع حاجاتهم ورغباتهم ومبستوى عا ٍل من الجودة والرسعة والدقة يف تقدميها،
إضافة إىل تطبيق أعىل مستويات تكنولوجيا املعلومات املتطورة التي لها عالقة بالنظام املرصيف والشبكات والتي لها دور يف تقديم الخدمات واملنتجات
املرصفية بأفضل مستوى وأعىل جودة ،حيث تم خالل العام  2012إطالق خدمة الرسائل القصرية  ،smsوخدمة االنرتنت املرصيف ،كام وتقوم الدوائر ذات
العالقة بعمل الدراسات املالمئة لتطوير خدمات البنك مبا يتالءم مع حاجات السوق ،حيث تقوم دائرة التخطيط والدراسات بدراسة مؤرشات األداء للبنك
واملساهمة يف تطويرها ،ومتابعة تنفيذ املوازنة العامة للفروع والدوائر ،وإنشاء قاعدة بيانات شاملة لتلبية احتياجات املستفيدين داخل البنك وخارجه،
وتحليل البيانات واملعلومات املتوفرة وإجراء املقارنات بني املسوح املنفذة لفرتات مختلفة ،وتوثيق النرشات والتقارير اإلحصائية ،ووضع الخطط العملية
الحتياجات البنك عىل املدى القصري والطويل من مختلف املوارد ووضع املواصفات الفنية الالزمة لذلك ،كام يعمل عىل توسيع قدراته إليصال الخدمات
إىل زبائنه يف أماكن تواجدهم من خالل التفرع ،الرصافات اآللية ،وسيتم إطالق خدمة  mobile bankingيف املستقبل القريب.
الخطة المستقبلية لعام : 2013

•تعظيم الحصة السوقية للبنك والحفاظ عىل العمالء الحاليني وتوسيع قاعدة عمالئه.
•مراجعة وتعزيز الخدمات والربامج القامئة وتطوير خدمات ومنتجات جديدة.
•تحسني وترسيع جودة الخدمات املقدمة للجمهور فيام يخص التوفري والتمويل واالستثامر.
•تعزيز رقابة املخاطر بحيث يتوازن التوسع والنمو مع الرقابة عىل الجودة وتخفيض املخاطر.
•تعزيز رأس املال البرشي وكفاءاته واستكامل خطة التدريب الشاملة للموظفني يف البنك.
•تعزيز القوة اإليرادية للبنك بشكل يؤدي إىل رفع العائد عىل حقوق امللكية ،وتعظيم مؤرشات الربحية لتصبح مجزية ومنافسة للبنوك األخرى يف
النظام املرصيف الفلسطيني.
•تعزيز قدرة البنك عىل الوصول إىل زبائنه وتلبية رغباتهم من خالل التفرع.

وبالنهاية اسمحوا لي بأن أتقدم بالشكر والتقدير لكافة عمالئنا ومساهمينا وكافة المتعاملين
مع البنك اإلسالمي العربي ،كما اسمحوا لي بتقديم الشكر الجزيل لموظفي البنك الذين لهم دور
كبير في تميز البنك وتواصل نجاحاته وتمكينه من تقديم أفضل معايير الخدمة واألداء لعمالئنا
ومساهمينا ومجتمعنا الفلسطيني.
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الهيكل التنظيمي للبنك:
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أعضاء مجلس اإلدارة:

السيد وليد توفيق شاكر فاخوري
رئيس مجلس االدارة
• ممثل :شركة التوفيق انفستمنت هاوس
•تاريخ العضوية 2010 :
•تاريخ الميالد1972/02/12 :
•الشهادات العلمية وسنة الحصول عليها:
(MBA - City University London (2000
(BA marketing – Western International University )1992
•الخبرات العملية:
رئيس مجلس ادارة البنك االســالمي العربي ( - 2004حتى اآلن)
عضو مجلس ادارة منتدب البنك االسالمي العربي 2004 - 1999
عضو مجلس ادارة بنك االردن ( – 2005حتىاآلن)

السيد يحيى زكريا محمد القضماني
نائب رئيس مجلس االدارة
•ممثل :شركة الخليج العربي
•تاريخ العضوية2002 :
•تاريخ الميالد1957/02/07 :
•الشهادات العلمية وسنة الحصول عليها:
بكالوريوس إدارة أعمال  -جامعة مينوسوتا 1979 -
•العضويات:
عضو مجلس ادارة البنك االسالمي العربي ( -1993حتى اآلن)
عضو مجلس إدارة بنك االردن (  - 1992حتى اآلن)
عضو مجلس إدارة شركة الدخان و السجائر الدولية
()2008 - 1992
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السيد شاكر توفيق شاكر فاخوري
عضو مجلس االدارة
•ممثل شركة االقبال االردنية للتجارة العامة
•تاريخ العضوية1998 :
•تاريخ الميالد1969/11/14 :
•الشهادات العلمية وسنة الحصول عليها:
ماجستير ادارة االعمال والمحاسبة – كلية كانسيوس بافالو – 1995
بكالوريوس اقتصاد – جامعة جنوب كاليفورنيا – 1990
•الخبرات العملية:
رئيس مجلس ادارة/مدير عام بنك االردن ( – 2007حتى اآلن)
المدير العام بنك االردن ()2007 – 2003
نائب المدير العام بنك االردن ()2003 – 1997
مساعد تنفيذي للمدير العام ()1996 - 1995
•العضويات:
رئيس مجلس إدارة شركة تفوق لإلستثمارات المالية
نائب رئيس مجلس إدارة بنك األردن -سورية
عضو مجلس إدارة البنك اإلسالمي العربي (- 1993حتى اآلن)

السيد باسم محمد مصطفى عبد الحليم
عضو مجلس االدارة
•ممثل :شركة صندوق االستثمار الفلسطيني
• تاريخ العضوية2009 :
•تاريخ الميالد1971/08/11 :
•الشهادات العلمية وسنة الحصول عليها:
ماجستير تمويل وادارة – جامعة كرانفيلد – 2004
ماجستير ادارة اعمال – جامعة ماستريخت – 2001
بكالوريوس هندسة – الجامعة االردنية 1995 -
•الخبرات العملية:
مدير استثمار  -صندوق االستثمار الفلسطيني (- 2006حتى اآلن)
مدير تسهيالت وتمويل واستثمار – المؤسسة المصرفية
الفلسطينية وصندوق التنمية الفلسطيني  7سنوات
مساعد مدير برنامج – منظمة العمل الدولية –  1.5سنة
مسؤول تطوير مشاريع – وكالة االمم المتحدة –  2سنة
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السيد سام سامي سالم بحور
عضو مجلس االدارة
•ممثل  :شركة فرح لالدوات الكهربائية والصحية
•تاريخ العضوية1998 :
•تاريخ الميالد1964/10/18 :
•الشهادات العلمية وسنة الحصول عليها:
ماجستير Northwestern university
بكالوريوس Youngstown state university
•الخبرات العملية :مدير عام ( AIM

 -حتى االن)

مدير عام بالزا ()2004 – 1998
مدير انظمة المعلومات ابيك ()1999 – 1998
مساعد مدير عام شركة االتصاالت الفلسطينية ()1997 – 1995
مسؤول فريق TERNO
مسؤول فريق NASHBAR
مساعد مدير عام R & S UNITED

السيد صالح الدين محمد سليم الشريف
عضو مجلس االدارة
•ممثل  :شركة اليمامة لالستثمارات العامة
•تاريخ العضوية1998 :
•تاريخ الميالد1952/06/07 :
•الشهادات العلمية وسنة الحصول عليها:
بكالوريوس اقتصاد وتجارة – الجامعة االردنية 1976 -
•الخبرات العملية:
مدير عام شركة االقبال لتصنيع المواد العاكسة
( – 1991حتى اآلن)
نائب مدير عام ومدير المشاريع واالدارة المالية شركة
االقبال لتصنيع المواد العاكسة ()1991 – 1981
محاسب مؤسسة االقبال السعودية ( )1981 - 1977
•العضويات:
عضو مجلس إدارة البنك اإلسالمي العربي (- 1993حتى اآلن)
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السيد هيثم محمد سميح بركات
عضو مجلس االدارة
•ممثل  :شركة بنك االردن
•تاريخ العضوية2010 :
•تاريخ الميالد1960/05/01 :
•الشهادات العلمية وسنة الحصول عليها:
مهندس كهرباء – بورتالندستيت 1984 -
•الخبرات العملية:
شريك ومدير عام – كيبلك كلويت – ( 2009حتى االن)
شريك ومدير عام – المجموعة القطرية الدوحة ()2008 - 1998
شريك ومدير عام – ميزان عمان ()1997 – 1991
نائب مدير عام  -ميزان الكويت ()1990 – 1984
•العضويات:
عضو مجلس إدارة الكابالت المتحدة -األردن
عضو مجلس إدارة شركة الطاقة النظيفة -األردن
عضو مجلس إدارة بنك األردن 2 -سنة

الدكتور فادي سعيد قطان
عضو مجلس االدارة .
•ممثل :شركة االقبال لالستثمار
تاريخ العضوية2012 :
تاريخ الميالد1967/05/08 :
•الشهادات العلمية وسنة الحصول عليها:
Ph.D University of Bradford Management – 2006
MBA- Business Administration – Lewis University -1992
بكالوريوس ادارة اعمال – جامعة بيت لحم 1990 -
•الخبرات العملية:
عميد كلية ادارة االعمال – جامعة بيت لحم
•العضويات:
عضو المجلس الفلسطيني للتدقيق اعتبارًا من 2009
عضو المجلس الفلسطيني للترخيص اعتبارًا من 2009
عضو المعهد االمريكي للمحاسبين القانونيين اعتبارًا من 1992
عضو الجمعية العربية لشهادة المحاسبين اعتبارًا من 1998
عضو جمعية المحاسبة االمريكية 1998
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الدكتور عاطف كمال عالونة
عضو مجلس االدارة
•ممثل :شركة بنك فلسطين
•تاريخ العضوية2010 :
•تاريخ الميالد1949/04/03 :
•الشهادات العلمية وسنة الحصول عليها:
دكتوراه في االقتصاد  /مالية عامة – جامعة ميونخ – 1983
ما جستير علوم سياسية – جامعة ميونخ – 1979
ماجستير اقتصاد – جامعة ميونخ – 1977
بكالوريوس اقتصاد – جامعة ميونخ 1975 -
•الخبرات العملية:
مستشار خاص لمجلس ادارة بنك فلسطين  – 2009حتى االن
مدير عام هيئة سوق رأس المال الفلسطينية 2009 – 2005
وكيل وزارة المالية 2004 – 1994
استاذ االقتصاد  -جامعة النجاح الوطنية 2003 - 1983
•العضويات:
عضو الفريق الوطني للضمان االجتماعي
عضو مجلس امناء هيئة االذاعة والتلفزيون الفلسطينية
عضو مجلس ادارة سلطة النقد الفلسطينية 2005 – 1996
رئيس لجنة ترخيص مدققي الحسابات القانونيين 2005 – 1997
عضو اللجنة الوطنية للحوكمة ورئيس الفريق الفني 2007
عضو اللجنة الوطنية لغسل األموال 2007
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أعضاء اإلدارة التنفيذية
السيد سامي عبد الرحيم صعيدي
المدير العام

•تاريخ امليالد1955/01/20 :
•تاريخ التعيني2011/01/16 :
•الشهادات العلمية:
ماجستري إدارة عامة  /الجامعة األمريكية – القاهرة ()1987
بكالوريوس محاسبة  /جامعة النجاح الوطنية ()1981
•الخربات العملية:
بنك الرفاه – رام الله ()2011 – 2005
بنك القاهرة عامن – رام الله ()2005 – 2003
املؤسسة املرصفية الفلسطينية – القدس ()2003 – 1996
)Technical Development Corporation (1992 – 1996
)Technical Development Corporation (1990 – 1992
رشكة األندلس – السعودية ()1990 – 1987
جامعة النجاح الوطنية ()1984 – 1982

السيدة تغريد صالح الدين عميرة
مساعد المدير العام للشؤون المالية

•تاريخ امليالد1958/11/04 :
•تاريخ التعيني1999/11/06 :
•الشهادات العلمية:
ماجستري اقتصاد  /الجامعة األردنية ،األردن ()1992
بكالوريوس اقتصاد – قانون  /الجامعة األردنية ،األردن ()1979
•الخربات العملية:
بنك األردن ()1999 – 1993
البنك األردين الكويتي ()1993-1981
دائرة االحصاءات العامة ()1981 – 1979
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السيد أمجد غازي الجعبري

السيد حمودة نجيب أبو عزيزة

المدير التنفيذي للعمليات واألنظمة

المدير التنفيذي للتمويالت المجمعة

•تاريخ امليالد1967/08/18 :
•تاريخ التعيني1997/10/11 :
•الشهادات العلمية:
ماجستري إدارة دولية
•الخربات العملية :جامعة الخليل ()1997-1995

•تاريخ امليالد1972/04/24 :
•تاريخ التعيني1998/09/26 :
•الشهادات العلمية :بكالوريوس محاسبة
•الخربات العملية:
بنك األردن ()1997-1995
رشكة سابا ورشكاهم ()1996- 1995
البنك العريب ()1997-1996
بنك فلسطني الدويل ()1998-1997

السيد حسان عصام صبري

السيد مروان محمد بدوي

مدير دائرة تنمية أعمال الشركات

مدير دائرة تنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة

•تاريخ امليالد1966/10/17 :
•تاريخ التعيني2009/10/07 :
•الشهادات العلمية:
ماجستري علوم إدارية ومحاسبة
•الخربات العملية :البنك العريب ()2008-1994

•تاريخ امليالد1966/08/28 :
•تاريخ التعيني2008/05/04 :
•الشهادات العلمية:
ماجستري علوم مالية ومرصفية
•الخربات العملية:
بنك الرفاه ()2008-2006
البنك التجاري الفلسطيني ()2006-1996
بنك القاهرة عامن ()1996-1994

السيد محمد حسني سرور

السيد تيسير محمد قطوش

مدير دائرة تنمية أعمال االفراد

مدير الدائرة المالية

•تاريخ امليالد1979/07/20 :
•تاريخ التعيني2011/08/07 :
•الشهادات العلمية:
دبلوم عايل تنمية املشاريع الصغرية واملتوسطة
بكالوريوس إدارة أعامل
•الخربات العملية:
بنك الرفاه ()2011-2006
وكالة األمم املتحدة ()2006-2004
رشكة نيوتكني كومب ()2003
رشكة البرتا لألجهزة الكهربائية ()2002

•تاريخ امليالد1953/01/15 :
•تاريخ التعيني1998/09/06 :
•الشهادات العلمية :بكالوريوس محاسبة
•الخربات العملية:
رشكة الغزل والنسيج األردنية املساهمة العامة املحدودة
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السيد راتب عبداهلل عطياني

السيد فراس جمعة شومان

مدير دائرة تنمية الموارد البشرية

مدير دائرة الخزينة وأسواق المال

•تاريخ امليالد1969/11/15 :
•تاريخ التعيني2010/05/12 :
•الشهادات العلمية:
ماجستري إدارة أعامل
•الخربات العملية:
جامعة القدس املفتوحة  /دوام جزيئ()2010 - 2007
بنك القاهرة عامن ()2010 - 1996

•تاريخ امليالد1971/01/15 :
•تاريخ التعيني2011/12/01 :
•الشهادات العلمية:
ماجستري هندسة الكرتونيات
•الخربات العملية:
بنك االتحاد لالدخار واالستثامر ( )1999 - 1996
بنك األردن ( )1996 1995-
بنك فلسطني الدويل ()2009 - 1999
البنك اإلسالمي الفلسطيني ()2011 - 2009
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االسم

املسمى الوظيفي

شاغر

نائب املدير العام

السيد بالل يوسف أبو رايض

مدير دائرة تنمية املطلوبات والفروع

السيد خالد عزت عورتاين

مدير دائرة التنظيم واجراءات العمل

االستاذ وليد محمد الشايب

مدير دائرة الشؤون القانونية

السيد مصطفى رشيف أبو خيزران

مدير دائرة الشبكات واألنظمة

السيد أحمد محمد إبراهيم صالح

مدير دائرة التخطيط والدراسات

السيد عامر يونس خضريي

مدير دائرة انظمة االعامل املرصفية

السيد إبراهيم اسامعيل أبو عبده

مدير دائرة الرقابة والتدقيق الداخيل

السيد حاتم فوزي صبح

مدير دائرة مراقبة التمويل

السيد عدنان عبد اإلله خفش

مدير دائرة العمليات املرصفية

السيد سائد مقداد مقدادي

مدير دائرة ادارة املخاطر

السيدة فريوز فتحي ذبالح

مراقب االمتثال

السيد عامد محمود عيىس

مدير دائرة املتابعة والتحصيل

املهندس عبدالله صالح حمد

مدير دائرة العقار واللوازم

السيدة ليندا محمود شيخ يوسف

مسؤول قسم املساهمني

شاغر

مدير التسويق والعالقات العامة

السيد مهند عساف

املستشار القانوين

آرنست آند يونغ

املدقق الخارجي
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اللجان الدائمة المنبثقة عن مجلس اإلدارة
اسم اللجنة

اللجنة التنفيذية

تاريخ تشكيلها

2012/9/28
السيد يحيى القضامين  /نائب رئيس مجلس اإلدارة – رئيساً
السيد باسم عبد الحليم  /عضو مجلس االدارة – عضوا ً

األعضاء واملقررين

السيد هيثم بركات  /عضو مجلس االدارة – عضوا ً
السيد سام بحور  /عضو مجلس االدارة – عضوا ً
السيدة فريوز ذبالح  /مراقب االمتثال – أمني رس اللجنة
•االطالع عىل طلبات التمويل التي تزيد قيمتها عن صالحيات لجنة التمويل يف اإلدارة العامة.
•متابعة كافة التقارير والبيانات والدراسات التي متكنها من أداء عملها مبهنية وكفاءة.
•اطالع مجلس اإلدارة بشكل ٍ
واف ودوري عىل وضع املحفظة االتئامنية للبنك من حيث
حجمها والتطوارت الناشئة عليها والتمويالت املصنفة واملخصصات املعدة ملواجهة أية خسائر
وجهود املتابعة والتحصيل.
•إعالم مجلس اإلدارة بشكل فوري بأي تغريات جوهرية تطرأ عىل وضع املحفظة االئتامنية
ووضع السياسة االئتامنية للبنك ورشوط منح التمويالت والضامنات والسقوف االئتامنية
وحدود صالحيات لجنة التمويل يف اإلدارة العامة مبا يتوافق مع القوانني وتعليامت السلطة
الرقابية وقرارات وتوصيات دائرة إدارة املخاطر واملعايري املرصفية وعرضها عىل مجلس اإلدارة
للمصادقة.

الصالحيات

•مراجعة السياسات االئتامنية دورياً وتحديثها مبا يتناسب مع التطورات يف البيئة االقتصادية
والسياسية واملرصفية والتغريات يف وضع البنك.
•إقرار الخطط التسويقية املعدة من اإلدارة التنفيذية ملنح التمويالت بكافة أشكالها ،والتأكد
من التزام اإلدارة التنفيذية للبنك بالسياسات االئتامنية وبالصالحيات التي يحددها مجلس
اإلدارة.
•دراسة طلبات منح و/أو تجديد التمويالت املرفوعة من لجنة التمويل يف اإلدارة التنفيذية
واتخاذ القرار املناسب بشانها وفق الصالحيات والسقوف املناطة باللجنة ومبا يتوافق مع
تعليامت السلطات الرقابية وتوصيات دائرة إدارة املخاطر.
•االطالع عىل وضع الديون املتعرثة القامئة ووضع الخطط الالزمة للعمل عىل تخفيضها والتأكد
من مدى كفاية املخصصات مقابلها وفقاً لتعليامت السلطات الرقابية إضافة لتقديم التوصيات
املتعلقة بإعدام هذه الديون.

إبرائها من مسؤولياتها
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يتم إبراء اللجنة من مسؤولياتها خالل اجتامع الهيئة العامة لكل عام

اسم اللجنة

لجنة المراجعة والتدقيق

تاريخ تشكيلها

2012/9/28

السيد عاطف عالونة  /عضو مجلس اإلدارة – رئيساً
األعضاء واملقررين

السيد فادي قطان  /عضو مجلس اإلدارة – عضوا ً
السيد صالح الدين الرشيف  /عضو مجلس اإلدارة – عضوا ً
السيد ابراهيم أبو عبدو  /مدير دائرة التدقيق الداخيل -أمني رس اللجنة
•متابعة أنظمة الضبط الداخيل ومدى شمولية خطط التدقيق الداخيل والخارجي للبنك.
•ضبط مواطن املخاطرة يف عمليات البنك وتغطيتها من خالل عمل التدقيق الداخيل والخارجي ،وضامن نزاهة
ودقة املعلومات املالية.
•إعداد معايري اإلفصاحات املالية التي يتم تزويدها ملجلس اإلدارة واملساهمني واملستخدمني اآلخرين.
•ضبط درجة التزام البنك بالقوانني واألنظمة والتعليامت الصادرة عن سلطة النقد وكذلك القواعد الصادرة عن
مجلس اإلدارة والترشيعات األخرى السارية يف فلسطني.
•التنسيق مع لجنة املخاطر والحوكمة واالمتثال مبا يكفل بيان وضع البنك املايل وأدائه ،ومراجعة تقارير مراقب
االمتثال يف البنك ومتابعة التزامه بدليل إجراءات العمل ومن مدى شمول تقاريره لكافة نواحي العمل وفق
متطلبات السلطات الرقابية ذات العالقة.

الصالحيات

•مراجعة واعتامد خطة التدقيق الداخيل السنوية وأهداف ومجال وظيفة التدقيق الداخيل مبا يضمن شمولية
التدقيق لكافة األنشطة املرصفية واإلدارية بالبنك
•اعتامد صالحيات ومسؤوليات دائرة الرقابة والتدقيق الداخيل وعالقتها بوظائف الرقابة األخرى بالبنك ،ووضع
آلية واضحة ملسائلة مدير وموظفي دائرة الرقابة والتدقيق الداخيل مبا يضمن قيامهم باملهام واملسؤوليات
املناطة بهم.
•ضامن استقاللية دائرة الرقابة والتدقيق الداخيل بحيث يكون ارتباط التدقيق الداخيل مبارشة مع اللجنة من
حيث رفع التقارير ،ومراجعة املالحظات الواردة يف تقارير التدقيق الداخيل ومتابعة االجراءات املتخذة بشأنها
من اإلدارة العليا للمعالجة والتصويب وإجراء املساءالت التي تراها اللجنة رضورية مبا يكفل فعالية التدقيق
الداخيل.
•االتصال مبارشة باملدقيني الداخليني والخارجيني ومبستشاري البنك ،والقيام بأي استقصاءات أو تحقيقات وفقاً
ملا تراه مناسباً ألداء مهامها ،والحصول عىل أية استشارات متخصصة وفقاً ملا تراه رضورياً.
•طلب وتلقي تقارير عن إعادة تعيني وأتعاب املدققني الخارجيني وتقديم نتائج عملهم إىل االجتامع السنوي
العام للمساهمني مع وجوب حضور رئيس اللجنة للرد عىل اسئلة املساهمني.

