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البنوك فـي فل�سطني، ومت اإعداده من واقع  اإ�سدارات جمعية  اأحد  كتاب "الو�ضع املايل للبنوك 2010" هو 
بيانات البنوك كما فـي 2010/12/31، وامل�سادق عليها من �سلطة النقد الفل�سطينية.

يتكون هذا ال�سدار من ثالثة اأجزاء، يتناول اجلزء الأول:
- امليزانية العمومية املجمعة وقائمة الدخل املجمعة. 

- موؤ�سرات ال�سناعة امل�سرفـية فـي فل�سطني.

ويتناول اجلزء الثاين:
- ترتيب البنوك ح�سب بياناتها املالية.

- ترتيب البنوك ح�سب موؤ�سراتها املالية.

ويتناول اجلزء الثالث البيانات الفردية للبنوك مرتبة بح�سب �سافـي املوجودات.

وجتدر الإ�سارة اإىل النقاط التالية:
- مت اإعادة ت�سنيف بع�ض البنود لدى بع�ض البنوك، وذلك لغايات عر�ض البيانات املالية املجمعة وكذلك 

لأغرا�ض املقارنة.

- ودائع العمالء ت�سمل التاأمينات النقدية بالإ�سافة اإىل حقوق اأ�سحاب ال�ستثمارات املطلقة فـي البنوك 
الإ�سالمية.

- موؤ�سرات كفاية راأ�ض املال ماأخوذة بناًء على اآلية احت�سابها لدى �سلطة النقد الفل�سطينية.

- البيانات املالية امل�ستخدمة للبنوك العربية والأجنبية هي للفروع العاملة فـي فل�سطني ول ت�سمل البيانات 
املالية للمركز الرئي�سي.

- مت حتويل البيانات املالية التي ت�سدر بالدينار الأردين اإىل الدولر الأمريكي با�ستخدام �سعر ال�سرف 
0.709 للدولر الأمريكي مقابل الدينار الأردين.

The "Financial Position of Banks 2010", is one of ABP publications, and 

prepared in accordance with the banks statements as on 31/12/2010, which 

provided by the PMA.

This publication consists of three sections, the first section contains:

- The Aggregated Balance Sheet and the Aggregated Income Statement.

- The Banking Industry Financial Ratios in Palestine.

The second section categorized as follows:

- Banks' Ranking based on their financial data.

- Banks' Ranking based on their financial indicators.

The third section presents each bank’s data ranked according to Total Assets.

Please note the following:
 
- Some of categories have been reformulated among some banks, to 
enable the presentation of aggregated financial statements as well as for 
comparison purposes.

- Customers' deposits include the cash margin and Return on unrestricted 

investment accounts in Islamic banks.

- Capital Adequacy ratios presented as calculated in PMA. 

- Financial statements for Arab and Foreign banks are used for branches 
operating in Palestine, does not include the statements of the head office.

- Financial statements issued by the JD have been transferred to the USD 
using the exchange rate of 0.709. 

Prefaceتمهيــد
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20092010Change % التغري

Assetsاملوجودات

Cash & Balances at PMA%4.2-1,590,365,171 1,660,494,359 نقد واأر�سدة لدى �سلطة النقد الفل�سطينية

Balances at banks and financial institutions%2,070,639,8270.1 2,068,423,631 نقد واأر�سدة لدى بنوك وموؤ�س�سات م�سرفـية

Deposits at Head Office%9.4-828,016,837 914,075,388 اأر�سدة لدى املركز الرئي�سي

Direct credit facilities - net%2,820,594,93933.7 2,109,212,569 ت�سهيالت ائتمانية مبا�سرة - �سافـي

Investments%153,364,16629.5 118,459,798 ا�ستثمارات

Financial assets held to maturity%35.2-267,266,821 412,415,534 موجودات مالية حمتفظ بها لتاريخ ال�ستحقاق

Financial assets for sale%505,438,435214.4 160,776,611 موجودات مالية متوفرة للبيع

Fixed assets - net%123,024,6637.3 114,626,335 املوجودات الثابتة - بال�سافـي

Other assets%195,559,77031.4 148,844,737 موجودات اأخرى

Total assets%8,554,270,62911.0 7,707,328,961 جمموع املوجودات

Liabilities and Shareholders' Equityاملطلوبات وحقوق امللكية

Liabilitiesاملطلوبات 

PMA deposits%6.7-131,510,801 140,895,878 ودائع �سلطة النقد الفل�سطينية

Banks' and financial institutions' deposits%282,717,25146.4 193,082,568 ودائع بنوك وموؤ�س�سات م�سرفـية

Head Office deposits%534,815112.7 251,471 ودائع املركز الرئي�سي

Customers' deposits%6,772,696,9869.6 6,181,157,724 ودائع العمالء

Miscellaneous provisions%58,046,7154.5 55,541,053 خم�س�سات متنوعة

Taxes provisions%86,529,84121.5 71,213,889 خم�س�سات ال�سرائب

Other liabilities%126,920,30935.3 93,804,118 مطلوبات اأخرى

Total liabilities%7,458,956,71710.7 6,735,946,701 جمموع املطلوبات

Shareholders' equityحقوق امللكية

Paid - in capital%809,623,33615.7 699,542,758 راأ�ض املال املدفوع

Paid - in capital in excess of par value%12,034,6920.0 12,034,692 عالوة اإ�سدار

Supplementary capital%1,030,01815.9 888,975 راأ�ض املال امل�ساند

Compulsory reserve%104,787,72353.5 68,246,481 احتياطي قانوين وتقلبات دورية

General banking risks reserve%54,866,7649.4 50,157,219 احتياطي خماطر م�سرفـية عامة واختياري

Accumulated effect of change in fair value%70.6-13,499,219 45,942,882 التغري املرتاكم فـي القيمة العادلة

)Retained earnings (loss%95,367,3865.4 90,461,982 الأرباح )اخل�سائر( املدورة

Others%0.1-4,104,773 4,107,271 اأخرى

Total shareholders' equity%1,095,313,91212.8 971,382,260 جمموع حقوق امللكية

Total liabilities and shareholders' equity%8,554,270,62911.0 7,707,328,961 جمموع املطلوبات وحقوق امللكية

Aggregated Balance Sheet الميزانية العمومية المجمعة
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Aggregated Income Statement بيانات الدخل المجمعة
20092010Change % التغري

Revenuesالإيرادات

Interest revenue%253,187,9088.8 232,716,213 الفوائد الدائنة 

Interest expense%22.5-26,326,988 33,979,430 الفوائد املدينة 

Net Interest revenue%226,860,92014.2 198,736,783 �ضافـي اإيرادات الفوائد

Net Commissions income%59,626,84822.0 48,880,468 �سافـي اإيرادات العمولت

Net interests and commissions income%286,487,76815.7 247,617,252 �ضافـي اإيرادات الفوائد والعمولت

Gain on foreign currency exchanges%14.3-24,572,370 28,665,283 اإيرادات التعامل بالعمالت الأجنبية

Doubtful credit facilities provision recapture%38.9-16,154,848 26,447,327 ا�سرتداد خم�س�ض تدين ت�سهيالت ائتمانية

Other revenues%69,048,096122.9 30,970,269 اإيرادات اأخرى

Total revenues%396,263,08218.7 333,700,131 اإجمايل الإيرادات

Expensesامل�ضاريف

Employees' benefits%118,637,89811.4 106,477,143 نفقات املوظفـني

General and administrative expenses%67,419,82711.9 60,229,080 م�ساريف اإدارية وعمومية

Depreciation and amortization%17,863,76710.3 16,197,510 ا�ستهالكات واإطفاءات

Provision for doubtful credit facilities%14.6-9,263,674 10,845,490 خم�س�ض تدين ت�سهيالت ائتمانية مبا�سرة

Other expenses%11,137,91262.8 6,840,647  م�ساريف اأخرى

Total expenses%224,323,07711.8 200,589,870 اإجمايل امل�ضاريف

Net Profit before tax%171,940,00529.2 133,110,261 الربح قبل ال�ضرائب

Taxes%32,644,3348.9 29,982,404 م�سروف ال�سرائب

Provision for deferred taxes%96.5-19,144 548,017 �سرائب �سنوات �سابقة وموؤجلة

Net Profit for the year%139,276,52736.2 102,263,028 �ضافـي ربح ال�ضنة

Customer depositsودائع العمالء
Millions of dollarsمليون دولر

% 67 +

Credit facilitiesالت�سهيالت الئتمانية
Millions of dollarsمليون دولر

% 78 +

Total assetsاإجمايل املوجودات
Millions of dollarsمليون دولر

% 64 +
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Financial Indicators المؤشرات المالية
20092010

Capital Structure Indicatorsموؤ�ضرات هيكل راأ�س املال

Total liabilities / Total assets%87.2%87.4اإجمايل املطلوبات / اإجمايل املوجودات 

Credit facilities / Total equity%257.5%217.1ت�سهيالت ائتمانية / اإجمايل حقوق امللكية

Retained earnings / Total equity%8.7%9.3الأرباح املدورة / اإجمايل حقوق امللكية

Liquidity Indicatorsموؤ�ضرات ال�ضيولة

Customers' deposits / Total assets%79.2%80.2ودائع العمالء / اإجمايل املوجودات

Credit facilities / Total assets%33.0%27.4ت�سهيالت ائتمانية / اإجمايل املوجودات

Credit facilities / Customers' deposits%41.6%34.1ت�سهيالت ائتمانية / ودائع العمالء

Profitability Indicatorsموؤ�ضرات الربحية

Net interests and commissions / Total revenues%72.3%74.2�سافـي اإيرادات الفوائد والعمولت / اإجمايل الإيرادات

Return on assets%1.6%1.3العائد على املوجودات

Return on equity%12.7%10.5العائد على حقوق امللكية

Volume Indicatorsموؤ�ضرات احلجم

36,877,17240,350,333Total assets / Branchاإجمايل املوجودات / فرع

29,574,91731,946,684Customers' deposits / Branchاإجمايل ودائع العمالء / فرع

10,091,92613,304,693Credit facilities / Branchاإجمايل الت�سهيالت الئتمانية / فرع

Total equityحقوق امللكية
Millions of dollarsمليون دولر

% 86 +% 112 +

Profit befeore Taxالربح قبل ال�سريبة
Millions of dollarsمليون دولر





ترتيب البنوك حسب بياناتها المالية
Banks' Ranking based on their Financial Data



14

2
0

1
0

ك 
ـو

بـن
 لل

ـي
ـال

لم
ع ا

ضــ
ـو

ال



F
in

an
ci

al
 P

o
si

ti
o

n
 o

f B
an

ks
 2

0
1

0

15

Total Assets إجمالي الموجودات
2010

Arab Bank 2,807,495,001 البنك العربي 

1,545,038,022Bank of Palestine P.L.C بنك فل�سطني م.ع.م

Cairo Amman Bank 795,676,433 بنك القاهرة عمان

Bank of Jordan 592,570,489 بنك الأردن

Quds Bank 426,533,834 بنك القد�ض

422,602,261Housing Bank for Trade & Finance بنك الإ�سكان للتجارة والتمويل

Palestine Islamic Bank 357,481,026 البنك الإ�سالمي الفل�سطيني

Arab Islamic Bank 285,727,916 البنك الإ�سالمي العربي

Palestine Investment Bank 265,367,906 بنك ال�ستثمار الفل�سطيني

Jordan Ahli Bank 233,823,446 البنك الأهلي الأردين

Palestine Commercial Bank 171,495,617 البنك التجاري الفل�سطيني

Al Rafah Microfinance Bank 158,139,737 بنك الرفاه لتمويل امل�ساريع ال�سغرية

Egyptian Arab Land Bank 148,730,062 البنك العقاري امل�سري العربي

Jordan Commercial Bank 111,368,924 البنك التجاري الأردين

Jordan Kuwaiti Bank 97,171,348 البنك الأردين الكويتي

Union Bank 62,143,742 بنك الحتاد

56,964,152HSBC Bank Middle East Limited بنك HSBC ال�سرق الأو�سط املحدود

15,940,712Arab Palestinian Investment Bankالبنك العربي الفل�سطيني لال�ستثمار
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Direct Credit Facilities التسهيالت االئتمانية المباشرة
2010

Arab Bank 971,783,386 البنك العربي 

545,026,391Bank of Palestine P.L.C بنك فل�سطني م.ع.م

Cairo Amman Bank 238,364,536 بنك القاهرة عمان

Quds Bank 198,950,665 بنك القد�ض

Palestine Islamic Bank 171,061,933 البنك الإ�سالمي الفل�سطيني

Bank of Jordan 128,469,346 بنك الأردن

123,475,781Housing Bank for Trade & Finance بنك الإ�سكان للتجارة والتمويل

Palestine Investment Bank 95,463,305 بنك ال�ستثمار الفل�سطيني

Arab Islamic Bank 77,987,350 البنك الإ�سالمي العربي

Egyptian Arab Land Bank 75,978,083 البنك العقاري امل�سري العربي

Jordan Ahli Bank 61,347,938 البنك الأهلي الأردين

Palestine Commercial Bank 49,491,743 البنك التجاري الفل�سطيني

Al Rafah Microfinance Bank 42,997,898 بنك الرفاه لتمويل امل�ساريع ال�سغرية

Jordan Commercial Bank 23,840,805 البنك التجاري الأردين

Union Bank 8,145,388 بنك الحتاد

6,053,863HSBC Bank Middle East Limited بنك HSBC ال�سرق الأو�سط املحدود

Jordan Kuwaiti Bank 2,111,227 البنك الأردين الكويتي

45,300Arab Palestinian Investment Bankالبنك العربي الفل�سطيني لال�ستثمار
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Customers' Deposits ودائع العمالء
2010

Arab Bank 2,406,702,085 البنك العربي 

1,251,482,935Bank of Palestine P.L.C بنك فل�سطني م.ع.م

Cairo Amman Bank 651,435,068 بنك القاهرة عمان

Bank of Jordan 514,728,309 بنك الأردن

345,062,559Housing Bank for Trade & Finance بنك الإ�سكان للتجارة والتمويل

Quds Bank 307,525,537 بنك القد�ض

Palestine Islamic Bank 287,656,690 البنك الإ�سالمي الفل�سطيني

Arab Islamic Bank 231,828,353 البنك الإ�سالمي العربي

Jordan Ahli Bank 165,203,241 البنك الأهلي الأردين

Palestine Investment Bank 156,588,110 بنك ال�ستثمار الفل�سطيني

Palestine Commercial Bank 110,804,743 البنك التجاري الفل�سطيني

Egyptian Arab Land Bank 85,261,797 البنك العقاري امل�سري العربي

Al Rafah Microfinance Bank 80,288,496 بنك الرفاه لتمويل امل�ساريع ال�سغرية

Jordan Commercial Bank 50,941,776 البنك التجاري الأردين

46,565,946HSBC Bank Middle East Limited بنك HSBC ال�سرق الأو�سط املحدود

Jordan Kuwaiti Bank 45,820,867 البنك الأردين الكويتي

Union Bank 34,659,121 بنك الحتاد

141,353Arab Palestinian Investment Bankالبنك العربي الفل�سطيني لال�ستثمار
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Total Equity حقوق الملكية
2010

Arab Bank 206,569,574 البنك العربي 

163,884,250Bank of Palestine P.L.C بنك فل�سطني م.ع.م

Cairo Amman Bank 74,784,611 بنك القاهرة عمان

Bank of Jordan 66,276,306 بنك الأردن

Palestine Investment Bank 62,580,849 بنك ال�ستثمار الفل�سطيني

Jordan Ahli Bank 61,320,791 البنك الأهلي الأردين

59,513,023Housing Bank for Trade & Finance بنك الإ�سكان للتجارة والتمويل

Egyptian Arab Land Bank 56,120,634 البنك العقاري امل�سري العربي

Jordan Kuwaiti Bank 50,627,911 البنك الأردين الكويتي

Quds Bank 50,433,196 بنك القد�ض

Palestine Islamic Bank 48,046,357 البنك الإ�سالمي الفل�سطيني

Arab Islamic Bank 48,036,063 البنك الإ�سالمي العربي

Jordan Commercial Bank 38,299,724 البنك التجاري الأردين

Al Rafah Microfinance Bank 28,732,777 بنك الرفاه لتمويل امل�ساريع ال�سغرية

Palestine Commercial Bank 27,877,328 البنك التجاري الفل�سطيني

Union Bank 26,833,717 بنك الحتاد

Arab Palestinian Investment Bank 15,449,703 البنك العربي الفل�سطيني لال�ستثمار

9,927,099HSBC Bank Middle East Limitedبنك HSBC ال�سرق الأو�سط املحدود
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Profit before Tax الربح قبل الضريبة  
2010

Arab Bank 92,238,144 البنك العربي 

37,732,105Bank of Palestine P.L.C بنك فل�سطني م.ع.م

Cairo Amman Bank 13,359,615 بنك القاهرة عمان

Quds Bank 6,354,155 بنك القد�ض

Bank of Jordan 5,580,700 بنك الأردن

4,391,051Housing Bank for Trade & Finance بنك الإ�سكان للتجارة والتمويل

Jordan Ahli Bank 4,336,071 البنك الأهلي الأردين

Palestine Islamic Bank 2,491,526 البنك الإ�سالمي الفل�سطيني

Palestine Investment Bank 2,339,065 بنك ال�ستثمار الفل�سطيني

Jordan Commercial Bank 2,208,819 البنك التجاري الأردين

Palestine Commercial Bank 2,156,322 البنك التجاري الفل�سطيني

Egyptian Arab Land Bank 1,075,388 البنك العقاري امل�سري العربي

Union Bank 753,629 بنك الحتاد

Al Rafah Microfinance Bank 211,087 بنك الرفاه لتمويل امل�ساريع ال�سغرية

Arab Palestinian Investment Bank 102,966 البنك العربي الفل�سطيني لال�ستثمار

HSBC Bank Middle East Limited)567,238)بنك HSBC ال�سرق الأو�سط املحدود

Jordan Kuwaiti Bank )640,086)البنك الأردين الكويتي

Arab Islamic Bank)2,183,313)البنك الإ�سالمي العربي





ترتيب البنوك حسب مؤشراتها المالية
Banks' Ranking based on their Financial Ratios
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Return on Assets العائد على الموجودات

2010

Arab Bank %2.8البنك العربي 

Bank of Palestine P.L.C%1.9بنك فل�سطني م.ع.م

Jordan Commercial Bank %1.7البنك التجاري الأردين

Jordan Ahli Bank %1.4البنك الأهلي الأردين

Cairo Amman Bank %1.2بنك القاهرة عمان

Palestine Commercial Bank %1.0البنك التجاري الفل�سطيني

Union Bank %1.0بنك الحتاد

Quds Bank %1.0بنك القد�ض

Bank of Jordan %0.8بنك الأردن

Housing Bank for Trade & Finance%0.7بنك الإ�سكان للتجارة والتمويل

Egyptian Arab Land Bank %0.7البنك العقاري امل�سري العربي

Palestine Investment Bank %0.6بنك ال�ستثمار الفل�سطيني

Arab Palestinian Investment Bank %0.5البنك العربي الفل�سطيني لال�ستثمار

Palestine Islamic Bank %0.4البنك الإ�سالمي الفل�سطيني

Al Rafah Microfinance Bank %0.1بنك الرفاه لتمويل امل�ساريع ال�سغرية

Jordan Kuwaiti Bank %0.7-البنك الأردين الكويتي

Arab Islamic Bank %0.8-البنك الإ�سالمي العربي

HSBC Bank Middle East Limited%1.0-بنك HSBC ال�سرق الأو�سط املحدود



24

2
0

1
0

ك 
ـو

بـن
 لل

ـي
ـال

لم
ع ا

ضــ
ـو

ال

Return on Paid - in Capital العائد على رأس المال المدفوع
2010

Arab Bank %97.8البنك العربي 

Bank of Palestine P.L.C%30.1بنك فل�سطني م.ع.م

Cairo Amman Bank %19.8بنك القاهرة عمان

Bank of Jordan %9.5بنك الأردن

Quds Bank %8.8بنك القد�ض

Jordan Ahli Bank %6.7البنك الأهلي الأردين

Housing Bank for Trade & Finance%6.2بنك الإ�سكان للتجارة والتمويل

Palestine Commercial Bank %6.0البنك التجاري الفل�سطيني

Jordan Commercial Bank %5.5البنك التجاري الأردين

Palestine Islamic Bank %3.5البنك الإ�سالمي الفل�سطيني

Palestine Investment Bank %3.1بنك ال�ستثمار الفل�سطيني

Union Bank %2.8بنك الحتاد

Egyptian Arab Land Bank %2.2البنك العقاري امل�سري العربي

Al Rafah Microfinance Bank %0.7بنك الرفاه لتمويل امل�ساريع ال�سغرية

Arab Palestinian Investment Bank %0.5البنك العربي الفل�سطيني لال�ستثمار

Jordan Kuwaiti Bank %1.3-البنك الأردين الكويتي

Arab Islamic Bank %5.6-البنك الإ�سالمي العربي

HSBC Bank Middle East Limited%5.7-بنك HSBC ال�سرق الأو�سط املحدود
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Return on Equity العائد على حقوق الملكية
2010

Arab Bank %37.9البنك العربي 

Bank of Palestine P.L.C%18.4بنك فل�سطني م.ع.م

Cairo Amman Bank %13.2بنك القاهرة عمان

Quds Bank %8.7بنك القد�ض

Bank of Jordan %7.2بنك الأردن

Palestine Commercial Bank %6.4البنك التجاري الفل�سطيني

Jordan Ahli Bank %5.5البنك الأهلي الأردين

Housing Bank for Trade & Finance%5.2بنك الإ�سكان للتجارة والتمويل

Jordan Commercial Bank %5.0البنك التجاري الأردين

Palestine Islamic Bank %3.3البنك الإ�سالمي الفل�سطيني

Palestine Investment Bank %2.5بنك ال�ستثمار الفل�سطيني

Union Bank %2.4بنك الحتاد

Egyptian Arab Land Bank %1.9البنك العقاري امل�سري العربي

Al Rafah Microfinance Bank %0.7بنك الرفاه لتمويل امل�ساريع ال�سغرية

Arab Palestinian Investment Bank %0.5البنك العربي الفل�سطيني لال�ستثمار

Jordan Kuwaiti Bank %1.3-البنك الأردين الكويتي

Arab Islamic Bank %4.7-البنك الإ�سالمي العربي

HSBC Bank Middle East Limited%5.8-بنك HSBC ال�سرق الأو�سط املحدود
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Net Interest & Commissions Revenues / Total Revenuesصافـي إيرادات الفوائد والعموالت / إجمالي اإليرادات
2010