إبرائها من مسؤولياتها

يتم إبراء اللجنة من مسؤولياتها خالل اجتامع الهيئة العامة لكل عام

التقرير السنوي 31 2012

اسم اللجنة

لجنة المخاطر والحوكمة واالمتثال

تاريخ تشكيلها

2012/9/28
السيد وليد فاخوري  /رئيس مجلس اإلدارة  -رئيساً
السيد هيثم بركات  /عضو مجلس اإلدارة  -عضوا ً

األعضاء واملقررين

السيد سام بحور  /عضو مجلس اإلدارة  -عضوا ً
الدكتور عروة صربي  /رئيس هيئة الفتوى الرشعية  -عضوا ً
السيدة فريوز ذبالح  /مراقب االمتثال يف البنك -أمني رس اللجنة

•تقوم باملهام املتعلقة برتشيح األشخاص املؤهلني لرئاسة وعضوية مجلس اإلدارة طبقاً ملعايري موضوعية.
•وضع خطة اإلحالل لرئاسة وعضوية مجلس اإلدارة يف حال شغور تلك املناصب.
•تحديد تعويضات أعضاء مجلس اإلدارة مبا يشمل الرواتب واملكافآت وغريها ،واعتامد سياسة املكافآت والرواتب
لجميع املوظفني املسؤولني وتعديالتها بحيث تكون متجانسة مع تحقيق األهداف واإليرادات وبأقل درجات
املخاطر ومبا يتناسب مع تعليامت السلطات الرقابية.
الصالحيات

•اعنامد اجراءات العمل والهياكل التنظيمية املراد انشاؤها أو تعديلها واعتامد السياسات املتعلقة بأعامل البنك.
•االطالع عىل تقارير مراقب االمتثال ودائرة إدارة املخاطر واملراقب الرشعي وتقارير تقييم املخاطر والبيئة الرقابية
وتقارير تفتيش السلطة الرقابية واملصادقة عليها.
•االطالع عىل أية قضايا ومنازعات للبنك مع األطراف االخرى وبالعكس ،وتزويد مجلس اإلدارة بتقارير دورية
حول املخاطر التي يواجهها أو قد يتعرض لها البنك ،وأية تغريات جوهرية تطرأ عىل وضع البنك.
•التأكد من وجود بيئة مناسبة إلدارة املخاطر يف البنك بحيث تشمل دراسة مدى مالمئة الهيكل التنظيمي للبنك
ووجود كادر مؤهل يعمل بشكل مستقل عىل إدارة املخاطر األساسية التي تواجه البنك ،وفق نظام واضح إلدارة
املخاطر.

إبرائها من مسؤولياتها
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يتم إبراء اللجنة من مسؤولياتها خالل اجتامع الهيئة العامة لكل عام

اسم اللجنة

لجنة االستثمار وأسواق المال

تاريخ تشكيلها

2012/9/28
السيد وليد فاخوري  /رئيس مجلس اإلدارة – رئيساً
السيد باسم عبد الحليم  /عضو مجلس اإلدارة  -عضوا ً

األعضاء واملقررين

السيد سام بحور  /عضو مجلس اإلدارة  -عضوا ً
السيد سامي صعيدي  /املدير العام  -عضوا ً
السيد مدير دائرة الخزينة وأسواق املال  -عضوا ً
السيد مدير دائرة إدارة املخاطر  -أمني رس اللجنة
•االطالع عىل التقارير والدراسات املتعلقة بوضع التوظيفات الخارجية واستثامرات البنك الحالية وأوضاع
األسواق املالية املحلية والدولية.
•تحديد الوسطاء املاليني املعتمدين للتداول باألوراق املالية يف البورصة ،وإقرار سقف مراكز العمالت
املفتوحة واملسموح االحتفاظ به تحت إدارة دائرة الخزينة واألسواق املالية.
•إقرار سقوف التعامل مع البنوك واملؤسسات املالية واملرصفية بناء عىل توصيات دائرة الخزينة وأسواق املال
و/أو اللجان املنبثقة املختصة.
•اطالع مجلس اإلدارة وبشكل دوري عىل وضع محافظ البنك االستثامرية وبأي تغيريات جوهرية تطرأ عىل
هذه االستثامرات.

الصالحيات

•وضع السياسة االستثامرية للبنك ومراجعتها وتحديثها دورياً والتأكد من توافقها مع القوانني والتعليامت
السارية واملعايري البنكية ،وعرضها عىل مجلس اإلدارة للمصادقة عليها.
•دراسة طلبات االستثامر وامتالك األوراق املالية املختلفة ورفع التوصيات ملجلس اإلدارة حول القرارات
االستثامرية التي تتجاوز صالحيات اللجنة مبا يتوافق مع تعليامت السلطات الرقابية وتوصيات دائرة إدارة
املخاطر.
•التأكد من التزام اإلدارة بتنفيذ القرارات االستثامرية وبالسقوف والصالحيات املحددة من اللجنة.
•رشاء وبيع أسهم الرشكات املدرجة وغري املدرجة يف البورصة ومبا يتفق وأحكام الرشيعة اإلسالمية وبتنسيب
من دائرة الخزينة وأسواق املال ،واملساهمة واالكتتاب يف الرشكات الجديدة مبوافقة مجلس اإلدارة،
واالكتتاب يف شهادات اإليداع والصكوك واالستثامر املخصص ،واملوافقة عىل صناديق االستثامر املشرتك
املعدة من البنك بتوصية من دائرة الخزينة وأسواق املال.
•املوافقة عىل عمليات سوق رأس املال املختلفة التي يديرها البنك وتشمل عمليات االندماج واالقتناء
والحصول عىل رخص ملامرسة الخدمات واملهن املالية املعتمدة من هيئة سوق رأس املال وخدمات الحفظ
األمني وفقاً السرتاتيجيات مجلس اإلدارة وتوجهاته.

إبرائها من مسؤولياتها

يتم إبراء اللجنة من مسؤولياتها خالل اجتامع الهيئة العامة لكل عام
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اجتماعات مجلس اإلدارة واللجان المنبثقة عنه
قام مجلس إدارة البنك اإلسالمي العريب خالل العام  2012واللجان املنبثقة عنه بعقد االجتامعات الدورية ملناقشة وبحث وإقرار كافة األمور املتعلقة
كل فيام يخصه ،وبعدد مرات موضحة أدناه:
بوضع البنك ٌ
عدد مرات االجتامع خالل العام 2012
6
7
1
1
36

الجهة
مجلس اإلدارة
لجنة املخاطر والحوكمة واالمتثال
لجنة االستثامر وأسواق املال
لجنة املراجعة والتدقيق
اللجنة التنفيذية

مع اإلشارة إىل أن كافة االجتامعات ملجلس اإلدارة واللجان املنبثقة عنه كانت مكتملة النصاب ،كام أنه يتم تقييم مجلس اإلدارة ولجانه وأعضائه ومدرائه
البارزين وأن املجلس يتابع باستمرار نتائج التقييم ،كام أنه ال توجد أي خالفات بني مجلس اإلدارة ولجنة التدقيق.

كبار المساهمين في البنك
اسم املساهم

2012/12/31

2011/12/31

بنك فلسطني

9,999,990

20.98

9,999,990

20.98

رشكة بنك األردن

4,467,767

9.37

4,467,767

9.37

رشكة الخليج العريب لالستثامرات والنقليات

4,391,502

9.21

4,391,502

9.21

رشكة صندوق االستثامر الفلسطيني

4,055,938

8.51

4,345,738

9.12

رشكة االقبال االردنية للتجارة العامة

4,067,975

8.53

4,067,975

8.53

0

0

2,737,761

5.74

2,737,761

5.74

0

0

الرشكة العربية لتوزيع السجائر
رشكة االقبال لالستثامر
·
·
·

عدد األسهم كام يف

النسبة %

عدد األسهم كام يف

النسبة %

بلغ عدد مساهمي رشكة البنك االسالمي العريب كام بتاريخ  »1416 « 2012/12/31مساهم.
عدد االسهم املصدرة من الرشكة « »50,000,000سهم/دوالر.
عدد االسهم املكتتب بها ،املدفوعة ،املدرجة يف البورصة ‹› »47,672,484سهم/دوالر.

السيطرة على البنك
اسم املساهم
رشكة بنك فلسطني
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عدد األسهم كام يف 2012/12/31
9,999,990

النسبة %
20.98

مجموعة شركات آل فاخوري
عدد األسهم كام يف 2012/12/31

النسبة %

اسم املساهم
رشكة بنك االردن

4,467,767

9.37

رشكة الخليج العريب لالستثامرات والنقليات

4,391,502

9.21

رشكة االقبال االردنية للتجارة العامة

4,067,975

8.53

رشكة االقبال لالستثامر

2,737,761

5.74

رشكة الياممة لالستثامرات العامة

1,725,024

3.62

رشكة فرح لالدوات الكهربائية والصحية

1,693,984

3.55

رشكة الشامل الصناعية الدولية

42,349

0.09

AL-TAWFIQ INVESTMENT HOUSE

7,000

0.01

19,133,362

40.14

املجموع

عائلة آل فاخوري
عدد األسهم كام يف 2012/12/31

النسبة %

اسم املساهم
توفيق شاكر خرض فاخوري

1,482,360

3.11

اقبال توفيق شاكر فاخوري

435,986

0.91

سامر توفيق شاكر فاخوري

348,789

0.73

شاكر توفيق شاكر فاخوري

348,789

0.73

نعمت ذيب كامل العجم

348,789

0.73

وليد توفيق شاكر فاخوري

348,789

0.73

امل توفيق شاكر فاخوري

174,392

0.37

املجموع

3,487,894

7.32

مجوعة شركات تابعة لشركة صندوق االستثمار الفلسطيني
عدد األسهم كام يف 2012/12/31

النسبة %

اسم املساهم
رشكة صندوق االستثامر الفلسطيني

4,055,938

8.51

رشكة أسواق للمحافظ االستثامرية

2,268,751

4.76

املجموع

6,324,689

13.27
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األرباح والخسائر مع حقوق المساهمين وأسعار األوراق المالية
امليزانية

األرباح  /الخسائر
بعد الرضيبة

توزيع أسهم مجانية

نسبة توزيع
األسهم

توزيع نقدي

صايف حقوق املساهمني
نهاية العام

سعر إغالق السهم نهاية
العام

2008
2009
2010
2011
2012

5,094,275
1,002,050
()2,270,207
887,058
648,513

2,303,600
0
0
0
0

6.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%

0
0
0
0
0

47,768,326
49,980,388
48,036,063
56,853,438
57,632,968

1.10
1.15
0.90
0.82
0.92

نشاط التداول على سهم الشركة في بورصة فلسطين:
2012

2011

سعر االفتتاح

0.81

0.88

سعر اإلغالق

0.92

0.82

أعىل سعر

0.92

0.92

أدىن سعر

0.64

0.68

قيمة األسهم املتداولة «دوالر»

4,485,333

2,086,156

عدد االسهم املتداولة «سهم»

5,641,873

2,528,321

عدد الصفقات

1,213

1,516

ملكية أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية من األوراق المالية:
أ :ملكية مجلس اإلدارة االعتباريني:
اسم العضو
رشكة التوفيق انفستمنت ميثلها
السيد وليد توفيق فاخوري
رشكة الخليج العريب ميثلها
السيد يحيى زكريا القضامين
¯الرشكة العربية لتوزيع السجائر ميثلها
السيد راغب نادر العارف
رشكة الياممة لالستثامرات العامة ميثلها
السيد صالح الدين محمد الرشيف
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عدد األسهم كام يف

عدد األسهم كام يف

2012/12/31

2011/12/31
7,000

املنصب

جنسية “املمثل”

رئيس املجلس

أردين

7,000

نائب الرئيس

فلسطيني

4,391,502

4,391,502

عضو

فلسطيني

0

2,737,761

عضو

فلسطيني

1,725,024

1,725,024

رشكة فرح لألدوات الكهربائية والصحية ميثلها
السيد سام بحور
رشكة صندوق االستثامر الفلسطيني ميثلها
السيد باسم عبد الحليم
رشكة بنك االردن ميثلها
السيد هيثم سميح بركات
رشكة االقبال االردنية للتجارة العامة ميثلها
السيد شاكر توفيق فاخوري
¯رشكة االقبال لالستثامر ميثلها
الدكتور فادي سعيد قطان
رشكة بنك فلسطني ميثلها
الدكتور عاطف كامل عالونه

عضو

فلسطيني

1,693,984

1,693,984

عضو

فلسطيني

4,055,938

4,345,738

عضو

أردين

4,467,767

4,467,767

عضو

أردين

4,067,975

4,067,975

عضو

فلسطيني

2,737,761

0

عضو

فلسطيني

9,999,990

9,999,990

¯الرشكة العربية لتوزيع السجائر ميثلها السيد راغب نادر العارف عضو مجلس االدارة لغاية تاريخ (.)2012/05/03
¯رشكة االقبال لالستثامر ميثلها الدكتور فادي سعيد قطان عضو مجلس االدارة اعتبارا ً من تاريخ (.)2012/05/03

ملكية أعضاء مجلس اإلدارة ممثلي الشركات:
اسم العضو» املمثل»

عدد االسهم كام يف

عدد االسهم كام يف

2012/12/31

2011/12/31
348,789

اسم الرشكة العضو

املنصب

السيد وليد توفيق فاخوري

رشكة التوفيق انفستمنت

رئيس املجلس

348,789

السيد يحيى زكريا القضامين

رشكة الخليج العريب

نائب الرئيس

83,999

83,999

رشكة الياممة لالستثامرات العامة

عضو

133,212

110,924

رشكة فرح لألدوات الكهربائية والصحية

عضو

0

0

السيد باسم عبد الحليم

رشكة صندوق االستثامر الفلسطيني

عضو

0

0

السيد هيثم سميح بركات

رشكة بنك االردن

عضو

5,649

549

السيد شاكر توفيق فاخوري

رشكة االقبال االردنية للتجارة العامة

عضو

348,789

348,789

الدكتور فادي سعيد قطان

رشكة االقبال لالستثامر

عضو

0

0

الدكتور عاطف كامل عالونه

رشكة بنك فلسطني

عضو

0

0

السيد صالح الدين محمد الرشيف
السيد سام بحور
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ب :ملكية االدارة التنفيذية:
اسم الشخص

عدد األسهم كام يف

عدد االسهم كام يف

2012/12/31

2011/12/31
111,000

املنصب

الجنسية

السيد سامي عبد الرحيم صعيدي

املدير العام

فلسطيني

143,005

السيدة تغريد صالح الدين عمريه

مساعد املدير العام للشؤون املالية

فلسطينية

0

0

السيد أمجد غازي صادق الجعربي

مدير تنفيذي  -دائرة العمليات واألنظمة

فلسطيني

12,720

0

السيد حموده أبو عزيزة

مدير تنفيذي  -دائرة التمويالت املجمعة

فلسطيني

0

0

السيد تيسري محمد قطوش

مدير الدائرة املالية

فلسطيني

0

0

السيد بالل يوسف أبو رايض

مدير دائرة تنمية املطلوبات والفروع

فلسطيني

0

0

السيد خالد عزت مسعود عورتاين

مدير دائرة التنظيم وإجراءات العمل

فلسطيني

0

0

األستاذ وليد محمد الشايب

مدير دائرة الشؤون القانونية

فلسطيني

0

0

السيد مصطفى رشيف أبو خيزران

مدير دائرة الشبكات واألنظمة

فلسطيني

0

0

السيد أحمد محمد إبراهيم صالح

مدير دائرة التخطيط والدراسات

فلسطيني

26,182

26,182

السيد مروان محمد بدوي

مدير دائرة تنمية املشاريع الصغرية واملتوسطة

فلسطيني

0

0

السيد عامر يونس خضريي

مدير أنظمة األعامل املرصفية

فلسطيني

0

0

مدير دائرة الرقابة والتدقيق الداخيل

فلسطيني

0

0

السيد حسان عصام صربي

مدير دائرة تنمية أعامل الرشكات

فلسطيني

0

0

السيد حاتم فوزي صبح

مدير دائرة مراقبة التمويل

فلسطيني

0

0

السيد عدنان فارس خفش

مدير دائرة العمليات املرصفية

فلسطيني

0

0

مدير دائرة املوارد البرشية

فلسطيني

0

0

السيد سائد أحمد مقدادي

مدير دائرة إدارة املخاطر وأمني رس مجلس اإلدارة

فلسطيني

3,000

0

السيدة فريوز فتحي ذبالح

مراقب امتثال

فلسطينية

0

0

السيد عامد محمود عيىس

مدير دائرة املتابعة والتحصيل

فلسطيني

0

0

مدير دائرة العقار واللوازم

فلسطيني

0

0

السيد محمد حسني رسور

مدير دائرة تنمية أعامل األفراد

فلسطيني

0

0

السيد فراس جمعة شومان

مدير دائرة الخزينة وأسواق املال

فلسطيني

0

0

فلسطينية

0

0

السيد ابراهيم اسامعيل أبو عبده

السيد راتب عطياين

املهندس عبد الله صالح حمد

مسؤول قسم املساهمني
السيدة ليندا محمود شيخ يوسف
¯ال يوجد رشكات مسيطر عليها من قبل اإلدارة التنفيذية.
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ج :ملكية أقارب املجلس واإلدارة التنفيذية (الزوجة واألوالد القرص فقط):
اسم الشخص
السيدة بسينة عبد القادر صعيدي
السيد فتحي يوسف برقاوي

عدد األسهم كام يف

عدد األسهم كام يف

2012/12/31

2011/12/31
2,600

درجة القرابة مع املجس واإلدارة التنفيذية

الجنسية

(زوجة) املدير العام

فلسطينية

2,600

(زوج) مساعد املدير العام للشؤون املالية

فلسطينية

0

35,000

فلسطينية

24,000

24,000

(زوجة) نائب رئيس مجلس االدارة
السيدة أمل أمني عزيز قضامين
¯ال يوجد رشكات مسيطر عليها من قبل اإلدارة التنفيذية.

شكل وآلية ايصال المعلومات للمساهمين:
1 .1املوقع اإللكرتوين لبورصة فلسطني وهيئة سوق رأس املال الفلسطينية ،حيث يتم اإلفصاح عن كافة البيانات الجوهرية حسب نظام اإلفصاح
املعمول به يف فلسطني.
2 .2املراسالت الرسمية يف الربيد الرسمي.
3 .3الصحف املحلية.
4 .4املوقع اإللكرتوين للبنك اإلسالمي العريب
www.aibnk.com

عن طريق الهاتف مع قسم املساهمني  022418036وعن طريق اإلمييل
linda.yousef@aibnk.com

5 .5عرب جميع فروع ومكاتب البنك املنترشة داخل فلسطني.

االعتماد على موردين وعمالء رئيسيين
يتعامل البنك اإلسالمي العريب مع العديد من املوردين املحليني والخارجيني لتغطية مشرتياته املختلفة ،وتعترب رشكة التأمني التي يتعامل معها البنك
(رشكة ترست للتأمني) املورد الوحيد الذي تزيد نسبة مشرتيات البنك منه عن  10%من إجاميل مشرتيات البنك ،حيث بلغت ما يقارب  20.7%من
إجاميل مشرتيات البنك خالل العام .2012

عقود وصفقات ألطراف ذوي صلة
ال يوجد أي عقود أو مشاريع أو ارتباطات عقدها البنك مع رئيس مجلس اإلدارة أو أعضاء املجلس أو املدير العام أو أي موظف يف البنك أو أقاربهم.
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املزايا واملكافأت التي يتمتع بها رئيس وأعضاء مجلس االدارة :
اسم العضو

السيد وليد توفيق فاخوري
السيد يحيى زكريا القضامين
السيد شاكر توفيق فاخوري
السيد صالح الدين الرشيف
السيد سام بحور
السيد باسم عبد الحليم
السيد هيثم سميح بركات
الدكتور فادي سعيد قطان *
السيد راغب العارف *

بدل تنقالت سنوية

املكافات السنوية

نفقات سفر واقامة

اجاميل املزايا السنوية

القروض

الضامنات

5,500

8,571

124,883

138,954

-

-

15,250

7,143

-

22,393

-

-

5,500

8,571

-

14,071

-

-

4,500

5,714

-

10,214

-

-

17,000

8,571

-

25,571

-

-

18,000

10,000

-

28,000

-

-

5,583

7,143

-

12,726

-

-

500

1,429

-

1,929

-

-

1,000

2,857

-

3,857

-

-

72,833

60,000

257,716

0

0

124,883

* السيد راغب نادر العارف عضو مجلس ادارة لغاية 2012/05/03
* الدكتور فادي سعيد قطان عضو مجلس ادارة من تاريخ 2012/08/22

تم منح املزايا واملكافات التي يتمتع بها رئيس وأعضاء مجلس االدارة بناء عىل نظام املكافات الخص بأعضاء مجلس االدارة واملعتمد يف اجتامع مجلس االدارة رقم
 2010/1بتاريخ 2010/02/18

املزايا واملكافات التي يتمتع بها أشخاص االدارة التنفيذية :
اجاميل املزايا
السنوية

القروض

الضامنات

املدير العام

202,500

-

16,875

22,312

241,687

-

-

مساعد املدير العام

78,495

-

6,541

-

85,036

111,635

عقارات& رواتب ومستحقات

52,395

-

4,366

-

56,761

-

-

52,395

-

4,366

-

56,761

44,128

رواتب ومستحقات

مدير دائرة تنمية املطلوبات والفروع

46,020

-

4,003

-

50,023

30,695

سيارة & رواتب ومستحقات

مدير الدائرة املالية

35,280

-

3,063

-

38,343

21,583

سيارة & رواتب ومستحقات

مدير دائرة املوارد البرشية والتدريب

37,440

-

3,250

-

40,690

-

-

مدير دائرة الرقابة والتدقيق الداخيل

42,135

-

3,663

-

45,798

-

-

مدير دائرة اداره املخاطر وأمني رس
مجلس االداره

45,315

-

3,954

-

49,269

23,082

سيارة & رواتب ومستحقات

مدير دائرة الخزينة وأسوق املال

40,500

-

3,375

-

43,875

10,280

رواتب ومستحقات

632,475

0

53,455

22,312

708,242

241,403

االداره التنفيذية

املدير التنفيذي لدائرة العمليات
واالنظمة
املدير التنفيذي لدائرة التمويالت
املجمعة

املجموع

الرواتب السنوية
االجاملية

املكافات مكافاة نهاية نفقات السفر
السنوية الخدمة السنوية السنوية

تم منح الرواتب واملزايا واملكافات التي يتمتع بها اشخاص االدارة التنفيذية بناء عىل سلم الرواتب املعتمد وفقا للتعميم الداخيل للبنك رقم /3ت 2009/بتاريخ
 2009/09/14واستنادا لقرار لجنة املخاطر والحوكمة واالمتثال رقم . 2011/1
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كفاية أنظمة الضبط يتلخص إطار العمل الذي تتبعه اإلدارة التنفيذية لتقييم فعالية الضبط والرقابة الداخلية من خالل وجود ثالث
والرقابة الداخلية دوائر مستقلة تابعة مبارشة للجنة املراجعة والتدقيق ولجنة الحوكمة واالمتثال املنبثقتني عن مجلس اإلدارة
حسب تعليامت سلطة النقد الفلسطينية والجهات الرقابية األخرى ،حيث تقوم هذه الدوائر بتطبيق وتقييم
أنظمة الضبط والرقابة الداخلية عىل مختلف العمليات يف البنك ،وهي دائرة املخاطر ،دائرة التدقيق الداخيل،
ووحدة مراقبة االمتثال ،حيث تقوم األوىل بوضع إجراءات رقابية لضبط املخاطر املتوقعة عىل مختلف جوانب
األعامل املرصفية وغري املرصفية يف البنك والتي تشمل مخاطر االئتامن ،السوق ،التشغيل ،وغريها ،بينام تقوم
دائرة التدقيق الداخيل بفحص التزام كافة دوائر وفروع البنك بتطبيق أنظمة الضبط والرقابة وإعطاء التوصيات
ملعالجة أي ثغرات من خالل عمليات التفتيش الدورية التي تقوم بها ،وتقوم وحدة مراقبة االمتثال مبتابعة
تطبيق البنك لتعليامت سلطة النقد الفلسطينية والجهات الرقابية الخارجية التي تعنى بالتزام البنك لقواعد
الحوكمة والشفافية ،وال ب ّد من اإلشارة هنا إىل أن تقارير هذه الدوائر ترفع مبارشة للجان املنبثقة عن مجلس
كل فيام يخصه والتي بدورها تقوم برفعها ملجلس اإلدارة.
اإلدارة ُّ
كام ويقوم املدقق الخارجي بفحص فعالية أنظمة الضبط والرقابة الداخلية بشكل دوري من خالل زياراتها
الدورية لدوائر وفروع البنك ورفع تقاريرها وتوصياتها ،إضافة إىل تحضري تقرير سنوي يتزامن مع اإلفصاح عن
البيانات املالية يتم من خالله تقييم أنظمة الضبط والرقابة الداخلية ويتم عرضه عىل لجنة املراجعة والتدقيق
التي بدورها تقوم برفعه ملجلس اإلدارة مرفقاً بتوصياتها بالخصوص مع إرسال نسخة عنها لإلدارة التنفيذية يف
البنك.
وال بد من اإلشارة هنا إىل أن البنك اإلسالمي العريب يسعى دامئاً لتجنب وجود أي ثغرات ومواطن ضعف
جوهرية يف أنظمة الضبط والرقابة الداخلية من خالل املتابعة والتقييم الدوري لتلك األنظمة وتعديلها
وتطويرها مبا يضمن البقاء عىل الطريق السليم والتزامن مع التغريات والتطورات عىل مختلف الصعد التي لها
عالقة بالصناعة املرصفية اإلسالمية السليمة.
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االلتزام بتطبيق قواعد حوكمة الشركات
يراعي البنك اإلسالمي العريب االلتزام بقواعد حوكمة الرشكات املذكورة يف مدونة قواعد حوكمة الرشكات يف فلسطني ،إذ يسعى بشكل دائم ملراعاة
العدالة والنزاهة والشفافية واإلفصاح عن األمور املالية وغري املالية بشكل ميكن املساهمني والجمهور من تقييم وضعية البنك ومستوى أدائه ،إضافة إىل
مراعاة املساءلة يف العالقات بني اإلدارة التنفيذية ومجلس اإلدارة ،وبني مجلس اإلدارة واملساهمني ،وبني مجلس اإلدارة والجهات األخرى ذات العالقة،
إضافة إىل مراعاة الفصل بني املسؤوليات وتفويض الصالحيات لكافة املوظفني يف البنك ،من خالل:

 .1اجتامعات الهيئة العامة:
يتم عقد اجتامعات الهيئة العامة العادية وغري العادية بناء عىل دعوة من قبل مجلس اإلدارة وتوجه للمساهمني قبل  14يوم عىل األقل من موعد
انعقادها ،ويتم اإلعالن عنها بالصحف املحلية قبل موعد االجتامع بأسبوع عىل األقل ،ويستمع املساهمون إىل تقرير مدقق الحسابات الخارجي وتقرير
هيئة الرقابة الرشعية يف اجتامع الهيئة العامة وتتم اإلجابة عن أية استفسارات لديهم ،ويتم خالل االجتامع مناقشة بنود جدول األعامل وفقاً للرتتيب
الوارد فيه كام تتاح الفرصة إلدراج أية بنود أخرى تتم بناء عىل طلب املساهمني.

 .2حقوق املساهمني املتكافئة:
يراعي مجلس إدارة البنك اإلسالمي العريب أن يتمتع كل مساهم من مساهمي البنك بكافة الحقوق املخولة لهم مبوجب القوانني واألنظمة والتعليامت
املرعية ،والتي تشمل الحق يف توفري سجالت امللكية ،الحق يف حصولهم عىل الدعوة لحضور اجتامعات الهيئة العامة ،الحق يف املعاملة العادلة لجميع
املساهمني ومتتعهم بالحقوق نفسها ،سواء يف توزيع األرباح النقدية والعينية والحق يف نقل األسهم أو رهنها ،الحق يف التصويت واالنتخاب ،والحق يف
أولوية االكتتاب يف أي إصدارات جديدة.

 .3إدارة الرشكة:
يتألف مجلس إدارة البنك اإلسالمي العريب الحايل من  9أعضاء ،ويشرتط لعضوية مجلس اإلدارة أن يكون العضو املنتخب ميلك ما ال يقل عن  7,000سهم،
وميتلك أعضاء مجلس اإلدارة خربة مالية واقتصادية ،ويجتمع املجلس بصورة منتظمة وكلام دعت الحاجة إىل ذلك ومبا ال يقل عن ستة اجتامعات سنوية،
ويعقد اجتامع الهيئة العامة العادية مرة بالسنة ،كام يعقد اجتامع هيئة عامة غري عادية كلام دعت الحاجة إىل ذلك ،كام شكل مجلس إدارة البنك من
أعضائه عدة لجان دامئة منبثقة عنه وهي :اللجنة التنفيذية ،لجنة املراجعة والتدقيق ،لجنة املخاطر والحوكمة واالمتثال ،ولجنة االستثامر وأسواق املال.
أما فيام يخص اإلدارة التنفيذية ،فإن املدير العام للبنك يتمتع بالكفاءة والنزاهة والخربة املرصفية واالقتصادية الكبرية ،كام تم تعيني مسؤولني بارزين
يف اإلدارة التنفيذية تتوافر لديهم املؤهالت والخربات املطلوبة ،ويقوم املدير العام برسم ومتابعة تنفيذ الخطط االسرتاتيجية للبنك التي أقرها مجلس
اإلدارة ،كام أنه هناك فصل بني مهام مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية مبا يخص األعامل اليومية للبنك.

 .4التدقيق:
يقوم بأعامل التدقيق يف البنك اإلسالمي العريب جهتان منفصلتان وهام :التدقيق الخارجي الذي تقوم به رشكة تدقيق مرخصة ملزاولة املهنة ومعتمدة
ومتمتعة بالخربة والكفاءة الالزمة لذلك ،وتقوم مبامرسة أعاملها بشكل حيادي ومستقل عن البنك وعن مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية ،إضافة إىل
دائرة التدقيق الداخيل التي تتبع مبارشة للجنة املراجعة والتدقيق املنبثقة عن مجلس اإلدارة والتي تقوم مبتابعة فحص تطبيق نظام الرقابة الداخلية
وإعداد كافة التقارير املتعلقة بأعامل التدقيق الداخيل وترفعها للجنة املذكورة والتي بدورها تقوم بتوجيه تلك التقارير ملجلس اإلدارة بعد إرفاقها
بتوصياتها الخاصة.
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 .5اإلفصاح والشفافية:
يلتزم البنك اإلسالمي العريب مبتطلبات اإلفصاح الواردة يف القوانني واألنظمة والتعليامت النافذة ،سواء اإلفصاح اليومي املتعلق باألمور الجوهرية
واإلفصاح الدوري املتعلق باإلفصاح عن البيانات املالية ،وما يجب أن يتضمنه التقرير السنوي ،مبا يضمن وصول املعلومات الالزمة ألصحاب القرار
وألصحاب العالقة الخارجيني كاملساهمني واملستثمرين والعمالء ،ويتم اإلفصاح من خالل عدة وسائل إعالمية وإعالنية أهمها املوقع اإللكرتوين للبنك،
الصحف املحلية ،املوقع اإللكرتوين لبورصة فلسطني ،وغريها من الوسائل الكفيلة بإيصال املعلومات الالزمة ألصحاب العالقة يف الوقت الالزم.

 .6أصحاب املصالح اآلخرين:
يراعي البنك اإلسالمي العريب املحافظة عىل كل من يعترب من أصحاب املصالح يف البنك والذين يشملون املساهمني ،املوظفني ،العمالء ،وكل من له عالقة
مع البنك ،حيث يتعامل مع كل طرف منهم بناء عىل القوانني واألنظمة والتعليامت التي تضمن حقوق كل منهم ،إذ يعمل مبا تم إقراره يف النظام
األسايس والنظام املايل واإلداري للبنك ،إضافة إىل االسرتشاد بالقوانني السارية ذات العالقة كقانون العمل ،قانون الرشكات ،والعقود املوقعة فيام بني
البنك وبني كل طرف من األطراف ذات العالقة.

افصاحات أخرى
•العمليات غري املتكررة:
ال يوجد أي أثر مايل لعمليات ذات طبيعة غري متكررة حدثت خالل السنة املالية وال تدخل ضمن نشاط البنك الرئييس.

•قرارات ذات أثر مادي:
ال يوجد قرارات صادرة عن السلطات التنفيذية أو القضائية أو الترشيعية أو عن املنظامت الدولية أو عن سلطة االحتالل أو عن أي جهات أخرى
لها تأثري مادي عىل عمل البنك أو منتجاته أو قدراته التنافسية أو عىل قدرته يف االستمرارية.

•االختالف بني البيانات األولية املفصح عنها سابقا والبيانات النهائية هي كام ييل:
•بند املوجودات األخرى :حيث تم تعديل الرصيد مببلغ  400,000دوالر أمرييك يف قامئة املركز املايل وتم عكس أثرها يف قامئة الدخل كخسائر
تشغيلية.
•مخصص رضيبة الدخل :تم تعديل مخصص رضيبة الدخل مببلغ  126,087دوالر أمرييك.
•االحتياطيات :بناءا عىل التعديالت التي متت عىل صايف الدخل تم تعديل أرصدة االحتياطيات بقيمة  68,479دوالر أمرييك.
•مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة :تم اإلفصاح عنه بشكل تفصييل ضمن البيانات املالية كام هو مبني يف إيضاح رقم .35

التصويت من قبل فئة من فئات االوراق املالية:
تم التصويت من قبل حملة األسهم خالل اجتامع الهيئة العامة العادي األخري الذي عقد بتاريخ  2012/5/3باملصادقة عىل البيانات املالية وابراء ذمة
اعضاء مجلس االدارة عن السنة املالية املنتهية يف  31كانون اول  ،2011كام تم املصادقة عىل املكافآت املمنوحة لرئيس وأعضاء مجلس االدارة عن نتائج
اعامل البنك للعام  ،2010اضافة اىل املصادقة عىل انتخاب السادة رشكة اإلقبال لالستثامر عضوا ً جديدا ً يف مجلس ادارة البنك وذلك بدالً من السادة
الرشكة العربية لتوزيع السجائر التي تقدمت باإلستقالة من العضوية .كام تم انتخاب مدقق حسابات البنك للسنة .2012
تم بتاريخ  2012/5/3عقد اجتامع هيئة عامة غري عادي للبنك وتم خالله التصويت واملصادقة عىل تعديل املادتني (127و )128من النظام األسايس للبنك
املتعلق بصندوق الزكاة بحيث تم تعديلهام ودمجهام يف مادة واحدة تحت رقم املادة ( )127ونصها بعد التعديل عىل النحو التايل «يتحمل كل مساهم
مسؤولية إخراج الزكاة الواجبة عليه».
 44التقرير السنوي 2012

تقرير هيئة الفتوى والرقابة الشرعية

 31كانون أول 2012

التقرير السنوي 45 2012
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القوائم المالية

 31كانون أول 2012

التقرير السنوي 47 2012
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قائمة المركز المالي  31/كانون األول 2012

161.838.063

114.601

151.100

تشكل اإليضاحات املرفقة من  1إىل  42جزءاً من هذه القوائم املالية وتقرأ معها
التقرير السنوي 49 2012

قائمة الدخل /للسنة املنتهية يف  31كانون األول 2012

تشكل اإليضاحات املرفقة من  1إىل  42جزءاً من هذه القوائم املالية وتقرأ معها
 50التقرير السنوي 2012

قائمة الدخل الشامل /للسنة املنتهية يف  31كانون األول 2012

تشكل اإليضاحات املرفقة من  1إىل  42جزءاً من هذه القوائم املالية وتقرأ معها
التقرير السنوي 51 2012

تشكل اإليضاحات املرفقة من  1إىل  42جزءاً من هذه القوائم املالية وتقرأ معها

قائمة التغيرات في حقوق الملكية

/للسنة املنتهية يف  31كانون األول 2012

 52التقرير السنوي 2012

قائمة التدفقات النقدية /للسنة املنتهية يف  31كانون األول 2012

تشكل اإليضاحات املرفقة من  1إىل  42جزءاً من هذه القوائم املالية وتقرأ معها
التقرير السنوي 53 2012

قائمة التغيرات في حساب اإلستثمار المخصص /للسنة املنتهية يف  31كانون األول 2012

تشكل اإليضاحات املرفقة من  1إىل  42جزءاً من هذه القوائم املالية وتقرأ معها
 54التقرير السنوي 2012

قائمة مصادر واستخدامات أموال صندوق الزكاه والصدقات /للسنة املنتهية يف  31كانون األول 2012

تشكل اإليضاحات املرفقة من  1إىل  42جزءاً من هذه القوائم املالية وتقرأ معها
التقرير السنوي 55 2012

ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ
ﺇﻴﻀﺎﺤﺎﺕ ﺤﻭل ﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
 31ﻜﺎﻨﻭﻥ ﺍﻷﻭل 2012

إضاحات حوال القوائم المالية

.1

/للسنة املنتهية يف  31كانون األول 2012

ﻋــﺎﻡ

ﺘﺄﺴﺴﺕ ﺸﺭﻜﺔ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﻟﻤﺤﺩﻭﺩﺓ )ﺍﻟﺒﻨﻙ( ﻭﻤﻘﺭﻫﺎ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻲ ﻓﻲ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﺍﻟﺒﻴﺭﺓ ﺒﻤﻘﺘﻀﻰ
ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﻟﺴﻨﺔ  ،1964ﻭﺴﺠﻠﺕ ﻓﻲ ﺴﺠل ﻤﺭﺍﻗﺏ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﺘﺤﺕ ﺭﻗﻡ  563201011ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ

 8ﻜﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ .1995

ﺒﺎﺸﺭ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﻨﺸﺎﻁﻪ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﻓﻲ ﻤﻁﻠﻊ ﻋﺎﻡ  .1996ﻴﻘﻭﻡ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺒﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻭﺃﻋﻤﺎل
ﺍﻹﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻭﻓﻘﺎﹰ ﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻭﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻲ ﺒﻤﺩﻴﻨﺔ ﺍﻟﺒﻴﺭﺓ ﻭﻓﺭﻭﻋﻪ ﻭﻤﻜﺎﺘﺒﻪ ﺍﻟﻤﻨﺘﺸﺭﺓ ﻓﻲ
ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﻭﺍﻟﺒﺎﻟﻎ ﻋﺩﺩﻫﺎ ﺘﺴﻌﺔ ﻓﺭﻭﻉ ﻭﻤﻜﺘﺏ ﻭﺍﺤﺩ.
ﺘﺨﻀﻊ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﻹﺸﺭﺍﻑ ﻫﻴﺌﺔ ﻓﺘﻭﻯ ﻭﺭﻗﺎﺒﺔ ﺸﺭﻋﻴﺔ ﻤﻜﻭﻨﺔ ﻤﻥ ﺜﻼﺜﺔ ﺃﺸﺨﺎﺹ ﻴﺘﻡ ﺘﻌﻴﻴﻨﻬﻡ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ
ﻭﺘﻘﻭﻡ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﻔﺘﻭﻯ ﺒﺘﺩﻗﻴﻕ ﺃﻨﺸﻁﺔ ﻭﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﻟﻠﺘﺄﻜﺩ ﻤﻥ ﻤﻁﺎﺒﻘﺘﻬﺎ ﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ.
ﻭﺍﻓﻘﺕ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻌﺎﺩﻴﺔ ﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻲ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﺘﻲ ﺇﻨﻌﻘﺩﺕ ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ  28ﺃﻴﻠﻭل  2010ﻋﻠﻰ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺭﺃﺴﻤﺎل ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﻤﺼﺭﺡ

ﺒﻪ ﺇﻟﻰ  50ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻤﺭﻴﻜﻲ .ﺒﻠﻎ ﺭﺃﺴﻤﺎل ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﻤﺩﻓﻭﻉ ﻜﻤﺎ ﻓﻲ  31ﻜﺎﻨﻭﻥ ﺍﻷﻭل  2012ﻤﺒﻠﻎ 47.672.484
ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻤﺭﻴﻜﻲ ﺒﻘﻴﻤﺔ ﺍﺴﻤﻴﺔ ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻤﺭﻴﻜﻲ ﻭﺍﺤﺩ ﻟﻠﺴﻬﻡ.
ﺒﻠﻎ ﻋﺩﺩ ﻤﻭﻅﻔﻲ ﺍﻟﺒﻨﻙ ) (254ﻭ) (243ﻤﻭﻅﻔﺎﹰ ﻜﻤﺎ ﻓﻲ  31ﻜﺎﻨﻭﻥ ﺍﻷﻭل  2012ﻭ 2011ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻭﺍﻟﻲ.
ﺘﻡ ﺇﻗﺭﺍﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻤﻥ ﻗﺒل ﻤﺠﻠﺱ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﻓﻲ ﺠﻠﺴﺔ ﺭﻗﻡ  2013/1ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ  17ﺸﺒﺎﻁ .2013
1 .2

ﺃﺴﺱ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ

ﺘﻡ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﻓﻘﺎﹰ ﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﻭﺍﻟﻤﺭﺍﺠﻌﺔ ﻭﺍﻟﻀﻭﺍﺒﻁ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻋﻥ ﻫﻴﺌﺔ
ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﻭﺍﻟﻤﺭﺍﺠﻌﺔ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻭﺍﺴﺘﻨﺎﺩﺍﹰ ﻷﺤﻜﺎﻡ ﻭﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﺤﺴﺒﻤﺎ ﺘﻘﺭﺭﻩ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ
ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ ﻟﻠﺒﻨﻙ ﻭﻭﻓﻘﺎﹰ ﻟﻠﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺍﻟﻨﺎﻓﺫﺓ ﻭﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ.

ﺘﻡ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﻓﻘﺎﹰ ﻟﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺔ ﺒﺎﺴﺘﺜﻨﺎﺀ ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺒﺎﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ
ﻭﺍﻹﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻅﻬﺭ ﺒﺎﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ.

ﺇﻥ ﺍﻟﺩﻭﻻﺭ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻲ ﻫﻭ ﻋﻤﻠﺔ ﺇﻅﻬﺎﺭ ﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﻤﺜل ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﺍﻷﺴﺎﺱ ﻟﻠﺒﻨﻙ.
ﺘﹸﻁﺒﻕ ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻋﻥ ﻤﺠﻠﺱ ﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻔﺴﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻋﻥ ﻟﺠﻨﺔ ﺘﻔﺴﻴﺭﺍﺕ ﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻴﺭ
ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺒﺜﻘﺔ ﻋﻥ ﻤﺠﻠﺱ ﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺤﺎل ﻋﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺼﺎﺩﺭﺓ ﻋﻥ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ
ﻭﺍﻟﻤﺭﺍﺠﻌﺔ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻭﻟﺤﻴﻥ ﺼﺩﻭﺭ ﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺇﺴﻼﻤﻴﺔ ﺘﺤل ﻤﺤﻠﻬﺎ.
2.2

ﺍﻟﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ

ﺇﻥ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺒﻌﺔ ﻓﻲ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺒﻨﻙ ﻤﻁﺎﺒﻘﺔ ﻟﺘﻠﻙ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻡ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻬﺎ ﻹﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺴﻨﺔ
ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ،ﺒﺎﺴﺘﺜﻨﺎﺀ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺒﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﺨﻼل ﺍﻟﺴﻨﺔ .ﻟﻡ ﻴﻨﺘﺞ ﻋﻥ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﻤﻌﺩﻟﺔ ﻭﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﺃﻱ ﺃﺜﺭ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺃﻭ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻠﺒﻨﻙ:

ﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺭﻗﻡ ) (7ﺇﻓﺼﺎﺤﺎﺕ ﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ )ﺍﻟﻤﻌﺩل(

ﺃﺼﺩﺭ ﻤﺠﻠﺱ ﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺘﺯﺍل ﻏﻴﺭ ﻨﺎﻓﺫﺓ ﺍﻟﻤﻔﻌﻭل ﻭﻟﻡ ﻴﺘﻡ ﺘﺒﻨﻴﻬﺎ ﺒﻌﺩ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﺒﻨﻙ.
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ﻤﺴﻭﺩﺓ ﻟﻠﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﻓﻘﻁ

قائمة الدخل الشامل /للسنة املنتهية يف  31كانون األول 2012
ﺇﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻭﻗﻊ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺒﺄﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻟﺘﻁﺒﻴﻘﻬﺎ ،ﻋﻨﺩ ﺴﺭﻴﺎﻥ ﻤﻔﻌﻭﻟﻬﺎ ،ﺃﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺃﻭ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ
ﺃﻭ ﺤﻭل ﺍﻓﺼﺎﺤﺎﺕ ﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺒﻨﻙ:


ﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺭﻗﻡ ) (1ﻋﺭﺽ ﺒﻨﻭﺩ ﺍﻟﺩﺨل ﺍﻟﺸﺎﻤل ﺍﻷﺨﺭﻯ )ﺍﻟﻤﻌﺩل(*



ﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺭﻗﻡ ) (13ﻗﻴﺎﺱ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ **

*

ﻴﻘﻀﻲ ﺍﻟﺘﻌﺩﻴل ﻓﻲ ﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺭﻗﻡ ) (1ﺇﻟﻰ ﺘﻐﻴﻴﺭ ﻁﺭﻴﻘﺔ ﻋﺭﺽ ﺒﻨﻭﺩ ﺍﻟﺩﺨل ﺍﻟﺸﺎﻤل ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻓﻲ
ﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺕ ،ﺒﺄﻥ ﻴﺘﻡ ﻓﺼل ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺒﻨﻭﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﻗﻴﺩﻫﺎ ﺃﻭ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺘﺼﻨﻴﻔﻬﺎ ﻓﻲ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺍﻟﺩﺨل ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒل ﻋﻥ ﺍﻟﺒﻨﻭﺩ
ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺘﺼﻨﻴﻔﻬﺎ .ﺴﻴﺅﺜﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻌﺩﻴل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺭﺽ ﻭﻟﻥ ﻴﺅﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺃﻭ ﻤﺭﻜﺯﻩ
ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ .ﺴﻴﺼﺒﺢ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻌﺩﻴل ﻨﺎﻓﺫ ﺍﻟﻤﻔﻌﻭل ﻟﻠﺴﻨﻭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺒﺩﺃ ﻓﻲ  1ﺘﻤﻭﺯ .2012

**

ﻴﻌﻤل ﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺭﻗﻡ ) (13ﻋﻠﻰ ﺘﺯﻭﻴﺩ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺤﻭل ﻜﻴﻔﻴﺔ ﻗﻴﺎﺱ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ
ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻴﻴﺭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺤﺎل ﻜﻭﻨﻬﺎ ﻤﻠﺯﻤﺔ ﺃﻭ ﻤﺴﻤﻭﺤﺔ .ﻴﻌﻤل ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺤﺎﻟﻴﺎﹰ ﻋﻠﻰ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺃﺜﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﻋﻠﻰ
ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﻭﻭﻀﻌﻪ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻓﻲ ﺤﺎل ﺘﻁﺒﻴﻘﻪ .ﺴﻴﺼﺒﺢ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﻨﺎﻓﺫ ﺍﻟﻤﻔﻌﻭل ﻟﻠﺴﻨﻭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺒﺩﺃ ﻓﻲ 1
ﻜﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ 2013.