Palestine Islamic Bank %94.0البنك الإ�سالمي الفل�سطيني

Al Rafah Microfinance Bank %91.7بنك الرفاه لتمويل امل�ساريع ال�سغرية

Bank of Jordan %90.7بنك الأردن

Arab Palestinian Investment Bank %87.4البنك العربي الفل�سطيني لال�ستثمار

Palestine Investment Bank %86.6بنك ال�ستثمار الفل�سطيني

Arab Islamic Bank %85.5البنك الإ�سالمي العربي

Jordan Ahli Bank %84.1البنك الأهلي الأردين

Cairo Amman Bank %82.3بنك القاهرة عمان

Union Bank %81.3بنك الحتاد

Quds Bank %79.5بنك القد�ض

Bank of Palestine P.L.C%78.2بنك فل�سطني م.ع.م

HSBC Bank Middle East Limited%76.8بنك HSBC ال�سرق الأو�سط املحدود

Palestine Commercial Bank %74.0البنك التجاري الفل�سطيني

Jordan Kuwaiti Bank %73.2البنك الأردين الكويتي

Jordan Commercial Bank %72.8البنك التجاري الأردين

Housing Bank for Trade & Finance%70.3بنك الإ�سكان للتجارة والتمويل

Arab Bank %59.6البنك العربي 

Egyptian Arab Land Bank%37.5البنك العقاري امل�سري العربي



F
in

an
ci

al
 P

o
si

ti
o

n
 o

f B
an

ks
 2

0
1

0

27

Capital Adequacyكفاية رأس المال
2010

Arab Palestinian Investment Bank %231.8البنك العربي الفل�سطيني لال�ستثمار

Jordan Kuwaiti Bank %214.7البنك الأردين الكويتي

Jordan Commercial Bank %101.0البنك التجاري الأردين

Egyptian Arab Land Bank%96.5البنك العقاري امل�سري العربي

Union Bank %92.3بنك الحتاد

HSBC Bank Middle East Limited%66.1بنك HSBC ال�سرق الأو�سط املحدود

Jordan Ahli Bank %37.1البنك الأهلي الأردين

Palestine Islamic Bank %36.7البنك الإ�سالمي الفل�سطيني

Al Rafah Microfinance Bank %33.6بنك الرفاه لتمويل امل�ساريع ال�سغرية

Palestine Investment Bank %27.9بنك ال�ستثمار الفل�سطيني

Housing Bank for Trade & Finance%26.2بنك الإ�سكان للتجارة والتمويل

Palestine Commercial Bank %26.1البنك التجاري الفل�سطيني

Quds Bank %24.2بنك القد�ض

Arab Islamic Bank %20.2البنك الإ�سالمي العربي

Bank of Jordan %16.6بنك الأردن

Cairo Amman Bank %15.2بنك القاهرة عمان

Bank of Palestine P.L.C%13.6بنك فل�سطني م.ع.م

Arab Bank %10.4البنك العربي 





معلومات وبيانات البـنوك العـاملـة في فـلـسـطـين
Profiles and Data of Banks Operating in Palestine
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:19301930Establishment in Palestineتاريخ فتح فروع فـي فل�ضطني:

:RamallahHead Office رام اهللاملقر الرئي�ضي:

:2222No. of Branches & Officesعدد الفروع واملكاتب:

:6363No. of ATMsعدد اأجهزة ال�ضراف الآيل:

:753753No. of Employeesعدد املوظفـني:

:1476P.O.Box 1476�ضندوق الربيد:

:2978100Telephone -2 - 970+2978100 -2 - 970+الهاتف:

:2982444Fax -2 - 970+2982444 -2 - 970+الفاك�س:

:arabbankpalestine@arabbank.psarabbankpalestine@arabbank.psE-Mailالربيد الإلكرتوين:

:www.arabbank.pswww.arabbank.psWebsiteاملوقع الإلكرتوين:

:Mohammad Abdel Hamid Abdel Majid ShomanChairman of the Boardحممد عبد احلميد عبد املجيد �سومانرئي�س جمل�س الإدارة: 

:Sabih Taher AL-MasriVice Chairman�سبيح طاهر امل�سرينائب رئي�س جمل�س الإدارة:

اأع�ضاء جمل�س الإدارة:

Saleh Ben Hasan AL-Mhanna - MOF of KSA�سالح بن ح�سن املهنا - وزارة املالية فـي اململكة العربية ال�سعودية

Members of the Board:

Nazek Odeh AL-Haririنازك عودة احلريري

Samir Farhan Qu'war�سمري فرحان قعوار

Ibrahim Yousef Izzedin - Social Security Corporationاإبراهيم يو�سف عز الدين- موؤ�س�سة ال�سمان الجتماعي 

Dina "Mohammed Abdel Hamid" Shomanدينا "حممد عبد احلميد" عبد املجيد �سومان

Riyad Burhan Taher Kamalريا�ض برهان طاهر كمال

Mohammed Ahmad Mukhtar AL-Haririحممد اأحمد خمتار احلريري

Wahbeh Abdallah Tamariوهبة عبداهلل متاري

Khaled Irani - Abudl Hameed Shoman Foundationخالد الإيراين - موؤ�س�سة عبد احلميد �سومان

:Mazen Abu HamdanRegional Managerمازن اأبو حمداناملدير الإقليمي:

:Naeem FadelLegal Advisorنعيم ف�سلامل�ضت�ضار القانوين:

:Deloitte & Touche External Auditorديلويت اآند توت�ضاملدقق اخلارجي:

Arab Bankالبنك العربي
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Balance Sheet الميزانية العمومية

Arab Bankالبنك العربي

20092010Change % التغري

Assetsاملوجودات

Cash & Balances at PMA%14.7-329,862,821 386,834,877 نقد واأر�سدة لدى �سلطة النقد الفل�سطينية

Balances at banks and financial institutions%766,512,6945.6 725,742,929 نقد واأر�سدة لدى بنوك وموؤ�س�سات م�سرفـية

Deposits at Head Office%16.6-503,062,776 603,271,581 اأر�سدة لدى املركز الرئي�سي

Direct credit facilities - net%971,783,38634.1 724,537,838 ت�سهيالت ائتمانية مبا�سرة - �سافـي

Investments%2,8146.1 2,652 ا�ستثمارات

Financial assets for sale%153,460,182190.4 52,845,922 موجودات مالية متوفرة للبيع

Fixed assets - net%3.7-21,078,063 21,898,855 املوجودات الثابتة - بال�سافـي

Other assets%61,732,26565.9 37,201,910 موجودات اأخرى

Total assets%2,552,336,5642,807,495,00110.0جمموع املوجودات

Liabilities and Shareholders' Equityاملطلوبات وحقوق امللكية

Liabilitiesاملطلوبات 

Banks' and financial institutions' deposits%108,668,303219.2 34,040,770 ودائع بنوك وموؤ�س�سات م�سرفـية

Head Office deposits%534,289112.9 250,945 ودائع املركز الرئي�سي

Customers' deposits%2,406,702,0846.3 2,263,779,875 ودائع العمالء

Miscellaneous provisions%2.3-18,445,099 18,886,984 خم�س�سات متنوعة

Taxes provisions%36,809,77318.5 31,071,231 خم�س�سات ال�سرائب

Other liabilities%29,765,87916.1 25,649,055 مطلوبات اأخرى

Total liabilities%2,373,678,8602,600,925,4279.6جمموع املطلوبات

Shareholders' equityحقوق امللكية

Paid - in capital%80,000,00023.1 65,000,000 راأ�ض املال املدفوع

Compulsory reserve%47,498,75769.8 27,974,784 احتياطي قانوين وتقلبات دورية

General banking risks reserve%17,165,32727.2 13,495,221 احتياطي خماطر م�سرفـية عامة واختياري

Accumulated effect of change in fair value%97.8-786,570 36,523,982 التغري املرتاكم فـي القيمة العادلة

Retained earnings %61,118,92071.4 35,663,717 الأرباح املدورة

Total shareholders' equity%206,569,57415.6 178,657,704 جمموع حقوق امللكية

Total liabilities and shareholders' equity%2,552,336,5642,807,495,00110.0جمموع املطلوبات وحقوق امللكية
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20092010Change % التغري

Revenuesالإيرادات

Interest revenue%74,072,5644.3 71,003,794 الفوائد الدائنة 

Interest expense%40.6-5,579,237 9,398,639 الفوائد املدينة 

Net Interest revenue%68,493,32711.2 61,605,155 �ضافـي اإيرادات الفوائد

Net Commissions income%19,219,95148.4 12,948,069 �سافـي اإيرادات العمولت

Net interests and commissions income%87,713,27817.7 74,553,224 �ضافـي اإيرادات الفوائد والعمولت

Gain on foreign currency exchanges%6.7-12,339,769 13,225,047 اإيرادات التعامل بالعمالت الأجنبية

Doubtful credit facilities provision recapture%7.4-4,216,817 4,555,346 ا�سرتداد خم�س�ض تدين ت�سهيالت ائتمانية

Other revenues%42,884,976309.0 10,486,001 اإيرادات اأخرى

Total revenues%147,154,84043.1 102,819,618 اإجمايل الإيرادات

Expensesامل�ضاريف

Employees' benefits%30,666,9793.9 29,525,472 نفقات املوظفـني

General and administrative expenses%19,169,5239.0 17,588,740 م�ساريف اإدارية وعمومية

Depreciation and amortization%14.5-2,973,011 3,476,635 ا�ستهالكات واإطفاءات

Provision for doubtful credit facilities%58.1-1,684,051 4,019,227 خم�س�ض تدين ت�سهيالت ائتمانية مبا�سرة

Other expenses%423,131100.0 0  م�ساريف اأخرى

Total expenses%54,916,6950.6 54,610,074 اإجمايل امل�ضاريف

Net Profit before tax%92,238,14591.3 48,209,544 الربح قبل ال�ضرائب

Taxes%14,010,5409.5 12,791,351 م�سروف ال�سرائب

Net Profit for the year%78,227,605120.9 35,418,193 �ضافـي ربح ال�ضنة

Income Statement بيانات الدخل

Arab Bank البنك العربي

Total assetsاإجمايل املوجودات
Millions of dollarsمليون دولر

% 40 +

Customer depositsودائع العمالء
Millions of dollarsمليون دولر

% 38 +

Credit facilitiesالت�سهيالت الئتمانية
Millions of dollarsمليون دولر

% 55 +
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Financial Indicators المؤشرات المالية
20092010

Capital Structure Indicatorsموؤ�ضرات هيكل راأ�س املال

Total liabilities / Total assets%92.6%93.0اإجمايل املطلوبات / اإجمايل املوجودات 

Credit facilities / Total equity%470.4%405.5ت�سهيالت ائتمانية / اإجمايل حقوق امللكية

Retained earnings / Total equity%29.6%20.0الأرباح املدورة / اإجمايل حقوق امللكية

Liquidity Indicatorsموؤ�ضرات ال�ضيولة

Customers' deposits / Total assets%85.7%88.7ودائع العمالء / اإجمايل املوجودات

Credit facilities / Total assets%34.6%28.4ت�سهيالت ائتمانية / اإجمايل املوجودات

Credit facilities / Customers' deposits%40.4%32.0ت�سهيالت ائتمانية / ودائع العمالء

Profitability Indicatorsموؤ�ضرات الربحية

Net interests and commissions / Total revenues%59.6%72.5�سافـي اإيرادات الفوائد والعمولت / اإجمايل الإيرادات

Return on assets%2.8%1.4العائد على املوجودات

Return on equity%37.9%19.8العائد على حقوق امللكية

Volume Indicatorsموؤ�ضرات احلجم

102,093,463127,613,409Total assets / Branchاإجمايل املوجودات / فرع

90,551,195109,395,549Customers' deposits / Branchاإجمايل ودائع العمالء / فرع

28,981,51444,171,972Credit facilities / Branchاإجمايل الت�سهيالت الئتمانية / فرع

Arab Bank البنك العربي

Total equityحقوق امللكية
Millions of dollarsمليون دولر

% 41 +% 149 +

Profit befeore Taxالربح قبل ال�سريبة
Millions of dollarsمليون دولر
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Bank of Palestine P.L.C بنك فلسطين م.ع.م

:19601960Date of Establishmentتاريخ التاأ�ضي�س:

:RamallahHead Officeرام اهللاملقر الرئي�ضي:

:4242No. of Branches & Offices عدد الفروع واملكاتب:

:7676No. of ATMsعدد اأجهزة ال�ضراف الآيل:

:943943No. of Employeesعدد املوظفـني:

:471471P.O.Box�ضندوق الربيد:

:2965010Telephone -2 - 970+2965010 -2 - 970+الهاتف:

:2964703Fax -2 - 970+2964703 -2 - 970+الفاك�س:

:info@bankofpalestine.cominfo@bankofpalestine.comE-Mailالربيد الإلكرتوين:

:www.bankofpalestine.comwww.bankofpalestine.comWebsiteاملوقع الإلكرتوين:

:Hashim Hani Al-Shawa Chairman of the Boardها�سم هاين ال�سوارئي�س جمل�س الإدارة: 

:Ma’moun A. Abu ShahlaVice Chairmanماأمون عبد الهادي اأبو �سهالنائب رئي�س جمل�س الإدارة:

اأع�ضاء جمل�س الإدارة:

Riyad Ali Zimmouريا�ض علي زمو

Members of the Board:

Awni Mohie Eddin Skaikعوين حمي الدين �سكيك

IFC جون خوري - موؤ�س�سة التمويل الدوليةJohn Khoury - Intrnational Finance Corporation IFC

Faisal Ghazi Al-Shawaفـي�سل غازي ال�سوا

Hani Hasan Nijmهاين ح�سن جنم

Maher Jawad Farahماهر جواد فرح

Mohammad M. Al-Hirbawiحممد نافذ حممد عمر احلرباوي

Tariq T. Al-Shaka’a - Birzeit Pharmaceutical companyطارق طاهر ال�سكعة - �سركة بريزيت لالأدوية   

Yousef M. Nijmيو�سف حممود جنم

:Hashim Hani Al-ShawaGeneral Managerها�سم هاين ال�سوااملدير العام:

:Khamees AsfourLegal Advisorخمي�ض ع�سفورامل�ضت�ضار القانوين:

:Ernst & YoungExternal Auditorاإرن�ست اآند يونغاملدقق اخلارجي:
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Bank of Palestine P.L.C بنك فلسطين م.ع.م
Balance Sheet الميزانية العمومية

20092010Change % التغري

Assetsاملوجودات

Cash & Balances at PMA%320,225,46212.7 284,176,154 نقد واأر�سدة لدى �سلطة النقد الفل�سطينية

Balances at banks and financial institutions%5.1-361,818,124 381,450,254 نقد واأر�سدة لدى بنوك وموؤ�س�سات م�سرفـية

Direct credit facilities - net%545,026,39158.8 343,311,230 ت�سهيالت ائتمانية مبا�سرة - �سافـي

Investments%19,714,5078.4 18,183,537 ا�ستثمارات

Financial assets held to maturity%100.0-0 197,962,375 موجودات مالية حمتفظ بها لتاريخ ال�ستحقاق

Financial assets for sale%253,325,6341276.2 18,407,690 موجودات مالية متوفرة للبيع

Fixed assets - net%31,168,8757.3 29,040,311 املوجودات الثابتة - بال�سافـي

Other assets%13,759,02931.2 10,485,951 موجودات اأخرى

Total assets%1,545,038,02220.4 1,283,017,502 جمموع املوجودات

Liabilities and Shareholders' Equityاملطلوبات وحقوق امللكية

Liabilitiesاملطلوبات 

PMA deposits%36.0-41,867,735 65,376,237 ودائع �سلطة النقد الفل�سطينية

Banks' and financial institutions' deposits%19,926,307723.1 2,420,979 ودائع بنوك وموؤ�س�سات م�سرفـية

Customers' deposits%1,251,482,93523.1 1,016,683,776 ودائع العمالء

Miscellaneous provisions%9,902,4477.5 9,214,246 خم�س�سات متنوعة

Taxes provisions%25,803,11740.1 18,420,941 خم�س�سات ال�سرائب

Other liabilities%32,171,23160.2 20,078,859 مطلوبات اأخرى

Total liabilities%1,381,153,77222.0 1,132,195,038 جمموع املطلوبات

Shareholders' equityحقوق امللكية

Paid - in capital%100,000,0000.0 100,000,000 راأ�ض املال املدفوع

Paid - in capital in excess of par value%9,034,6920.0 9,034,692 عالوة اإ�سدار

Compulsory reserve%21,012,37256.9 13,395,184 احتياطي قانوين وتقلبات دورية

General banking risks reserve%8,996,27054.7 5,813,802 احتياطي خماطر م�سرفـية عامة واختياري

Accumulated effect of change in fair value%3,227,041389.3 )1,115,276)التغري املرتاكم فـي القيمة العادلة

Retained earnings%9.0-21,039,536 23,117,225 الأرباح املدورة

Others%0.4-574,339 576,837 اأخرى

Total shareholders' equity%163,884,2508.7 150,822,464 جمموع حقوق امللكية

Total liabilities and shareholders' equity%1,545,038,02220.4 1,283,017,502 جمموع املطلوبات وحقوق امللكية
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Bank of Palestine P.L.C بنك فلسطين م.ع.م
Income Statement بيانات الدخل

20092010Change % التغري

Revenuesالإيرادات

Interest revenue%50,580,11715.6 43,765,282 الفوائد الدائنة 

Interest expense%4,087,4811.0 4,047,418 الفوائد املدينة 

Net Interest revenue%46,492,63617.1 39,717,864 �ضافـي اإيرادات الفوائد

Net Commissions income%15,350,41816.8 13,147,965 �سافـي اإيرادات العمولت

Net interests and commissions income%61,843,05417.0 52,865,829 �ضافـي اإيرادات الفوائد والعمولت

Gain on foreign currency exchanges%15.9-4,585,200 5,450,364 اإيرادات التعامل بالعمالت الأجنبية

Other revenues%12,612,883102.8 6,219,558 اإيرادات اأخرى

Total revenues%79,041,13722.5 64,535,751 اإجمايل الإيرادات

Expensesامل�ضاريف

Employees' benefits%24,142,63031.6 18,340,884 نفقات املوظفـني

General and administrative expenses%12,680,05226.6 10,018,840 م�ساريف اإدارية وعمومية

Depreciation and amortization%3,383,35030.4 2,594,179 ا�ستهالكات واإطفاءات

Provision for doubtful credit facilities%501,85613.0 444,232 خم�س�ض تدين ت�سهيالت ائتمانية مبا�سرة

Other expenses%601,1441256.6 44,313  م�ساريف اأخرى

Total expenses%41,309,03231.4 31,442,448 اإجمايل امل�ضاريف

Net Profit before tax%37,732,10514.0 33,093,303 الربح قبل ال�ضرائب

Taxes%7,612,63623.5 6,164,135 م�سروف ال�سرائب

Net Profit for the year%30,119,46911.8 26,929,168 �ضافـي ربح ال�ضنة

% 110 +

Credit facilitiesالت�سهيالت الئتمانية
Millions of dollarsمليون دولر

% 160 +

Customer depositsودائع العمالء
Millions of dollarsمليون دولر

% 156 +

Total assetsاإجمايل املوجودات
Millions of dollarsمليون دولر
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Bank of Palestine P.L.C بنك فلسطين م.ع.م
Financial Indicators المؤشرات المالية

20092010

Capital Structure Indicatorsموؤ�ضرات هيكل راأ�س املال

Total liabilities / Total assets%89.4%88.2اإجمايل املطلوبات / اإجمايل املوجودات 

Credit facilities / Total equity%332.6%227.6ت�سهيالت ائتمانية / اإجمايل حقوق امللكية

Retained earnings / Total equity%12.8%15.3الأرباح  املدورة / اإجمايل حقوق امللكية

Liquidity Indicatorsموؤ�ضرات ال�ضيولة

Customers' deposits / Total assets%81.0%79.2ودائع العمالء / اإجمايل املوجودات

Credit facilities / Total assets%35.3%26.8ت�سهيالت ائتمانية / اإجمايل املوجودات

Credit facilities / Customers' deposits%43.6%33.8ت�سهيالت ائتمانية / ودائع العمالء

Profitability Indicatorsموؤ�ضرات الربحية

Net interests and commissions / Total revenues%78.2%81.9�سافـي اإيرادات الفوائد والعمولت / اإجمايل الإيرادات

Return on assets%1.9%2.1العائد على املوجودات

Return on equity%18.4%17.9العائد على حقوق امللكية

Volume Indicatorsموؤ�ضرات احلجم

32,075,43836,786,620Total assets / Branchاإجمايل املوجودات / فرع

25,417,09429,797,213Customers' deposits / Branchاإجمايل ودائع العمالء / فرع

8,582,78112,976,819Credit facilities / Branchاإجمايل الت�سهيالت الئتمانية / فرع

% 193 +

Total equityحقوق امللكية
Millions of dollarsمليون دولر

% 100 +

Profit befeore Taxالربح قبل ال�سريبة
Millions of dollarsمليون دولر
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Cairo Amman Bank بنك القاهرة عمان

:19861986Establishment in Palestineتاريخ فتح فروع فـي فل�ضطني:

:Ramallah Head Office رام اهللاملقر الرئي�ضي:

:1818No. of Branches & Officesعدد الفروع واملكاتب:

:3939No. of ATMsعدد اأجهزة ال�ضراف الآيل:

:588588No. of Employeesعدد املوظفـني:

:18701870P.O.Box�ضندوق الربيد:

:2977241Telephone -2 - 970+2977241 -2 - 970+الهاتف:

:2979748Fax -2 - 970+2979748 -2 - 970+الفاك�س:

:rohaifa.haj@cab.psrohaifa.haj@cab.psE-Mailالربيد الإلكرتوين:

:www.cab.pswww.cab.psWebsiteاملوقع الإلكرتوين:

:Khaled Sabih Al-MasriChairman of the Boardخالد �سبيح امل�سريرئي�س جمل�س الإدارة: 

:Yazid Adnan Al-MuftiVice Chairmanيزيد عدنان املفتينائب رئي�س جمل�س الإدارة:

اأع�ضاء جمل�س الإدارة:

Abdul Malek Ahmad Jaberعبد املالك اأحمد جابر

Members of the Board:

Bassam Ali Al-Subaihiب�سام علي ال�سبيحي

Farouq Ahmad Zuaiterفاروق اأحمد زعيرت

Ghassan Ibrahim Akeelغ�سان اإبراهيم عقيل

Suhair Sayed Ibrahim�سهري �سيد اإبراهيم

Ibrahim Hussien Abu Al-Raghebاإبراهيم ح�سني اأبو الراغب

Muhammad Kamal Al-Din Barakatحممد كمال الدين بركات

Nashat Taher Al-Masriن�ساأت طاهر امل�سري

Sharif Mahdi Al-Saifi�سريف مهدي ال�سيفـي

Yasin Khalil Al-Talhouniيا�سني خليل التلهوين

:Joseph NesnasRegional Managerجوزيف ن�سنا�ضاملدير الإقليمي:

:Muhanad AssafLegal Advisor مهند ع�سافامل�ضت�ضار القانوين:

:Ernst & YoungExternal Auditorاإرن�ست اآند يونغاملدقق اخلارجي:
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:19861986Establishment in Palestineتاريخ فتح فروع فـي فل�ضطني:

:Ramallah Head Office رام اهللاملقر الرئي�ضي:

:1818No. of Branches & Officesعدد الفروع واملكاتب:

:3939No. of ATMsعدد اأجهزة ال�ضراف الآيل:

:588588No. of Employeesعدد املوظفـني:

:18701870P.O.Box�ضندوق الربيد:

:2977241Telephone -2 - 970+2977241 -2 - 970+الهاتف:

:2979748Fax -2 - 970+2979748 -2 - 970+الفاك�س:

:rohaifa.haj@cab.psrohaifa.haj@cab.psE-Mailالربيد الإلكرتوين:

:www.cab.pswww.cab.psWebsiteاملوقع الإلكرتوين:

:Khaled Sabih Al-MasriChairman of the Boardخالد �سبيح امل�سريرئي�س جمل�س الإدارة: 

:Yazid Adnan Al-MuftiVice Chairmanيزيد عدنان املفتينائب رئي�س جمل�س الإدارة:

اأع�ضاء جمل�س الإدارة:

Abdul Malek Ahmad Jaberعبد املالك اأحمد جابر

Members of the Board:

Bassam Ali Al-Subaihiب�سام علي ال�سبيحي

Farouq Ahmad Zuaiterفاروق اأحمد زعيرت

Ghassan Ibrahim Akeelغ�سان اإبراهيم عقيل

Suhair Sayed Ibrahim�سهري �سيد اإبراهيم

Ibrahim Hussien Abu Al-Raghebاإبراهيم ح�سني اأبو الراغب

Muhammad Kamal Al-Din Barakatحممد كمال الدين بركات

Nashat Taher Al-Masriن�ساأت طاهر امل�سري

Sharif Mahdi Al-Saifi�سريف مهدي ال�سيفـي

Yasin Khalil Al-Talhouniيا�سني خليل التلهوين

:Joseph NesnasRegional Managerجوزيف ن�سنا�ضاملدير الإقليمي:

:Muhanad AssafLegal Advisor مهند ع�سافامل�ضت�ضار القانوين:

:Ernst & YoungExternal Auditorاإرن�ست اآند يونغاملدقق اخلارجي:

Cairo Amman Bank بنك القاهرة عمان
Balance Sheet الميزانية العمومية

20092010Change % التغري

Assetsاملوجودات

Cash & Balances at PMA%18.5-164,571,379 201,969,735 نقد واأر�سدة لدى �سلطة النقد الفل�سطينية

Balances at banks and financial institutions%30.0-76,725,080 109,594,209 نقد واأر�سدة لدى بنوك وموؤ�س�سات م�سرفـية

Deposits at Head Office%1.0-115,495,996 116,606,484 اأر�سدة لدى املركز الرئي�سي

Direct credit facilities - net%238,364,53626.4 188,505,983 ت�سهيالت ائتمانية مبا�سرة - �سافـي

Financial assets held to maturity%154,793,32930.8 118,322,578 موجودات مالية حمتفظ بها لتاريخ ال�ستحقاق

Financial assets for sale%20,357,93517.1 17,379,326 موجودات مالية متوفرة للبيع

Fixed assets - net%12,842,53639.0 9,238,913 املوجودات الثابتة - بال�سافـي

Other assets%12,525,64211.4 11,241,647 موجودات اأخرى

Total assets%795,676,4333.0 772,858,874 جمموع املوجودات

Liabilities and Shareholders' Equityاملطلوبات وحقوق امللكية

Liabilitiesاملطلوبات 

Banks' and financial institutions' deposits%27,070,99329.4 20,913,836 ودائع بنوك وموؤ�س�سات م�سرفـية

Customers' deposits%1.9-651,435,068 663,829,406 ودائع العمالء

Miscellaneous provisions%6.0-9,460,471 10,065,048 خم�س�سات متنوعة

Taxes provisions%10,050,26533.5 7,526,611 خم�س�سات ال�سرائب

Other liabilities%22,875,02552.1 15,043,945 مطلوبات اأخرى

Total liabilities%720,891,8220.5 717,378,846 جمموع املطلوبات

Shareholders' equityحقوق امللكية

Paid - in capital%50,000,00042.9 35,000,000 راأ�ض املال املدفوع

Compulsory reserve%8,008,03453.9 5,204,955 احتياطي قانوين وتقلبات دورية

General banking risks reserve%3,878,70225.9 3,080,496 احتياطي خماطر م�سرفـية عامة واختياري

Accumulated effect of change in fair value%6,000,50110.4 5,432,870 التغري املرتاكم فـي القيمة العادلة

Retained earnings%6,897,3742.0 6,761,707 الأرباح املدورة

Total shareholders' equity%74,784,61134.8 55,480,028 جمموع حقوق امللكية

Total liabilities and shareholders' equity%795,676,4333.0 772,858,874 جمموع املطلوبات وحقوق امللكية
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Cairo Amman Bank بنك القاهرة عمان
Income Statement بيانات الدخل

20092010Change % التغري

Revenuesالإيرادات

Interest revenue%28,305,30518.4 23,905,532 الفوائد الدائنة 

Interest expense%13.9-3,749,973 4,354,501 الفوائد املدينة 

Net Interest revenue%24,555,33125.6 19,551,031 �ضافـي اإيرادات الفوائد

Net Commissions income%6,125,06212.7 5,434,339 �سافـي اإيرادات العمولت

Net interests and commissions income%30,680,39422.8 24,985,370 �ضافـي اإيرادات الفوائد والعمولت

Gain on foreign currency exchanges%6.5-1,445,161 1,546,405 اإيرادات التعامل بالعمالت الأجنبية

Doubtful credit facilities provision recapture%2,679,8315.6 2,538,787 ا�سرتداد خم�س�ض تدين ت�سهيالت ائتمانية

Other revenues%2,456,41332.0 1,860,745 اإيرادات اأخرى

Total revenues%37,261,79820.5 30,931,306 اإجمايل الإيرادات

Expensesامل�ضاريف

Employees' benefits%3.9-14,550,667 15,141,337 نفقات املوظفـني

General and administrative expenses%7,434,83611.6 6,659,148 م�ساريف اإدارية وعمومية

Depreciation and amortization%1,900,7290.3 1,894,687 ا�ستهالكات واإطفاءات

Provision for doubtful credit facilities%8,898109.5 )93,248)خم�س�ض تدين ت�سهيالت ائتمانية مبا�سرة

Other expenses%7,0520.0 7,052  م�ساريف اأخرى

Total expenses%23,902,1831.2 23,608,976 اإجمايل امل�ضاريف

Net Profit before tax%13,359,61582.5 7,322,330 الربح قبل ال�ضرائب

Taxes%3,456,945143.4 1,420,406 م�سروف ال�سرائب

Net Profit for the year%9,902,67067.8 5,901,924 �ضافـي ربح  ال�ضنة

% 27 +

Total assetsاإجمايل املوجودات
Millions of dollarsمليون دولر

% 87 +

Credit facilitiesالت�سهيالت الئتمانية
Millions of dollarsمليون دولر

% 21 +

Customer depositsودائع العمالء
Millions of dollarsمليون دولر
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Cairo Amman Bank بنك القاهرة عمان
Financial Indicators المؤشرات المالية

20092010

Capital Structure Indicatorsموؤ�ضرات هيكل راأ�س املال

Total liabilities / Total assets%90.6%92.8اإجمايل املطلوبات / اإجمايل املوجودات 

Credit facilities / Total equity%318.7%339.8ت�سهيالت ائتمانية / اإجمايل حقوق امللكية

Retained earnings / Total equity%9.2%12.2الأرباح املدورة / اإجمايل حقوق امللكية

Liquidity Indicatorsموؤ�ضرات ال�ضيولة

Customers' deposits / Total assets%81.9%85.9ودائع العمالء / اإجمايل املوجودات

Credit facilities / Total assets%30.0%24.4ت�سهيالت ائتمانية / اإجمايل املوجودات

Credit facilities / Customers' deposits%36.6%28.4ت�سهيالت ائتمانية / ودائع العمالء

Profitability Indicatorsموؤ�ضرات الربحية

Net interests and commissions / Total revenues%82.3%80.8�سافـي اإيرادات الفوائد والعمولت / اإجمايل الإيرادات

Return on assets%1.2%0.8العائد على املوجودات

Return on equity%13.2%10.6العائد على حقوق امللكية

Volume Indicatorsموؤ�ضرات احلجم

42,936,60444,204,246Total assets / Branchاإجمايل املوجودات / فرع

36,879,41136,190,837Customers' deposits / Branchاإجمايل ودائع العمالء / فرع

10,472,55513,242,474Credit facilities / Branchاإجمايل الت�سهيالت الئتمانية / فرع

% 120 +

Total equityحقوق امللكية
Millions of dollarsمليون دولر

% 225 +

Profit befeore Taxالربح قبل ال�سريبة
Millions of dollarsمليون دولر
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Bank of Jordan بـــــنــك األردن

:19941994Establishment in Palestineتاريخ فتح فروع فـي فل�ضطني:

:Al-BirehHead Officeالبريةاملقر الرئي�ضي:

:1313No. of Branches & Officesعدد الفروع واملكاتب:

:2626No. of ATMsعدد اأجهزة ال�ضراف الآيل:

:396396No. of Employeesعدد املوظفـني:

:13281328P.O.Box�ضندوق الربيد:

:2952702Telephone -2 - 970+2952702 -2 - 970+الهاتف:

:2952705Fax -2 - 970+2952705 -2 - 970+الفاك�س:

:boj@bankofjordan.com.psboj@bankofjordan.com.psE-Mailالربيد الإلكرتوين:

:www. bankofjordan.comwww.bankofjordan.comWebsiteاملوقع الإلكرتوين:

:Shaker Tawfiq Shaker FakhouriChairman of the Board�ساكر توفـيق �ساكر فاخوريرئي�س جمل�س الإدارة: 

:Abdel Rahman Samih ToqanVice Chairmanعبد الرحمن �سميح طوقاننائب رئي�س جمل�س الإدارة:

اأع�ضاء جمل�س الإدارة:

Walid Tawfiq Shaker Fakhouriوليد توفـيق �ساكر فاخوري

Members of the Board:

Mazin Mohammed Al-Bashirمازن حممد عبد الرحمن الب�سري

Yahiya Al-Kadamaniيحيى زكريا حممد الق�سماين

Bader Bin Gharmallah Al- Zahraniبدر بن غرم اهلل بن رداد الزهراين

Yanal Mawloud Naghoujينال مولود عبد القادر ناغوج

Jean Joseph Issa Chamo’unجان جوزيف عي�سى �سمعون

عطا اهلل املجايل ال�سالم  Shadi Ramzi" Al-Majali""�سادي رمزي" عبد 

Haytham Barakat - Arab Gulf Investment & Transportation هيثم بركات - �سركة اخلليج العربي لال�ستثمارات

Haytham Al-mufti - Al-iqbal Jordanian General Trading هيثم املفتي - �سركة الإقبال الأردنية للتجارة العامة

:Johnny Sameer ZedanRegional Managerجوين �سمري زيداناملدير الإقليمي:

:Muhannad AssafLegal Advisorمهند ع�سافامل�ضت�ضار القانوين:

:Deloitte & ToucheExternal Auditorديلويت اآند توت�ضاملدقق اخلارجي:

Bank of Jordan
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Bank of Jordanبـــــنــك األردن
Balance Sheet الميزانية العمومية

20092010Change % التغري

Assetsاملوجودات

Cash & Balances at PMA%15.7-134,783,150 159,798,824 نقد واأر�سدة لدى �سلطة النقد الفل�سطينية

Balances at banks and financial institutions%147,070,86512.4 130,851,238 نقد واأر�سدة لدى بنوك وموؤ�س�سات م�سرفـية

Deposits at Head Office%5.5-85,406,306 90,399,028 اأر�سدة لدى املركز الرئي�سي

Direct credit facilities - net%128,469,34619.5 107,475,623 ت�سهيالت ائتمانية مبا�سرة - �سافـي

Financial assets held to maturity%62,766,64317.0 53,661,795 موجودات مالية حمتفظ بها لتاريخ ال�ستحقاق

Financial assets for sale%13.8-5,362,351 6,220,994 موجودات مالية متوفرة للبيع

Fixed assets - net%12.1-6,723,621 7,650,951 املوجودات الثابتة - بال�سافـي

Other assets%21,988,20911.9 19,643,948 موجودات اأخرى

Total assets%592,570,4892.9 575,702,402 جمموع املوجودات

Liabilities and Shareholders' Equityاملطلوبات وحقوق امللكية

Liabilitiesاملطلوبات 

Customers' deposits%514,728,3091.8 505,384,137 ودائع العمالء

Miscellaneous provisions%3,989,2524.1 3,833,946 خم�س�سات متنوعة

Taxes provisions%21.2-935,056 1,186,914 خم�س�سات ال�سرائب

Other liabilities%2.0-6,641,566 6,780,096 مطلوبات اأخرى

Total liabilities%526,294,1831.8 517,185,093 جمموع املطلوبات

Shareholders' equityحقوق امللكية

Paid - in capital%50,000,00042.9 35,000,000 راأ�ض املال املدفوع

Compulsory reserve%4,947,25134.5 3,677,656 احتياطي قانوين وتقلبات دورية

General banking risks reserve%2,476,9287.8 2,298,522 احتياطي خماطر م�سرفـية عامة واختياري

Accumulated effect of change in fair value%46.2-947,944 1,761,948 التغري املرتاكم فـي القيمة العادلة

Retained earnings%49.9-7,904,183 15,779,183 الأرباح  املدورة

Total shareholders' equity%66,276,30613.3 58,517,309 جمموع حقوق امللكية

Total liabilities and shareholders' equity%592,570,4892.9 575,702,402 جمموع املطلوبات وحقوق امللكية
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Bank of Jordanبـــــنــك األردن
Income Statement بيانات الدخل

20092010Change % التغري

Revenuesالإيرادات

Interest revenue%5.3-16,728,994 17,664,756 الفوائد الدائنة 

Interest expense%45.0-2,185,970 3,976,676 الفوائد املدينة 

Net Interest revenue%14,543,0246.2 13,688,080 �ضافـي اإيرادات الفوائد

Net Commissions income%3,002,8835.5 2,846,111 �سافـي اإيرادات العمولت

Net interests and commissions income%17,545,9076.1 16,534,192 �ضافـي اإيرادات الفوائد والعمولت

Gain on foreign currency exchanges%57.2-177,384 414,856 اإيرادات التعامل بالعمالت الأجنبية

Doubtful credit facilities provision recapture%74.6-1,186,221 4,671,403 ا�سرتداد خم�س�ض تدين ت�سهيالت ائتمانية

Other revenues%80.2-435,753 2,202,539 اإيرادات اأخرى

Total revenues%18.8-19,345,265 23,822,990 اإجمايل الإيرادات

Expensesامل�ضاريف

Employees' benefits%3.2-6,947,203 7,175,203 نفقات املوظفـني

General and administrative expenses%4,011,0320.2 4,004,341 م�ساريف اإدارية وعمومية

Depreciation and amortization%1,403,0060.7 1,393,492 ا�ستهالكات واإطفاءات

Provision for doubtful credit facilities%45.0-648,001 1,177,457 خم�س�ض تدين ت�سهيالت ائتمانية مبا�سرة

Other expenses%755,32333.1 567,299 م�ساريف اأخرى

Total expenses%3.9-13,764,566 14,317,793 اإجمايل امل�ضاريف

Net Profit before tax%41.3-5,580,700 9,505,197 الربح قبل ال�ضرائب

Taxes%18.9-818,054 1,008,463 م�سروف ال�سرائب

Provision for deferred taxes%97.3-19,144 706,423 �سرائب �سنوات �سابقة وموؤجلة

Net Profit for the year%39.1-4,743,502 7,790,312 �ضافـي ربح  ال�ضنة

% 23 +

Total assetsاإجمايل املوجودات
Millions of dollarsمليون دولر

% 38 +

Credit facilitiesالت�سهيالت الئتمانية
Millions of dollarsمليون دولر

% 33 +

Customer depositsودائع العمالء
Millions of dollarsمليون دولر
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Bank of Jordanبـــــنــك األردن
Financial Indicators المؤشرات المالية

20092010

Capital Structure Indicatorsموؤ�ضرات هيكل راأ�س املال

Total liabilities / Total assets%88.8%89.8اإجمايل املطلوبات / اإجمايل املوجودات 

Credit facilities / Total equity%193.8%183.7ت�سهيالت ائتمانية / اإجمايل حقوق امللكية

Retained earnings / Total equity%11.9%27.0الأرباح املدورة / اإجمايل حقوق امللكية

Liquidity Indicatorsموؤ�ضرات ال�ضيولة

Customers' deposits / Total assets%86.9%87.8ودائع العمالء / اإجمايل املوجودات

Credit facilities / Total assets%21.7%18.7ت�سهيالت ائتمانية / اإجمايل املوجودات

Credit facilities / Customers' deposits%25.0%21.3ت�سهيالت ائتمانية / ودائع العمالء

Profitability Indicatorsموؤ�ضرات الربحية

Net interests and commissions / Total revenues%90.7%69.4�سافـي اإيرادات الفوائد والعمولت / اإجمايل الإيرادات

Return on assets%0.8%1.4العائد على املوجودات

Return on equity%7.2%13.3العائد على حقوق امللكية

Volume Indicatorsموؤ�ضرات احلجم

44,284,80039,504,699Total assets / Branchاإجمايل املوجودات / فرع

38,875,70334,315,221Customers' deposits / Branchاإجمايل ودائع العمالء / فرع

8,267,3568,564,623Credit facilities / Branchاإجمايل الت�سهيالت الئتمانية / فرع

% 74 +

Total equityحقوق امللكية
Millions of dollarsمليون دولر

% 50 +

Profit befeore Taxالربح قبل ال�سريبة
Millions of dollarsمليون دولر
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Quds Bank بــنـك القدس

:19951995Date of Establishmentتاريخ التاأ�ضي�س:

:RamallahHead Officeرام اهلل املقر الرئي�ضي:

:1717No. of Branches & Offices عدد الفروع واملكاتب:

:3333No. of ATMsعدد اأجهزة ال�ضراف الآيل:

:353353No. of Employees عدد املوظفـني:

:P.O.Box 24712471�ضندوق الربيد:

:2979555Telephone -2 - 970+2979555 -2 - 970+الهاتف:

:2979955Fax -2 - 970+2979955 -2 - 970+الفاك�س:

:quds@qudsbank.psquds@qudsbank.psE-Mailالربيد الإلكرتوين:

:www.qudsbank.pswww.qudsbank.psWebsiteاملوقع الإلكرتوين:

:Akram A. JerabChairman of the Boardاأكرم عبد اللطيف جرابرئي�س جمل�س الإدارة: 

:Abdelrahim N. JardanehVice Chairmanعبد الرحيم نزار جردانةنائب رئي�س جمل�س الإدارة:

Adel A. Hijawiعادل اأديب حجاوي

Members of the Board:
اأع�ضاء جمل�س الإدارة:

Walaid N. Al-Ahmedوليد جنيب الأحمد

Saleh J. Ihmaid�سالح جرب احميد

  Jamal Mohammad Fariz - Investment Bankجمال فريز - البنك ال�ستثماري

Ziad F. Barghouthiزياد فوزي الربغوثي

Munther J. Al- Nabulsiمنذر جودت النابل�سي

Ahed F. Bseisoعاهد فايق ب�سي�سو

 .Adnan A. Abdellatif - Jerusalem Cigarettes Coعدنان عادل عبد اللطيف - �سركة �سجائر القد�ض

Hamed A. Jaberحامد عبد الغني جرب

Duraid A. Jerabدريد اأكرم جراب

Louai Kawwas - PIFلوؤي قوا�ض- �سندوق ال�ستثمار الفل�سطيني

:Azzam A. ShawwaGeneral Managerعزام عبد الكرمي ال�سوااملدير العام:

:Hussam Al-Atteera & Sharhabeel Al- ZaeemLegal Advisorح�سام الأترية و �سرحبيل الزعيمامل�ضت�ضار القانوين:

:Deloitte & ToucheExternal Auditor ديلويت اآند توت�ضاملدقق اخلارجي:
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Quds Bankبــنـك القدس
Balance Sheet الميزانية العمومية

20092010Change % التغري

Assetsاملوجودات

Cash & Balances at PMA%68,816,05258.3 43,485,351 نقد واأر�سدة لدى �سلطة النقد الفل�سطينية

Balances at banks and financial institutions%13.6-113,483,949 131,408,383 نقد واأر�سدة لدى بنوك وموؤ�س�سات م�سرفـية

Direct credit facilities - net%198,950,66564.2 121,188,598 ت�سهيالت ائتمانية مبا�سرة - �سافـي

Investments%872,7080.0 872,708 ا�ستثمارات

Financial assets for sale%7,545,01855.0 4,867,086 موجودات مالية متوفرة للبيع

Fixed assets - net%13,256,1456.7 12,417,552 املوجودات الثابتة - بال�سافـي

Other assets%23,609,29748.5 15,892,531 موجودات اأخرى

Total assets%426,533,83429.2 330,132,209 جمموع املوجودات

Liabilities and Shareholders' Equityاملطلوبات وحقوق امللكية

Liabilitiesاملطلوبات 

PMA deposits%42,915,15048.9 28,819,460 ودائع �سلطة النقد الفل�سطينية

Banks' and financial institutions' deposits%49.8-15,643,826 31,174,900 ودائع بنوك وموؤ�س�سات م�سرفـية