3.2

ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﺎﺕ

ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﻴﻤﺜل ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﺍﺕ ﻭﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺸﺘﺭﻙ ﻤﻌﺎﹰ ﻓﻲ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺃﻭ ﺨﺩﻤﺎﺕ ﺨﺎﻀﻌﺔ ﻟﻤﺨﺎﻁﺭ
ﻭﻋﻭﺍﺌﺩ ﺘﺨﺘﻠﻑ ﻋﻥ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﻘﻁﺎﻋﺎﺕ ﺃﻋﻤﺎل ﺃﺨﺭﻯ.
ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺠﻐﺭﺍﻓﻲ ﻴﺭﺘﺒﻁ ﻓﻲ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺃﻭ ﺨﺩﻤﺎﺕ ﻓﻲ ﺒﻴﺌﺔ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻤﺤﺩﺩﺓ ﺨﺎﻀﻌﺔ ﻟﻤﺨﺎﻁﺭ ﻭﻋﻭﺍﺌﺩ ﺘﺨﺘﻠﻑ ﻋﻥ ﺘﻠﻙ
ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﻘﻁﺎﻋﺎﺕ ﺘﻌﻤل ﻓﻲ ﺒﻴﺌﺎﺕ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺃﺨﺭﻯ.
4.2

ﻤﻠﺨﺹ ﻷﻫﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ

ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻹﻋﺘﺭﺍﻑ ﺒﺎﻟﻤﻭﺠﻭﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ

ﻴﺘﻡ ﺍﻹﻋﺘﺭﺍﻑ ﺒﺸﺭﺍﺀ ﻭﺒﻴﻊ ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﻤﺘﺎﺠﺭﺓ )ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺇﻟﺘﺯﺍﻡ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺒﺒﻴﻊ ﺃﻭ ﺸﺭﺍﺀ ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ(.
ﺘﺤﻘﻕ ﺍﻹﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﻭﺍﻹﻋﺘﺭﺍﻑ ﺒﺎﻟﻤﺼﺎﺭﻴﻑ
ﻴﺘﻡ ﺘﺤﻘﻕ ﺍﻹﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﻭﺍﻹﻋﺘﺭﺍﻑ ﺒﺎﻟﻤﺼﺎﺭﻴﻑ ﻭﻓﻘﺎﹰ ﻟﻤﺒﺩﺃ ﺍﻹﺴﺘﺤﻘﺎﻕ ﺒﺎﺴﺘﺜﻨﺎﺀ ﺃﺭﺒﺎﺡ ﻋﻘﻭﺩ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴﻼﺕ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻡ
ﺘﺴﺠﻴﻠﻬﺎ ﻟﺤﺴﺎﺏ ﺃﺭﺒﺎﺡ ﻤﻌﻠﻘﺔ ﻭﻻ ﻴﺘﻡ ﺍﻹﻋﺘﺭﺍﻑ ﺒﻬﺎ ﻜﺈﻴﺭﺍﺩﺍﺕ .ﺘﺴﺠل ﺍﻟﻌﻤﻭﻻﺕ ﻜﺈﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﻋﻨﺩ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﻬﺎ.
ﻤﻭﺠﻭﺩﺍﺕ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﺒﺎﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ

ﻴﺘﻡ ﻗﻴﺩ ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺒﺎﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﺸﺭﺍﺀ ﺒﺎﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﻤﻀﺎﻓﺎﹰ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻤﺼﺎﺭﻴﻑ
ﺍﻹﻗﺘﻨﺎﺀ.
ﻴﺘﻡ ﻗﻴﺩ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺸﺭﺍﺀ ﻭﺍﻟﺒﻴﻊ ﺍﻟﻌﺎﺩﻴﺔ ﻟﻠﻤﻭﺠﻭﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﺼﻔﻘﺔ ﻭﻫﻭ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻹﻟﺘﺯﺍﻡ ﺒﺸﺭﺍﺀ ﺃﻭ ﺒﻴﻊ ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﺍﺕ
ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ .ﺇﻥ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺸﺭﺍﺀ ﻭﺍﻟﺒﻴﻊ ﺍﻟﻌﺎﺩﻴﺔ ﻟﻠﻤﻭﺠﻭﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻫﻲ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻡ ﻓﻴﻬﺎ ﺘﺤﻭﻴل ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺨﻼل ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ
ﺍﻟﻤﺤﺩﺩﺓ ﻭﻓﻘﺎﹰ ﻟﻠﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺃﻭ ﻭﻓﻘﺎﹰ ﻟﻤﺎ ﻫﻭ ﻤﺘﻌﺎﺭﻑ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺃﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﺴﻭﻕ.

ﺇﻥ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻤﺼﻨﻔﺔ ﻜﻤﻭﺠﻭﺩﺍﺕ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﺒﺎﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﻫﻲ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻡ ﻴﺘﻡ ﺘﺼﻨﻴﻔﻬﺎ
ﻜﻤﻭﺠﻭﺩﺍﺕ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺍﻟﺩﺨل .ﻻﺤﻘﺎﹰ ﻟﻺﺜﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺒﺩﺌﻲ ،ﻴﻌﺎﺩ ﺘﻘﻴﻴﻡ ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺒﺎﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل
ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺒﺎﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﻭﻴﺘﻡ ﻗﻴﺩ ﺍﻷﺭﺒﺎﺡ ﺃﻭ ﺍﻟﺨﺴﺎﺌﺭ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺤﻘﻘﺔ ﻜﺒﻨﺩ ﻤﻥ ﺒﻨﻭﺩ ﺍﻟﺩﺨل ﺍﻟﺸﺎﻤل ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻓﻲ ﺤﺴﺎﺏ
ﺍﻟﺘﻐﻴﺭ ﺍﻟﻤﺘﺭﺍﻜﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﻀﻤﻥ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ:


ﻴﺘﻡ ﺍﻟﺘﺨﻠﻲ ﻋﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ،ﻭﻋﻨﺩﻫﺎ ﻴﺘﻡ ﻗﻴﺩ ﺍﻷﺭﺒﺎﺡ ﺃﻭ ﺍﻟﺨﺴﺎﺌﺭ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺘﺤﻘﻘﺔ ﺍﻟﻤﺘﺭﺍﻜﻤﺔ ﻓﻲ ﻗﺎﺌﻤﺔ
ﺍﻟﺩﺨل.



ﻴﺘﻡ ﺇﺜﺒﺎﺕ ﺘﺩﻨﻲ ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ،ﻭﻋﻨﺩﻫﺎ ﻴﺘﻡ ﻗﻴﺩ ﺍﻟﺨﺴﺎﺌﺭ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺘﺤﻘﻘﺔ ﺍﻟﻤﺘﺭﺍﻜﻤﺔ ﻓﻲ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺍﻟﺩﺨل.

ﻴﺘﻡ ﺇﺜﺒﺎﺕ ﺇﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﺃﺭﺒﺎﺡ ﺍﻷﺴﻬﻡ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻹﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺍﻟﺩﺨل ﻋﻨﺩ ﻨﺸﻭﺀ ﺤﻕ ﻹﺴﺘﻼﻤﻬﺎ.
9
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ﻴﺘﻡ ﺇﺩﺭﺍﺝ ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺒﺎﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺒﺎﻟﻜﻠﻔﺔ ﻋﻨﺩ ﻋﺩﻡ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ
ﺒﺼﻭﺭﺓ ﻴﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻴﻬﺎ.
ﻤﻭﺠﻭﺩﺍﺕ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﺒﺎﻟﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﻤﻁﻔﺄﺓ
ﻴﺘﻡ ﺘﺴﺠﻴل ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺒﺎﻟﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﻤﻁﻔﺄﺓ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﺸﺭﺍﺀ ﺒﺎﻟﻜﻠﻔﺔ ﻤﻀﺎﻓﺎﹰ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻤﺼﺎﺭﻴﻑ ﺍﻹﻗﺘﻨﺎﺀ .ﻭﻴﺘﻡ ﺘﺴﺠﻴل ﺃﻱ ﺘﺩﻥﹴ ﻓﻲ
ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺍﻟﺩﺨل.
ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﻟﻸﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
ﺇﻥ ﺃﺴﻌﺎﺭ ﺍﻹﻏﻼﻕ ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺃﺴﻭﺍﻕ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﻨﺸﻁﺔ ﺘﻤﺜل ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﻟﻼﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻬﺎ ﺃﺴﻌﺎﺭ ﺴﻭﻗﻴﺔ.
ﻴﺘﻡ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﻟﻼﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺩﺭﺠﺔ ﻓﻲ ﺃﺴﻭﺍﻕ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﺒﺎﻟﺭﺠﻭﻉ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺴﻭﻗﻴﺔ ﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﻤﻤﺎﺜﻠﺔ.
ﺍﻟﺘﺩﻨﻲ ﻓﻲ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
ﻴﺘﻡ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺘﻘﻴﻴﻡ ﻓﻲ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺩﻟﻴل ﻤﻭﻀﻭﻋﻲ ﻴﺜﺒﺕ ﺘﺩﻨﻲ ﻤﻭﺠﻭﺩﺍﺕ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﻤﺤﺩﺩﺓ .ﺇﺫﺍ
ﻭﺠﺩ ﻤﺜل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺩﻟﻴل ،ﻓﺈﻨﻪ ﻴﺘﻡ ﺇﺜﺒﺎﺕ ﺃﻴﺔ ﺨﺴﺎﺭﺓ ﺘﺩﻥﹴ ﻀﻤﻥ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺍﻟﺩﺨل.
–

ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻤﺼﻨﻔﺔ ﻜﻤﻭﺠﻭﺩﺍﺕ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﺒﺎﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ – ﻴﺘﻀﻤﻥ ﺍﻟﺩﻟﻴل ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﻲ
ﺇﻨﺨﻔﺎﺽ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺠﻭﻫﺭﻱ ﺃﻭ ﻁﻭﻴل ﺍﻷﻤﺩ .ﻴﺘﻡ ﻗﻴﺎﺱ ﺠﻭﻫﺭﻴﺔ ﺍﻹﻨﺨﻔﺎﺽ ﺒﺎﻟﺭﺠﻭﻉ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻜﻠﻔﺔ ﺍﻷﺼﻠﻴﺔ ﻟﻺﺴﺘﺜﻤﺎﺭ،
ﻭﻴﺘﻡ ﻗﻴﺎﺱ ﻁﻭل ﺃﻤﺩ ﺍﻹﻨﺨﻔﺎﺽ ﺒﺎﻟﺭﺠﻭﻉ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻨﺨﻔﻀﺕ ﺨﻼﻟﻬﺎ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻷﺼﻠﻴﺔ .ﻴﻤﺜل
ﺍﻟﺘﺩﻨﻲ ﺍﻟﻔﺭﻕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻜﻠﻔﺔ ﺍﻷﺼﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ،ﺒﻌﺩ ﺘﻨﺯﻴل ﺃﻴﺔ ﺨﺴﺎﺭﺓ ﺘﺩﻥﹴ ﻤﻌﺘﺭﻑ ﺒﻬﺎ ﺴﺎﺒﻘﺎﹰ ﻀﻤﻥ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺍﻟﺩﺨل.

–

ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺍﻟﻤﺼﻨﻔﺔ ﻜﻤﻭﺠﻭﺩﺍﺕ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﻅﻬﺭ ﺒﺎﻟﻜﻠﻔﺔ– ﻴﻤﺜل ﺍﻟﺘﺩﻨﻲ ﺍﻟﻔﺭﻕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﻤﻁﻔﺄﺓ ﻭﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ،
ﺒﻌﺩ ﺘﻨﺯﻴل ﺃﻴﺔ ﺨﺴﺎﺭﺓ ﺘﺩﻥﹴ ﻤﻌﺘﺭﻑ ﺒﻬﺎ ﺴﺎﺒﻘﺎﹰ ﻀﻤﻥ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺍﻟﺩﺨل.

ﺤﺴﺎﺏ ﺍﻹﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﻤﺨﺼﺹ
ﻴﺘﻔﻕ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﻤﻊ ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺍﻹﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﻤﺨﺼﺹ ﻋﻠﻰ ﻨﺴﺒﺔ ﺃﺭﺒﺎﺡ ﺘﹸﺩﻓﻊ ﻟﻬﻡ ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻹﺴﺘﺤﻘﺎﻕ ﻭﻴﺘﻡ ﺇﺤﺘﺴﺎﺏ ﻫﺫﻩ
ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺤﺼﻭل ﺍﻟﺒﻨﻙ ﻋﻠﻰ ﻨﺴﺒﺔ ﻤﺘﻔﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻷﺭﺒﺎﺡ ﻜﻌﻤﻭﻟﺔ ﻤﻀﺎﺭﺒﺔ ﻤﻘﺎﺒل ﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻭﺩﺍﺌﻊ ﺍﻟﻌﻤﻼﺀ ﻓﻲ
ﻤﺠﺎﻻﺕ ﻤﺤﺩﺩﺓ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻁﻠﺒﻬﻡ ،ﺤﻴﺙ ﺘﻤﺜل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻤﻭﻟﺔ ﺍﻟﻔﺭﻕ ﺒﻴﻥ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻷﺭﺒﺎﺡ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺤﺼل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﺘﻲ
ﺘﻡ ﺍﻹﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻟﺩﻴﻬﺎ ﻭﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺘﻔﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤﻊ ﺍﻟﻌﻤﻴل .ﻴﺘﺤﻤل ﺍﻟﻌﻤﻼﺀ ﺍﻟﺭﺒﺢ ﺃﻭ ﺍﻟﺨﺴﺎﺭﺓ ﺍﻟﻨﺎﺘﺠﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﺼﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺭ ﺒﻬﺎ
ﺇﻻ ﻓﻲ ﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻌﺩﻱ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻘﺼﻴﺭ ﺃﻭ ﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﻤﺘﻔﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤﻊ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺤﻴﺙ ﻴﺘﺤﻤل ﺍﻟﺒﻨﻙ ﻤﺎ ﻴﻨﺸﺄ ﺒﺴﺒﺏ ﺫﻟﻙ ﻤﻥ
ﺨﺴﺎﺌﺭ.
ﻋﺎﺌﺩ ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺍﻹﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﻤﻁﻠﻘﺔ
ﻴﺘﻡ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻷﺭﺒﺎﺡ ﻋﻠﻰ ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺍﻹﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﻤﻁﻠﻘﺔ ﺤﺴﺏ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺩﺓ ﻟﺩﻯ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﻭﺫﻟﻙ ﺒﻌﺩ
ﺘﻨﺯﻴل ﺤﺼﺔ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﻜﻤﻀﺎﺭﺏ ﻭﺒﺎﻟﻨﺴﺏ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩﺓ ﻓﻲ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ.
ﻴﺘﻡ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺃﺭﺒﺎﺡ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴﻼﺕ ﻭﺍﻹﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻤﻭﻟﺔ ﺒﺸﻜل ﻤﺸﺘﺭﻙ ﻤﻥ ﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺍﻹﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻁﻠﻘﺔ ﻭﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﺫﺍﺘﻴﺔ
)ﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻙ( ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﻤﻌﺩل ﺍﻷﺭﺼﺩﺓ ﺍﻟﺸﻬﺭﻴﺔ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻹﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ .ﻭﻴﺘﻡ ﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ ﻟﻜﺎﻓﺔ ﺍﻟﻌﻤﻼﺕ ﻭﻓﻘﺎﹰ
ﻟﻠﺘﺎﻟﻲ:
ﺤﺼﺔ ﺃﺼﺤﺎﺏ
ﺤﺼﺔ ﺍﻟﺒﻨﻙ
ﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل
ﻜﻤﻀﺎﺭﺏ
ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻙ )(%
)(%
ﻭﺩﺍﺌﻊ ﺍﻟﺘﻭﻓﻴﺭ ﻭﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻨﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﺭﺒﺎﺡ
5
95
ﻭﺩﺍﺌﻊ ﻷﺠل ﺘﺴﺘﺤﻕ ﺨﻼل ﺸﻬﺭ
5
95
ﻭﺩﺍﺌﻊ ﻷﺠل ﺘﺴﺘﺤﻕ ﺨﻼل  3ﺃﺸﻬﺭ
5
95
ﻭﺩﺍﺌﻊ ﻷﺠل ﺘﺴﺘﺤﻕ ﺨﻼل  6ﺃﺸﻬﺭ
5
95
ﻭﺩﺍﺌﻊ ﻷﺠل ﺘﺴﺘﺤﻕ ﺨﻼل ﺴﻨﺔ
5
95
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ﻟﻠﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﻓﻘﻁ
ﻤﺴﻭﺩﺓ
البنك
نتائج أعامل
يتم تعديل نسب األرباح املوزعة ألصحاب حسابات اإلستثامر املطلقة من قبل اإلدارة التنفيذية وذلك اعتامدا ً عىل
والنسب السائدة يف السوق .يتحمل أصحاب حسابات االستثامر املطلقة جزءا ً من نفقات املوظفني ومصاريف الدعاية واالعالن واملصاريف
التشغيلية ومرصوف مخصص تدين التمويالت املبارشة ومرصوف خسائر تدين االستثامرات الخارجية واملوجودات مالية بالكلفة املطفأة،
ﻴﺘﻡ ﺘﻌﺩﻴل ﻨﺴﺏ ﺍﻷﺭﺒﺎﺡ ﺍﻟﻤﻭﺯﻋﺔ ﻷﺼﺤﺎﺏ ﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺍﻹﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﻤﻁﻠﻘﺔ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ﻭﺫﻟﻙ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﺍﹰ ﻋﻠﻰ ﻨﺘﺎﺌﺞ
ويتحمل البنك جزء من نفقات املوظفني وباقي املصاريف بالكامل مثل مصاريف مجلس االدارة والغرامات واملخالفات والخسائر الناتجة
ﺃﻋﻤﺎل ﺍﻟﺒﻨﻙ ﻭﺍﻟﻨﺴﺏ ﺍﻟﺴﺎﺌﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻭﻕ ،ﻭﻴﺘﺤﻤل ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻻﺩﺍﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻴﻑ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ.
عن مخاطر العمليات التشغيلية واالستهالكات واالطفاءات وهدايا حسابات التوفري.

ﺇﺤﺘﻴﺎﻁﻲ ﻤﻌﺩل ﺃﺭﺒﺎﺡ ﺍﻟﻤﻭﺩﻋﻴﻥ *

ﻓﻲ ﺤﺎل ﻭﺠﻭﺩ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﻤﺒﻠﻎ ﺃﺭﺒﺎﺡ ﺍﻟﻤﻭﺩﻋﻴﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﺩﺭﻜﺔ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺨﻼل ﺍﻟﺴﻨﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﻤﻭﺯﻋﺔ ﻋﻠﻴﻬﻡ ﻓﻌﻠﻴﺎﹰ ﻴﺘﻡ
ﻗﻴﺩ ﺍﻟﻔﺭﻕ ﻓﻲ ﺤﺴﺎﺏ ﺇﺤﺘﻴﺎﻁﻲ ﻤﻌﺩل ﺃﺭﺒﺎﺡ ﺍﻟﻤﻭﺩﻋﻴﻥ )ﻤﻌﺩل ﺍﻷﺭﺒﺎﺡ( ﻭﺫﻟﻙ ﻟﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺘﻘﻠﺒﺎﺕ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﺌﺩ ﻋﻠﻰ ﺤﺴﺎﺒﺎﺕ
ﺍﻹﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﻤﻁﻠﻘﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻨﻭﺍﺕ ﺍﻟﻘﺎﺩﻤﺔ ،ﻭﻴﻜﻭﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻹﺤﺘﻴﺎﻁﻲ ﻤﻥ ﺤﻕ ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺍﻹﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﻤﻁﻠﻘﺔ .ﻓﻲ ﺤﺎل ﻋﺩﻡ
ﻜﻔﺎﻴﺔ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﻤﺴﺘﺩﺭﻜﺔ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﺒﻨﻙ ،ﻴﺘﻡ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﺤﺘﻴﺎﻁﻲ ﻤﻌﺩل ﺍﻷﺭﺒﺎﺡ ﺃﻭ ﺘﻐﻁﻴﺔ ﺍﻟﻌﺠﺯ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﻨﻙ.
ﻓﻲ ﺤﺎل ﻋﺩﻡ ﻜﻔﺎﻴﺔ ﺇﺤﺘﻴﺎﻁﻲ ﻤﻌﺩل ﺍﻷﺭﺒﺎﺡ ،ﻴﺤﻕ ﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﻤﻨﺢ ﻫﺒﺔ ﻏﻴﺭ ﻤﺴﺘﺭﺩﺓ ﻷﺼﺤﺎﺏ ﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺍﻹﺴﺘﺜﻤﺎﺭ
ﺍﻟﻤﻁﻠﻘﺔ.
ﻋﻘﻭﺩ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل
ﻴﺘﻡ ﺇﺩﺭﺍﺝ ﻋﻘﻭﺩ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﺒﺎﻟﻜﻠﻔﺔ ﺒﻌﺩ ﺘﻨﺯﻴل ﺍﻷﺭﺒﺎﺡ ﺍﻟﻤﻌﻠﻘﺔ ﻭﻤﺨﺼﺹ ﺘﺩﻨﻲ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴﻼﺕ.

ﻴﺘﻡ ﺘﻜﻭﻴﻥ ﻤﺨﺼﺹ ﺘﺩﻨﻲ ﻟﻌﻘﻭﺩ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﺇﺫﺍ ﺘﺒﻴﻥ ﻋﺩﻡ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺘﺤﺼﻴل ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﻟﻠﺒﻨﻙ ﻭﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﺘﻭﻓﺭ ﺩﻟﻴل
ﻤﻭﻀﻭﻋﻲ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺤﺩﺜﺎﹰ ﻤﺎ ﻗﺩ ﺃﺜﺭ ﺴﻠﺒﺎﹰ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺩﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻟﻌﻘﻭﺩ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﻭﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﻘﺩﻴﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﺩﻨﻲ،
ﺘﺴﺠل ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﺘﺩﻨﻲ ﻓﻲ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺍﻟﺩﺨل.
ﻴﺘﻡ ﺘﻌﻠﻴﻕ ﺃﺭﺒﺎﺡ ﻋﻘﻭﺩ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴﻼﺕ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﺔ ﺍﻟﻤﻤﻨﻭﺤﺔ ﻟﻠﻌﻤﻼﺀ ﻭﻓﻘﺎﹰ ﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ.

ﻴﺘﻡ ﺸﻁﺏ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴﻼﺕ ﻓﻲ ﺤﺎل ﻋﺩﻡ ﺠﺩﻭﻯ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﺨﺫﺓ ﻟﺘﺤﺼﻴﻠﻬﺎ ﺒﺘﻨﺯﻴﻠﻬﺎ ﻤﻥ ﻤﺨﺼﺹ ﺍﻟﺘﺩﻨﻲ ﻭﻴﺘﻡ ﺘﺤﻭﻴل ﺃﻱ
ﻓﺎﺌﺽ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺨﺼﺹ ﺇﻥ ﻭﺠﺩ ﻟﻘﺎﺌﻤﺔ ﺍﻟﺩﺨل .ﻴﺤﻭل ﺍﻟﻤﺤﺼل ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴﻼﺕ ﺍﻟﻤﺸﻁﻭﺒﺔ ﺴﺎﺒﻘﺎﹰ ﺇﻟﻰ ﺍﻹﻴﺭﺍﺩﺍﺕ.
ﻋﻘﻭﺩ ﺍﻹﺠﺎﺭﺓ
ﺍﻹﺠﺎﺭﺓ ﻫﻲ ﺘﻤﻠﻴﻙ ﻤﻨﻔﻌﺔ ﺒﻌﻭﺽ ﻭﺘﻘﺴﻡ ﺇﻟﻰ ﻗﺴﻤﻴﻥ:
ﺍﻹﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ :ﻭﻫﻲ ﻋﻘﻭﺩ ﺍﻹﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺘﻨﺘﻬﻲ ﺒﺘﻤﻠﻙ ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﺠﺭ ﻟﻠﻤﻭﺠﻭﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺅﺠﺭﺓ.
ﺍﻹﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺔ ﺒﺎﻟﺘﻤﻠﻴﻙ :ﻭﻫﻲ ﺍﻹﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺘﻬﻲ ﺒﺘﻤﻠﻙ ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﺠﺭ ﻟﻠﻤﻭﺠﻭﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺅﺠﺭﺓ ﻭﺘﺄﺨﺫ ﻋﺩﺓ ﺼﻭﺭ ﺤﺴﺒﻤﺎ ﻭﺭﺩ ﻓﻲ
ﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻹﺠﺎﺭﺓ ﻭﺍﻹﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺔ ﺒﺎﻟﺘﻤﻠﻴﻙ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻋﻥ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﻭﺍﻟﻤﺭﺍﺠﻌﺔ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ.
ُﺘﻘﺎﺱ ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﻘﺘﻨﺎﻩ ﺒﻐﺭﺽ ﺍﻹﺠﺎﺭﺓ ﻋﻨﺩ ﺍﻗﺘﻨﺎﺌﻬﺎ ﺒﺎﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺔ ﺸﺎﻤﻠﺔ ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻟﺠﻌﻠﻬﺎ ﺼﺎﻟﺤﺔ ﻟﻺﺴﺘﻌﻤﺎل
ﻭﻴﺘﻡ ﺇﺩﺭﺍﺠﻬﺎ ﺒﻌﺩ ﺘﻨﺯﻴل ﺍﻷﺭﺒﺎﺡ ﺍﻟﻤﻌﻠﻘﺔ ﻭﻤﺨﺼﺹ ﺘﺩﻨﻲ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴﻼﺕ .ﺘﻭﺯﻉ ﺇﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻹﺠﺎﺭﺓ ﺒﻤﺎ ﻴﺘﻨﺎﺴﺏ ﻤﻊ ﺍﻟﻔﺘﺭﺍﺕ
ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺸﻤﻠﻬﺎ ﻋﻘﺩ ﺍﻹﺠﺎﺭﺓ .ﻴﺘﻡ ﻗﻴﺩ ﻤﺼﺎﺭﻴﻑ ﺼﻴﺎﻨﺔ ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺅﺠﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﺩﺙ ﻓﻴﻬﺎ.
ﺍﻹﺴﺘﺼﻨﺎﻉ
ﺇﻥ ﺍﻹﺴﺘﺼﻨﺎﻉ ﻫﻭ ﻋﻘﺩ ﺒﻴﻊ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﻜﺼﺎﻨﻊ ﺃﻭ ﻤﻘﺎﻭل ﻭﻤﺎﻟﻙ ﺍﻟﻌﻘﺩ )ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ( ،ﺤﻴﺙ ﻴﺘﻌﻬﺩ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺒﺒﻨﺎﺀ ﺃﻭ ﺒﺘﺼﻨﻴﻊ
ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻁﻠﺏ ﻤﺎﻟﻙ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﻭﻭﻓﻘﺎﹰ ﻟﻤﻭﺍﺼﻔﺎﺘﻪ ،ﻤﻘﺎﺒل ﺴﻌﺭ ﻭﻁﺭﻴﻘﺔ ﺴﺩﺍﺩ ﻤﺘﻔﻕ ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ ﺴﻭﺍﺀ ﻜﺎﻥ ﺫﻟﻙ
ﺒﺩﻓﻊ ﻤﺒﻠﻎ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﻤﻘﺩﻤﺎﹰ ﺃﻭ ﺒﺎﻷﻗﺴﺎﻁ ﺃﻭ ﺒﺘﺄﺠﻴل ﺍﻟﺩﻓﻊ ﺇﻟﻰ ﻤﻭﻋﺩ ﻤﺤﺩﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒل .ﻴﺩﺭﺝ ﺍﻹﺴﺘﺼﻨﺎﻉ ﺒﺎﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﺒﻌﺩ
ﺘﻨﺯﻴل ﺍﻷﺭﺒﺎﺡ ﺍﻟﻤﻌﻠﻘﺔ ﻭﻤﺨﺼﺹ ﺘﺩﻨﻲ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴﻼﺕ.
ﺍﻟﻤﻀﺎﺭﺒﺔ
ﺇﻥ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻀﺎﺭﺒﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻘﻭﻡ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺒﻤﻭﺠﺒﻬﺎ ﺒﺎﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل .ﺘﺩﺭﺝ ﺍﻟﻤﻀﺎﺭﺒﺔ ﺒﺎﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ
ﻟﻠﻤﻘﺎﺒل ﺍﻟﻤﺩﻓﻭﻉ ﺒﻌﺩ ﺘﻨﺯﻴل ﺍﻷﺭﺒﺎﺡ ﺍﻟﻤﻌﻠﻘﺔ ﻭﻤﺨﺼﺹ ﺘﺩﻨﻲ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴﻼﺕ.
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ﻤﺴﻭﺩﺓ ﻟﻠﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﻓﻘﻁ

ﺇﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﻋﻘﺎﺭﻴﺔ
ﻴﺘﻡ ﺘﺼﻨﻴﻑ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺤﺘﻔﻅ ﺒﻬﺎ ﻟﻐﺭﺽ ﺍﻹﻴﺠﺎﺭ ﺃﻭ ﻷﻏﺭﺍﺽ ﺍﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﺃﻭ ﻟﻜﻠﻴﻬﻤﺎ ﻜﺈﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﻋﻘﺎﺭﻴﺔ .ﺘﺩﺭﺝ
ﺍﻹﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻴﺔ ﻤﺒﺩﺌﻴﺎﹰ ﺒﺎﻟﻜﻠﻔﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺩ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﻟﻠﻤﻘﺎﺒل ﺍﻟﻤﺩﻓﻭﻉ ﻤﺘﻀﻤﻨﺔ ﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻟﺸﺭﺍﺀ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﻌﻘﺎﺭ .ﺒﻌﺩ
ﺍﻹﺜﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺒﺩﺌﻲ ﻴﺘﻡ ﻗﻴﺎﺱ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻹﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻴﺔ ﺒﺎﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﻭﻴﺘﻡ ﺇﺜﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﻓﻲ ﻗﺎﺌﻤﺔ
ﺍﻟﺩﺨل ﺍﻟﺸﺎﻤل .ﻓﻲ ﺤﺎل ﻭﺠﻭﺩ ﺇﻨﺨﻔﺎﺽ ﻓﻲ ﻗﻴﻤﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﺍﺕ ﻴﺘﻡ ﺃﺨﺫ ﻤﺨﺼﺹ ﺒﻘﻴﻤﺔ ﺫﻟﻙ ﺍﻹﻨﺨﻔﺎﺽ ﻭﻴﺤﻤل ﺇﻟﻰ ﻗﺎﺌﻤﺔ
ﺍﻟﺩﺨل ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺤﺩﺙ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻹﻨﺨﻔﺎﺽ.
ﻤﻤﺘﻠﻜﺎﺕ ﻭﻤﻌﺩﺍﺕ
ﺘﻅﻬﺭ ﺍﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻌﺩﺍﺕ ﺒﺎﻟﻜﻠﻔﺔ ﺒﻌﺩ ﺘﻨﺯﻴل ﺍﻹﺴﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻤﺘﺭﺍﻜﻡ ﻭﺨﺴﺎﺌﺭ ﺍﻟﺘﺩﻨﻲ ﺍﻟﻤﺘﺭﺍﻜﻤﺔ ﺇﻥ ﻭﺠﺩﺕ .ﺘﺸﻤل ﻜﻠﻔﺔ
ﺍﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻌﺩﺍﺕ ﺍﻟﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﻤﺘﻜﺒﺩﺓ ﻻﺴﺘﺒﺩﺍل ﺃﻱ ﻤﻥ ﻤﻜﻭﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻌﺩﺍﺕ ﻭﻤﺼﺎﺭﻴﻑ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﻟﻠﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﺍﻹﻨﺸﺎﺌﻴﺔ
ﻁﻭﻴﻠﺔ ﺍﻷﺠل ﺇﺫﺍ ﺘﺤﻘﻘﺕ ﺸﺭﻭﻁ ﺍﻹﻋﺘﺭﺍﻑ .ﻴﺘﻡ ﺇﺜﺒﺎﺕ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻓﻲ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺍﻟﺩﺨل ﻋﻨﺩ ﺘﺤﻘﻘﻬﺎ .ﻻ ﻴﺘﻡ ﺇﺴﺘﻬﻼﻙ
ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ .ﻴﺘﻡ ﺇﺤﺘﺴﺎﺏ ﺍﻹﺴﺘﻬﻼﻙ ﺒﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟﻘﺴﻁ ﺍﻟﺜﺎﺒﺕ ﻭﻓﻘﺎﹰ ﻟﻠﻌﻤﺭ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻲ ﺍﻟﻤﺘﻭﻗﻊ ﻜﻤﺎ ﻴﻠﻲ:
ﺍﻟﻌﻤﺭ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻲ
)ﺴﻨﻭﺍﺕ(
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ﺍﻟﻤﺒﺎﻨﻲ

ﺃﺜﺎﺙ ﻭﻤﻌﺩﺍﺕ ﻭﺘﺤﺴﻴﻨﺎﺕ ﻤﺄﺠﻭﺭ
ﻭﺴﺎﺌﻁ ﻨﻘل
ﺃﺠﻬﺯﺓ ﺍﻟﺤﺎﺴﺏ ﺍﻵﻟﻲ
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ﻴﺘﻡ ﺸﻁﺏ ﺃﻱ ﺒﻨﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻌﺩﺍﺕ ﻭﺃﻱ ﺃﺠﺯﺍﺀ ﺠﻭﻫﺭﻴﺔ ﻤﻨﻬﺎ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﺘﺨﻠﺹ ﻤﻨﻬﺎ ﺃﻭ ﻋﻨﺩ ﻋﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﻤﻨﻔﻌﺔ
ﺇﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻤﺘﻭﻗﻌﺔ ﻤﻥ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻷﺼل ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺨﻠﺹ ﻤﻨﻪ .ﻴﺘﻡ ﻗﻴﺩ ﺃﻱ ﺭﺒﺢ ﺃﻭ ﺨﺴﺎﺭﺓ ﻨﺎﺘﺠﺔ ﻋﻥ ﺸﻁﺏ ﺍﻷﺼل ،ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﻤﺜل
ﺍﻟﻔﺭﻕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻌﺎﺌﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺨﻠﺹ ﻭﺼﺎﻓﻲ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺩﻓﺘﺭﻴﺔ ﻟﻸﺼل ،ﻓﻲ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺍﻟﺩﺨل.
ﺘﺘﻡ ﻤﺭﺍﺠﻌﺔ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﺍﻟﻤﺘﺒﻘﻴﺔ ﻟﻸﺼﻭل ﻭﺍﻷﻋﻤﺎﺭ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﻭﻁﺭﻕ ﺍﻹﺴﺘﻬﻼﻙ ﻓﻲ ﻜل ﺴﻨﺔ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﻴﺘﻡ ﺘﻌﺩﻴﻠﻬﺎ ﻻﺤﻘﺎﹰ ﺇﻥ ﻟﺯﻡ
ﺍﻷﻤﺭ.
ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﺍﺕ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﻠﻤﻭﺴﺔ


ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﺍﺕ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﻠﻤﻭﺴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻡ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻹﻨﺩﻤﺎﺝ ﺘﻘﻴﺩ ﺒﺎﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﻓﻲ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﺤﺼﻭل
ﻋﻠﻴﻬﺎ .ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﺍﺕ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﻠﻤﻭﺴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻡ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻁﺭﻴﻘﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﻏﻴﺭ ﺍﻹﻨﺩﻤﺎﺝ ﻓﻴﺘﻡ ﺘﺴﺠﻴﻠﻬﺎ
ﺒﺎﻟﻜﻠﻔﺔ.



ﻴﺘﻡ ﺘﺼﻨﻴﻑ ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﺍﺕ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﻠﻤﻭﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺘﻘﺩﻴﺭ ﻋﻤﺭﻫﺎ ﺍﻟﺯﻤﻨﻲ ﻟﻔﺘﺭﺓ ﻤﺤﺩﺩﺓ ﺃﻭ ﻟﻔﺘﺭﺓ ﻏﻴﺭ ﻤﺤﺩﺩﺓ .ﻭﻴﺘﻡ
ﺇﻁﻔﺎﺀ ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﺍﺕ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﻠﻤﻭﺴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻬﺎ ﻋﻤﺭ ﺯﻤﻨﻲ ﻤﺤﺩﺩ ﺨﻼل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻌﻤﺭ ﻭﻴﺘﻡ ﻗﻴﺩ ﺍﻹﻁﻔﺎﺀ ﻓﻲ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺍﻟﺩﺨل .ﺃﻤﺎ
ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﺍﺕ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﻠﻤﻭﺴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻋﻤﺭﻫﺎ ﺍﻟﺯﻤﻨﻲ ﻏﻴﺭ ﻤﺤﺩﺩ ﻓﻴﺘﻡ ﻤﺭﺍﺠﻌﺔ ﺍﻟﺘﺩﻨﻲ ﻓﻲ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
ﻭﻴﺘﻡ ﺘﺴﺠﻴل ﺃﻱ ﺘﺩﻥﹴ ﻓﻲ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺍﻟﺩﺨل.



ﻻ ﻴﺘﻡ ﺭﺴﻤﻠﺔ ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﺍﺕ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﻠﻤﻭﺴﺔ ﺍﻟﻨﺎﺘﺠﺔ ﻋﻥ ﺃﻋﻤﺎل ﺍﻟﺒﻨﻙ ﻭﻴﺘﻡ ﺘﺴﺠﻴﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺍﻟﺩﺨل ﻓﻲ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ.



ﻴﺘﻡ ﻤﺭﺍﺠﻌﺔ ﺃﻴﺔ ﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﺘﺩﻨﻲ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﺍﺕ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﻠﻤﻭﺴﺔ ﻓﻲ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ .ﻜﺫﻟﻙ ﻴﺘﻡ ﻤﺭﺍﺠﻌﺔ
ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺍﻟﻌﻤﺭ ﺍﻟﺯﻤﻨﻲ ﻟﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﺍﺕ ﻭﻴﺘﻡ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺃﻴﺔ ﺘﻌﺩﻴﻼﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﺘﺭﺍﺕ ﺍﻟﻼﺤﻘﺔ.



ﺘﺸﻤل ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﺍﺕ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﻠﻤﻭﺴﺔ ﺃﻨﻅﻤﺔ ﻭﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻟﺤﺎﺴﺏ ﺍﻵﻟﻲ ﻭﺘﻘﻭﻡ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺒﺘﻘﺩﻴﺭ ﺍﻟﻌﻤﺭ ﺍﻟﺯﻤﻨﻲ ﺒﺤﻴﺙ ﻴﺘﻡ
ﺇﻁﻔﺎﺀ ﺃﻨﻅﻤﺔ ﻭﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻟﺤﺎﺴﺏ ﺍﻵﻟﻲ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟﻘﺴﻁ ﺍﻟﺜﺎﺒﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻤﺭ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻲ ﺍﻟﻤﺘﻭﻗﻊ ﻭﻫﻭ ﺨﻤﺱ ﺴﻨﻭﺍﺕ.
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ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺁﻟﺕ ﻤﻠﻜﻴﺘﻬﺎ ﻟﻠﺒﻨﻙ ﻭﻓﺎﺀ ﻟﺩﻴﻭﻥ ﻤﺴﺘﺤﻘﺔ
ﺘﻅﻬﺭ ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺁﻟﺕ ﻤﻠﻜﻴﺘﻬﺎ ﻟﻠﺒﻨﻙ ﻓﻲ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻀﻤﻥ ﺒﻨﺩ "ﻤﻭﺠﻭﺩﺍﺕ ﺃﺨﺭﻯ" ﻭﺫﻟﻙ ﺒﺎﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺁﻟﺕ ﺒﻬﺎ
ﻟﻠﺒﻨﻙ ﺃﻭ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﺃﻴﻬﻤﺎ ﺃﻗل ،ﻭﻴﻌﺎﺩ ﺘﻘﻴﻴﻤﻬﺎ ﻓﻲ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺒﺎﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﺒﺸﻜل ﺇﻓﺭﺍﺩﻱ ،ﻭﻴﺘﻡ ﺘﺴﺠﻴل ﺃﻱ ﺘﺩ ﻥﹴ
ﻓﻲ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﻜﺨﺴﺎﺭﺓ ﻓﻲ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺍﻟﺩﺨل ﻭﻻ ﻴﺘﻡ ﺘﺴﺠﻴل ﺍﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﻜﺈﻴﺭﺍﺩ .ﻴﺘﻡ ﺘﺴﺠﻴل ﺍﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻼﺤﻘﺔ ﻓﻲ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺍﻟﺩﺨل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﺩ
ﺍﻟﺫﻱ ﻻ ﻴﺘﺠﺎﻭﺯ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﺘﺩﻨﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻡ ﺘﺴﺠﻴﻠﻪ ﺴﺎﺒﻘﺎﹰ.
ﺍﻟﺯﻜﺎﺓ
ﻗﺎﻡ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺒﺘﻐﻴﻴﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﺯﻜﺎﺓ ﺨﻼل ﻋﺎﻡ  2012ﺤﻴﺙ ﺃﺼﺒﺤﺕ ﻤﺴﻭﺅﻟﻴﺔ ﺍﺨﺭﺍﺝ ﺍﻟﺯﻜﺎﺓ ﺘﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻥ ﺒﺩ ﹰ
ﻻ
ﻤﻥ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺒﺎﺤﺘﺴﺎﺒﻬﺎ ﻭﻗﻴﺩﻫﺎ ﻜﻤﺼﺭﻭﻑ ﻓﻲ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺍﻟﺩﺨل.
ﺍﻹﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﻜﺎﺴﺏ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ
ﻴﻘﻭﻡ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺒﺘﺴﺠﻴل ﺍﻹﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﻜﺎﺴﺏ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﺤﺴﺎﺏ ﺨﺎﺹ ﻴﻅﻬﺭ ﻓﻲ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻀﻤﻥ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺒﺎﺕ
ﺍﻷﺨﺭﻯ .ﻴﺘﻡ ﺼﺭﻑ ﻫﺫﻩ ﺍﻹﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﻜﺎﺴﺏ ﻋﻠﻰ ﺃﻭﺠﻪ ﺍﻟﺒﺭ ﻭﺍﻹﺤﺴﺎﻥ ﺤﺴﺒﻤﺎ ﺘﻘﺭﺭﻩ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ ﺃﻭ ﻟﺠﻨﺔ
ﺍﻟﺯﻜﺎﺓ.
ﺍﻟﺘﻘــﺎﺹ
ﻴﺘﻡ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺘﻘﺎﺹ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺇﻅﻬﺎﺭ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﺍﻟﺼﺎﻓﻲ ﻓﻲ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻓﻘﻁ ﻋﻨﺩﻤﺎ
ﺘﺘﻭﻓﺭ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﻠﺯﻤﺔ ﻭﻜﺫﻟﻙ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﺘﻡ ﺘﺴﻭﻴﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺍﻟﺘﻘﺎﺹ ﺃﻭ ﻴﻜﻭﻥ ﺘﺤﻘﻕ ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﺍﺕ ﻭﺘﺴﻭﻴﺔ
ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺒﺎﺕ ﻓﻲ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻭﻗﺕ.
ﺍﻟﻤﺨﺼﺼﺎﺕ
ﻴﺘﻡ ﺍﺤﺘﺴﺎﺏ ﺍﻟﻤﺨﺼﺼﺎﺕ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺇﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ )ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺃﻭ ﻤﺘﻭﻗﻌﺔ( ﻓﻲ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻨﺎﺸﺌﺔ ﻋﻥ
ﺃﺤﺩﺍﺙ ﺴﺎﺒﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺭﺠﺢ ﻨﺸﻭﺀ ﻫﺫﻩ ﺍﻹﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﻭﺘﻭﺍﻓﺭ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﺒﺸﻜل ﻤﻭﻀﻭﻋﻲ.
ﻤﺨﺼﺹ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ
ﻴﺘﻡ ﺍﺤﺘﺴﺎﺏ ﻤﺼﺎﺭﻴﻑ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺍﻷﺭﺒﺎﺡ ﺍﻟﺨﺎﻀﻌﺔ ﻟﻠﻀﺭﻴﺒﺔ ،ﻭﺘﺨﺘﻠﻑ ﺍﻷﺭﺒﺎﺡ ﺍﻟﺨﺎﻀﻌﺔ ﻟﻠﻀﺭﻴﺒﺔ
ﻋﻥ ﺍﻷﺭﺒﺎﺡ ﺍﻟﻤﻌﻠﻨﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻷﻥ ﺍﻷﺭﺒﺎﺡ ﺍﻟﻤﻌﻠﻨﺔ ﺘﺸﻤل ﺇﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﻏﻴﺭ ﺨﺎﻀﻌﺔ ﻟﻠﻀﺭﻴﺒﺔ ﺃﻭ ﻤﺼﺎﺭﻴﻑ ﻏﻴﺭ ﻗﺎﺒﻠﺔ
ﻟﻠﺘﻨﺯﻴل ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺇﻨﻤﺎ ﻓﻲ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﻻﺤﻘﺔ ﺃﻭ ﺨﺴﺎﺌﺭ ﻤﺘﺭﺍﻜﻤﺔ ﻤﻘﺒﻭﻟﺔ ﻀﺭﻴﺒﻴﺎﹰ ﺃﻭ ﺒﻨﻭﺩ ﻟﻴﺴﺕ ﺨﺎﻀﻌﺔ ﺃﻭ ﻤﻘﺒﻭﻟﺔ
ﺍﻟﺘﻨﺯﻴل ﻷﻏﺭﺍﺽ ﻀﺭﻴﺒﻴﺔ.
ﺘﺤﺴﺏ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺍﻟﻨﺴﺏ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺓ ﻭﻓﻘﺎﹰ ﻟﻠﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻭﺍﻷﻨﻅﻤﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ.
ﺇﻥ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﺍﻟﻤﺅﺠﻠﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﺍﻟﻤﺘﻭﻗﻊ ﺩﻓﻌﻬﺎ ﺃﻭ ﺍﺴﺘﺭﺩﺍﺩﻫﺎ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﻔﺭﻭﻗﺎﺕ ﺍﻟﺯﻤﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﻗﺘﺔ ﺒﻴﻥ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﺍﺕ ﺃﻭ
ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺒﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻡ ﺍﺤﺘﺴﺎﺏ ﺍﻟﺭﺒﺢ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻲ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺴﻬﺎ .ﻭﺘﺤﺘﺴﺏ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﺍﻟﻤﺅﺠﻠﺔ ﻭﻓﻘﺎﹰ
ﻟﻠﻨﺴﺏ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻭﻗﻊ ﺘﻁﺒﻴﻘﻬﺎ ﻋﻨﺩ ﺘﺴﻭﻴﺔ ﺍﻹﻟﺘﺯﺍﻡ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻲ ﺃﻭ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﺍﺕ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﺠﻠﺔ.
ﺍﻟﺤﺼﺔ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺨﻔﻀﺔ ﻟﻠﺴﻬﻡ ﻤﻥ ﺭﺒﺢ ﺍﻟﺴﻨﺔ
ﻴﺘﻡ ﺍﺤﺘﺴﺎﺏ ﺍﻟﺤﺼﺔ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻟﻠﺴﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﻷﺭﺒﺎﺡ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻗﺴﻤﺔ ﺭﺒﺢ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﻌﺎﺌﺩ ﺇﻟﻰ ﺤﻤﻠﺔ ﺍﻷﺴﻬﻡ ﺍﻟﻌﺎﺩﻴﺔ ﻟﻠﺒﻨﻙ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﻤﻌﺩل ﺍﻟﻤﺭﺠﺢ ﻟﻌﺩﺩ ﺍﻷﺴﻬﻡ ﺍﻟﻌﺎﺩﻴﺔ ﺨﻼل ﺍﻟﻌﺎﻡ.
ﻴﺘﻡ ﺍﺤﺘﺴﺎﺏ ﺍﻟﺤﺼﺔ ﺍﻟﻤﺨﻔﻀﺔ ﻟﻠﺴﻬﻡ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻗﺴﻤﺔ ﺭﺒﺢ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﻌﺎﺌﺩ ﺇﻟﻰ ﺤﻤﻠﺔ ﺍﻷﺴﻬﻡ ﺍﻟﻌﺎﺩﻴﺔ ﻟﻠﺒﻨﻙ )ﺒﻌﺩ ﺍﻷﺨﺫ ﻓﻲ
ﺍﻹﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻌﻭﺍﺌﺩ ﻭﺃﻴﺔ ﺇﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﺃﻭ ﻨﻔﻘﺎﺕ ﺘﺨﺹ ﺍﻷﺴﻬﻡ ﺍﻟﻘﺎﺒﻠﺔ ﻟﻠﺘﺤﻭﻴل( ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻌﺩل ﺍﻟﻤﺭﺠﺢ ﻟﻌﺩﺩ ﺍﻷﺴﻬﻡ ﺍﻟﻌﺎﺩﻴﺔ ﺨﻼل
ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻤﻀﺎﻓﺎﹰ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻟﻤﻌﺩل ﺍﻟﻤﺭﺠﺢ ﻟﻌﺩﺩ ﺍﻷﺴﻬﻡ ﺍﻟﻌﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺠﺏ ﺇﺼﺩﺍﺭﻫﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻟﻭ ﺘﻡ ﺘﺤﻭﻴل ﺍﻷﺴﻬﻡ ﺍﻟﻘﺎﺒﻠﺔ ﻟﻠﺘﺤﻭﻴل ﺇﻟﻰ
ﺃﺴﻬﻡ ﻋﺎﺩﻴﺔ.
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ﺍﻟﻨﻘﺩ ﻭﻤﺎ ﻓﻲ ﺤﻜﻤﻪ
ﻫﻭ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﻭﺍﻷﺭﺼﺩﺓ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﺘﺤﻕ ﺨﻼل ﻤﺩﺓ ﺜﻼﺜﺔ ﺃﺸﻬﺭ .ﻭﻴﺘﻀﻤﻥ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﻭﺍﻷﺭﺼﺩﺓ ﻟﺩﻯ ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ
ﻭﺍﻷﺭﺼﺩﺓ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﻭﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﻭﺍﻹﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻭﺘﻨﺯل ﻭﺩﺍﺌﻊ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﻭﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ
ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﺘﺤﻕ ﺨﻼل ﻤﺩﺓ ﺜﻼﺜﺔ ﺃﺸﻬﺭ ﻭﺍﻷﺭﺼﺩﺓ ﻤﻘﻴﺩﺓ ﺍﻟﺴﺤﺏ.
ﺍﻟﻌﻤﻼﺕ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ
–

–

ﻴﺘﻡ ﺘﺴﺠﻴل ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻡ ﺒﺎﻟﻌﻤﻼﺕ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﺨﻼل ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺒﺄﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﺼﺭﻑ ﺍﻟﺴﺎﺌﺩﺓ ﻓﻲ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ.