Customers' deposits%307,525,53741.7 217,074,277 ودائع العمالء

Miscellaneous provisions%1,580,8819.7 1,441,078 خم�س�سات متنوعة

Taxes provisions%1,385,203100.4 691,185 خم�س�سات ال�سرائب

Other liabilities%7,050,04169.0 4,171,831 مطلوبات اأخرى

Total liabilities%376,100,63832.7 283,372,731 جمموع املطلوبات

Shareholders' equityحقوق امللكية

Paid - in capital%50,000,0000.0 50,000,000 راأ�ض املال املدفوع

Paid - in capital in excess of par value%3,000,0000.0 3,000,000 عالوة اإ�سدار

Compulsory reserve%2,159,573150.1 863,534 احتياطي قانوين وتقلبات دورية

General banking risks reserve%3,330,07245.2 2,292,957 احتياطي خماطر م�سرفـية عامة واختياري

Accumulated effect of change in fair value%1481.7-)681,141)49,296 التغري املرتاكم فـي القيمة العادلة

)Retained earnings (loss%21.9)7,375,308))9,446,309)الأرباح )اخل�سائر( املدورة

Total shareholders' equity%50,433,1967.9 46,759,478 جمموع حقوق امللكية

Total liabilities and shareholders' equity%426,533,83429.2 330,132,209 جمموع املطلوبات وحقوق امللكية



48

2
0

1
0

ك 
ـو

بـن
 لل

ـي
ـال

لم
ع ا

ضــ
ـو

ال

Quds Bank بــنـك القدس

Income Statement بيانات الدخل
20092010Change % التغري

Revenuesالإيرادات

Interest revenue%13,881,00018.8 11,681,921 الفوائد الدائنة 

Interest expense%4.9-2,453,414 2,579,311 الفوائد املدينة 

Net Interest revenue%11,427,58625.5 9,102,610 �ضافـي اإيرادات الفوائد

Net Commissions income%1.1-3,428,727 3,466,163 �سافـي اإيرادات العمولت

Net interests and commissions income%14,856,31318.2 12,568,773 �ضافـي اإيرادات الفوائد والعمولت

Gain on foreign currency exchanges%5.5-1,099,426 1,162,932 اإيرادات التعامل بالعمالت الأجنبية

Doubtful credit facilities provision recapture%2,239,5819.1 2,052,712 ا�سرتداد خم�س�ض تدين ت�سهيالت ائتمانية

Other revenues%493,83812.3 439,805 اإيرادات اأخرى

Total revenues%18,689,15815.2 16,224,222 اإجمايل الإيرادات

Expensesامل�ضاريف

Employees' benefits%6,439,46631.0 4,914,805 نفقات املوظفـني

General and administrative expenses%3,371,51119.1 2,830,040 م�ساريف اإدارية وعمومية

Depreciation and amortization%1,243,22034.8 922,429 ا�ستهالكات واإطفاءات

Provision for doubtful credit facilities%70.9-818,861 2,814,418 خم�س�ض تدين ت�سهيالت ائتمانية مبا�سرة

Other expenses%461,9450.3 460,617  م�ساريف اأخرى

Total expenses%12,335,0033.3 11,942,309 اإجمايل امل�ضاريف

Net Profit before tax%6,354,15548.4 4,281,913 الربح قبل ال�ضرائب

Taxes%1,950,00021.5 1,604,660 م�سروف ال�سرائب

Net Profit for the year%4,404,15564.5 2,677,253 �ضافـي ربح ال�ضنة

% 189 +

Total assetsاإجمايل املوجودات
Millions of dollarsمليون دولر

% 485 +

Credit facilitiesالت�سهيالت الئتمانية
Millions of dollarsمليون دولر

% 381 +

Customer depositsودائع العمالء
Millions of dollarsمليون دولر
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Quds Bankبــنـك القدس

Financial Indicators المؤشرات المالية
20092010

Capital Structure Indicatorsموؤ�ضرات هيكل راأ�س املال

Total liabilities / Total assets%88.2%85.8اإجمايل املطلوبات / اإجمايل املوجودات 

Credit facilities / Total equity%394.5%259.2ت�سهيالت ائتمانية / اإجمايل حقوق امللكية

Retained earnings (loss( / Total equity%14.6-%20.2-الأرباح )اخل�سائر( املدورة / اإجمايل حقوق امللكية

Liquidity Indicatorsموؤ�ضرات ال�ضيولة

Customers' deposits / Total assets%72.1%65.8ودائع العمالء / اإجمايل املوجودات

Credit facilities / Total assets%46.6%36.7ت�سهيالت ائتمانية / اإجمايل املوجودات

Credit facilities / Customers' deposits%64.7%55.8ت�سهيالت ائتمانية / ودائع العمالء

Profitability Indicatorsموؤ�ضرات الربحية

Net interests and commissions / Total revenues%79.5%77.5�سافـي اإيرادات الفوائد والعمولت / اإجمايل الإيرادات

Return on assets%1.0%0.8العائد على املوجودات

Return on equity%8.7%5.7العائد على حقوق امللكية

Volume Indicatorsموؤ�ضرات احلجم

25,394,78525,090,226Total assets / Branchاإجمايل املوجودات / فرع

16,698,02118,089,737Customers' deposits / Branchاإجمايل ودائع العمالء / فرع

9,322,20011,702,980Credit facilities / Branchاإجمايل الت�سهيالت الئتمانية / فرع

% 4 +

Total equityحقوق امللكية
Millions of dollarsمليون دولر

% 400 +

Profit befeore Taxالربح قبل ال�سريبة
Millions of dollarsمليون دولر
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The Housing Bank for Trade & Finance بنك اإلسكان للتجارة والتمويل

:19951995Establishment in Palestineتاريخ فتح فروع فـي فل�ضطني:

:RamallahHead Officeرام اهللاملقر الرئي�ضي:

:12No. of Branches & Offices 12عدد الفروع واملكاتب:

:3333No. of ATMsعدد اأجهزة ال�ضراف الآيل:

:254254No. of Employeesعدد املوظفـني:

:14731473P.O.Box�ضندوق الربيد:

:2986270Telephone -2 - 970+2986270 -2 - 970+الهاتف:

:2955315Fax -2 - 970+2955315 -2 - 970+الفاك�س:

:info.pal@hbtf.com.joinfo.pal@hbtf.com.joE-Mailالربيد الإلكرتوين:

:www.hbtf.com.jowww.hbtf.com.joWebsiteاملوقع الإلكرتوين:

:Michel MartoChairman of the Boardمي�سيل عي�سى مو�سى مارتورئي�س جمل�س الإدارة: 

:Ali Bin Jassim Al-ThaniVice Chairmanعلي بن جا�سم اآل ثايننائب رئي�س جمل�س الإدارة:

اأع�ضاء جمل�س الإدارة:

Jihad Ali Al-Sharaaجهاد علي ال�سرع

Members of the Board:

Abdullah Mubarak Al-Khalifaعبد اهلل مبارك اآل خليفة

Yousef Mahmoud Al-Ne’maيو�سف حممود النعمة

Mohammed Ali Al-Khulaifiحممد علي اخلليفـي

Hamoud Jasem Al-Falahحمود جا�سم الفالح

Mohammed Sa’ad Al-Munaifiحممد �سعد املنيفـي

Mohammed Ben Yousefحممد حممد بن يو�سف

Ali Abdullah Darwishعلي عبداهلل دروي�ض

Mukhtar Ali Al-Ghenasخمتار علي القنا�ض

Thabet Elwirثابت عي�سى الور

Ahmad Al-Mahreziاأحمد بن �سعيد املحرزي

:Mahmoud Al-TakruriRegional Managerحممود التكرورياملدير الإقليمي:

:Hosam Al-AteirehLegal Advisor ح�سام الأتريةامل�ضت�ضار القانوين:

:Ernst & Young External Auditor اإرن�ست اآند يونغاملدقق اخلارجي:
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The Housing Bank for Trade & Financeبنك اإلسكان للتجارة والتمويل
Balance Sheet الميزانية العمومية

20092010Change % التغري

Assetsاملوجودات

Cash & Balances at PMA%78,885,8071.6 77,622,492 نقد واأر�سدة لدى �سلطة النقد الفل�سطينية

Balances at banks and financial institutions%192,799,34318.7 162,357,877 نقد واأر�سدة لدى بنوك وموؤ�س�سات م�سرفـية

Deposits at Head Office%15.1-15,472,722 18,218,016 اأر�سدة لدى املركز الرئي�سي

Direct credit facilities - net%7.0-123,475,781 132,726,265 ت�سهيالت ائتمانية مبا�سرة - �سافـي

Investments%100.0-0 1,713,633 ا�ستثمارات

Financial assets for sale%1,578,1180.1 1,575,897 موجودات مالية متوفرة للبيع

Fixed assets - net%18.4-6,074,961 7,446,869 املوجودات الثابتة - بال�سافـي

Other assets%5.0-4,315,529 4,541,561 موجودات اأخرى

Total assets%422,602,2614.0 406,202,611 جمموع املوجودات

Liabilities and Shareholders' Equityاملطلوبات وحقوق امللكية

Liabilitiesاملطلوبات 

Banks' and financial institutions' deposits%31.2-9,091,075 13,217,793 ودائع بنوك وموؤ�س�سات م�سرفـية

Customers' deposits%345,062,5593.3 333,978,915 ودائع العمالء

Miscellaneous provisions%3,307,7846.1 3,118,918 خم�س�سات متنوعة

Taxes provisions%3,467,43222.0 2,842,038 خم�س�سات ال�سرائب

Other liabilities%2,160,38930.6 1,653,581 مطلوبات اأخرى

Total liabilities%363,089,2382.3 354,811,245 جمموع املطلوبات

Shareholders' equityحقوق امللكية

Paid - in capital%50,000,00042.9 35,000,000 راأ�ض املال املدفوع

Compulsory reserve%3,699,88331.9 2,804,446 احتياطي قانوين وتقلبات دورية

General banking risks reserve%2,338,5053.2 2,265,162 احتياطي خماطر م�سرفـية عامة واختياري

Retained earnings %69.3-3,474,635 11,321,757 الأرباح املدورة

Total shareholders' equity%59,513,02315.8 51,391,365 جمموع حقوق امللكية

Total liabilities and shareholders' equity%422,602,2614.0 406,202,611 جمموع املطلوبات وحقوق امللكية
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The Housing Bank for Trade & Finance بنك اإلسكان للتجارة والتمويل
Income Statement بيانات الدخل

20092010Change % التغري

Revenuesالإيرادات

Interest revenue%12,155,3920.8 12,053,364 الفوائد الدائنة 

Interest expense%19.0-1,679,691 2,074,683 الفوائد املدينة 

Net Interest revenue%10,475,7015.0 9,978,681 �ضافـي اإيرادات الفوائد

Net Commissions income%1,460,14011.5 1,309,013 �سافـي اإيرادات العمولت

Net interests and commissions income%11,935,8415.7 11,287,694 �ضافـي اإيرادات الفوائد والعمولت

Gain on foreign currency exchanges%3.3-1,066,116 1,102,121 اإيرادات التعامل بالعمالت الأجنبية

Doubtful credit facilities provision recapture%20.0-1,059,901 1,324,764 ا�سرتداد خم�س�ض تدين ت�سهيالت ائتمانية

Other revenues%4.4-2,926,463 3,060,941 اإيرادات اأخرى

Total revenues%16,988,3201.3 16,775,520 اإجمايل الإيرادات

Expensesامل�ضاريف

Employees' benefits%6,199,9284.2 5,949,959 نفقات املوظفـني

General and administrative expenses%0.4-3,356,069 3,370,574 م�ساريف اإدارية وعمومية

Depreciation and amortization%1,691,90836.3 1,240,959 ا�ستهالكات واإطفاءات

Provision for doubtful credit facilities%1,059,90114.6 924,762 خم�س�ض تدين ت�سهيالت ائتمانية مبا�سرة

Other expenses%41.9-289,463 497,944  م�ساريف اأخرى

Total expenses%12,597,2695.1 11,984,197 اإجمايل امل�ضاريف

Net Profit before tax%8.4-4,391,051 4,791,323 الربح قبل ال�ضرائب

Taxes%1,269,3940.0 1,269,394 م�سروف ال�سرائب

Net Profit for the year%11.4-3,121,657 3,521,929 �ضافـي ربح ال�ضنة

% 67 +

Total assetsاإجمايل املوجودات
Millions of dollarsمليون دولر

% 41 +

Credit facilitiesالت�سهيالت الئتمانية
Millions of dollarsمليون دولر

% 93 +

Customer depositsودائع العمالء
Millions of dollarsمليون دولر
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The Housing Bank for Trade & Financeبنك اإلسكان للتجارة والتمويل
Financial Indicators المؤشرات المالية

20092010

Capital Structure Indicatorsموؤ�ضرات هيكل راأ�س املال

Total liabilities / Total assets%85.9%87.3اإجمايل املطلوبات / اإجمايل املوجودات 

Credit facilities / Total equity%207.5%258.3ت�سهيالت ائتمانية / اإجمايل حقوق امللكية

Retained earnings / Total equity%5.8%22.0الأرباح املدورة / اإجمايل حقوق امللكية

Liquidity Indicatorsموؤ�ضرات ال�ضيولة

Customers' deposits / Total assets%81.7%82.2ودائع العمالء / اإجمايل املوجودات

Credit facilities / Total assets%29.2%32.7ت�سهيالت ائتمانية / اإجمايل املوجودات

Credit facilities / Customers' deposits%35.8%39.7ت�سهيالت ائتمانية / ودائع العمالء

Profitability Indicatorsموؤ�ضرات الربحية

Net interests and commissions / Total revenues%70.3%67.3�سافـي اإيرادات الفوائد والعمولت / اإجمايل الإيرادات

Return on assets%0.7%0.9العائد على املوجودات

Return on equity%5.2%6.9العائد على حقوق امللكية

Volume Indicatorsموؤ�ضرات احلجم

33,850,21835,216,855Total assets / Branchاإجمايل املوجودات / فرع

27,831,57628,755,213Customers' deposits / Branchاإجمايل ودائع العمالء / فرع

11,060,52210,289,648Credit facilities / Branchاإجمايل الت�سهيالت الئتمانية / فرع

% 76 +

Total equityحقوق امللكية
Millions of dollarsمليون دولر

% 20 -

Profit befeore Taxالربح قبل ال�سريبة
Millions of dollarsمليون دولر
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البنك اإلسالمي الفلسطيني

:19951995Date of Establishmentتاريخ التاأ�ضي�س:

:RamallahHead Officeرام اهللاملقر الرئي�ضي:

:1515No. of Branches & Offices عدد الفروع واملكاتب:

:1414No. of ATMsعدد اأجهزة ال�ضراف الآيل:

:345345No. of Employeesعدد املوظفـني:

:12441244P.O.Box�ضندوق الربيد:

:2407150Telephone -2 - 970+2407150 -2 - 970+الهاتف:

:2414056Fax -2 - 970+2414056 -2 - 970+الفاك�س:

:info@islamicbank.psinfo@islamicbank.psE-Mailالربيد الإلكرتوين:

:www.islamicbank.pswww.islamicbank.psWebsiteاملوقع الإلكرتوين:

:Mohammad F.J ZakarnehChairman of the Boardحممد فايز جرب زكارنةرئي�س جمل�س الإدارة: 

:Subhi S.l QudaihVice Chairman�سبحي �سلمان اإبراهيم قديحنائب رئي�س جمل�س الإدارة:

اأع�ضاء جمل�س الإدارة:

Rafeeq Al-Natsheh- OFDF رفـيق �ساكر النت�سة- موؤ�س�سة اإدارة اأموال اليتامى

Members of the Board:

Awni A.S Abu Yousef عوين عليان �سلمان اأبو يو�سف

Nabil Hamoudah- Al- Aqareia Commercial Co. for Investmentنبيل حمودة- ال�سركة العقارية التجارية لال�ستثمار

Azzam Al- Shawa- QUDS Bankعزام ال�سوا- بنك القد�ض

Mahmoud Abu Al- Rub-Palestine Investment Fundحممود اأبو الرب- �سندوق ال�ستثمار الفل�سطيني 

Jamal Fares- Palestine Investment Fundجمال �سليمان فار�ض- �سندوق ال�ستثمار الفل�سطيني

Saleh Al- Shanteer- Jordan Islamic Bank�سالح مو�سى ال�سنتري- البنك الإ�سالمي الأردين

:Mahmoud A .H Al-RamaahGeneral Managerحممود اأحمد حمدان الرمعةاملدير العام:

:Mohammad Rab’iLegal Advisorحممد الربعيامل�ضت�ضار القانوين:

:Talal Abu GhazalehExternal Auditorطالل اأبو غزالةاملدقق اخلارجي:

Palestine Islamic Bank
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Palestine Islamic Bank البنك اإلسالمي الفلسطيني
Balance Sheet الميزانية العمومية

20092010Change % التغري

Assetsاملوجودات

Cash & Balances at PMA%11.8-155,489,898 176,357,992 نقد واأر�سدة لدى �سلطة النقد الفل�سطينية

Balances at banks and financial institutions%46.1-7,570,051 14,053,293 نقد واأر�سدة لدى بنوك وموؤ�س�سات م�سرفـية

Direct financing - net%171,061,93392.4 88,889,518 متويالت مبا�سرة - �سافـي

Financial assets for trade%9.8-5,363,635 5,949,391 موجودات مالية للمتاجرة

Financial investments%100.0-200,0000 ا�ستثمارات مالية فـي �سكوك التاأجري

 Real estate investments%2,336,93318.3 1,975,105 ا�ستثمارات فـي اأرا�سي وعقارات

Fixed assets - net%3,863,7175.4 3,664,373 املوجودات الثابتة - بال�سافـي

Other assets%11,794,85946.6 8,044,432 موجودات اأخرى

Total assets%357,481,02619.5 299,134,104 جمموع املوجودات

Liabilities and Shareholders' Equityاملطلوبات وحقوق امللكية

Liabilitiesاملطلوبات 

PMA deposits%10,378,681100.0 0 ودائع �سلطة النقد الفل�سطينية

Banks' and financial institutions' deposits%99.9-69 3,980,819 ودائع بنوك وموؤ�س�سات م�سرفـية

Customers' deposits%287,656,69015.3 249,512,687 ودائع العمالء

Miscellaneous provisions%2,005,90094.1 1,033,514 خم�س�سات متنوعة

Taxes provisions%19.0-2,099,480 2,591,852 خم�س�سات ال�سرائب

Other liabilities%7,293,84929.2 5,643,895 مطلوبات اأخرى

Total liabilities%309,434,66917.8 262,762,767 جمموع املطلوبات

Shareholders' equityحقوق امللكية

Paid - in capital%46,021,66528.0 35,941,087 راأ�ض املال املدفوع

Compulsory reserve%769,127107.6 370,514 احتياطي قانوين وتقلبات دورية

General banking risks reserve%2,639,69767.1 1,580,121 احتياطي خماطر م�سرفـية عامة واختياري

)Retained earnings (loss%9.0-)1,384,132))1,520,385)الأرباح )اخل�سائر( املدورة

Total shareholders' equity%48,046,35732.1 36,371,337 جمموع حقوق امللكية

Total liabilities and shareholders' equity%357,481,02619.5 299,134,104 جمموع املطلوبات وحقوق امللكية
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Palestine Islamic Bankالبنك اإلسالمي الفلسطيني
Income Statement بيانات الدخل

20092010Change % التغري

Revenuesالإيرادات

Investment and financing revenues%11,535,00529.1 8,931,834 اإيرادات التمويل وال�ستثمار 

Revenues of free investments accounts%17.0-524,223 631,460 عائد اأ�سحاب ح�سابات ال�ستثمارات املطلقة

Banks share from investment income%11,010,78232.7 8,300,374 ن�ضيب البنك من عائد ال�ضتثمارات

Net Commissions income%1,988,20931.7 1,510,160 �سافـي اإيرادات العمولت

Banks share from investment and commissions%12,998,99132.5 9,810,534 ن�ضيب البنك من عائد ال�ضتثمارات والعمولت

Gain on foreign currency exchanges%9.2-681,967 750,788 اإيرادات التعامل بالعمالت الأجنبية

Other revenues%141.0-143,325 )349,918)اإيرادات اأخرى

Total revenues%13,824,28335.4 10,211,404 اإجمايل الإيرادات

Expensesامل�ضاريف

Employees' benefits%7,404,38328.3 5,770,613 نفقات املوظفـني

General and administrative expenses%2,853,92733.8 2,132,833 م�ساريف اإدارية وعمومية

Depreciation and amortization%3.1-823,344 849,935 ا�ستهالكات واإطفاءات

Other expenses%76.9-251,103 1,087,285 م�ساريف اأخرى

Total expenses%11,332,75715.2 9,840,666 اإجمايل امل�ضاريف

Net Profit before tax%2,491,526572.0 370,738 الربح قبل ال�ضرائب

Taxes%897,073100.0 0 م�سروف ال�سرائب

Net Profit for the year%1,594,453330.1 370,738 �ضافـي ربح ال�ضنة

% 108 +

Total assetsاإجمايل املوجودات
Millions of dollarsمليون دولر

% 116 +

Direct financingالتمويالت املبا�سرة
Millions of dollarsمليون دولر

% 96 +

Customer depositsودائع العمالء
Millions of dollarsمليون دولر
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Palestine Islamic Bank البنك اإلسالمي الفلسطيني
Financial Indicators المؤشرات المالية

20092010

Capital Structure Indicatorsموؤ�ضرات هيكل راأ�س املال

Total liabilities / Total assets%86.6%87.8اإجمايل املطلوبات / اإجمايل املوجودات 

Direct financing / Total equity%356.0%244.4متويالت مبا�سرة / اإجمايل حقوق امللكية

Retained earnings (loss( / Total equity%2.9-%4.2-الأرباح )اخل�سائر( املدورة / اإجمايل حقوق امللكية

Liquidity Indicatorsموؤ�ضرات ال�ضيولة

Customers' deposits / Total assets%80.5%83.4ودائع العمالء / اإجمايل املوجودات

Direct financing / Total assets%47.9%29.7متويالت مبا�سرة / اإجمايل املوجودات

Direct financing / Customers' deposits%59.5%35.6متويالت مبا�سرة / ودائع العمالء

Profitability Indicatorsموؤ�ضرات الربحية

Banks share from investment and commissions / Total revenues%94.0%96.1ن�سيب البنك من عائد ال�ستثمارات والعمولت / اإجمايل الإيرادات

Return on assets%0.4%0.1العائد على املوجودات

Return on equity%3.3%1.0العائد على حقوق امللكية

Volume Indicatorsموؤ�ضرات احلجم

23,010,31623,832,068Total assets / Branchاإجمايل املوجودات / فرع

19,193,28419,177,113Customers' deposits / Branchاإجمايل ودائع العمالء / فرع

6,837,65511,404,129Direct financing / Branchاإجمايل التمويالت املبا�سرة / فرع

% 140 +

Total equityحقوق امللكية
Millions of dollarsمليون دولر

% 317 +

Profit befeore Taxالربح قبل ال�سريبة
Millions of dollarsمليون دولر
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Arab Islamic Bank البنك اإلسالمي العربي