ﻴﺘﻡ ﺘﺤﻭﻴل ﺃﺭﺼﺩﺓ ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺒﺄﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﻌﻤﻼﺕ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﺍﻟﻭﺴﻁﻴﺔ ﺍﻟﺴﺎﺌﺩﺓ ﻓﻲ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡ

ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻌﻠﻨﺔ ﻤﻥ ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ.

–

ﻴﺘﻡ ﺘﺤﻭﻴل ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﺍﺕ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺒﺎﺕ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺒﺎﻟﻌﻤﻼﺕ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﻅﺎﻫﺭﺓ ﺒﺎﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﻓﻲ ﺘﺎﺭﻴﺦ

–

ﻴﺘﻡ ﺘﺴﺠﻴل ﺍﻷﺭﺒﺎﺡ ﻭﺍﻟﺨﺴﺎﺌﺭ ﺍﻟﻨﺎﺘﺠﺔ ﻋﻥ ﺘﺤﻭﻴل ﺍﻟﻌﻤﻼﺕ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺍﻟﺩﺨل.

ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ.

ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﺘﻘﺩﻴﺭﺍﺕ
ﺇﻥ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﻴﺘﻁﻠﺏ ﻤﻥ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﺘﻘﺩﻴﺭﺍﺕ ﻭﺍﺠﺘﻬﺎﺩﺍﺕ ﺘﺅﺜﺭ ﻓﻲ ﻤﺒﺎﻟﻎ
ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻹﻓﺼﺎﺡ ﻋﻥ ﺍﻹﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ .ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﻘﺩﻴﺭﺍﺕ ﻭﺍﻻﺠﺘﻬﺎﺩﺍﺕ ﺘﺅﺜﺭ ﻓﻲ

ﺍﻹﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻴﻑ ﻭﺍﻟﻤﺨﺼﺼﺎﺕ .ﻭﺒﺸﻜل ﺨﺎﺹ ﻴﺘﻁﻠﺏ ﻤﻥ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺇﺼﺩﺍﺭ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﻭﺍﺠﺘﻬﺎﺩﺍﺕ ﻫﺎﻤﺔ ﻟﺘﻘﺩﻴﺭ ﻤﺒﺎﻟﻎ

ﺍﻟﺘﺩﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻭﺃﻭﻗﺎﺘﻬﺎ .ﺇﻥ ﺍﻟﺘﻘﺩﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭﺓ ﻤﺒﻨﻴﺔ ﺒﺎﻟﻀﺭﻭﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﻓﺭﻀﻴﺎﺕ ﻭﻋﻭﺍﻤل ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﻟﻬﺎ ﺩﺭﺠﺎﺕ

ﻤﺘﻔﺎﻭﺘﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻘﺩﻴﺭ ﻭﻋﺩﻡ ﺍﻟﺘﻴﻘﻥ ﻭﺃﻥ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﻗﺩ ﺘﺨﺘﻠﻑ ﻋﻥ ﺍﻟﺘﻘﺩﻴﺭﺍﺕ ﻭﺫﻟﻙ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﻨﺎﺠﻤﺔ ﻋﻥ ﺃﻭﻀﺎﻉ
ﻭﻅﺭﻭﻑ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺘﻘﺩﻴﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒل.

ﻓﻲ ﺍﻋﺘﻘﺎﺩ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺒﺄﻥ ﺘﻘﺩﻴﺭﺍﺘﻬﺎ ﻀﻤﻥ ﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻤﻌﻘﻭﻟﺔ ﻭﻤﻔﺼﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻭ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ:
–

ﻤﺨﺼﺹ ﺘﺩﻨﻲ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴﻼﺕ :ﻴﺘﻡ ﻤﺭﺍﺠﻌﺔ ﻤﺨﺼﺹ ﺘﺩﻨﻲ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴﻼﺕ ﻀﻤﻥ ﺍﻷﺴﺱ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩ

–

ﻤﺨﺼﺹ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ :ﻴﺘﻡ ﺘﺤﻤﻴل ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺒﻤﺎ ﻴﺨﺼﻬﺎ ﻤﻥ ﻨﻔﻘﺔ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﻭﻓﻘﺎﹰ ﻟﻸﻨﻅﻤﺔ ﻭﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ

–

ﺘﻘﻭﻡ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺒﺈﻋﺎﺩﺓ ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺍﻷﻋﻤﺎﺭ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﻟﻸﺼﻭل ﺍﻟﻤﻠﻤﻭﺴﺔ ﻭﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﻠﻤﻭﺴﺔ ﺒﺸﻜل ﺩﻭﺭﻱ ﻟﻐﺎﻴﺎﺕ ﺍﺤﺘﺴﺎﺏ

ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ.

ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﻭﻴﺘﻡ ﺍﺤﺘﺴﺎﺏ ﻭﺇﺜﺒﺎﺕ ﻤﺨﺼﺹ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﺍﻟﻼﺯﻡ.

ﺍﻹﺴﺘﻬﻼﻜﺎﺕ ﻭﺍﻹﻁﻔﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﺴﻨﻭﻴﺔ ﺇﻋﺘﻤﺎﺩﺍﹰ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﺘﻠﻙ ﺍﻷﺼﻭل ﻭﺘﻘﺩﻴﺭﺍﺕ ﺍﻷﻋﻤﺎﺭ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻭﻗﻌﺔ
ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒل ،ﻭﻴﺘﻡ ﻗﻴﺩ ﺨﺴﺎﺭﺓ ﺍﻟﺘﺩﻨﻲ )ﺇﻥ ﻭﺠﺩﺕ( ﻓﻲ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺍﻟﺩﺨل.

–

ﺘﻘﻭﻡ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺒﻤﺭﺍﺠﻌﺔ ﺩﻭﺭﻴﺔ ﻟﻠﻤﻭﺠﻭﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﻅﻬﺭ ﺒﺎﻟﻜﻠﻔﺔ ﻟﺘﻘﺩﻴﺭ ﺃﻱ ﺘﺩﻥﹴ ﻓﻲ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﻭﻴﺘﻡ ﻗﻴﺩ ﺍﻟﺘﺩﻨﻲ ﻓﻲ

–

ﻤﺨﺼﺼﺎﺕ ﻗﻀﺎﺌﻴﺔ :ﻟﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺃﻴﺔ ﺇﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﻗﻀﺎﺌﻴﺔ ﻴﺘﻡ ﺃﺨﺫ ﻤﺨﺼﺼﺎﺕ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻹﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ )ﺇﻥ ﻭﺠﺩﺕ( ﺇﺴﺘﻨﺎﺩﺍﹰ

ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺍﻟﺩﺨل.

ﻟﺭﺃﻱ ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﺎﺭ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﻟﻠﺒﻨﻙ.
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.3

ﻨﻘﺩ ﻭﺃﺭﺼﺩﺓ ﻟﺩﻯ ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ

ﻴﺸﻤل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﻨﺩ ﻤﺎ ﻴﻠﻲ:

2012
ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻤﺭﻴﻜﻲ

ﻨﻘﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺯﻴﻨﺔ
ﺃﺭﺼﺩﺓ ﻟﺩﻯ ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ:
ﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺠﺎﺭﻴﺔ ﻭﺘﺤﺕ ﺍﻟﻁﻠﺏ

ﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻹﺤﺘﻴﺎﻁﻲ ﺍﻹﻟﺯﺍﻤﻲ ﺍﻟﻨﻘﺩﻱ

2011
ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻤﺭﻴﻜﻲ

41.183.473

24.091.242

3.356.903

589.212

36.543.674
81.084.050

22.354.530
47.034.984

-

ﻁﻠﺒﺕ ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﻜﺘﺎﺒﻬﺎ ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ  30ﻜﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ  2012ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻹﺤﺘﻴﺎﻁﻲ
ﺍﻹﻟﺯﺍﻤﻲ ﺍﻟﻨﻘﺩﻱ ﻤﻥ  %9ﺇﻟﻰ  %12ﺍﺒﺘﺩﺍﺀ ﻤﻥ ﺸﻬﺭ ﻜﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ  2012ﻭﺫﻟﻙ ﻟﻌﺩﻡ ﺍﻟﺘﺯﺍﻡ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺒﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﺴﻠﻁﺔ
ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ) (2009/7ﺒﺭﻓﻊ ﺭﺃﺴﻤﺎﻟﻪ ﺇﻟﻰ  50ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻤﺭﻴﻜﻲ.

-

ﻻ ﺘﻌﻤل ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺩﻓﻊ ﻋﻭﺍﺌﺩ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻹﺤﺘﻴﺎﻁﻴﺎﺕ ﺍﻹﻟﺯﺍﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﺠﺎﺭﻴﺔ.

.4

ﺃﺭﺼﺩﺓ ﻟﺩﻯ ﺒﻨﻭﻙ ﻭﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻤﺼﺭﻓﻴﺔ

ﻴﺸﻤل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﻨﺩ ﻤﺎ ﻴﻠﻲ:
2012
ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻤﺭﻴﻜﻲ

ﺒﻨﻭﻙ ﻭﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﺩﺍﺨل ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ:
ﻭﺩﺍﺌﻊ ﺘﺴﺘﺤﻕ ﺨﻼل ﻓﺘﺭﺓ ﺜﻼﺜﺔ ﺃﺸﻬﺭ
ﺒﻨﻭﻙ ﻭﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﺨﺎﺭﺝ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ:
ﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺠﺎﺭﻴﺔ ﻭﺘﺤﺕ ﺍﻟﻁﻠﺏ
ﻭﺩﺍﺌﻊ ﺘﺴﺘﺤﻕ ﺨﻼل ﻓﺘﺭﺓ ﺜﻼﺜﺔ ﺃﺸﻬﺭ

2011
ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻤﺭﻴﻜﻲ

10.536.194
10.536.194

-

12.952.337
12.032.832
24.985.169
35.521.363

5.102.175
12.155.708
17.257.883
17.257.883



ﺒﻠﻐﺕ ﺍﻷﺭﺼﺩﺓ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﻭﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺘﺘﻘﺎﻀﻰ ﻋﻭﺍﺌﺩ ﻜﻤﺎ ﻓﻲ  31ﻜﺎﻨﻭﻥ ﺍﻷﻭل 2012
ﻭ 2011ﻤﺒﻠﻎ  23.488.531ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻤﺭﻴﻜﻲ ﻭﻤﺒﻠﻎ  5.102.175ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻤﺭﻴﻜﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻭﺍﻟﻲ.

.5

ﺇﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﻟﺩﻯ ﺒﻨﻭﻙ ﺍﺴﻼﻤﻴﺔ

ﻴﺸﻤل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﻨﺩ ﻤﺎ ﻴﻠﻲ:

2012
ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻤﺭﻴﻜﻲ

ﺇﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺘﺴﺘﺤﻕ ﺨﻼل ﻓﺘﺭﺓ ﺜﻼﺜﺔ ﺃﺸﻬﺭ
ﺇﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺘﺴﺘﺤﻕ ﻟﻔﺘﺭﺓ ﺘﺯﻴﺩ ﻋﻥ ﺜﻼﺜﺔ ﺃﺸﻬﺭ

40.833.219
9.576.862
50.410.081
)(3.759.846
46.650.235

ﻤﺨﺼﺹ ﺘﺩﻨﻲ ﺇﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺕ ﻟﺩﻯ ﺒﻨﻭﻙ ﺇﺴﻼﻤﻴﺔ

2011
ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻤﺭﻴﻜﻲ
53.050.732
10.998.405
64.049.137
)(3.759.846
60.289.291
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-

ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲ ﺍﻟﺤﺭﻜﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺨﺼﺹ ﺘﺩﻨﻲ ﺇﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﻟﺩﻯ ﺒﻨﻭﻙ ﺍﺴﻼﻤﻴﺔ:

ﺍﻟﺭﺼﻴﺩ ﻓﻲ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﺍﻟﺴﻨﺔ
ﺍﻟﻤﺨﺼﺹ ﺨﻼل ﺍﻟﺴﻨﺔ
ﺍﻟﺭﺼﻴﺩ ﻓﻲ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻟﺴﻨﺔ
.6

2012
ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻤﺭﻴﻜﻲ

2011
ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻤﺭﻴﻜﻲ

3.759.846
-

2.591.969
1.167.877

3.759.846

3.759.846

ﺘﻤﻭﻴﻼﺕ ﺍﺌﺘﻤﺎﻨﻴﺔ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ

ﻴﺸﻤل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﻨﺩ ﻤﺎ ﻴﻠﻲ:

2012
ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻤﺭﻴﻜﻲ

ﺫﻤﻡ ﺒﻴﻭﻉ ﺍﻟﻤﺭﺍﺒﺤﺔ ﻟﻶﻤﺭ ﺒﺎﻟﺸﺭﺍﺀ
ﺘﻤﻭﻴل ﺍﻟﻤﻀﺎﺭﺒﺔ
ﺇﺠﺎﺭﺓ ﻤﻨﺘﻬﻴﺔ ﺒﺎﻟﺘﻤﻠﻴﻙ
ﺘﻤﻭﻴل ﺇﺴﺘﺼﻨﺎﻉ
ﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺠﺎﺭﻴﺔ ﻤﻜﺸﻭﻓﺔ

153.773.627
9.370.466
5.269.329
3.182.713
556.376
172.152.511
)(90.645
)(302.273
171.759.593

ﺃﺭﺒﺎﺡ ﻤﻌﻠﻘﺔ
ﻤﺨﺼﺹ ﺘﺩﻨﻲ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴﻼﺕ ﺍﻻﺌﺘﻤﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﻤﻨﻭﺤﺔ

2011
ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻤﺭﻴﻜﻲ
116.696.668
8.258.382
3.968.285
4.151.814
408.644
133.483.793
)(40.825
)(216.577
133.226.391



ﺘﻅﻬﺭ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴﻼﺕ ﺍﻻﺌﺘﻤﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺒﺎﻟﺼﺎﻓﻲ ﺒﻌﺩ ﺘﻨﺯﻴل ﺍﻷﺭﺒﺎﺡ ﺍﻟﻤﻘﺒﻭﻀﺔ ﻤﻘﺩﻤﺎﹰ ﺍﻟﺒﺎﻟﻐﺔ  14.178.731ﺩﻭﻻﺭ
ﺃﻤﺭﻴﻜﻲ  8.746.365ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻤﺭﻴﻜﻲ ﻜﻤﺎ ﻓﻲ  31ﻜﺎﻨﻭﻥ ﺃﻭل  2012ﻭ 2011ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻭﺍﻟﻲ.



ﺒﻠﻐﺕ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴﻼﺕ ﺍﻻﺌﺘﻤﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺍﻟﻤﺼﻨﻔﺔ ﻭﻓﻘﺎﹰ ﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﺒﻌﺩ ﺘﻨﺯﻴل ﺍﻷﺭﺒﺎﺡ ﺍﻟﻤﻌﻠﻘﺔ
 4.813.752ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻤﺭﻴﻜﻲ ﺃﻱ ﻤﺎ ﻨﺴﺒﺘﻪ ) (٪2.80ﻤﻥ ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴﻼﺕ ﺍﻻﺌﺘﻤﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻜﻤﺎ ﻓﻲ  31ﻜﺎﻨﻭﻥ
ﺍﻷﻭل  2012ﻤﻘﺎﺒل  4.193.484ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻤﺭﻴﻜﻲ ﺃﻱ ﻤﺎ ﻨﺴﺒﺘﻪ ) (٪3.14ﻤﻥ ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴﻼﺕ ﺍﻻﺌﺘﻤﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭﺓ
ﺍﻟﻤﻤﻨﻭﺤﺔ ﻓﻲ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ.



ﺒﻠﻐﺕ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴﻼﺕ ﺍﻻﺌﺘﻤﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺍﻟﻤﺘﻌﺜﺭﺓ ﻭﻓﻘﺎﹰ ﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﺒﻌﺩ ﺘﻨﺯﻴل ﺍﻷﺭﺒﺎﺡ ﺍﻟﻤﻌﻠﻘﺔ ﻤﺒﻠﻎ
 2.590.212ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻤﺭﻴﻜﻲ ﺃﻱ ﻤﺎ ﻨﺴﺒﺘﻪ ) (%1.51ﻤﻥ ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴﻼﺕ ﺍﻻﺌﺘﻤﺎﻨﻴﺔ ﻜﻤﺎ ﻓﻲ  31ﻜﺎﻨﻭﻥ ﺍﻷﻭل
 2012ﻤﻘﺎﺒل ﻤﺒﻠﻎ  599.160ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻤﺭﻴﻜﻲ ﺃﻱ ﻤﺎ ﻨﺴﺒﺘﻪ ) (%0.45ﻤﻥ ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴﻼﺕ ﺍﻻﺌﺘﻤﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭﺓ
ﺍﻟﻤﻤﻨﻭﺤﺔ ﻓﻲ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ.



ﺒﻠﻐﺕ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴﻼﺕ ﺍﻻﺌﺘﻤﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺍﻟﻤﻤﻨﻭﺤﺔ ﻟﻠﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻭﺒﻜﻔﺎﻟﺘﻬﺎ  42.086.233ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻤﺭﻴﻜﻲ
ﺃﻱ ﻤﺎ ﻨﺴﺒﺘﻪ ) (%24.50ﻤﻥ ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴﻼﺕ ﺍﻻﺌﺘﻤﺎﻨﻴﺔ ﻜﻤﺎ ﻓﻲ  31ﻜﺎﻨﻭﻥ ﺍﻷﻭل  2012ﻤﻘﺎﺒل ﻤﺒﻠﻎ
 41.813.304ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻤﺭﻴﻜﻲ ﺃﻱ ﻤﺎ ﻨﺴﺒﺘﻪ ) (%31.33ﻤﻥ ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴﻼﺕ ﺍﻻﺌﺘﻤﺎﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ.



ﺒﻠﻐﺕ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﻟﻠﻀﻤﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘﺩﻤﺔ ﻤﻘﺎﺒل ﺍﻟﺘﻤﻭﻴﻼﺕ ﺍﻻﺌﺘﻤﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﻤﻨﻭﺤﺔ ﻟﻠﻌﻤﻼﺀ ﺤﺴﺏ ﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩ
ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻤﺒﻠﻎ  49.810.282ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻤﺭﻴﻜﻲ ﻭ 39.074.351ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻤﺭﻴﻜﻲ ﻜﻤﺎ ﻓﻲ  31ﻜﺎﻨﻭﻥ ﺍﻷﻭل 2012
ﻭ 2011ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻭﺍﻟﻲ.



ﻻ ﻴﻭﺠﺩ ﺃﻱ ﺘﻤﻭﻴﻼﺕ ﺍﺌﺘﻤﺎﻨﻴﺔ ﻤﻤﻨﻭﺤﺔ ﻟﻐﻴﺭ ﺍﻟﻤﻘﻴﻤﻴﻥ ﻜﻤﺎ ﻓﻲ  31ﻜﺎﻨﻭﻥ ﺍﻷﻭل  2012ﻭ.2011



ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﺭﻗﻡ ) (2008/1ﺘﻡ ﺇﺴﺘﺒﻌﺎﺩ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴﻼﺕ ﺍﻹﺌﺘﻤﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺍﻟﻤﺘﻌﺜﺭﺓ ﻭﺍﻟﺘﻲ
ﻤﻀﻰ ﻋﻠﻰ ﺘﻌﺜﺭﻫﺎ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ  6ﺴﻨﻭﺍﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺒﻨﻙ .ﺒﻠﻐﺕ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴﻼﺕ ﺍﻹﺌﺘﻤﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺍﻟﻤﺴﺘﺒﻌﺩﺓ ﻤﻥ
ﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻜﻤﺎ ﻓﻲ  31ﻜﺎﻨﻭﻥ ﺍﻷﻭل  2012ﻤﺒﻠﻎ  91.482ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻤﺭﻴﻜﻲ ﻜﻤﺎ ﺒﻠﻎ ﺭﺼﻴﺩ ﺍﻟﻤﺨﺼﺹ ﻭﺍﻷﺭﺒﺎﺡ

ﺍﻟﻤﻌﻠﻘﺔ ﻟﻠﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﺜﺭﺓ ﻤﺒﻠﻎ  86.776ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻤﺭﻴﻜﻲ ﻭ 4.706ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻤﺭﻴﻜﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻭﺍﻟﻲ.
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ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲ ﺍﻟﺤﺭﻜﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺨﺼﺹ ﺘﺩﻨﻲ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴﻼﺕ ﺍﻻﺌﺘﻤﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﻤﻨﻭﺤﺔ:
ﺍﻟﺭﺼﻴﺩ ﻓﻲ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﺍﻟﺴﻨﺔ
ﺍﻟﻤﺨﺼﺹ )ﺍﻟﻤﺴﺘﺭﺩ( ﺨﻼل ﺍﻟﺴﻨﺔ
ﺇﺴﺘﺒﻌﺎﺩ ﺘﻤﻭﻴﻼﺕ ﺇﺌﺘﻤﺎﻨﻴﺔ ﻤﻀﻰ ﻋﻠﻰ ﺘﻌﺜﺭﻫﺎ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺴﺕ ﺴﻨﻭﺍﺕ
ﻓﺭﻕ ﺘﻘﻴﻴﻡ ﻋﻤﻼﺕ ﺃﺠﻨﺒﻴﺔ
ﺍﻟﺭﺼﻴﺩ ﻓﻲ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻟﺴﻨﺔ


ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲ ﺍﻟﺤﺭﻜﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺭﺒﺎﺡ ﺍﻟﻤﻌﻠﻘﺔ:

2012
ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻤﺭﻴﻜﻲ
216.577
141.311
)(65.073
9.458
302.273

2012
ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻤﺭﻴﻜﻲ

ﺍﻟﺭﺼﻴﺩ ﻓﻲ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﺍﻟﺴﻨﺔ

2011
ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻤﺭﻴﻜﻲ
2.180.321
)(1.964.651
)(21.703
22.610
216.577

2011
ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻤﺭﻴﻜﻲ

40.825

81.538

ﺃﺭﺒﺎﺡ ﻤﻌﻠﻘﺔ ﺤﻭﻟﺕ ﻟﻺﻴﺭﺍﺩﺍﺕ

75.568
)(25.335

18.681

ﻓﺭﻕ ﺘﻘﻴﻴﻡ ﻋﻤﻼﺕ ﺃﺠﻨﺒﻴﺔ

239

)(1.606

90.645

40.825

ﺃﺭﺒﺎﺡ ﻤﻌﻠﻘﺔ ﺨﻼل ﺍﻟﺴﻨﺔ

ﺇﺴﺘﺒﻌﺎﺩ ﺃﺭﺒﺎﺡ ﻤﻌﻠﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﻤﻭﻴﻼﺕ ﺇﺌﺘﻤﺎﻨﻴﺔ ﻤﻀﻰ ﻋﻠﻰ ﺘﻌﺜﺭﻫﺎ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺴﺕ ﺴﻨﻭﺍﺕ )(652