:19961996Date of Establishmentتاريخ التاأ�ضي�س:

:Al- Bireh Head Officeالبريةاملقر الرئي�ضي:

:1010No. of Branches & Offices عدد الفروع واملكاتب:

:2424No. of ATMsعدد اأجهزة ال�ضراف الآيل:

:224224No. of Employeesعدد املوظفـني:

:631631P.O.Box�ضندوق الربيد:

:2407060Telephone -2 - 970+2407060 -2 - 970+الهاتف:

:2407065Fax -2 - 970+2407065 -2 - 970+الفاك�س:

:aib@aibnk.comaib@aibnk.comE-Mailالربيد الإلكرتوين:

:www.aibnk.comwww.aibnk.comWebsiteاملوقع الإلكرتوين:

:Walid Tawfiq Fakhouri Chairman of the Boardوليد توفـيق فاخوريرئي�س جمل�س الإدارة: 

:Yahia Zakariah QadamaniVice Chairmanيحيى زكريا ق�سمايننائب رئي�س جمل�س الإدارة:

اأع�ضاء جمل�س الإدارة:

Abdellah Al- Ghanimعبد اهلل قي�ض الغامن

Members of the Board:

Salah Eddin Al-Sharif�سالح الدين ال�سريف

Shaker Tawfiq Fakhuori�ساكر توفـيق فاخوري

Sam Sami Bahour�سام �سامي بحور

Ragheb Nader Al-Arefراغب نادر العارف

Basem Abdel Haleemبا�سم عبد احلليم

Haytham Sameeh Barakatهيثم �سميح حممد بركات

:Atyieh ShananierGeneral Managerعطية عبد الغفور �سنانرياملدير العام:

:Muhanad AssafLegal Advisorمهند ع�سافامل�ضت�ضار القانوين:

:Ernst & YoungExternal Auditorاإرن�ست اآند يونغاملدقق اخلارجي:
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Arab Islamic Bankالبنك اإلسالمي العربي
Balance Sheet الميزانية العمومية

20092010Change % التغري

Assetsاملوجودات

Cash & Balances at PMA%6.7-51,069,219 54,764,071 نقد واأر�سدة لدى �سلطة النقد الفل�سطينية

Balances at banks and financial institutions%33.0-18,220,606 27,213,265 نقد واأر�سدة لدى بنوك وموؤ�س�سات م�سرفـية

Direct financing - net%15.4-77,987,350 92,173,018 متويالت مبا�سرة - �سافـي

Investments in islamic banks%96,115,87937.5 69,921,438 ا�ستثمارات لدى بنوك اإ�سالمية

Investments in financial assets held to maturity%51.3-6,490,000 13,331,380 ا�ستثمارات فـي �سكوك حمتفظ بها لتاريخ ال�ستحقاق

Real estate investments%11,388,63312,447,2749.3ا�ستثمارات عقارية

Financial assets for sale%7.0-7,250,153 7,799,279 موجودات مالية متوفرة للبيع

Fixed assets - net%7,722,46714.6 6,740,343 املوجودات الثابتة - بال�سافـي

Other assets%18.4-8,424,968 10,329,972 موجودات اأخرى

Total assets%2.7-285,727,916 293,661,399 جمموع املوجودات

Liabilities and Shareholders' Equityاملطلوبات وحقوق امللكية

Liabilitiesاملطلوبات 

Banks' and financial institutions' deposits%97.4-137,382 5,274,991 ودائع بنوك وموؤ�س�سات م�سرفـية

Customers' deposits%0.4-231,828,353 232,815,019 ودائع العمالء

Miscellaneous provisions%1,976,47626.6 1,561,256 خم�س�سات متنوعة

Taxes provisions%100.0-0 1,275,000 خم�س�سات ال�سرائب

Other liabilities%3,749,64236.1 2,754,745 مطلوبات اأخرى

Total liabilities%2.5-237,691,853 243,681,011 جمموع املطلوبات

Shareholders' equityحقوق امللكية

Paid - in capital%40,696,9390.0 40,696,939 راأ�ض املال املدفوع

Compulsory reserve%2,095,6890.0 2,095,689 احتياطي قانوين وتقلبات دورية

General banking risks reserve%2,687,4610.0 2,687,461 احتياطي خماطر م�سرفـية عامة واختياري

Accumulated effect of change in fair value%4,639,3637.6 4,313,481 التغري املرتاكم فـي القيمة العادلة

)Retained earnings (loss%1215.2-)2,083,389)186,818 الأرباح )اخل�سائر( املدورة

Total shareholders' equity%3.9-48,036,063 49,980,388 جمموع حقوق امللكية

Total liabilities and shareholders' equity%2.7-285,727,916 293,661,399 جمموع املطلوبات وحقوق امللكية
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Arab Islamic Bank البنك اإلسالمي العربي
Income Statement بيانات الدخل

20092010Change % التغري

Revenuesالإيرادات

Investment and financing revenues%5.5-7,999,107 8,462,232 اإيرادات التمويل وال�ستثمار 

Return on unrestricted investments accounts%50.3-214,388 431,393 عائد اأ�سحاب ح�سابات ال�ستثمار  املطلقة

Income from investment and islamic financing%5.1-7,784,719 8,030,839 �ضافـي اإيرادات التمويل وال�ضتثمار

Income from restricted investment accounts%58.9-1,606,498741,152ح�سة البنك كم�سارب من اإيرادات ح�ساب ال�ستثمار املخ�س�ض

Net Commissions revenues%1,797,53311.1 1,617,704 �سافـي اإيرادات العمولت

Income from investment and commissions%8.3-10,323,404 11,255,041 �ضافـي اإيرادات التمويل وال�ضتثمار والعمولت

Gain on foreign currency exchanges%44.0-1,382,145 2,468,913 اإيرادات التعامل بالعمالت الأجنبية

Other revenues%370,90124.7 297,378 اإيرادات اأخرى

Total revenues%13.9-12,076,450 14,021,332 اإجمايل الإيرادات

Expensesامل�ضاريف

Employees' benefits%4,316,3786.5 4,054,219 نفقات املوظفـني

General and administrative expenses%3,563,64222.9 2,898,707 م�ساريف اإدارية وعمومية

Depreciation and amortization%1,698,52215.2 1,474,237 ا�ستهالكات واإطفاءات

Provision for doubtful direct financing%1,611,8851799.9 84,839 خم�س�ض تدين متويالت مبا�سرة

Other expenses%3,069,3366.4 2,884,298  م�ساريف اأخرى

Total expenses%14,259,76325.1 11,396,300 اإجمايل امل�ضاريف

Net Profit before tax%183.2-)2,183,313(2,625,032 الربح قبل ال�ضرائب

Taxes%94.6-86,894 1,622,982 م�سروف ال�سرائب

Net Profit (Loss) for the year%326.6-)2,270,207(1,002,050 �ضافـي ربح )خ�ضارة( ال�ضنة

Total assetsاإجمايل املوجودات
Millions of dollarsمليون دولر

% 31 +

Customer depositsودائع العمالء
Millions of dollarsمليون دولر

% 63 +

Direct financingالتمويالت املبا�سرة
Millions of dollarsمليون دولر

% 16 -
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Arab Islamic Bankالبنك اإلسالمي العربي
Financial Indicators المؤشرات المالية

20092010

Capital Structure Indicatorsموؤ�ضرات هيكل راأ�س املال

Total liabilities / Total assets%83.2%83.0اإجمايل املطلوبات / اإجمايل املوجودات 

Direct financing / Total equity%162.4%184.4متويالت مبا�سرة / اإجمايل حقوق امللكية

Retained earnings (loss( / Total equity%4.3-%0.4الأرباح )اخل�سائر( املدورة / اإجمايل حقوق امللكية

Liquidity Indicatorsموؤ�ضرات ال�ضيولة

Customers' deposits / Total assets%81.1%79.3ودائع العمالء / اإجمايل املوجودات

Direct financing / Total assets%27.3%31.4متويالت مبا�سرة / اإجمايل املوجودات

Direct financing / Customers' deposits%33.6%39.6متويالت مبا�سرة / ودائع العمالء

Profitability Indicatorsموؤ�ضرات الربحية

Income from investment and commissions / Total revenues%85.5%80.5�سافـي اإيرادات التمويل وال�ستثمار والعمولت / اإجمايل الإيرادات

Return on assets%0.8-%0.3العائد على املوجودات

Return on equity%4.7-%2.0العائد على حقوق امللكية

Volume Indicatorsموؤ�ضرات احلجم

32,629,04428,572,792Total assets / Branchاإجمايل املوجودات / فرع

25,868,33523,182,835Customers' deposits / Branchاإجمايل ودائع العمالء / فرع

10,241,4467,798,735Direct financing / Branchاإجمايل التمويالت املبا�سرة / فرع

Total equityحقوق امللكية
Millions of dollarsمليون دولر

% 41 +% 140 -

Profit befeore Taxالربح قبل ال�سريبة
Millions of dollarsمليون دولر
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Palestine Investment Bank بنك االستثمار الفلسطيني

:19941994Date of Establishmentتاريخ التاأ�ضي�س:

:RamallahHead Officeرام اهللاملقر الرئي�ضي:

:1313No. of Branches & Offices عدد الفروع واملكاتب:

:1313No. of ATMsعدد اأجهزة ال�ضراف الآيل:

:221221No. of Employeesعدد املوظفـني:

:36753675P.O.Box�ضندوق الربيد:

:2407880Telephone -2 - 970+2407880 -2 - 970+الهاتف:

:2407887Fax -2 - 970+2407887 -2 - 970+الفاك�س:

:info@pinvbank.cominfo@pinvbank.comE-Mailالربيد الإلكرتوين:

:www.pibc.pswww.pibc.psWebsiteاملوقع الإلكرتوين:

:Abd- Alaziz Abu DayehChairman of the Boardعبدالعزيز اأبو ديةرئي�س جمل�س الإدارة: 

:Hani Al-QadiVice Chairmanهاين القا�سينائب رئي�س جمل�س الإدارة:

اأع�ضاء جمل�س الإدارة:

Adnan Istaitehعدنان ا�ستيتية

Members of the Board:

Farouq Zuaiterفاروق زعيرت

Wael Al-Qadiوائل القا�سي

Omar Al-Haj Abedعمر "ربيع غازي" احلاج عبد

Ibrahim Abu Dayehاإبراهيم ابو دية

Jamil Al-Mu’tiجميل املعطي

كمال" ح�سونة Mohammed Kamal" Hassouneh ""حممد 

Abd Albari Awashrehعبد الباري عوا�سرة

Sami Al- Sayed�سامي اإ�سماعيل ال�سيد

:Ibrahim Abu DayehGeneral Managerاإبراهيم اأبو ديةاملدير العام:

:Hosam AL-AteirehLegal Advisorح�سام التريةامل�ضت�ضار القانوين:

:Deloitte & ToucheExternal Auditorديلويت اآند توت�ضاملدقق اخلارجي:
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:19941994Date of Establishmentتاريخ التاأ�ضي�س:

:RamallahHead Officeرام اهللاملقر الرئي�ضي:

:1313No. of Branches & Offices عدد الفروع واملكاتب:

:1313No. of ATMsعدد اأجهزة ال�ضراف الآيل:

:221221No. of Employeesعدد املوظفـني:

:36753675P.O.Box�ضندوق الربيد:

:2407880Telephone -2 - 970+2407880 -2 - 970+الهاتف:

:2407887Fax -2 - 970+2407887 -2 - 970+الفاك�س:

:info@pinvbank.cominfo@pinvbank.comE-Mailالربيد الإلكرتوين:

:www.pibc.pswww.pibc.psWebsiteاملوقع الإلكرتوين:

:Abd- Alaziz Abu DayehChairman of the Boardعبدالعزيز اأبو ديةرئي�س جمل�س الإدارة: 

:Hani Al-QadiVice Chairmanهاين القا�سينائب رئي�س جمل�س الإدارة:

اأع�ضاء جمل�س الإدارة:

Adnan Istaitehعدنان ا�ستيتية

Members of the Board:

Farouq Zuaiterفاروق زعيرت

Wael Al-Qadiوائل القا�سي

Omar Al-Haj Abedعمر "ربيع غازي" احلاج عبد

Ibrahim Abu Dayehاإبراهيم ابو دية

Jamil Al-Mu’tiجميل املعطي

كمال" ح�سونة Mohammed Kamal" Hassouneh ""حممد 

Abd Albari Awashrehعبد الباري عوا�سرة

Sami Al- Sayed�سامي اإ�سماعيل ال�سيد

:Ibrahim Abu DayehGeneral Managerاإبراهيم اأبو ديةاملدير العام:

:Hosam AL-AteirehLegal Advisorح�سام التريةامل�ضت�ضار القانوين:

:Deloitte & ToucheExternal Auditorديلويت اآند توت�ضاملدقق اخلارجي:

Palestine Investment Bankبنك االستثمار الفلسطيني
Balance Sheet الميزانية العمومية

20092010Change % التغري

Assetsاملوجودات

Cash & Balances at PMA%16,235,45717.4 13,824,110 نقد واأر�سدة لدى �سلطة النقد الفل�سطينية

Balances at banks and financial institutions%4.8-121,406,150 127,472,264 نقد واأر�سدة لدى بنوك وموؤ�س�سات م�سرفـية

Direct credit facilities - net%95,463,30517.7 81,098,530 ت�سهيالت ائتمانية مبا�سرة - �سافـي

Investments%5,612,970137.6 2,362,190 ا�ستثمارات

Financial assets for sale%4.1-10,081,957 10,509,910 موجودات مالية متوفرة للبيع

Fixed assets - net%6,973,42069.3 4,120,159 املوجودات الثابتة - بال�سافـي

Other assets%9,594,64753.9 6,233,352 موجودات اأخرى

Total assets%265,367,9068.0 245,620,515 جمموع املوجودات

Liabilities and Shareholders' Equityاملطلوبات وحقوق امللكية

Liabilitiesاملطلوبات 

PMA deposits%30.3-17,531,563 25,161,385 ودائع �سلطة النقد الفل�سطينية

Banks' and financial institutions' deposits%24,168,6151.3 23,850,094 ودائع بنوك وموؤ�س�سات م�سرفـية

Customers' deposits%156,588,11019.3 131,202,196 ودائع العمالء

Miscellaneous provisions%1,463,1757.1 1,365,655 خم�س�سات متنوعة

Taxes provisions%38.6-790,756 1,287,756 خم�س�سات ال�سرائب

Other liabilities%2,244,83834.3 1,672,096 مطلوبات اأخرى

Total liabilities%202,787,0579.9 184,539,182 جمموع املطلوبات

Shareholders' equityحقوق امللكية

Paid - in capital%50,000,00025.0 40,000,000 راأ�ض املال املدفوع

Compulsory reserve%6,842,9316.1 6,450,548 احتياطي قانوين وتقلبات دورية

General banking risks reserve%55.0-5,275,458 11,717,362 احتياطي خماطر م�سرفـية عامة واختياري

Accumulated effect of change in fair value%12.4-)1,485,509))1,694,995)التغري املرتاكم فـي القيمة العادلة

Retained earnings %57.7-1,947,969 4,608,418 الأرباح املدورة

Total shareholders' equity%62,580,8492.5 61,081,333 جمموع حقوق امللكية

Total liabilities and shareholders' equity%265,367,9068.0 245,620,515 جمموع املطلوبات وحقوق امللكية
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Palestine Investment Bank بنك االستثمار الفلسطيني
Income Statement بيانات الدخل

% 27 +

Total assetsاإجمايل املوجودات
Millions of dollarsمليون دولر

% 20 +

Credit facilitiesالت�سهيالت الئتمانية
Millions of dollarsمليون دولر

20092010Change % التغري

Revenuesالإيرادات

Interest revenue%9,118,09923.7 7,373,449 الفوائد الدائنة 

Interest expense%1,259,08119.5 1,053,645 الفوائد املدينة 

Net Interest revenue%7,859,01824.4 6,319,804 �ضافـي اإيرادات الفوائد

Net Commissions income%2,689,96717.0 2,298,879 �سافـي اإيرادات العمولت

Net interests and commissions income%10,548,98522.4 8,618,683 �ضافـي اإيرادات الفوائد والعمولت

Gain on foreign currency exchanges%9.9-657,138 729,092 اإيرادات التعامل بالعمالت الأجنبية

Doubtful credit facilities provision recapture%100.0-0 11,994 ا�سرتداد خم�س�ض تدين ت�سهيالت ائتمانية

Other revenues%1.4-968,656 981,912 اإيرادات اأخرى

Total revenues%12,174,77917.7 10,341,681 اإجمايل الإيرادات

Expensesامل�ضاريف

Employees' benefits%3,888,93036.1 2,857,697 نفقات املوظفـني

General and administrative expenses%2,053,76420.2 1,708,580 م�ساريف اإدارية وعمومية

Depreciation and amortization%412,5998.5 380,390 ا�ستهالكات واإطفاءات

Provision for doubtful credit facilities%1,867,9091018.0 167,069 خم�س�ض تدين ت�سهيالت ائتمانية مبا�سرة

Other expenses%1,612,512291.2 412,147  م�ساريف اأخرى

Total expenses%9,835,71478.0 5,525,883 اإجمايل امل�ضاريف

Net Profit before tax%51.4-2,339,065 4,815,798 الربح قبل ال�ضرائب

Taxes%59.2-769,535 1,887,458 م�سروف ال�سرائب

Net Profit (Loss) for the year%46.4-1,569,530 2,928,340 �ضافـي ربح )خ�ضارة( ال�ضنة

% 96 +

Customer depositsودائع العمالء
Millions of dollarsمليون دولر
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Palestine Investment Bankبنك االستثمار الفلسطيني
Financial Indicators المؤشرات المالية

20092010

Capital Structure Indicatorsموؤ�ضرات هيكل راأ�س املال

Total liabilities / Total assets%76.4%75.1اإجمايل املطلوبات / اإجمايل املوجودات 

Credit facilities / Total equity%152.5%132.8ت�سهيالت ائتمانية / اإجمايل حقوق امللكية

Retained earnings / Total equity%3.1%7.5الأرباح املدورة / اإجمايل حقوق امللكية

Liquidity Indicatorsموؤ�ضرات ال�ضيولة

Customers' deposits / Total assets%59.0%53.4ودائع العمالء / اإجمايل املوجودات

Credit facilities / Total assets%36.0%33.0ت�سهيالت ائتمانية / اإجمايل املوجودات

Credit facilities / Customers' deposits%61.0%61.8ت�سهيالت ائتمانية / ودائع العمالء

Profitability Indicatorsموؤ�ضرات الربحية

Net interests and commissions / Total revenues%86.6%83.3�سافـي اإيرادات الفوائد والعمولت / اإجمايل الإيرادات

Return on assets%0.6%1.2العائد على املوجودات

Return on equity%2.5%4.8العائد على حقوق امللكية

Volume Indicatorsموؤ�ضرات احلجم

22,329,13820,412,916Total assets / Branchاإجمايل املوجودات / فرع

11,927,47212,045,239Customers' deposits / Branchاإجمايل ودائع العمالء / فرع

7,372,5947,343,331Credit facilities / Branchاإجمايل الت�سهيالت الئتمانية / فرع

% 9 +

Total equityحقوق امللكية
Millions of dollarsمليون دولر

% 67 -

Profit befeore Taxالربح قبل ال�سريبة
Millions of dollarsمليون دولر



66

2
0

1
0

ك 
ـو

بـن
 لل

ـي
ـال

لم
ع ا

ضــ
ـو

ال

Jordan Ahli Bank البنك األهلي األردني

:19951995Establishment in Palestineتاريخ فتح فروع فـي فل�ضطني:

:RamallahHead Officeرام اهللاملقر الرئي�ضي:

:55No. of Branches & Officesعدد الفروع واملكاتب:

:44No. of ATMsعدد اأجهزة ال�ضراف الآيل:

:121121No. of Employeesعدد املوظفـني:

:550550P.O.Box�ضندوق الربيد:

:2959343Telephone -2 - 970+2959343 -2 - 970+الهاتف:

:2959341Fax -2 - 970+2959341 -2 - 970+الفاك�س:

:info@ahlibank.com.psinfo@ahlibank.com.psE-Mailالربيد الإلكرتوين:

:www.ahli.comwww.ahli.comWebsiteاملوقع الإلكرتوين:

:Nadim Y. Mu'asherChairman of the Boardندمي يو�سف عي�سى املّع�سررئي�س جمل�س الإدارة: 

:Marwan AwadVice Chairmanمروان عو�ضنائب رئي�س جمل�س الإدارة:

اأع�ضاء جمل�س الإدارة:

.Saleh Rajai Mu'asher- Al-Raja'a Investment Co�سالح رجائي املّع�سر- �سركة الرجاء لال�ستثمار

 Wasef Azar - Jordan Investor Center وا�سف عازر - �سركة مركز امل�ستثمر الأردين

Members of the Board:

 Mohammed Al-Rawashdeh - Social Security Corporation حممد الروا�سدة - موؤ�س�سة ال�سمان الإجتماعي

 .Emad Y. Al-Mu’asher - Muasher Investment and Trading Co عماد املّع�سر - �سركة مّع�سر لال�ستثمارات والتجارة

 )Hani Fraij - Arabia S.A.L.(Holding هاين فريج - ال�سركة العربية )لبنان(

Mahmoud Z. Malhasحممود زهدي ملح�ض`

Karim Tawfiq A. Ka’warكرمي توفـيق اأمني قعوار

 .Rafiq Al-Mu’asher - Rajai Mu’asher & Brothers Co رفـيق املّع�سر - �سركة رجائي املّع�سر واإخوانه

Abdel Elah M.A Al-Khateebعبد الإله حممد عبد الرحمن اخلطيب

 ZI &IME - عالء الدين �ساميAla-Eddin Sami - ZI & IME Co.

 )Sami Farid Haddad - Byblos Bank SAL (Lebanon �سامي فريد حداد - بنك بيبلو�ض )لبنان(

:Musa Fahim Musa KumkamRegional Managerمو�سى فهيم مو�سى قمقاماملدير الإقليمي:

:Fo’ad ShehadehLegal Advisorفوؤاد �سحادةامل�ضت�ضار القانوين:

:Deloitte & Touche External Auditor ديلويت اآند توت�ضاملدقق اخلارجي:
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Jordan Ahli Bankالبنك األهلي األردني
Balance Sheet الميزانية العمومية

20092010Change % التغري

Assetsاملوجودات

Cash & Balances at PMA%56,517,62935.1 41,827,484 نقد واأر�سدة لدى �سلطة النقد الفل�سطينية

Balances at banks and financial institutions%41,284,01416.2 35,536,838 نقد واأر�سدة لدى بنوك وموؤ�س�سات م�سرفـية

Deposits at Head Office%8.3-34,417,763 37,538,205 اأر�سدة لدى املركز الرئي�سي

Direct credit facilities - net%6.9-61,347,938 65,912,350 ت�سهيالت ائتمانية مبا�سرة - �سافـي

Financial assets held to maturity%28,208,745130.1 12,256,700 موجودات مالية حمتفظ بها لتاريخ ال�ستحقاق

Financial assets for sale%100,0000.0 100,000 موجودات مالية متوفرة للبيع

Fixed assets - net%10.1-2,494,409 2,773,763 املوجودات الثابتة - بال�سافـي

Other assets%4.0-9,452,948 9,849,148 موجودات اأخرى

Total assets%233,823,44613.6 205,794,487 جمموع املوجودات

Liabilities and Shareholders' Equityاملطلوبات وحقوق امللكية

Liabilitiesاملطلوبات 

Banks' and financial institutions' deposits%1,509,5161.8 1,483,124 ودائع بنوك وموؤ�س�سات م�سرفـية

Customers' deposits%165,203,2415.3 156,936,551 ودائع العمالء

Miscellaneous provisions%1,748,26011.7 1,564,898 خم�س�سات متنوعة

Taxes provisions%2,115,890100.6 1,054,879 خم�س�سات ال�سرائب

Other liabilities%1,925,7488.3 1,778,135 مطلوبات اأخرى

Total liabilities%172,502,6545.9 162,817,588 جمموع املطلوبات

Shareholders' equityحقوق امللكية

Paid - in capital%50,007,05242.8 35,007,052 راأ�ض املال املدفوع

Compulsory reserve%2,619,20246.9 1,783,228 احتياطي قانوين وتقلبات دورية

General banking risks reserve%1,120,9772.7 1,092,000 احتياطي خماطر م�سرفـية عامة واختياري

Retained earnings %7,573,56048.7 5,094,618 الأرباح املدورة

Total shareholders' equity%61,320,79142.7 42,976,898 جمموع حقوق امللكية

Total liabilities and shareholders' equity%233,823,44613.6 205,794,487 جمموع املطلوبات وحقوق امللكية
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Jordan Ahli Bank البنك األهلي األردني
Income Statement بيانات الدخل

20092010Change % التغري

Revenuesالإيرادات

Interest revenue%7,337,49414.0 6,437,320 الفوائد الدائنة 

Interest expense%24.8-595,993 792,042 الفوائد املدينة 

Net Interest revenue%6,741,50119.4 5,645,278 �ضافـي اإيرادات الفوائد

Net Commissions income%1,140,7330.8 1,131,267 �سافـي اإيرادات العمولت

Net interests and commissions income%7,882,23416.3 6,776,544 �ضافـي اإيرادات الفوائد والعمولت

Gain on foreign currency exchanges%1.6-430,340 437,530 اإيرادات التعامل بالعمالت الأجنبية

Other revenues%15.4-1,056,196 1,248,788 اإيرادات اأخرى

Total revenues%9,368,77010.7 8,462,863 اإجمايل الإيرادات

Expensesامل�ضاريف

Employees' benefits%2,751,5054.5 2,632,255 نفقات املوظفـني

General and administrative expenses%1,585,60111.3 1,424,244 م�ساريف اإدارية وعمومية

Depreciation and amortization%424,9538.2 392,677 ا�ستهالكات واإطفاءات

Provision for doubtful credit facilities%73.8-263,588 1,007,127 خم�س�ض تدين ت�سهيالت ائتمانية مبا�سرة

Other expenses%7,052100.0 0  م�ساريف اأخرى

Total expenses%7.8-5,032,700 5,456,303 اإجمايل امل�ضاريف

Net Profit before tax%4,336,07144.2 3,006,560 الربح قبل ال�ضرائب

Taxes%992,17841.1 703,130 م�سروف ال�سرائب

Net Profit for the year%3,343,89345.2 2,303,430 �ضافـي ربح ال�ضنة

% 48 +

Total assetsاإجمايل املوجودات
Millions of dollarsمليون دولر

% 239 +

Credit facilitiesالت�سهيالت الئتمانية
Millions of dollarsمليون دولر

% 39 +

Customer depositsودائع العمالء
Millions of dollarsمليون دولر
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Jordan Ahli Bankالبنك األهلي األردني
Financial Indicators المؤشرات المالية

20092010

Capital Structure Indicatorsموؤ�ضرات هيكل راأ�س املال

Total liabilities / Total assets%73.8%79.1اإجمايل املطلوبات / اإجمايل املوجودات 

Credit facilities / Total equity%100.0%153.4ت�سهيالت ائتمانية / اإجمايل حقوق امللكية

Retained earnings / Total equity%12.4%11.9الأرباح املدورة / اإجمايل حقوق امللكية

Liquidity Indicatorsموؤ�ضرات ال�ضيولة

Customers' deposits / Total assets%70.7%76.3ودائع العمالء / اإجمايل املوجودات

Credit facilities / Total assets%26.2%32.0ت�سهيالت ائتمانية / اإجمايل املوجودات

Credit facilities / Customers' deposits%37.1%42.0ت�سهيالت ائتمانية / ودائع العمالء

Profitability Indicatorsموؤ�ضرات الربحية

Net interests and commissions / Total revenues%84.1%80.1�سافـي اإيرادات الفوائد والعمولت / اإجمايل الإيرادات

Return on assets%1.4%1.1العائد على املوجودات

Return on equity%5.5%5.4العائد على حقوق امللكية

Volume Indicatorsموؤ�ضرات احلجم

41,158,89746,764,689Total assets / Branchاإجمايل املوجودات / فرع

31,387,31033,040,648Customers' deposits / Branchاإجمايل ودائع العمالء / فرع

13,182,47012,269,588Credit facilities / Branchاإجمايل الت�سهيالت الئتمانية / فرع

% 135 +

Total equityحقوق امللكية
Millions of dollarsمليون دولر

% 100 +

Profit befeore Taxالربح قبل ال�سريبة
Millions of dollarsمليون دولر
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Palestine Commercial Bank البنك التجاري الفلسطيني

:19921992Date of Establishmentتاريخ التاأ�ضي�س:

:Ramallah Head Office رام اهللاملقر الرئي�ضي:

:66No. of Branches & Offices عدد الفروع واملكاتب:

:77No. of ATMsعدد اأجهزة ال�ضراف الآيل:

:137137No. of Employeesعدد املوظفـني:

:17991799P.O.Box�ضندوق الربيد:

:2979999Telephone -2 - 970+2979999 -2 - 970+الهاتف:

:2979977Fax -2 - 970+2979977 -2 - 970+الفاك�س:

:info@pcb.ps info@pcb.ps E-Mailالربيد الإلكرتوين:

:www.pcb.pswww.pcb.psWebsiteاملوقع الإلكرتوين:

:Mahmoud Zuhdi MalhasChairman of the Boardحممود زهدي ملح�ضرئي�س جمل�س الإدارة: 

:Hani Raji NassarVice Chairman هاين راجي ن�سارنائب رئي�س جمل�س الإدارة:

اأع�ضاء جمل�س الإدارة:

Walid Mohammed Al-Atariوليد حممد العطاري

Members of the Board:

 Zahi Aziz Abu Al-Assalزاهي عزيز اأبو الع�سل

Samer Aziz Shehadeh �سامر عزيز �سحادة

Jamal" Mohammed ya'koub" Al-Ouriجمال "حممد يعقوب" العوري

 Khaled Walid Anabtawi خالد وليد عنبتاوي

Maher Walid Al-Atariماهر وليد العطاري

Fahed Mahmoud Malhas فهد حممود ملح�ض

Basem Mahmoud Malhas با�سم حممود ملح�ض

:Masoud Al- ArdahGeneral Managerم�سعود العار�سةاملدير العام:

:Abdallah Al Jallad Legal Advisorعبد اهلل اجلالدامل�ضت�ضار القانوين:

:Ernst & Young External Auditorاإرن�ست اآند يونغاملدقق اخلارجي:
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Palestine Commercial Bank البنك التجاري الفلسطيني
Balance Sheet الميزانية العمومية

20092010Change % التغري

Assetsاملوجودات

Cash & Balances at PMA%36,473,13142.4 25,621,748 نقد واأر�سدة لدى �سلطة النقد الفل�سطينية

Balances at banks and financial institutions%44,807,7891.5 44,164,364 نقد واأر�سدة لدى بنوك وموؤ�س�سات م�سرفـية

Direct credit facilities - net%49,491,74354.7 31,987,045 ت�سهيالت ائتمانية مبا�سرة - �سافـي

Investments%1,371,9470.02 1,371,628 ا�ستثمارات

Financial assets for sale%30,346,08747.7 20,551,669 موجودات مالية متوفرة للبيع

Fixed assets - net%3,667,34926.9 2,889,185 املوجودات الثابتة - بال�سافـي

Other assets%2.0-5,337,571 5,445,570 موجودات اأخرى

Total assets%171,495,61729.9 132,031,209 جمموع املوجودات

Liabilities and Shareholders' Equityاملطلوبات وحقوق امللكية

Liabilitiesاملطلوبات 

Banks' and financial institutions' deposits%26,714,027115.1 12,417,860 ودائع بنوك وموؤ�س�سات م�سرفـية

Customers' deposits%110,804,74325.4 88,329,709 ودائع العمالء

Miscellaneous provisions%908,07648.2 612,778 خم�س�سات متنوعة

Taxes provisions%5.1-1,385,983 1,461,013 خم�س�سات ال�سرائب

Other liabilities%3,805,46028.6 2,960,293 مطلوبات اأخرى

Total liabilities%143,618,28935.8 105,781,653 جمموع املطلوبات

Shareholders' equityحقوق امللكية

Paid - in capital%30,026,0560.0 30,026,056 راأ�ض املال املدفوع

Compulsory reserve%1,273,06061.5 788,325 احتياطي قانوين وتقلبات دورية

General banking risks reserve%895,03947.4 607,328 احتياطي خماطر م�سرفـية عامة واختياري

Accumulated effect of change in fair value%37.6-275,720 441,970 التغري املرتاكم فـي القيمة العادلة

)Retained earnings (loss%18.2-)4,592,547))5,614,123)الأرباح )اخل�سائر( املدورة

Total shareholders' equity%27,877,3286.2 26,249,556 جمموع حقوق امللكية

Total liabilities and shareholders' equity%171,495,61729.9 132,031,209 جمموع املطلوبات وحقوق امللكية
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Palestine Commercial Bank البنك التجاري الفلسطيني
Income Statement بيانات الدخل

20092010Change % التغري

Revenuesالإيرادات

Interest revenue%5,577,60435.8 4,106,047 الفوائد الدائنة 

Interest expense%1,038,15359.7 650,039 الفوائد املدينة 

Net Interest revenue%4,539,45131.3 3,456,008 �ضافـي اإيرادات الفوائد

Net Commissions income%0.5-845,601 850,105 �سافـي اإيرادات العمولت

Net interests and commissions income%5,385,05225.1 4,306,113 �ضافـي اإيرادات الفوائد والعمولت

Gain on foreign currency exchanges%154.5-)78,839)144,762 اإيرادات التعامل بالعمالت الأجنبية

Doubtful credit facilities provision recapture%59.5-232,201 573,900 ا�سرتداد خم�س�ض تدين ت�سهيالت ائتمانية

Other revenues%1,734,67115.2 1,505,509 اإيرادات اأخرى

Total revenues%7,273,08511.4 6,530,284 اإجمايل الإيرادات

Expensesامل�ضاريف

Employees' benefits%2,807,48436.5 2,056,593 نفقات املوظفـني

General and administrative expenses%1,727,2733.8 1,664,462 م�ساريف اإدارية وعمومية

Depreciation and amortization%372,887128.6 163,151 ا�ستهالكات واإطفاءات

Provision for doubtful credit facilities%27.4-103,919 143,111 خم�س�ض تدين ت�سهيالت ائتمانية مبا�سرة

Other expenses%105,200100.0 0  م�ساريف اأخرى

Total expenses%5,116,76327.1 4,027,317 اإجمايل امل�ضاريف

Net Profit before tax%13.8-2,156,322 2,502,967 الربح قبل ال�ضرائب

Taxes%27.7-362,300 501,000 م�سروف ال�سرائب

Net Profit (Loss) for the year%10.4-1,794,022 2,001,967 �ضافـي ربح )خ�ضارة( ال�ضنة

% 114 +

Total assetsاإجمايل املوجودات
Millions of dollarsمليون دولر

% 88 +

Credit facilitiesالت�سهيالت الئتمانية
Millions of dollarsمليون دولر

% 98 +

Customer depositsودائع العمالء
Millions of dollarsمليون دولر
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Palestine Commercial Bank البنك التجاري الفلسطيني
Financial Indicators المؤشرات المالية

20092010

Capital Structure Indicatorsموؤ�ضرات هيكل راأ�س املال

Total liabilities / Total assets%83.7%80.1اإجمايل املطلوبات / اإجمايل املوجودات 

Credit facilities / Total equity%177.5%121.9ت�سهيالت ائتمانية / اإجمايل حقوق امللكية

Retained earnings (loss( / Total equity%16.5-%21.4-الأرباح )اخل�سائر( املدورة / اإجمايل حقوق امللكية

Liquidity Indicatorsموؤ�ضرات ال�ضيولة

Customers' deposits / Total assets%64.6%66.9ودائع العمالء / اإجمايل املوجودات

Credit facilities / Total assets%28.9%24.2ت�سهيالت ائتمانية / اإجمايل املوجودات

Credit facilities / Customers' deposits%44.7%36.2ت�سهيالت ائتمانية / ودائع العمالء

Profitability Indicatorsموؤ�ضرات الربحية

Net interests and commissions / Total revenues%74.0%65.9�سافـي اإيرادات الفوائد والعمولت / اإجمايل الإيرادات

Return on assets%1.0%1.5العائد على املوجودات

Return on equity%6.4%7.6العائد على حقوق امللكية

Volume Indicatorsموؤ�ضرات احلجم

26,406,24228,582,603Total assets / Branchاإجمايل املوجودات / فرع

17,665,94218,467,457Customers' deposits / Branchاإجمايل ودائع العمالء / فرع

6,397,4098,248,624Credit facilities / Branchاإجمايل الت�سهيالت الئتمانية / فرع

% 87 +

Total equityحقوق امللكية
Millions of dollarsمليون دولر

% 2,800 +

Profit befeore Taxالربح قبل ال�سريبة
Millions of dollarsمليون دولر
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Alrafah Microfinance Bank بـــنــك الرفاه لتمويل المشاريع الصغيرة

:20062006Date of Establishmentتاريخ التاأ�ضي�س:

:RamallahHead Officeرام اهللاملقر الرئي�ضي:

:55No. of Branches & Offices عدد الفروع واملكاتب:

:77No. of ATMsعدد اأجهزة ال�ضراف الآيل:

:111111No. of Employeesعدد املوظفـني:

:700700P.O.Box �ضندوق الربيد:

:2978710Telephone -2 - 970+2978710 -2 - 970+الهاتف:

:2978880Fax -2 - 970+2978880 -2 - 970+الفاك�س:

:info@alrafahbank.psinfo@alrafahbank.psE-Mailالربيد الإلكرتوين:

:www.alrafahbank.pswww.alrafahbank.psWebsiteاملوقع الإلكرتوين:

:Talal Naser EddeenChairman of the Boardطالل نا�سر الدينرئي�س جمل�س الإدارة: 

:Aziz Abed Al-JawadVice Chairmanعزيز عبد اجلوادنائب رئي�س جمل�س الإدارة:

اأع�ضاء جمل�س الإدارة:

 Basem Makhoolبا�سم مكحول

Members of the Board:

Muhammed Naser Eddeenحممد نا�سر الدين

Ehab Al-Ashqarاإيهاب الأ�سقر

Samer Muhammed�سامر حممد

Waleed Makeiahوليد مكية

Kamal Abu-Khadijehكمال اأبو خديجة

Kareem Al- Beetarكرمي البيطار

:Ahmad Al- Haj HassanActing General Managerاأحمد احلاج ح�سنقائم باأعمال املدير العام:

:Rateb MuhaisenLegal Advisorراتب حمي�سنامل�ضت�ضار القانوين:

:Deloitte & ToucheExternal Auditor ديلويت اآند توت�ضاملدقق اخلارجي:
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Alrafah Microfinance Bank بـــنــك الرفاه لتمويل المشاريع الصغيرة
Balance Sheet الميزانية العمومية

20092010Change % التغري

Assetsاملوجودات

Cash & Balances at PMA%5.9-32,085,474 34,098,930 نقد واأر�سدة لدى �سلطة النقد الفل�سطينية

Balances at banks and financial institutions%65,632,1585.2 62,385,509 نقد واأر�سدة لدى بنوك وموؤ�س�سات م�سرفـية

Direct credit facilities - net%6.2-42,997,898 45,849,576 ت�سهيالت ائتمانية مبا�سرة - �سافـي

  Financial assets for trade%2,471,100755.2 288,939 موجودات مالية  للمتاجرة

Financial assets held to maturity%33.4-3,752,217 5,636,112 موجودات مالية حمتفظ بها لتاريخ ال�ستحقاق

Financial assets for sale%66.6-1,980,970 5,925,379 موجودات مالية متوفرة للبيع

Fixed assets - net%8.4-3,081,728 3,364,494 املوجودات الثابتة - بال�سافـي

Other assets%6,138,19220.1 5,112,894 موجودات اأخرى

Total assets%2.8-158,139,737 162,661,833 جمموع املوجودات

Liabilities and Shareholders' Equityاملطلوبات وحقوق امللكية

Liabilitiesاملطلوبات 

PMA deposits%12.6-18,817,672 21,538,796 ودائع �سلطة النقد الفل�سطينية

Banks' and financial institutions' deposits%14.8-25,696,418 30,154,758 ودائع بنوك وموؤ�س�سات م�سرفـية

Customers' deposits%80,288,4961.4 79,164,806 ودائع العمالء

Miscellaneous provisions%389,7102.5 380,191 خم�س�سات متنوعة

Taxes provisions%10.0-613,236 681,024 خم�س�سات ال�سرائب

Other liabilities%3,601,42881.8 1,980,482 مطلوبات اأخرى

Total liabilities%3.4-129,406,960 133,900,057 جمموع املطلوبات

Shareholders' equityحقوق امللكية

Paid - in capital%29,871,6240.0 29,871,624 راأ�ض املال املدفوع

Compulsory reserve%380,66316.4 327,028 احتياطي قانوين وتقلبات دورية

General banking risks reserve%769,7524.0 740,495 احتياطي خماطر م�سرفـية عامة واختياري

Accumulated effect of change in fair value%695.3-)205,555)34,531 التغري املرتاكم فـي القيمة العادلة

)Retained earnings (loss%5.8)2,083,707))2,211,902)الأرباح )اخل�سائر( املدورة

Total shareholders' equity%0.1-28,732,777 28,761,776 جمموع حقوق امللكية

Total liabilities and shareholders' equity%2.8-158,139,737 162,661,833 جمموع املطلوبات وحقوق امللكية
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Alrafah Microfinance Bank
Income Statement بيانات الدخل

بـــنــك الرفاه لتمويل المشاريع الصغيرة

20092010Change % التغري

Revenuesالإيرادات

Interest revenue%3.7-5,169,152 5,368,412 الفوائد الدائنة 

Interest expense%3.3-1,017,246 1,051,945 الفوائد املدينة 

Net Interest revenue%3.8-4,151,906 4,316,467 �ضافـي اإيرادات الفوائد

Net Commissions income%849,55915.6 734,596 �سافـي اإيرادات العمولت

Net interests and commissions income%1.0-5,001,465 5,051,063 �ضافـي اإيرادات الفوائد والعمولت

Gain on foreign currency exchanges%81.8-57,816 317,201 اإيرادات التعامل بالعمالت الأجنبية

Doubtful credit facilities provision recapture%17.8-24,403 29,700 ا�سرتداد خم�س�ض تدين ت�سهيالت ائتمانية

Other revenues%59.4-369,671 911,433 اإيرادات اأخرى

Total revenues%13.6-5,453,355 6,309,397 اإجمايل الإيرادات

Expensesامل�ضاريف

Employees' benefits%2,527,76521.8 2,075,678 نفقات املوظفـني

General and administrative expenses%1,350,0751.3 1,332,535 م�ساريف اإدارية وعمومية

Depreciation and amortization%699,26723.4 566,861 ا�ستهالكات واإطفاءات

Provision for doubtful credit facilities%665,1611222.8 50,285 خم�س�ض تدين ت�سهيالت ائتمانية مبا�سرة

Total expenses%5,242,26830.2 4,025,359 اإجمايل امل�ضاريف

Net Profit before tax%90.8-211,087 2,284,038 الربح قبل ال�ضرائب

Taxes%100.0-0 430,061 م�سروف ال�سرائب

Net Profit for the year%88.6-211,087 1,853,977 �ضافـي ربح ال�ضنة

% 267 +

Total assetsاإجمايل املوجودات
Millions of dollarsمليون دولر

% 760 +

Credit facilitiesالت�سهيالت الئتمانية
Millions of dollarsمليون دولر

% 471 +

Customer depositsودائع العمالء
Millions of dollarsمليون دولر



F
in

an
ci

al
 P

o
si

ti
o

n
 o

f B
an

ks
 2

0
1

0

77

Alrafah Microfinance Bank
Financial Indicators المؤشرات المالية

بـــنــك الرفاه لتمويل المشاريع الصغيرة

20092010

Capital Structure Indicatorsموؤ�ضرات هيكل راأ�س املال

Total liabilities / Total assets%81.8%82.3اإجمايل املطلوبات / اإجمايل املوجودات 

Credit facilities / Total equity%149.6%159.4ت�سهيالت ائتمانية / اإجمايل حقوق امللكية

Retained earnings (loss( / Total equity%7.3-%7.7-الأرباح )اخل�سائر( املدورة / اإجمايل حقوق امللكية

Liquidity Indicatorsموؤ�ضرات ال�ضيولة

Customers' deposits / Total assets%50.8%48.7ودائع العمالء / اإجمايل املوجودات

Credit facilities / Total assets%27.2%28.2ت�سهيالت ائتمانية / اإجمايل املوجودات

Credit facilities / Customers' deposits%53.6%57.9ت�سهيالت ائتمانية / ودائع العمالء