ﺍﻟﺭﺼﻴﺩ ﻓﻲ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻟﺴﻨﺔ

)(54.485
)(3.303
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ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴﻼﺕ ﺍﻹﺌﺘﻤﺎﻨﻴﺔ ﺒﻌﺩ ﺘﻨﺯﻴل ﺍﻷﺭﺒﺎﺡ ﺍﻟﻤﻌﻠﻘﺔ ﺤﺴﺏ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻟﻠﻌﻤﻼﺀ:

ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ
ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻟﺘﺼﻨﻴﻊ
ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﺔ
ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺘﻲ
ﺃﺨﺭﻯ
ﺘﺠﺎﺭﺓ ﺒﺎﻟﺠﻤﻠﺔ ﻭﺍﻟﻤﻔﺭﻕ
ﺘﺠﺎﺭﺓ ﺩﺍﺨﻠﻴﺔ
ﺘﻤﻭﻴل ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻟﻤﻬﻥ
ﻋﻘﺎﺭﺍﺕ ﻭﺇﻨﺸﺎﺀﺍﺕ
ﺴﻜﻥ ﻟﻺﻗﺎﻤﺔ ﺍﻟﺩﺍﺌﻤﺔ ﻭﺘﺤﺴﻴﻥ ﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﻤﺴﻜﻥ
ﻋﻘﺎﺭﺍﺕ ﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻭﺇﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻴﺔ
ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ
ﻟﻺﻗﺘﻨﺎﺀ ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ
ﻟﻺﺴﺘﺜﻤﺎﺭ
ﺘﻤﻭﻴﻼﺕ ﺍﺴﺘﻬﻼﻜﻴﺔ
ﺘﻤﻭﻴل ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺍﺕ
ﺘﻤﻭﻴل ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻹﺴﺘﻬﻼﻜﻴﺔ
ﻗﻁﺎﻉ ﻋﺎﻡ
ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ
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2012
ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻤﺭﻴﻜﻲ

2011
ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻤﺭﻴﻜﻲ

9.347.369
344.772
9.692.141

9.762.788
339.851
10.102.639

22.793.730
22.793.730

14.472.242
14.472.242

30.659.492
3.198.296
33.857.788

22.805.756
2.198.296
25.004.052

16.180.184
14.831.486
31.011.670

16.504.105
10.740.758
27.244.863

3.288.097
15.272.984
18.561.081

2.256.893
8.759.617
11.016.510

12.432.049
1.627.174
14.059.223

2.395.178
1.394.180
3.789.358

42.086.233
42.086.233
172.061.866

41.813.304
41.813.304
133.442.968

ﻤﺴﻭﺩﺓ ﻟﻠﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﻓﻘﻁ

.7

ﻤﻭﺠﻭﺩﺍﺕ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﺒﺎﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ

ﺘﺸﻤل ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺒﺎﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﻤﺎ ﻴﻠﻲ:
2012

ﺃﻭﺭﺍﻕ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﻤﺩﺭﺠﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ

2011

ﻤﺤﻠﻲ

ﺃﺠﻨﺒﻲ

ﻤﺠﻤﻭﻉ

ﻤﺤﻠﻲ

ﺃﺠﻨﺒﻲ

ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻤﺭﻴﻜﻲ

ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻤﺭﻴﻜﻲ

ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻤﺭﻴﻜﻲ

ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻤﺭﻴﻜﻲ

ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻤﺭﻴﻜﻲ

ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻤﺭﻴﻜﻲ

2.007.807

-

2.007.807

1.168.990

-

1.168.990

540.075
540.075

4.914.504
6.922.311

4.742.532
5.911.522

554.133
554.133

5.296.665
6.465.655

ﺃﻭﺭﺍﻕ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﻏﻴﺭ ﻤﺩﺭﺠﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ 4.374.429
6.382.236

ﻤﺠﻤﻭﻉ



ﺘﺘﻀﻤﻥ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺩﺭﺠﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻜﻤﺎ ﻓﻲ  31ﻜﺎﻨﻭﻥ ﺍﻷﻭل  2012ﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺘﻅﻬﺭ ﺒﺎﻟﻜﻠﻔﺔ
ﺒﻤﺒﻠﻎ  4.914.504ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻤﺭﻴﻜﻲ ﺒﻌﺩ ﺘﻨﺯﻴل ﺨﺴﺎﺌﺭ ﺍﻟﺘﺩﻨﻲ ﺍﻟﻤﺘﺭﺍﻜﻤﺔ ﻭﺍﻟﺒﺎﻟﻐﺔ  1.880.206ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻤﺭﻴﻜﻲ .ﻓﻲ ﺭﺃﻱ
ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﻟﻸﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺘﺩﺍﻭﻟﺔ ﻻ ﺘﺨﺘﻠﻑ ﺠﻭﻫﺭﻴﺎﹰ ﻋﻥ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ.



ﺘﺘﻀﻤﻥ ﻤﺤﻔﻅﺔ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺩﺭﺠﺔ ﻜﻤﺎ ﻓﻲ  31ﻜﺎﻨﻭﻥ ﺍﻷﻭل  2012ﻤﺒﻠﻎ  4.374.429ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻤﺭﻴﻜﻲ ﻴﻤﺜل
ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺩﻓﺘﺭﻴﺔ ﻹﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﻓﻲ ﺸﺭﻜﺔ ﺍﻟﺸﻤﺎل ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ )ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ( ﻓﻲ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺠﻨﻴﻥ .ﻗﺎﻤﺕ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ
ﺒﺎﺴﺘﻤﻼﻙ ﺠﺯﺀ ﻤﻥ ﺃﺭﺍﻀﻲ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﻗﺭﺍﺭ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻭﺯﺭﺍﺀ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ  17ﺃﻴﻠﻭل  2000ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ
ﺒﺎﺴﺘﻤﻼﻙ ﺃﺭﺍﺽﹴ ﺒﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﺠﻨﻴﻥ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ .ﻭﻓﻘﺎﹰ ﻟﻤﺎ ﻭﺭﺩ ﻓﻲ ﻜﺘﺎﺏ ﻭﺯﻴﺭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺸﺭﻜﺔ ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ
 4ﻨﻴﺴﺎﻥ  ،2004ﺴﺘﺤﺼل ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﻌﻭﻴﺽ ﻋﺎﺩل ﻤﻘﺎﺒل ﺤﺼﺼﻬﺎ ﻓﻲ ﻗﻁﻊ ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﻠﻜﺔ ﺤﺎﻟﻤﺎ ﻴﺘﻡ ﺍﻹﻨﺘﻬﺎﺀ
ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺭﺘﻴﺒﺎﺕ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﻟﺘﻘﺩﻴﺭ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻡ ﺇﺴﺘﻤﻼﻜﻬﺎ ﻭﻓﻘﺎﹰ ﻷﺤﻜﺎﻡ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﺴﺘﻤﻼﻙ ﺭﻗﻡ ) (2ﻟﻌﺎﻡ  1953ﺍﻟﻤﻌﻤﻭل
ﺒﻪ ﻓﻲ ﻤﺤﺎﻓﻅﺎﺕ ﺍﻟﻀﻔﺔ ﺍﻟﻐﺭﺒﻴﺔ .ﺤﺘﻰ ﺘﺎﺭﻴﺨﻪ ﻟﻡ ﻴﺘﻡ ﺘﻌﻭﻴﺽ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﻋﻥ ﺘﻠﻙ ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ .ﻗﺎﻡ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺨﻼل ﻋﺎﻤﻲ 2011
ﻭ 2012ﺒﺘﺴﺠﻴل ﺨﺴﺎﺌﺭ ﺘﺩﻨﻲ ﻓﻲ ﻗﻴﻤﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺒﻤﺒﻠﻎ  736.206ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻤﺭﻴﻜﻲ.

ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲ ﺍﻟﺤﺭﻜﺔ ﻋﻠﻰ ﺤﺴﺎﺏ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭ ﺍﻟﻤﺘﺭﺍﻜﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﺨﻼل ﺍﻟﺴﻨﺔ:

ﺭﺼﻴﺩ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﺍﻟﺴﻨﺔ
ﺨﺴﺎﺌﺭ ﻏﻴﺭ ﻤﺘﺤﻘﻘﺔ
ﺭﺼﻴﺩ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻟﺴﻨﺔ

.8

151.100
)(36.499

309.996
)(158.896

114.601

151.100

ﻤﻭﺠﻭﺩﺍﺕ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﺒﺎﻟﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﻤﻁﻔﺄﺓ

ﻤﻭﺠﻭﺩﺍﺕ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﺒﺎﻟﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﻤﻁﻔﺄﺓ
ﻤﺨﺼﺹ ﺘﺩﻨﻲ ﻤﻭﺠﻭﺩﺍﺕ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﺒﺎﻟﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﻤﻁﻔﺄﺓ
ﺭﺼﻴﺩ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻟﺴﻨﺔ
-

2012
ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻤﺭﻴﻜﻲ

2011
ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻤﺭﻴﻜﻲ

ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲ ﺍﻟﺤﺭﻜﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺨﺼﺹ ﺘﺩﻨﻲ ﻤﻭﺠﻭﺩﺍﺕ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﺒﺎﻟﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﻤﻁﻔﺄﺓ:

ﺍﻟﺭﺼﻴﺩ ﻓﻲ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﺍﻟﺴﻨﺔ
ﺍﻟﻤﺨﺼﺹ )ﺍﻟﻤﺴﺘﺭﺩ( ﺨﻼل ﺍﻟﺴﻨﺔ
ﺍﻟﺭﺼﻴﺩ ﻓﻲ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻟﺴﻨﺔ

2012
ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻤﺭﻴﻜﻲ
1.297.171
)(1.297.171
-

2012
ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻤﺭﻴﻜﻲ
807.171
490.000
1.297.171

2011
ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻤﺭﻴﻜﻲ
8.261.708
)(807.171
7.454.537

2011
ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻤﺭﻴﻜﻲ
810.000
)(2.829
807.171
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 31ﻜﺎﻨﻭﻥ ﺍﻷﻭل 2011
ﺍﻟﻜﻠﻔﺔ:
ﺍﻟﺭﺼﻴﺩ ﻓﻲ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﺍﻟﺴﻨﺔ
ﺍﻹﻀﺎﻓﺎﺕ
ﺍﻹﺴﺘﺒﻌﺎﺩﺍﺕ
ﺍﻟﺭﺼﻴﺩ ﻓﻲ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻟﺴﻨﺔ
ﺍﻹﺴﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻤﺘﺭﺍﻜﻡ:
ﺍﻟﺭﺼﻴﺩ ﻓﻲ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﺍﻟﺴﻨﺔ
ﺇﺴﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﺴﻨﺔ
ﺍﻹﺴﺘﺒﻌﺎﺩﺍﺕ
ﺍﻟﺭﺼﻴﺩ ﻓﻲ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻟﺴﻨﺔ

ﺍﻟﻤﺒﺎﻨﻲ
ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻤﺭﻴﻜﻲ
876.219
11.845
888.064
4.381
13.321

ﺃﺜﺎﺙ ﻭﻤﻌﺩﺍﺕ
ﻭﺘﺤﺴﻴﻨﺎﺕ ﻤﺄﺠﻭﺭ
ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻤﺭﻴﻜﻲ

ﻭﺴﺎﺌﻁ ﻨﻘل
ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻤﺭﻴﻜﻲ

ﺃﺠﻬﺯﺓ
ﺍﻟﺤﺎﺴﺏ ﺍﻵﻟﻲ
ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻤﺭﻴﻜﻲ

ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻉ
ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻤﺭﻴﻜﻲ

9.912.104
627.475
)(217.867

530.740
77.990
)(151.589

2.761.788
415.999
)(482.044

14.080.851
1.133.309
)(851.500

10.321.712

457.141

2.695.743

14.362.660

17.702

4.711.422
887.475
)(165.792

237.785
50.305
)(107.559

1.753.422
408.618
)(402.396

6.707.010
1.359.719
)(675.747

ﺼﺎﻓﻲ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺩﻓﺘﺭﻴﺔ ﻟﻠﻌﻘﺎﺭﺍﺕ ﻭﺍﻵﻻﺕ ﻭﺍﻟﻤﻌﺩﺍﺕ
ﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﺘﺤﺕ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ 

5.433.105

180.531

1.759.644

7.390.982

870.362
-

4.888.607
818.218

276.610
-

936.099
-

6.971.678
818.218

ﺼﺎﻓﻲ ﺍﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻌﺩﺍﺕ ﻜﻤﺎ ﻓﻲ  31ﻜﺎﻨﻭﻥ ﺍﻷﻭل
2011

870.362

5.706.825

276.610

936.099

7.789.896

 .11ﻤﻭﺠﻭﺩﺍﺕ ﺃﺨﺭﻯ
ﻴﺸﻤل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﻨﺩ ﻤﺎ ﻴﻠﻲ:

ﺸﻴﻜﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘﺎﺼﺔ
ﺫﻤﻡ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﻭﺴﻠﻑ ﻭﻤﺼﺎﺭﻴﻑ ﻤﺅﻗﺘﺔ
ﺇﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﻏﻴﺭ ﻤﻘﺒﻭﻀﺔ
ﻤﻭﺠﻭﺩﺍﺕ ﻏﻴﺭ ﻤﻠﻤﻭﺴﺔ*
ﻤﻭﺠﻭﺩﺍﺕ ﻀﺭﻴﺒﻴﺔ ﻤﺅﺠﻠﺔ**
ﻤﺼﺎﺭﻴﻑ ﻤﺩﻓﻭﻋﺔ ﻤﻘﺩﻤﺎﹰ
ﻗﺭﻁﺎﺴﻴﺔ ﻭﻤﻁﺒﻭﻋﺎﺕ
ﻤﺘﻔﺭﻗﺔ

2012
ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻤﺭﻴﻜﻲ

2011
ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻤﺭﻴﻜﻲ

6.761.877
2.081.136
1.681.136
489.400
656.399
670.661
171.693
57.837
21.808
10.910.811
10.510.811

4.244.254
756.539
383.979
437.854
499.002
114.915
61.117
11.490
6.509.150

* ﺘﺸﻤل ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﺍﺕ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﻠﻤﻭﺴﺔ ﺃﻨﻅﻤﺔ ﻭﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻟﺤﺎﺴﺏ ﺍﻵﻟﻲ .ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲ ﺘﻔﺎﺼﻴل ﺍﻟﺤﺭﻜﺔ ﻋﻠﻰ ﺤﺴﺎﺏ ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﺍﺕ
ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﻠﻤﻭﺴﺔ:
2012
ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻤﺭﻴﻜﻲ

2011
ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻤﺭﻴﻜﻲ

ﺭﺼﻴﺩ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﺍﻟﺴﻨﺔ

437.854

516.180

ﺇﻁﻔﺎﺀﺍﺕ

335.961
)(117.416

96.148
)(174.474

ﺭﺼﻴﺩ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻟﺴﻨﺔ

656.399

437.854

ﺇﻀﺎﻓﺎﺕ
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** ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲ ﺘﻔﺎﺼﻴل ﺍﻟﺤﺭﻜﺔ ﻋﻠﻰ ﺤﺴﺎﺏ ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﺍﺕ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﺠﻠﺔ:

ﺭﺼﻴﺩ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﺍﻟﺴﻨﺔ

2012
ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻤﺭﻴﻜﻲ
499.002

ﺇﻀﺎﻓﺎﺕ
ﺇﻁﻔﺎﺀﺍﺕ
ﺭﺼﻴﺩ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻟﺴﻨﺔ

2011
ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻤﺭﻴﻜﻲ
84.442

171.659
-

499.002
)(84.442

670.661

499.002

 .12ﻭﺩﺍﺌﻊ ﺒﻨﻭﻙ ﻭﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻤﺼﺭﻓﻴﺔ
ﻴﺸﻤل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﻨﺩ ﻤﺎ ﻴﻠﻲ:
ﺩﺍﺨل ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ
ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻤﺭﻴﻜﻲ

ﻭﺩﺍﺌﻊ ﺘﺴﺘﺤﻕ ﺨﻼل ﻓﺘﺭﺓ ﺜﻼﺜﺔ ﺃﺸﻬﺭ 10.912.577
10.912.577

2012

ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻉ
ﺨﺎﺭﺝ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ
ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻤﺭﻴﻜﻲ ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻤﺭﻴﻜﻲ
5.243.130
5.243.130

16.155.707
16.155.707

ﺩﺍﺨل ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ
ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻤﺭﻴﻜﻲ
189.634
189.634

2011

ﺨﺎﺭﺝ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ
ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻤﺭﻴﻜﻲ

ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻉ
ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻤﺭﻴﻜﻲ

33.006
33.006

222.640
222.640

 .13ﻭﺩﺍﺌﻊ ﺍﻟﻌﻤﻼﺀ
ﻴﺸﻤل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﻨﺩ ﻤﺎ ﻴﻠﻲ:

2012
ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻤﺭﻴﻜﻲ

ﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺠﺎﺭﻴﺔ ﻭﺘﺤﺕ ﺍﻟﻁﻠﺏ









91.031.595
91.031.595

2011
ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻤﺭﻴﻜﻲ
70.638.102
70.638.102

ﻴﺸﻤل ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻭﺩﺍﺌﻊ ﻭﺩﺍﺌﻊ ﺍﻟﻌﻤﻼﺀ )ﺇﻴﻀﺎﺡ  (13ﻭﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻨﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ )ﺇﻴﻀﺎﺡ  (14ﻭﺤﻘﻭﻕ ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺤﺴﺎﺒﺎﺕ
ﺍﻹﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﻤﻁﻠﻘﺔ )ﺇﻴﻀﺎﺡ .(18

ﺒﻠﻐﺕ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻭﺩﺍﺌﻊ ﺍﻟﻤﺤﺠﻭﺯﺓ ﻤﻘﻴﺩﺓ ﺍﻟﺴﺤﺏ ﻤﺒﻠﻎ  3.178.279ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻤﺭﻴﻜﻲ ﻭﻤﺒﻠﻎ  1.876.767ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻤﺭﻴﻜﻲ
ﻜﻤﺎ ﻓﻲ  31ﻜﺎﻨﻭﻥ ﺍﻷﻭل  2012ﻭ 31ﻜﺎﻨﻭﻥ ﺍﻷﻭل  2011ﺃﻱ ﻤﺎ ﻨﺴﺒﺘﻪ  %1.10ﻭ %0.80ﻤﻥ ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻭﺩﺍﺌﻊ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻭﺍﻟﻲ.

ﺒﻠﻐﺕ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻭﺩﺍﺌﻊ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﻤﺒﻠﻎ  351.319ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻤﺭﻴﻜﻲ ﻭﻤﺒﻠﻎ  466.233ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻤﺭﻴﻜﻲ ﻜﻤﺎ ﻓﻲ  31ﻜﺎﻨﻭﻥ
ﺍﻷﻭل  2012ﻭ 31ﻜﺎﻨﻭﻥ ﺍﻷﻭل  2011ﺃﻱ ﻤﺎ ﻨﺴﺒﺘﻪ  %0.12ﻭ %0.20ﻤﻥ ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻭﺩﺍﺌﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻭﺍﻟﻲ.

ﺒﻠﻐﺕ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻭﺩﺍﺌﻊ ﺸﺒﻪ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﻤﺒﻠﻎ  679.357ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻤﺭﻴﻜﻲ ﻭﻤﺒﻠﻎ  1.071.353ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻤﺭﻴﻜﻲ ﻜﻤﺎ ﻓﻲ 31
ﻜﺎﻨﻭﻥ ﺍﻷﻭل  2012ﻭ 31ﻜﺎﻨﻭﻥ ﺍﻷﻭل  2011ﺃﻱ ﻤﺎ ﻨﺴﺒﺘﻪ  %0.23ﻭ %0.45ﻤﻥ ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻭﺩﺍﺌﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻭﺍﻟﻲ.

ﺒﻠﻐﺕ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻭﺩﺍﺌﻊ ﺍﻟﺠﺎﻤﺩﺓ ﻤﺒﻠﻎ  2.732.924ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻤﺭﻴﻜﻲ ﻭﻤﺒﻠﻎ  904.129ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻤﺭﻴﻜﻲ ﻜﻤﺎ ﻓﻲ
 31ﻜﺎﻨﻭﻥ ﺍﻷﻭل  2012ﻭ 31ﻜﺎﻨﻭﻥ ﺍﻷﻭل  2011ﺃﻱ ﻤﺎ ﻨﺴﺒﺘﻪ  %0.94ﻭ %0.38ﻤﻥ ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻭﺩﺍﺌﻊ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﺘﻭﺍﻟﻲ.

ﺒﻠﻐﺕ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻭﺩﺍﺌﻊ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﻴﺴﺘﻭﻓﻰ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻋﺎﺌﺩ ﻤﺒﻠﻎ  95.882.617ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻤﺭﻴﻜﻲ ﻭﻤﺒﻠﻎ  84.197.149ﺩﻭﻻﺭ
ﺃﻤﺭﻴﻜﻲ ﻜﻤﺎ ﻓﻲ  31ﻜﺎﻨﻭﻥ ﺍﻷﻭل  2012ﻭ 31ﻜﺎﻨﻭﻥ ﺍﻷﻭل  2011ﺃﻱ ﻤﺎ ﻨﺴﺒﺘﻪ  %33.04ﻭ %35.69ﻤﻥ
ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻭﺩﺍﺌﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻭﺍﻟﻲ.
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 .14ﺘﺄﻤﻴﻨﺎﺕ ﻨﻘﺩﻴﺔ

2012
ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻤﺭﻴﻜﻲ

ﺘﺄﻤﻴﻨﺎﺕ ﻨﻘﺩﻴﺔ ﻤﻘﺎﺒل ﺘﻤﻭﻴﻼﺕ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ
ﺘﺄﻤﻴﻨﺎﺕ ﻨﻘﺩﻴﺔ ﻤﻘﺎﺒل ﺘﻤﻭﻴﻼﺕ ﻏﻴﺭ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ
ﺘﺄﻤﻴﻨﺎﺕ ﺃﺨﺭﻯ

2011
ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻤﺭﻴﻜﻲ
2.933.097
483.182
13.860
3.430.139

4.009.127
806.839
35.057
4.851.023

 .15ﻤﺨﺼﺼﺎﺕ ﻤﺘﻨﻭﻋﺔ
ﻴﺸﻤل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﻨﺩ ﺍﻟﻤﺨﺼﺼﺎﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:

 31ﻜﺎﻨﻭﻥ ﺍﻷﻭل 2012
ﺘﻌﻭﻴﺽ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻟﺨﺩﻤﺔ

ﻗﻀﺎﻴﺎ ﻤﺭﻓﻭﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻨﻙ
ﻤﺨﺼﺼﺎﺕ ﺃﺨﺭﻯ

 31ﻜﺎﻨﻭﻥ ﺍﻷﻭل 2011
ﺘﻌﻭﻴﺽ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻟﺨﺩﻤﺔ
ﻗﻀﺎﻴﺎ ﻤﺭﻓﻭﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻨﻙ
ﻤﺨﺼﺼﺎﺕ ﺃﺨﺭﻯ

ﺭﺼﻴﺩ
ﺒﺩﺍﻴﺔ ﺍﻟﺴﻨﺔ

ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻤﺭﻴﻜﻲ

1.747.516
60.463
250.000
2.057.979

1.559.766
166.710
250.000
1.976.476

ﺍﻟﻤﻜﻭﻥ
ﺨﻼل ﺍﻟﺴﻨﺔ

ﺭﺼﻴﺩ
ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻟﺴﻨﺔ

ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻡ
ﺨﻼل ﺍﻟﺴﻨﺔ

ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻤﺭﻴﻜﻲ ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻤﺭﻴﻜﻲ
)(48.092
439.000
-

-

439.000

390.000
27.000
417.000

ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻤﺭﻴﻜﻲ

2.138.424
60.463
250.000
2.448.887

)(48.092

)(202.250
)(133.247
-

1.747.516
60.463
250.000
2.057.979

)(335.497

 .16ﻤﺨﺼﺼﺎﺕ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ
ﺇﻥ ﺍﻟﺤﺭﻜﺔ ﻋﻠﻰ ﺤﺴﺎﺏ ﻤﺨﺼﺼﺎﺕ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﺨﻼل ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺔ ﻓﻲ  31ﻜﺎﻨﻭﻥ ﺍﻷﻭل  2012ﻭﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺔ ﻓﻲ
 31ﻜﺎﻨﻭﻥ ﺍﻷﻭل  2011ﻫﻲ ﻜﻤﺎ ﻴﻠﻲ:
2012
ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻤﺭﻴﻜﻲ

ﺭﺼﻴﺩ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﺍﻟﺴﻨﺔ
ﺍﻟﺘﺨﺼﻴﺹ ﻟﻠﺴﻨﺔ
ﺍﻟﺘﺴﺩﻴﺩ ﺨﻼل ﺍﻟﺴﻨﺔ
ﺭﺼﻴﺩ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻟﺴﻨﺔ


-

2011
ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻤﺭﻴﻜﻲ

905.177
691.709
)(495.536

905.177
-

1.101.350

905.177

ﺘﻤﺜل ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭﺓ ﻓﻲ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺍﻟﺩﺨل ﻤﺎ ﻴﻠﻲ:
2012
ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻤﺭﻴﻜﻲ

ﺍﻟﺘﺨﺼﻴﺹ ﻟﻠﺴﻨﺔ
ﺍﻀﺎﻓﺎﺕ ﻤﻭﺠﻭﺩﺍﺕ ﻀﺭﻴﺒﺔ ﻤﺅﺠﻠﺔ
ﺇﻁﻔﺎﺀ ﻤﻭﺠﻭﺩﺍﺕ ﻀﺭﻴﺒﺔ ﻤﺅﺠﻠﺔ
ﺭﺼﻴﺩ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻟﺴﻨﺔ

691.709
)(171.659
520.050

2011
ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻤﺭﻴﻜﻲ
905.177
)(499.002
84.442
490.617
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ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲ ﻤﻠﺨﺹ ﺘﺴﻭﻴﺔ ﺍﻟﺭﺒﺢ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻲ ﻤﻊ ﺍﻟﺭﺒﺢ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻲ:
2012
ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻤﺭﻴﻜﻲ

ﺍﻟﺭﺒﺢ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻲ ﻟﻠﺒﻨﻙ ﻗﺒل ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ
ﺍﻟﺭﺒﺢ ﺍﻟﺨﺎﻀﻊ ﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻀﺎﻓﺔ
ﻀﺭﻴﺒﺔ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ
ﺇﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﺨﺎﻀﻌﺔ ﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﺍﻟﺩﺨل
ﺍﻟﺭﺒﺢ ﺍﻟﺨﺎﻀﻊ ﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﺍﻟﺩﺨل
ﻀﺭﻴﺒﺔ ﺍﻟﺩﺨل ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ
ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﺴﻨﺔ

2.521.510
502.635
625.172

ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﺍﻟﻔﻌﻠﻴﺔ

691.709
%48

ﺍﻟﻤﺨﺼﺹ ﺍﻟﻤﻜﻭﻥ

1.442.476
955.650
)(122.537
1,694,396
1.688.397

2011
ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻤﺭﻴﻜﻲ
1.377.675
801.507
)(101.501
2.119.475
2.819.481
422.922
524.423
905.177
%66

ﻟﻡ ﻴﺘﻭﺼل ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺤﺘﻰ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻰ ﺘﺴﻭﻴﺔ ﻨﻬﺎﺌﻴﺔ ﻤﻊ ﺩﻭﺍﺌﺭ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﻋﻥ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺃﻋﻤﺎﻟﻪ ﻟﻌﺎﻤﻲ  2010ﻭ.2011
 .17ﻤﻁﻠﻭﺒﺎﺕ ﺃﺨﺭﻯ
ﻴﺸﻤل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﻨﺩ ﻤﺎ ﻴﻠﻲ:
ﺸﻴﻜﺎﺕ ﻤﺼﺩﻗﺔ
ﺘﺒﺭﻋﺎﺕ ﻤﺴﺘﺤﻘﺔ
ﺫﻤﻡ ﻤﻭﺭﺩﻴﻥ
ﻋﺎﺌﺩ ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺍﻹﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﻤﻁﻠﻘﺔ
ﻀﺭﺍﺌﺏ ﻤﺴﺘﺤﻘﺔ
ﺃﻤﺎﻨﺎﺕ ﻤﺅﻗﺘﺔ
ﻤﻜﺎﻓﺄﺓ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ
ﺃﺭﺼﺩﺓ ﺩﺍﺌﻨﺔ ﺃﺨﺭﻯ

2012
ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻤﺭﻴﻜﻲ
4.041.697
830.764
264.752
151.430
151.003
748.000
60.000
204.556
6.452.202

2011
ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻤﺭﻴﻜﻲ
1.607.710
1.271.697
64.721
339.114
67.525
419.843
74.998
297.414
4.143.022

 .18ﺤﻘﻭﻕ ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺍﻹﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﻤﻁﻠﻘﺔ
ﻴﺸﻤل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﻨﺩ ﻤﺎ ﻴﻠﻲ:

ﻭﺩﺍﺌﻊ ﻷﺠل

ﻭﺩﺍﺌﻊ ﺘﻭﻓﻴﺭ -ﺍﻟﺤﺞ ﻭﺍﻟﻌﻤﺭﺓ
ﻭﺩﺍﺌﻊ ﺍﻟﺘﻭﻓﻴﺭ -ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ

ﺘﺄﻤﻴﻨﺎﺕ ﻨﻘﺩﻴﺔ ﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﺭﺒﺎﺡ ﻤﻘﺎﺒل ﺘﻤﻭﻴﻼﺕ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ

ﻭﺩﺍﺌﻊ ﺘﻭﻓﻴﺭ -ﻭﻓﺭ ﻭﺘﻤﻠﻙ

ﺇﺤﺘﻴﺎﻁﻲ ﻤﻌﺩل ﺃﺭﺒﺎﺡ ﺍﻟﻤﻭﺩﻋﻴﻥ*
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2012
ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻤﺭﻴﻜﻲ

2011
ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻤﺭﻴﻜﻲ

53.419.341

52.553.106

92.569.972
10.886.280

82.799.917
10.128.908

3.542.791

1.305.039

33.722.702

14.841.006

210.038
194.351.124

210.087
161.838.063

ﻤﺴﻭﺩﺓ ﻟﻠﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﻓﻘﻁ

*

ﻭﻓﻘﺎﹰ ﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺭﻗﻡ ) (11ﻤﻥ ﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﻭﺍﻟﻤﺭﺍﺠﻌﺔ ﻭﺍﻟﻀﻭﺍﺒﻁ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ،ﺘﻡ
ﺍﻗﺘﻁﺎﻉ ﺇﺤﺘﻴﺎﻁﻲ ﻤﻌﺩل ﺍﻷﺭﺒﺎﺡ ﻟﻠﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻤﻌﻴﻥ ﻤﻥ ﻋﺎﺌﺩ ﺍﻹﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻷﺼﺤﺎﺏ ﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺍﻹﺴﺘﺜﻤﺎﺭ
ﺍﻟﻤﻁﻠﻘﺔ.

ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲ ﺍﻟﺤﺭﻜﺔ ﻋﻠﻰ ﺇﺤﺘﻴﺎﻁﻲ ﻤﻌﺩل ﺃﺭﺒﺎﺡ ﺍﻟﻤﻭﺩﻋﻴﻥ:
ﺭﺼﻴﺩ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﺍﻟﺴﻨﺔ
ﺍﻹﻀﺎﻓﺎﺕ ﺨﻼل ﺍﻟﺴﻨﺔ
ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻡ ﺨﻼل ﺍﻟﺴﻨﺔ
ﺭﺼﻴﺩ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻟﺴﻨﺔ

2012
ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻤﺭﻴﻜﻲ

2011
ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻤﺭﻴﻜﻲ

210.087
)(49

23.161
186.926
-

210.038

210.087

ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲ ﻤﻌﺩل ﺍﻟﻌﺎﺌﺩ ﺍﻟﻤﺩﻓﻭﻉ ﻟﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺍﻹﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﻤﻁﻠﻘﺔ ﺤﺴﺏ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ:
2011
2012
%
%
ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ
ﺍﻟﺩﻭﻻﺭ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻲ
0.58
0.54
ﺍﻟﺩﻴﻨﺎﺭ ﺍﻷﺭﺩﻨﻲ
0.39
0.32
ﺍﻟﺸﻴﻘل ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻲ
0.32
0.31
ﺍﻟﻴﻭﺭﻭ
0.51
0.71
 .19ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل ﺍﻟﻤﺩﻓﻭﻉ
ﻴﺸﻤل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﻨﺩ ﻤﺎ ﻴﻠﻲ:

ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل ﺍﻟﻤﺩﻓﻭﻉ ﻓﻲ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﺍﻟﺴﻨﺔ
ﺍﻜﺘﺘﺎﺏ ﺨﺎﺹ
ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل ﺍﻟﻤﺩﻓﻭﻉ ﻓﻲ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻟﺴﻨﺔ

2012
ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻤﺭﻴﻜﻲ
47.672.484
47.672.484

2011
ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻤﺭﻴﻜﻲ
40.696.939
6.975.545
47.672.484

ﻗﺭﺭﺕ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻌﺎﺩﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻬﺎ ﺍﻟﻤﻨﻌﻘﺩ ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ  28ﺃﻴﻠﻭل  2010ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺭﺃﺴﻤﺎل ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺇﻟﻰ  50ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺴﻬﻡ
ﺒﻘﻴﻤﺔ ﺍﺴﻤﻴﺔ ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻤﺭﻴﻜﻲ ﻭﺍﺤﺩ ﻟﻠﺴﻬﻡ .ﺘﻡ ﺨﻼل ﻋﺎﻡ  2011ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺭﺃﺴﻤﺎل ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﻤﺩﻓﻭﻉ ﻟﻴﺼﺒﺢ  47.672.484ﺩﻭﻻﺭ
ﺃﻤﺭﻴﻜﻲ ﺒﻘﻴﻤﺔ ﺍﺴﻤﻴﺔ ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻤﺭﻴﻜﻲ ﻭﺍﺤﺩ ﻟﻠﺴﻬﻡ.
 .20ﺍﻹﺤﺘﻴﺎﻁﻴﺎﺕ


ﺇﺤﺘﻴﺎﻁﻲ ﺇﺠﺒﺎﺭﻱ
ﻭﻓﻘﺎﹰ ﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﻭﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﻴﻘﺘﻁﻊ ﻤﺎ ﻨﺴﺒﺘﻪ  %10ﻤﻥ ﺍﻷﺭﺒﺎﺡ ﺍﻟﺼﺎﻓﻴﺔ ﺴﻨﻭﻴﺎﹰ ﺘﺨﺼﺹ ﻟﺤﺴﺎﺏ
ﺍﻹﺤﺘﻴﺎﻁﻲ ﺍﻹﺠﺒﺎﺭﻱ .ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﻭﻗﻑ ﻫـﺫﺍ ﺍﻹﻗﺘﻁﺎﻉ ﻗﺒل ﺃﻥ ﻴﺒﻠﻎ ﻤﺠﻤﻭﻉ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﻤﺘﺠﻤﻌﺔ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﺤﺴﺎﺏ ﻤﺎ ﻴﻌﺎﺩل
ﺭﺃﺴﻤﺎل ﺍﻟﺒﻨﻙ .ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻹﺤﺘﻴﺎﻁﻲ ﺍﻹﺠﺒﺎﺭﻱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻥ ﺇﻻ ﺒﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﻤﺴﺒﻘﺔ ﻤﻥ ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩ
ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ.



ﺇﺤﺘﻴﺎﻁﻲ ﻤﺨﺎﻁﺭ ﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﻋﺎﻤﺔ
ﻴﻤﺜل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﻨﺩ ﻗﻴﻤﺔ ﺇﺤﺘﻴﺎﻁﻲ ﻤﺨﺎﻁﺭ ﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﻋﺎﻤﺔ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﻡ ﺍﻗﺘﻁﺎﻋﻪ ﻭﻓﻘﺎﹰ ﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﺒﻨﺴﺒﺔ
 %1.5ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴﻼﺕ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻭ %0.5ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴﻼﺕ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭﺓ .ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺃﻱ ﺠﺯﺀ ﻤﻥ ﺇﺤﺘﻴﺎﻁﻲ
ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ ﺃﻭ ﺘﺨﻔﻴﻀﻪ ﻋﻠﻰ ﺃﻱ ﻭﺠﻪ ﺇﻻ ﺒﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﻤﺴﺒﻘﺔ ﻤﻥ ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ .ﺴﻴﺅﻭل ﺭﺼﻴﺩ ﺇﺤﺘﻴﺎﻁﻲ
ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻨﺘﻔﺎﺀ ﺍﻟﺤﺎﺠﺔ ﺇﻟﻴﻪ ﺇﻟﻰ ﻤﺴﺎﻫﻤﻲ ﺍﻟﺒﻨﻙ.
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ﻤﺴﻭﺩﺓ ﻟﻠﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﻓﻘﻁ



ﺇﺤﺘﻴﺎﻁﻲ ﺍﻟﺘﻘﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﺭﻴﺔ
ﻴﻤﺜل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﻨﺩ ﻗﻴﻤﺔ ﺇﺤﺘﻴﺎﻁﻲ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻡ ﺍﻗﺘﻁﺎﻋﻪ ﻭﻓﻘﺎﹰ ﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﺭﻗﻡ )(2011/1
ﺒﻨﺴﺒﺔ  %15ﻤﻥ ﺍﻷﺭﺒﺎﺡ ﺍﻟﺼﺎﻓﻴﺔ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﻟﺘﺩﻋﻴﻡ ﺭﺃﺴﻤﺎل ﺍﻟﻤﺼﺭﻑ ﻭﻟﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁﺔ ﺒﺎﻟﻌﻤل
ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ .ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺃﻱ ﺠﺯﺀ ﻤﻥ ﺇﺤﺘﻴﺎﻁﻲ ﺍﻟﺘﻘﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﺭﻴﺔ ﺃﻭ ﺘﺨﻔﻴﻀﻪ ﻋﻠﻰ ﺃﻱ ﻭﺠﻪ ﺇﻻ ﺒﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﻤﺴﺒﻘﺔ
ﻤﻥ ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ .ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﻭﻗﻑ ﻫـﺫﺍ ﺍﻹﻗﺘﻁﺎﻉ ﻗﺒل ﺃﻥ ﻴﺒﻠﻎ ﻤﺠﻤﻭﻉ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﻤﺘﺠﻤﻌﺔ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﺤﺴﺎﺏ ﻤﺎ
ﻴﻌﺎﺩل  % 20ﻤﻥ ﺭﺃﺴﻤﺎل ﺍﻟﺒﻨﻙ.

 .21ﺇﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﻭﺍﻹﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ
ﻴﺸﻤل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﻨﺩ ﻤﺎ ﻴﻠﻲ:
ﺇﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﺒﻴﻭﻉ ﺍﻟﻤﺭﺍﺒﺤﺔ ﻟﻶﻤﺭ ﺒﺎﻟﺸﺭﺍﺀ
ﻋﻭﺍﺌﺩ ﺇﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﻟﺩﻯ ﺒﻨﻭﻙ ﺇﺴﻼﻤﻴﺔ
ﺇﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﺘﻤﻭﻴل ﺍﻟﻤﻀﺎﺭﺒﺔ
ﺇﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﺘﻤﻭﻴل ﺇﺴﺘﺼﻨﺎﻉ
ﺇﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﺇﺠﺎﺭﺓ ﻤﻨﺘﻬﻴﺔ ﺒﺎﻟﺘﻤﻠﻴﻙ

2012
ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻤﺭﻴﻜﻲ
8.841.115
1.444.444
727.283
227.384
278.174
11.518.400

2011
ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻤﺭﻴﻜﻲ
6.691.705
1.622.260
642.822
357.060
338.172
9.652.019

 .22ﻋﺎﺌﺩ ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺍﻹﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﻤﻁﻠﻘﺔ
ﻴﺸﻤل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﻨﺩ ﻤﺎ ﻴﻠﻲ:
ﻭﺩﺍﺌﻊ ﻷﺠل
ﻭﺩﺍﺌﻊ ﺘﻭﻓﻴﺭ
ﺘﺄﻤﻴﻨﺎﺕ ﻨﻘﺩﻴﺔ ﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﺭﺒﺎﺡ
ﺭﺼﻴﺩ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻟﺴﻨﺔ

2012
ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻤﺭﻴﻜﻲ

2011
ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻤﺭﻴﻜﻲ

381.063
63.821
1.150
446.034

524.637
273.105
3.953
801.695

 .23ﺼﺎﻓﻲ ﺇﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻌﻤﻭﻻﺕ
ﻴﺘﺄﻟﻑ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﻨﺩ ﻤﻤﺎ ﻴﻠﻲ:
ﻋﻤﻭﻻﺕ ﻤﻘﺒﻭﻀﺔ ﻤﻘﺎﺒل:
ﺘﻤﻭﻴﻼﺕ ﺍﺌﺘﻤﺎﻨﻴﺔ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ
ﺘﻤﻭﻴﻼﺕ ﺍﺌﺘﻤﺎﻨﻴﺔ ﻏﻴﺭ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ
ﺨﺩﻤﺎﺕ ﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﺃﺨﺭﻯ
ﻋﻤﻭﻻﺕ ﻤﺩﻓﻭﻋﺔ
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2012
ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻤﺭﻴﻜﻲ

2011
ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻤﺭﻴﻜﻲ

6.151
195.422
1.261.864
1.463.437
)(215.257
1.248.180

65.903
76.903
1.009.922
1.152.728
)(131.964
1.020.764

ﻤﺴﻭﺩﺓ ﻟﻠﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﻓﻘﻁ

 .24ﺃﺭﺒﺎﺡ ﻋﻤﻼﺕ ﺃﺠﻨﺒﻴﺔ
ﻴﺸﻤل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﻨﺩ ﻤﺎ ﻴﻠﻲ:
ﺃﺭﺒﺎﺡ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﺒﺎﻟﻌﻤﻼﺕ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ
)ﺨﺴﺎﺌﺭ( ﺃﺭﺒﺎﺡ ﺘﻘﻴﻴﻡ ﺍﻟﻌﻤﻼﺕ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ

2012
ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻤﺭﻴﻜﻲ
1.511.926
)(1.465
1.510.461

2011
ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻤﺭﻴﻜﻲ
791.625
50.912
842.537

 .25ﺨﺴﺎﺌﺭ ﻤﻭﺠﻭﺩﺍﺕ ﻤﺎﻟﻴﺔ
ﻴﺸﻤل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﻨﺩ ﻤﺎ ﻴﻠﻲ:
ﻋﻭﺍﺌﺩ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﻤﻭﺠﻭﺩﺍﺕ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﺒﺎﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ
ﺨﺴﺎﺌﺭ ﺘﺩﻨﻲ ﻤﻭﺠﻭﺩﺍﺕ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﺒﺎﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ

2012
ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻤﺭﻴﻜﻲ
170.073
)(368.103
)(198.030

2011
ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻤﺭﻴﻜﻲ
177.816
)(625.602
)(447.786

 .26ﺇﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﺃﺨﺭﻯ
ﻴﺸﻤل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﻨﺩ ﻤﺎ ﻴﻠﻲ:
ﻋﻭﺍﺌﺩ ﺇﻴﺠﺎﺭﺍﺕ ﺍﻹﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻴﺔ
ﺃﺨﺭﻯ

2012
ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻤﺭﻴﻜﻲ
230.000
147.489
377.489

2011
ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻤﺭﻴﻜﻲ
230.000
22.481
252.481

 .27ﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ
ﻴﺸﻤل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﻨﺩ ﻤﺎ ﻴﻠﻲ:
ﺭﻭﺍﺘﺏ ﻭﻋﻼﻭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ
ﻀﺭﻴﺒﺔ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻭﺍﺘﺏ
ﺘﻌﻭﻴﺽ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻟﺨﺩﻤﺔ
ﻨﻔﻘﺎﺕ ﻁﺒﻴﺔ
ﻨﻔﻘﺎﺕ ﺴﻔﺭ ﻭﺇﻗﺎﻤﺔ
ﺩﻭﺭﺍﺕ ﺘﺩﺭﻴﺒﻴﺔ
ﺒﺩل ﻓﺭﻭﻗﺎﺕ ﻋﻤﻠﺔ

2012
ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻤﺭﻴﻜﻲ
3.821.414
516.267
439.000
200.915
173.282
74.020
15.560
5.240.458

2011
ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻤﺭﻴﻜﻲ
3.721.723
497.676
390.000
202.943
110.272
121.327
131.576
5.175.517

التقرير السنوي 75 2012

 76التقرير السنوي 2012

104.739.251
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133.226.391

265.888.463

%2.01
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2.842.620

301.233.890

2.842.620

8.445.089

9.117.668
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171.759.593

350.869.965

118.490.527
194.351.124
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)

)(13.314.402

116.596.445

255.137.150

373.898.769

300.088.560

316.265.801

243.235.122
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301.233.890
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فروع البنك اإلسالمي العربي
اإلدارة العامة  -البرية
ص.ب.
هاتف:
فاكس:
فرع البرية
ص.ب.
هاتف:
فاكس:
فرع طولكرم
ص.ب.
هاتف:
فاكس:
فرع قلقيلية
ص.ب
هاتف:
فاكس:
فرع جنني
ص.ب.
هاتف:
فاكس:
فرع نابلس
ص.ب.
هاتف:
فاكس:

 631البرية  -رام الله
022407060
022407065
 2172شارع نابلس
022405935
022409940
 327شارع جامل عبد النارص
092676311
092676316
 25شارع طولكرم
092944330
092944335
 342شارع املحطة
042437080
042437086
 486شارع سفيان
092336001
092336005
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فرع الخليل
ص.ب.
هاتف:
فاكس:
فرع بيت لحم
ص.ب.
هاتف:
فاكس:
فرع غزة
ص.ب.

 476شارع امللك عبد الله
022254159
022254151
 316شارع القدس الخليل
022777881
022777887
 408شارع عمر املختار  -حي
الرمال
082825955
082825945

هاتف:
فاكس:
فرع خانيونس
 24شارع جالل
ص.ب.
082065540
هاتف:
082065590
فاكس:
مكتب الجامعة العربية األمريكية
 342مبنى كلية االقتصاد /
ص.ب.
الزبابدة /جنني
042520213
هاتف:
042520215
فاكس:

الصرافات اآللية التابعة للبنك اإلسالمي العربي

منطقة رام الله والبرية ()7
فرع البرية
البرية
البرية
الطرية
دوار املنارة
بيتونيا
منطقة طولكرم ()4
فرع طولكرم
بلدية عنبتا
بلدية عتيل
مركز املدينة
منطقة نابلس ()5
فرع نابلس
جامعة النجاح الوطنية
رفيديا
شارع فيصل
مركز املدينة

شارع نابلس
مقر رشكة جوال
بالزا مول
سوبر ماركت الجاردنز
سوق املحطة
محطة عطاري

2
1
1
1
1
1

شارع جامل عبد النارص
الشارع الرئييس
مقابل مستشفى الهالل
مجمع الزغل التجاري

1
1
1
1

شارع سفيان
الحرم الجديد
عامرة النعمة
قرب مستوصف الرحمة
مجمع نابلس

1
1
1
1
1

منطقة جنني ()4
فرع جنني
الجامعة العربية األمريكية
قباطيا
شارع فيصل
منطقة بيت لحم ()2
فرع بيت لحم
مركز املدينة
منطقة الخليل ()3
فرع الخليل
مركز املدينة
ميدان التحرير
منطقة قلقيلية ()1
فرع قلقيلية
منطقة غزة و خانيونس ()3
فرع غزة
مدينة غزة
فرع خانيونس

شارع املحطة
مكتب الجامعة
قرب فرع البنك العريب
قرب محطة النفاع للمحروقات

1
1
1
1

شارع الدوحة
السعادة مول

1
1

دوار ابن رشد
بالزا مول
محطة التحرير

1
1
1

شارع طولكرم

1

الرمال – شارع عمر املختار
منطقة النرص
شارع جالل

1
1
1
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