Profitability Indicatorsموؤ�ضرات الربحية

Net interests and commissions / Total revenues%91.7%80.1�سافـي اإيرادات الفوائد والعمولت / اإجمايل الإيرادات

Return on assets%0.1%1.1العائد على املوجودات

Return on equity%0.7%6.4العائد على حقوق امللكية

Volume Indicatorsموؤ�ضرات احلجم

27,110,30626,356,623Total assets / Branchاإجمايل املوجودات / فرع

13,194,13413,381,416Customers' deposits / Branchاإجمايل ودائع العمالء / فرع

7,641,5967,166,316Credit facilities / Branchاإجمايل الت�سهيالت الئتمانية / فرع

% 7 +

Total equityحقوق امللكية
Millions of dollarsمليون دولر

% 250 +

Profit befeore Taxالربح قبل ال�سريبة
Millions of dollarsمليون دولر
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Egyptian Arab Land Bank البنك العقاري المصري العربي

:19941994Establishment in Palestineتاريخ فتح فروع فـي فل�ضطني:

:RamallahHead Office رام اهلل املقر الرئي�ضي:

:66No. of Branches & Officesعدد الفروع واملكاتب:

:55No. of ATMsعدد اأجهزة ال�ضراف الآيل:

:125125No. of Employeesعدد املوظفـني:

:565565P.O.Box �ضندوق الربيد:

:2958421Telephone -2 - 970+2958421 -2 - 970+الهاتف:

:2958426Fax -2 - 970+2958426 -2 - 970+الفاك�س:

:gm@ealb.psgm@ealb.psE-Mailالربيد الإلكرتوين:

:www.ealb.pswww.ealb.psWebsiteاملوقع الإلكرتوين:

:Fathi Al-Sibaa'i MansourChairman of the Boardفتحي ال�سباعي من�سوررئي�س جمل�س الإدارة: 

:Mohammad Salah SalemVice Chairmanحممد �سالح �ساملنائب رئي�س جمل�س الإدارة:

اأع�ضاء جمل�س الإدارة:

Khaled Mohammed Al-Shazlyخالد حممد عبد ال�سالم ال�ساذيل

Members of the Board:
Mohammed Safwan Al-Silmiحممد �سفوان ال�سلمي

Adnan Fathi M. Al-Sharqawiعدنان فتحي حممود ال�سرقاوي

Hisham Anwar Tawfiqه�سام اأنور توفـيق

:Ahmed Ali ElaroussiRegional Managerاأحمد علي العرو�سياملدير الإقليمي: 

:Mufeed Al-BitarLegal Advisorمفـيد البيطارامل�ضت�ضار القانوين:

:Talal Abu GhazalehExternal Auditorطالل اأبو غزالةاملدقق اخلارجي:
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Egyptian Arab Land Bank البنك العقاري المصري العربي
Balance Sheet الميزانية العمومية

20092010Change % التغري

Assetsاملوجودات

Cash & Balances at PMA%53.0-18,158,812 38,616,798 نقد واأر�سدة لدى �سلطة النقد الفل�سطينية

Balances at banks and financial institutions%9.3-23,054,415 25,426,908 نقد واأر�سدة لدى بنوك وموؤ�س�سات م�سرفـية

Deposits at Head Office%17,495,0803.9 16,843,372 اأر�سدة لدى املركز الرئي�سي

Direct credit facilities - net%75,978,08363.1 46,597,939 ت�سهيالت ائتمانية مبا�سرة - �سافـي

  Investments held to maturity%7,054,39966.8 4,229,944 ا�ستثمارات فـي اأوراق مالية حمتفظ بها لتاريخ ال�ستحقاق

Financial assets for sale%84.1-500,974 3,155,974 موجودات مالية متوفرة للبيع

Fixed assets - net%1,734,31312.8 1,537,937 املوجودات الثابتة - بال�سافـي

Other assets%4,753,98651.2 3,145,081 موجودات اأخرى

Total assets%148,730,0626.6 139,553,953 جمموع املوجودات

Liabilities and Shareholders' Equityاملطلوبات وحقوق امللكية

Liabilitiesاملطلوبات 

Banks' and financial institutions' deposits%4,202,7491501.6 262,410 ودائع بنوك وموؤ�س�سات م�سرفـية

Head Office deposits%5260.0 526 ودائع املركز الرئي�سي

Customers' deposits%85,261,7975.3 80,990,074 ودائع العمالء

Miscellaneous provisions%1,698,23928.5 1,321,831 خم�س�سات متنوعة

Taxes provisions%299,2930.0 299,293 خم�س�سات ال�سرائب

Other liabilities%29.8-1,146,824 1,634,572 مطلوبات اأخرى

Total liabilities%92,609,4289.6 84,508,706 جمموع املطلوبات

Shareholders' equityحقوق امللكية

Paid - in capital%50,000,0000.0 50,000,000 راأ�ض املال املدفوع

Compulsory reserve%829,51048.0 560,663 احتياطي قانوين وتقلبات دورية

General banking risks reserve%2,414,81744.5 1,671,173 احتياطي خماطر م�سرفـية عامة واختياري

Retained earnings %2,876,3072.2 2,813,411 الأرباح املدورة

Total shareholders' equity%56,120,6342.0 55,045,247 جمموع حقوق امللكية

Total liabilities and shareholders' equity%148,730,0626.6 139,553,953 جمموع املطلوبات وحقوق امللكية
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Egyptian Arab Land Bank البنك العقاري المصري العربي
Income Statement بيانات الدخل

20092010Change % التغري

Revenuesالإيرادات

Interest revenue%3,655,46946.5 2,494,895 الفوائد الدائنة 

Interest expense%35.1-408,046 629,145 الفوائد املدينة 

Net Interest revenue%3,247,42374.1 1,865,750 �ضافـي اإيرادات الفوائد

Net Commissions income%255,77136.9 186,861 �سافـي اإيرادات العمولت

Net interests and commissions income%3,503,19470.7 2,052,611 �ضافـي اإيرادات الفوائد والعمولت

Gain on foreign currency exchanges%399,9711.8 392,767 اإيرادات التعامل بالعمالت الأجنبية

Doubtful credit facilities provision recapture%46.7-3,945,559 7,409,054 ا�سرتداد خم�س�ض تدين ت�سهيالت ائتمانية

Other revenues%1,498,930216.8 473,197 اإيرادات اأخرى

Total revenues%9.5-9,347,654 10,327,629 اإجمايل الإيرادات

Expensesامل�ضاريف

Employees' benefits%2.9-3,211,727 3,308,714 نفقات املوظفـني

General and administrative expenses%14.1-1,307,778 1,523,276 م�ساريف اإدارية وعمومية

Depreciation and amortization%14.1-329,672 383,715 ا�ستهالكات واإطفاءات

Other expenses%3,423,089401.2 683,004  م�ساريف اأخرى

Total expenses%8,272,26640.2 5,898,709 اإجمايل امل�ضاريف

Net Profit before tax%75.7-1,075,388 4,428,920 الربح قبل ال�ضرائب

Net Profit (Loss) for the year%75.7-1,075,388 4,428,920 �ضافـي ربح )خ�ضارة( ال�ضنة

% 34 +

Total assetsاإجمايل املوجودات
Millions of dollarsمليون دولر

% 17 +

Credit facilitiesالت�سهيالت الئتمانية
Millions of dollarsمليون دولر

% 13 +

Customer depositsودائع العمالء
Millions of dollarsمليون دولر
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Egyptian Arab Land Bank البنك العقاري المصري العربي
Financial Indicators المؤشرات المالية

20092010

Capital Structure Indicatorsموؤ�ضرات هيكل راأ�س املال

Total liabilities / Total assets%62.3%60.6اإجمايل املطلوبات / اإجمايل املوجودات 

Credit facilities / Total equity%135.4%84.7ت�سهيالت ائتمانية / اإجمايل حقوق امللكية

Retained earnings / Total equity%5.1%5.1الأرباح املدورة / اإجمايل حقوق امللكية

Liquidity Indicatorsموؤ�ضرات ال�ضيولة

Customers' deposits / Total assets%57.3%58.0ودائع العمالء / اإجمايل املوجودات

Credit facilities / Total assets%51.1%33.4ت�سهيالت ائتمانية / اإجمايل املوجودات

Credit facilities / Customers' deposits%89.1%57.5ت�سهيالت ائتمانية / ودائع العمالء

Profitability Indicatorsموؤ�ضرات الربحية

Net interests and commissions / Total revenues%37.5%19.9�سافـي اإيرادات الفوائد والعمولت / اإجمايل الإيرادات

Return on assets%0.7%3.2العائد على املوجودات

Return on equity%1.9%8.0العائد على حقوق امللكية

Volume Indicatorsموؤ�ضرات احلجم

23,258,99224,788,344Total assets / Branchاإجمايل املوجودات / فرع

13,498,34614,210,300Customers' deposits / Branchاإجمايل ودائع العمالء / فرع

7,766,32312,663,014Credit facilities / Branchاإجمايل الت�سهيالت الئتمانية / فرع

% 155 +

Total equityحقوق امللكية
Millions of dollarsمليون دولر

% 111 +

Profit befeore Taxالربح قبل ال�سريبة
Millions of dollarsمليون دولر
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Jordan Commercial Bank البنك التجاري األردني

:19941994Establishment in Palestineتاريخ فتح فروع فـي فل�ضطني:

:RamallahHead Officeرام اهللاملقر الرئي�ضي:

:33No. of Branches & Officesعدد الفروع واملكاتب:

:11No. of ATMsعدد اأجهزة ال�ضراف الآيل:

:4747No. of Employeesعدد املوظفـني:

:18811881P.O.Box�ضندوق الربيد:

:2987681Telephone -2 - 970+2987681 -2 - 970+الهاتف:

:2963724Fax -2 - 970+2963724 -2 - 970+الفاك�س:

:jcbbank@palnet.comjcbbank@palnet.comE-Mailالربيد الإلكرتوين:

:www.jcbbank.comwww.jcbbank.comWebsiteاملوقع الإلكرتوين:

:Michel Al-SayeghChairman of the Boardمي�سيل فائق ال�سايغرئي�س جمل�س الإدارة: 

:Ayman H. Al-MajaliVice Chairmanاأمين هزاع املجايلنائب رئي�س جمل�س الإدارة:

Fayeq Al-Sayeghفائق مي�سيل ال�سايغ

Mohammed Sameeh Barakatحممد �سميح بركات

:Jawad Al-HadeedMembers of the Boardجواد احلديداأع�ضاء جمل�س الإدارة:

Marwan Salah Jom'ahمروان �سالح جمعة

Ayman Mahmoud Kassabاأمين حممود ك�ساب

:Naji Al-MardawiRegional Managerناجي املرداوياملدير الإقليمي:

:Husam Al-AteirehLegal Advisorح�سام الأتريةامل�ضت�ضار القانوين:

:Ernst & Young External Auditorاإرن�ست اآند يونغاملدقق اخلارجي:
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Jordan Commercial Bank البنك التجاري األردني
Balance Sheet الميزانية العمومية

20092010Change % التغري

Assetsاملوجودات

Cash & Balances at PMA%4.6-26,813,492 28,094,385 نقد واأر�سدة لدى �سلطة النقد الفل�سطينية

Balances at banks and financial institutions%34,490,04423.0 28,046,082 نقد واأر�سدة لدى بنوك وموؤ�س�سات م�سرفـية

Deposits at Head Office%17,445,94962.8 10,713,535 اأر�سدة لدى املركز الرئي�سي

Direct credit facilities - net%23,840,8050.9 23,633,924 ت�سهيالت ائتمانية مبا�سرة - �سافـي

Financial assets held to maturity%7,052,1860.0 7,052,186 موجودات مالية حمتفظ بها لتاريخ ال�ستحقاق

Financial assets for sale%100.0-0 1,210,000 موجودات مالية متوفرة للبيع

Fixed assets - net%19.4-507,934 630,320 املوجودات الثابتة - بال�سافـي

Other assets%1,218,51325.9 967,767 موجودات اأخرى

Total assets%111,368,92411.0 100,348,199 جمموع املوجودات

Liabilities and Shareholders' Equityاملطلوبات وحقوق امللكية

Liabilitiesاملطلوبات 

Banks' and financial institutions' deposits%19,887,97082.6 10,889,718 ودائع بنوك وموؤ�س�سات م�سرفـية

Customers' deposits%50,941,7767.8 47,240,749 ودائع العمالء

Miscellaneous provisions%446,62913.8 392,408 خم�س�سات متنوعة

Taxes provisions%383,539300.3 95,810 خم�س�سات ال�سرائب

Other liabilities%1,409,286129.3 614,580 مطلوبات اأخرى

Total liabilities%73,069,20023.4 59,233,264 جمموع املطلوبات

Shareholders' equityحقوق امللكية

Paid - in capital%35,000,0000.0 35,000,000 راأ�ض املال املدفوع

Compulsory reserve%1,384,98058.1 875,935 احتياطي قانوين وتقلبات دورية

General banking risks reserve%399,2866.1 376,223 احتياطي خماطر م�سرفـية عامة واختياري

Accumulated effect of change in fair value%100.0-0 207,520 التغري املرتاكم فـي القيمة العادلة

Retained earnings %67.4-1,515,457 4,655,257 الأرباح املدورة

Total shareholders' equity%6.8-38,299,724 41,114,935 جمموع حقوق امللكية

Total liabilities and shareholders' equity%111,368,92411.0 100,348,199 جمموع املطلوبات وحقوق امللكية
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Jordan Commercial Bank البنك التجاري األردني
Income Statement بيانات الدخل

20092010Change % التغري

Revenuesالإيرادات

Interest revenue%3,203,6390.6 3,183,286 الفوائد الدائنة 

Interest expense%6.3-627,550 669,635 الفوائد املدينة 

Net Interest revenue%2,576,0892.5 2,513,652 �ضافـي اإيرادات الفوائد

Net Commissions income%415,97220.0 346,566 �سافـي اإيرادات العمولت

Net interests and commissions income%2,992,0614.6 2,860,217 �ضافـي اإيرادات الفوائد والعمولت

Gain on foreign currency exchanges%14.5-108,733 127,179 اإيرادات التعامل بالعمالت الأجنبية

Doubtful credit facilities provision recapture%86.9-388,901 2,976,621 ا�سرتداد خم�س�ض تدين ت�سهيالت ائتمانية

Other revenues%622,43319.3 521,704 اإيرادات اأخرى

Total revenues%36.6-4,112,128 6,485,721 اإجمايل الإيرادات

Expensesامل�ضاريف

Employees' benefits%964,68325.3 769,619 نفقات املوظفـني

General and administrative expenses%748,00013.6 658,276 م�ساريف اإدارية وعمومية

Depreciation and amortization%0.3-183,574 184,214 ا�ستهالكات واإطفاءات

Other expenses%7,052100.0 0  م�ساريف اأخرى

Total expenses%1,903,30918.1 1,612,110 اإجمايل امل�ضاريف

Net Profit before tax%54.7-2,208,819 4,873,611 الربح قبل ال�ضرائب

Taxes%287,7290.0 287,729 م�سروف ال�سرائب

Net Profit for the year%58.1-1,921,090 4,585,882 �ضافـي ربح ال�ضنة

Millions of dollarsمليون دولر

% 192 +

Total assetsاإجمايل املوجودات
Millions of dollarsمليون دولر

% 380 +

Credit facilitiesالت�سهيالت الئتمانية

% 76 +

Customer depositsودائع العمالء
Millions of dollarsمليون دولر
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Jordan Commercial Bank البنك التجاري األردني
Financial Indicators المؤشرات المالية

20092010

Capital Structure Indicatorsموؤ�ضرات هيكل راأ�س املال

Total liabilities / Total assets%65.6%59.0اإجمايل املطلوبات / اإجمايل املوجودات 

Credit facilities / Total equity%62.2%57.5ت�سهيالت ائتمانية / اإجمايل حقوق امللكية

Retained earnings / Total equity%4.0%11.3الأرباح املدورة / اإجمايل حقوق امللكية

Liquidity Indicatorsموؤ�ضرات ال�ضيولة

Customers' deposits / Total assets%45.7%47.1ودائع العمالء / اإجمايل املوجودات

Credit facilities / Total assets%21.4%23.6ت�سهيالت ائتمانية / اإجمايل املوجودات

Credit facilities / Customers' deposits%46.8%50.0ت�سهيالت ائتمانية / ودائع العمالء

Profitability Indicatorsموؤ�ضرات الربحية

Net interests and commissions / Total revenues%72.8%44.1�سافـي اإيرادات الفوائد والعمولت / اإجمايل الإيرادات

Return on assets%1.7%4.6العائد على املوجودات

Return on equity%5.0%11.2العائد على حقوق امللكية

Volume Indicatorsموؤ�ضرات احلجم

33,449,40037,122,975Total assets / Branchاإجمايل املوجودات / فرع

15,746,91616,980,592Customers' deposits / Branchاإجمايل ودائع العمالء / فرع

7,877,9757,946,935Credit facilities / Branchاإجمايل الت�سهيالت الئتمانية / فرع

Millions of dollarsمليون دولر

% 443 +

Total equityحقوق امللكية

% 1,909 +

Profit befeore Taxالربح قبل ال�سريبة
Millions of dollarsمليون دولر
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 Jordan Kuwait Bank

:19951995Establishment in Palestineتاريخ فتح فروع فـي فل�ضطني:

:RamallahHead Officeرام اهللاملقر الرئي�ضي:

:22No. of Branches & Officesعدد الفروع واملكاتب:

:33No. of ATMsعدد اأجهزة ال�ضراف الآيل:

:3232No. of Employeesعدد املوظفـني:

:P.O.Box 740740�ضندوق الربيد:

:2406447Telephone -2 - 970+2406447 -2 - 970+الهاتف:

:2406443Fax -2 - 970+2406443 -2 - 970+الفاك�س:

:regman@jkbank.com.joregman@jkbank.com.joE-Mailالربيد الإلكرتوين:

:www.jordan-kuwait-bank.comwww.jordan-kuwait-bank.comWebsiteاملوقع الإلكرتوين:

:Abdul Karim Allawi Al-KabaritiChairman of the Boardعبد الكرمي عالوي الكباريتيرئي�س جمل�س الإدارة: 

:Faisal Hamad Al-AyyarVice Chairmanفـي�سل حمد العيارنائب رئي�س جمل�س الإدارة:

اأع�ضاء جمل�س الإدارة:

Emad Jamal Al-Kudahعماد جمال الق�ساة

Members of the Board:

Mohammed Ahmad Abu Ghazalehحممد اأحمد اأبوغزالة

Masaud Mahmoud Hayatم�سعود حممود حيات

 Tariq Mohammed Abdel Salamطارق حممد عبدال�سالم

Farouk Aref Al-Arefفاروق عارف العارف

Yousef Musa Al-Qosousيو�سف مو�سى الق�سو�ض

Mansour Ahmad Al-louziمن�سور اأحمد اللوزي

:Ibrahim Saleh Al-HanashRegional Managerاإبراهيم �سالح احلن�ض املدير الإقليمي:

:Abdallah Al-JalladLegal Advisorعبد اهلل اجلالدامل�ضت�ضار القانوين:

:Deloitte & Touche External Auditorديلويت اآند توت�ضاملدقق اخلارجي:

البنك األردني الكويتي
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:19951995Establishment in Palestineتاريخ فتح فروع فـي فل�ضطني:

:RamallahHead Officeرام اهللاملقر الرئي�ضي:

:22No. of Branches & Officesعدد الفروع واملكاتب:

:33No. of ATMsعدد اأجهزة ال�ضراف الآيل:

:3232No. of Employeesعدد املوظفـني:

:P.O.Box 740740�ضندوق الربيد:

:2406447Telephone -2 - 970+2406447 -2 - 970+الهاتف:

:2406443Fax -2 - 970+2406443 -2 - 970+الفاك�س:

:regman@jkbank.com.joregman@jkbank.com.joE-Mailالربيد الإلكرتوين:

:www.jordan-kuwait-bank.comwww.jordan-kuwait-bank.comWebsiteاملوقع الإلكرتوين:

:Abdul Karim Allawi Al-KabaritiChairman of the Boardعبد الكرمي عالوي الكباريتيرئي�س جمل�س الإدارة: 

:Faisal Hamad Al-AyyarVice Chairmanفـي�سل حمد العيارنائب رئي�س جمل�س الإدارة:

اأع�ضاء جمل�س الإدارة:

Emad Jamal Al-Kudahعماد جمال الق�ساة

Members of the Board:

Mohammed Ahmad Abu Ghazalehحممد اأحمد اأبوغزالة

Masaud Mahmoud Hayatم�سعود حممود حيات

 Tariq Mohammed Abdel Salamطارق حممد عبدال�سالم

Farouk Aref Al-Arefفاروق عارف العارف

Yousef Musa Al-Qosousيو�سف مو�سى الق�سو�ض

Mansour Ahmad Al-louziمن�سور اأحمد اللوزي

:Ibrahim Saleh Al-HanashRegional Managerاإبراهيم �سالح احلن�ض املدير الإقليمي:

:Abdallah Al-JalladLegal Advisorعبد اهلل اجلالدامل�ضت�ضار القانوين:

:Deloitte & Touche External Auditorديلويت اآند توت�ضاملدقق اخلارجي:

      Jordan Kuwait Bank
Balance Sheet الميزانية العمومية

20092010Change % التغري

Assetsاملوجودات

Cash & Balances at PMA%20.9-41,280,870 52,169,595 نقد واأر�سدة لدى �سلطة النقد الفل�سطينية

Balances at banks and financial institutions%26,169,6530.2 26,122,195 نقد واأر�سدة لدى بنوك وموؤ�س�سات م�سرفـية

Deposits at Head Office%22,318,513352.3 4,934,969 اأر�سدة لدى املركز الرئي�سي

Direct credit facilities - net%2,111,22765.2 1,277,849 ت�سهيالت ائتمانية مبا�سرة - �سافـي

Financial assets held to maturity%4,203,7010.3 4,192,408 موجودات مالية حمتفظ بها لتاريخ ال�ستحقاق

Financial assets for sale%12.5-516,437 590,540 موجودات مالية متوفرة للبيع

Fixed assets - net%20.2-492,350 616,609 املوجودات الثابتة - بال�سافـي

Other assets%7.6-78,597 85,069 موجودات اأخرى

Total assets%97,171,3488.0 89,989,234 جمموع املوجودات

Liabilities and Shareholders' Equityاملطلوبات وحقوق امللكية

Liabilitiesاملطلوبات 

Banks' and financial institutions' deposits%100.0-0 3,000,516 ودائع بنوك وموؤ�س�سات م�سرفـية

Customers' deposits%8.6-45,820,867 50,149,080 ودائع العمالء

Miscellaneous provisions%289,15229.1 224,035 خم�س�سات متنوعة

Taxes provisions%100.0-0 3,804 خم�س�سات ال�سرائب

Other liabilities%11.9-433,417 491,994 مطلوبات اأخرى

Total liabilities%13.6-46,543,437 53,869,430 جمموع املطلوبات

Shareholders' equityحقوق امللكية

Paid - in capital%50,000,00042.9 35,000,000 راأ�ض املال املدفوع

Supplementary capital%1,030,01815.9 888,975 راأ�ض املال امل�ساند

Compulsory reserve%329,6740.0 329,674 احتياطي قانوين وتقلبات دورية

General banking risks reserve%104,4150.0 104,415 احتياطي خماطر م�سرفـية عامة واختياري

Accumulated effect of change in fair value%50.3)7,059))14,209)التغري املرتاكم فـي القيمة العادلة

)Retained earnings (loss%338.6-)829,137))189,051)الأرباح )اخل�سائر( املدورة

Total shareholders' equity%50,627,91140.2 36,119,804 جمموع حقوق امللكية

Total liabilities and shareholders' equity%97,171,3488.0 89,989,234 جمموع املطلوبات وحقوق امللكية

البنك األردني الكويتي
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 Jordan Kuwait Bank البنك األردني الكويتي
Income Statement بيانات الدخل

20092010Change % التغري

Revenuesالإيرادات

Interest revenue%49.4-959,896 1,897,776 الفوائد الدائنة 

Interest expense%50.9-439,388 895,451 الفوائد املدينة 

Net Interest revenue%48.1-520,508 1,002,324 �ضافـي اإيرادات الفوائد

Net Commissions income%12.6-105,080 120,217 �سافـي اإيرادات العمولت

Net interests and commissions income%44.3-625,588 1,122,542 �ضافـي اإيرادات الفوائد والعمولت

Gain on foreign currency exchanges%14.8-55,157 64,715 اإيرادات التعامل بالعمالت الأجنبية

Doubtful credit facilities provision recapture%48.8-16,412 32,058 ا�سرتداد خم�س�ض تدين ت�سهيالت ائتمانية

Other revenues%158,01882.7 86,494 اإيرادات اأخرى

Total revenues%34.5-855,175 1,305,808 اإجمايل الإيرادات

Expensesامل�ضاريف

Employees' benefits%736,2673.2 713,511 نفقات املوظفـني

General and administrative expenses%475,24017.2 405,368 م�ساريف اإدارية وعمومية

Depreciation and amortization%7.0-193,821 208,344 ا�ستهالكات واإطفاءات

Provision for doubtful credit facilities%97.8-176 7,897 خم�س�ض تدين ت�سهيالت ائتمانية مبا�سرة

Other expenses%30.3-89,757 128,766  م�ساريف اأخرى

Total expenses%1,495,2612.1 1,463,886 اإجمايل امل�ضاريف

Net Profit before tax%304.9)640,086()158,078(الربح قبل ال�ضرائب

Provision for deferred taxes%100.0-0 158,406 �سرائب �سنوات �سابقة وموؤجلة

Net Profit (Loss) for the year%102.2-)640,086()316,484(�ضافـي ربح )خ�ضارة( ال�ضنة

% 169 +

Total assetsاإجمايل املوجودات
Millions of dollarsمليون دولر

% 88 -

Credit facilitiesالت�سهيالت الئتمانية
Millions of dollarsمليون دولر

% 229 +

Customer depositsودائع العمالء
Millions of dollarsمليون دولر
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 Jordan Kuwait Bank البنك األردني الكويتي
Financial Indicators المؤشرات المالية

20092010

Capital Structure Indicatorsموؤ�ضرات هيكل راأ�س املال

Total liabilities / Total assets%47.9%59.9اإجمايل املطلوبات / اإجمايل املوجودات 

Credit facilities / Total equity%4.2%3.5ت�سهيالت ائتمانية / اإجمايل حقوق امللكية

Retained earnings (loss( / Total equity%1.6-%0.5-الأرباح )اخل�سائر( املدورة / اإجمايل حقوق امللكية

Liquidity Indicatorsموؤ�ضرات ال�ضيولة

Customers' deposits / Total assets%47.2%55.7ودائع العمالء / اإجمايل املوجودات

Credit facilities / Total assets%2.2%1.4ت�سهيالت ائتمانية / اإجمايل املوجودات

Credit facilities / Customers' deposits%4.6%2.5ت�سهيالت ائتمانية / ودائع العمالء

Profitability Indicatorsموؤ�ضرات الربحية

Net interests and commissions / Total revenues%73.2%86.0�سافـي اإيرادات الفوائد والعمولت / اإجمايل الإيرادات

Return on assets%0.7-%0.4-العائد على املوجودات

Return on equity%1.3-%0.9-العائد على حقوق امللكية

Volume Indicatorsموؤ�ضرات احلجم

44,994,61748,585,674Total assets / Branchاإجمايل املوجودات / فرع

25,074,54022,910,434Customers' deposits / Branchاإجمايل ودائع العمالء / فرع

638,9251,055,614Credit facilities / Branchاإجمايل الت�سهيالت الئتمانية / فرع

% 629 +

Total equityحقوق امللكية
Millions of dollarsمليون دولر

% 3,385 -

Profit befeore Taxالربح قبل ال�سريبة
Millions of dollarsمليون دولر



90

2
0

1
0

ك 
ـو

بـن
 لل

ـي
ـال

لم
ع ا

ضــ
ـو

ال

Union Bank

:19951995Establishment in Palestineتاريخ فتح فروع فـي فل�ضطني:

:RamallahHead Officeرام اهللاملقر الرئي�ضي:

:11No. of Branches & Officesعدد الفروع واملكاتب:

:11No. of ATMsعدد اأجهزة ال�ضراف الآيل:

:1515No. of Employeesعدد املوظفـني:

:15571557P.O.Box�ضندوق الربيد:

:2947350Telephone -2 - 970+2947350 -2 - 970+الهاتف:

:2986416Fax -2 - 970+2986416 -2 - 970+الفاك�س:

:ubsi@palnet.comubsi@palnet.comE-Mailالربيد الإلكرتوين:

:www.unionbankjo.comwww.unionbankjo.comWebsiteاملوقع الإلكرتوين:

:Isam Halim Al-SalfitiChairman of the Boardع�سام حليم ال�سلفـيتيرئي�س جمل�س الإدارة: 

:Khalid Faraj Al-ZantoniVice Chairmanخالد فرج الزنتوتينائب رئي�س جمل�س الإدارة:

اأع�ضاء جمل�س الإدارة:

Samir Mohammed Abu Rawi�سمري حممد اأبو راوي

Members of the Board:

Majd Shwaikehجمد �سويكة

Ra’ouf Juries Saleh Al-Salfitiروؤوف جري�ض �سالح ال�سلفـيتي

Awni Musa Al-Saketعوين مو�سى ال�ساكت

Mohammed Nabil A. Hammoudehحممد نبيل عبد الهادي حمودة

Basim Isam Halim Al-Salfitiبا�سم ع�سام حليم ال�سلفـيتي

 Fayez Ahmed Mahmoud Al-Tarawnehفايز اأحمد حممود الطراونة

Haytham Khalid Al-Dahlehهيثم خالد الدحلة

Mohammed Sulaiman Saleem Al-Qaryootiحممد �سليمان �سليم القريوتي

:Musa ShamiehRegional Manager مو�سى �سامية املدير الإقليمي:

:Zeyada Office for LawLegal Advisorمكتب زيادة للمحاماةامل�ضت�ضار القانوين:

:Ernst & YoungExternal Auditorاإرن�ست اآند يونغاملدقق اخلارجي:

بــنـك االتحـاد
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Union Bank
Balance Sheet الميزانية العمومية

20092010Change % التغري

Assetsاملوجودات

Cash & Balances at PMA%1.5-23,234,757 23,595,468 نقد واأر�سدة لدى �سلطة النقد الفل�سطينية

Balances at banks and financial institutions%15.1-13,575,085 15,982,372 نقد واأر�سدة لدى بنوك وموؤ�س�سات م�سرفـية

Deposits at Head Office%5,831,897240.5 1,712,894 اأر�سدة لدى املركز الرئي�سي

Direct credit facilities - net%8,145,38847.5 5,523,918 ت�سهيالت ائتمانية مبا�سرة - �سافـي

Financial assets for sale%9,941,6813.7 9,591,080 موجودات مالية متوفرة للبيع

Fixed assets - net%1,183,952152.5 468,982 املوجودات الثابتة - بال�سافـي

Other assets%230,98238.0 167,416 موجودات اأخرى

Total assets%62,143,7428.9 57,042,131 جمموع املوجودات

Liabilities and Shareholders' Equityاملطلوبات وحقوق امللكية

Liabilitiesاملطلوبات 

Customers' deposits%34,659,12116.3 29,814,000 ودائع العمالء

Miscellaneous provisions%254,14815.7 219,691 خم�س�سات متنوعة

Taxes provisions%49.2-260,030 511,451 خم�س�سات ال�سرائب

Other liabilities%55.6-136,726 308,226 مطلوبات اأخرى

Total liabilities%35,310,02514.4 30,853,368 جمموع املطلوبات

Shareholders' equityحقوق امللكية

Paid - in capital%23,000,0000.0 23,000,000 راأ�ض املال املدفوع

Compulsory reserve%569,70543.5 396,876 احتياطي قانوين وتقلبات دورية

General banking risks reserve%181,59428.0 141,924 احتياطي خماطر م�سرفـية عامة واختياري

Retained earnings %3,087,24716.5 2,649,963 الأرباح املدورة

Accumulated effect of change in fair value%100.0-)4,829)0 التغري املرتاكم فـي القيمة العادلة

Total shareholders' equity%26,833,7172.5 26,188,763 جمموع حقوق امللكية

Total liabilities and shareholders' equity%62,143,7428.9 57,042,131 جمموع املطلوبات وحقوق امللكية

بــنـك االتحـاد
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Union Bank بــنـك االتحـاد
Income Statement بيانات الدخل

20092010Change % التغري

Revenuesالإيرادات

Interest revenue%19.5-1,281,938 1,593,042 الفوائد الدائنة 

Interest expense%36.1-441,309 690,093 الفوائد املدينة 

Net Interest revenue%6.9-840,629 902,949 �ضافـي اإيرادات الفوائد

Net Commissions income%0.6-471,324 474,131 �سافـي اإيرادات العمولت

Net interests and commissions income%4.7-1,311,953 1,377,080 �ضافـي اإيرادات الفوائد والعمولت

Doubtful credit facilities provision recapture%165,021100.0 0 ت�سديدات قرو�ض م�ستبعدة من قائمة املركز املايل

Other revenues%14.6-137,161 160,532 اإيرادات اأخرى

Total revenues%1,614,1355.0 1,537,612 اإجمايل الإيرادات

Expensesامل�ضاريف

Employees' benefits%2.3-386,394 395,537 نفقات املوظفـني

General and administrative expenses%355,72818.3 300,759 م�ساريف اإدارية وعمومية

Depreciation and amortization%83,928422.7 16,058 ا�ستهالكات واإطفاءات

Other expenses%27.4-34,457 47,449  م�ساريف اأخرى

Total expenses%860,50613.3 759,803 اإجمايل امل�ضاريف

Net Profit before tax%3.1-753,629 777,810 الربح قبل ال�ضرائب

Taxes%37.1-103,846 164,982 م�سروف ال�سرائب

Net Profit for the year%649,7836.0 612,828 �ضافـي ربح ال�ضنة

% 59 +

Total assetsاإجمايل املوجودات
Millions of dollarsمليون دولر

% 20 -

Credit facilitiesالت�سهيالت الئتمانية
Millions of dollarsمليون دولر

% 84 +

Customer depositsودائع العمالء
Millions of dollarsمليون دولر
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Union Bank
Financial Indicators المؤشرات المالية

20092010

Capital Structure Indicatorsموؤ�ضرات هيكل راأ�س املال

Total liabilities / Total assets%56.8%54.1اإجمايل املطلوبات / اإجمايل املوجودات 

Credit facilities / Total equity%30.4%21.1ت�سهيالت ائتمانية / اإجمايل حقوق امللكية

Retained earnings / Total equity%11.5%10.1الأرباح املدورة / اإجمايل حقوق امللكية

Liquidity Indicatorsموؤ�ضرات ال�ضيولة

Customers' deposits / Total assets%55.8%52.3ودائع العمالء / اإجمايل املوجودات

Credit facilities / Total assets%13.1%9.7ت�سهيالت ائتمانية / اإجمايل املوجودات

Credit facilities / Customers' deposits%23.5%18.5ت�سهيالت ائتمانية / ودائع العمالء

Profitability Indicatorsموؤ�ضرات الربحية

Net interests and commissions / Total revenues%81.3%89.6�سافـي اإيرادات الفوائد والعمولت / اإجمايل الإيرادات

Return on assets%1.0%1.1العائد على املوجودات

Return on equity%2.4%2.3العائد على حقوق امللكية

Volume Indicatorsموؤ�ضرات احلجم

57,042,13162,143,742Total assets / Branchاإجمايل املوجودات / فرع

29,814,00034,659,121Customers' deposits / Branchاإجمايل ودائع العمالء / فرع

5,523,9188,145,388Credit facilities / Branchاإجمايل الت�سهيالت الئتمانية / فرع

بــنـك االتحـاد

% 350 +

Total equityحقوق امللكية
Millions of dollarsمليون دولر

% 14 -

Profit befeore Taxالربح قبل ال�سريبة
Millions of dollarsمليون دولر
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HSBC Bank Middle East Limited

:19961996Establishment in Palestineتاريخ فتح فروع فـي فل�ضطني:

:RamallahHead Officeرام اهللاملقر الرئي�ضي:

:11No. of Branches & Officesعدد الفروع واملكاتب:

:11No. of ATMsعدد اأجهزة ال�ضراف الآيل:

:1515No. of Employeesعدد املوظفـني:

:20672067P.O.Box�ضندوق الربيد:

:2987802Telephone - 2 - 970+2987802 - 2 - 970+الهاتف:

:2987804Fax - 2 - 970+2987804 - 2 - 970+الفاك�س:

:hsbcrml@palnet.comhsbcrml@palnet.comE-Mailالربيد الإلكرتوين:

:www.hsbc.comwww.hsbc.comWebsiteاملوقع الإلكرتوين:

:Douglas J. FlintChairman of the Boardدوغال�ض فلينترئي�س جمل�س الإدارة: 

:Michael GeogheganVice Chairman مايكل جوجيجاننائب رئي�س جمل�س الإدارة:

Safra Catz�سافرا كاتز

اأع�ضاء جمل�س الإدارة:

Vincent Chengفـيني�ست �سينغ

Members of the Board:

Stuart Gulliver�ستيوارت جوليفر

David Shawدافـيد �ساو

Marvin Cheungمارفن �سينغ

John D. Coombeجون كومب

Sandy A. Flockhart�ساندي فلوكهارت

Mike Arnoldمايك اآرنولد 

Ralph Barberرالف باربر

:Loay JitanBranch Managerلوؤي جيطانمدير الفرع:

:AF&R Shehadeh Law OfficeLegal Advisorمكتب �سحادة للقانونامل�ضت�ضار القانوين:

:Ernst & Young External Auditorاإرن�ست اآند يونغاملدقق اخلارجي:

بنك HSBC الشرق األوسط المحدود
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:19961996Establishment in Palestineتاريخ فتح فروع فـي فل�ضطني:

:RamallahHead Officeرام اهللاملقر الرئي�ضي:

:11No. of Branches & Officesعدد الفروع واملكاتب:

:11No. of ATMsعدد اأجهزة ال�ضراف الآيل:

:1515No. of Employeesعدد املوظفـني:

:20672067P.O.Box�ضندوق الربيد:

:2987802Telephone - 2 - 970+2987802 - 2 - 970+الهاتف:

:2987804Fax - 2 - 970+2987804 - 2 - 970+الفاك�س:

:hsbcrml@palnet.comhsbcrml@palnet.comE-Mailالربيد الإلكرتوين:

:www.hsbc.comwww.hsbc.comWebsiteاملوقع الإلكرتوين:

:Douglas J. FlintChairman of the Boardدوغال�ض فلينترئي�س جمل�س الإدارة: 

:Michael GeogheganVice Chairman مايكل جوجيجاننائب رئي�س جمل�س الإدارة:

Safra Catz�سافرا كاتز

اأع�ضاء جمل�س الإدارة:

Vincent Chengفـيني�ست �سينغ

Members of the Board:

Stuart Gulliver�ستيوارت جوليفر

David Shawدافـيد �ساو

Marvin Cheungمارفن �سينغ

John D. Coombeجون كومب

Sandy A. Flockhart�ساندي فلوكهارت

Mike Arnoldمايك اآرنولد 

Ralph Barberرالف باربر

:Loay JitanBranch Managerلوؤي جيطانمدير الفرع:

:AF&R Shehadeh Law OfficeLegal Advisorمكتب �سحادة للقانونامل�ضت�ضار القانوين:

:Ernst & Young External Auditorاإرن�ست اآند يونغاملدقق اخلارجي:

HSBC Bank Middle East Limited
Balance Sheet الميزانية العمومية

20092010Change % التغري

Assetsاملوجودات

Cash & Balances at PMA%35,835,513103.4 17,620,712 نقد واأر�سدة لدى �سلطة النقد الفل�سطينية

Balances at banks and financial institutions%29.7-3,753,031 5,339,551 نقد واأر�سدة لدى بنوك وموؤ�س�سات م�سرفـية

Deposits at Head Office%20.0-11,069,835 13,837,305 اأر�سدة لدى املركز الرئي�سي

Direct credit facilities - net%28.5-6,053,863 8,471,764 ت�سهيالت ائتمانية مبا�سرة - �سافـي

Fixed assets - net%101,81936.3 74,709 املوجودات الثابتة - بال�سافـي

Other assets%150,09077.7 84,440 موجودات اأخرى

Total assets%56,964,15225.4 45,428,482 جمموع املوجودات

Liabilities and Shareholders' Equityاملطلوبات وحقوق امللكية

Liabilitiesاملطلوبات 

Customers' deposits%46,565,94636.4 34,131,076 ودائع العمالء

Miscellaneous provisions%61.8-84,822 221,780 خم�س�سات متنوعة

Taxes provisions%83.3-21,157 126,939 خم�س�سات ال�سرائب

Other liabilities%19.0-365,128 450,623 مطلوبات اأخرى

Total liabilities%47,037,05434.7 34,930,419 جمموع املطلوبات

Shareholders' equityحقوق امللكية

Paid - in capital%10,000,0000.0 10,000,000 راأ�ض املال املدفوع

Compulsory reserve%131,0540.0 131,054 احتياطي قانوين وتقلبات دورية

General banking risks reserve%188,2570.0 188,257 احتياطي خماطر م�سرفـية عامة واختياري

)Retained earnings (loss%17.0-)3,922,646))3,351,681)الأرباح )اخل�سائر( املدورة

Head Office transfers to cover loss%3,530,4340.0 3,530,434 حتويالت املركز الرئي�سي لتغطية اخل�سائر

Total shareholders' equity%5.4-9,927,099 10,498,063 جمموع حقوق امللكية

Total liabilities and shareholders' equity%56,964,15225.4 45,428,482 جمموع املطلوبات وحقوق امللكية

بنك HSBC الشرق األوسط المحدود
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HSBC Bank Middle East Limited بنك HSBC الشرق األوسط المحدود
Income Statement بيانات الدخل

20092010Change % التغري

Revenuesالإيرادات

Interest revenue%22.4-504,234 649,574 الفوائد الدائنة 

Interest expense%51.8-25,537 52,975 الفوائد املدينة 

Net Interest revenue%19.8-478,697 596,599 �ضافـي اإيرادات الفوائد

Net Commissions income%468,3444.3 448,873 �سافـي اإيرادات العمولت

Net interests and commissions income%9.4-947,041 1,045,472 �ضافـي اإيرادات الفوائد والعمولت

Gain on foreign currency exchanges%50.1-164,887 330,611 اإيرادات التعامل بالعمالت الأجنبية

Other revenues%120,9924258.9 2,776 اإيرادات اأخرى

Total revenues%10.6-1,232,920 1,378,859 اإجمايل الإيرادات

Expensesامل�ضاريف

Employees' benefits%12.2-513,601 584,646 نفقات املوظفـني

General and administrative expenses%23.4-1,222,030 1,595,054 م�ساريف اإدارية وعمومية

Depreciation and amortization%23.9-35,061 46,073 ا�ستهالكات واإطفاءات

Provision for doubtful credit facilities%70.0-29,467 98,315 خم�س�ض تدين ت�سهيالت ائتمانية مبا�سرة

Total expenses%22.5-1,800,158 2,324,087 اإجمايل امل�ضاريف

Net Profit before tax%40.0)567,238()945,228(الربح قبل ال�ضرائب

Taxes%91.2-3,726 42,226 م�سروف ال�سرائب

Net Profit (Loss) for the year%42.2)570,965()987,454(�ضافـي ربح )خ�ضارة( ال�ضنة

% 90 +

Total assetsاإجمايل املوجودات
Millions of dollarsمليون دولر

% 14 -

Credit facilitiesالت�سهيالت الئتمانية
Millions of dollarsمليون دولر

% 96 +

Customer depositsودائع العمالء
Millions of dollarsمليون دولر
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HSBC Bank Middle East Limited
Financial Indicators المؤشرات المالية

20092010

Capital Structure Indicatorsموؤ�ضرات هيكل راأ�س املال

Total liabilities / Total assets%82.6%76.9اإجمايل املطلوبات / اإجمايل املوجودات 

Credit facilities / Total equity%61.0%80.7ت�سهيالت ائتمانية / اإجمايل حقوق امللكية

Retained earnings (loss( / Total equity%39.5-%31.9-الأرباح )اخل�سائر( املدورة / اإجمايل حقوق امللكية

Liquidity Indicatorsموؤ�ضرات ال�ضيولة

Customers' deposits / Total assets%81.7%75.1ودائع العمالء / اإجمايل املوجودات

Credit facilities / Total assets%10.6%18.6ت�سهيالت ائتمانية / اإجمايل املوجودات

Credit facilities / Customers' deposits%13.0%24.8ت�سهيالت ائتمانية / ودائع العمالء

Profitability Indicatorsموؤ�ضرات الربحية

Net interests and commissions / Total revenues%76.8%75.8�سافـي اإيرادات الفوائد والعمولت / اإجمايل الإيرادات

Return on assets%1.0-%2.2-العائد على املوجودات

Return on equity%5.8-%9.4-العائد على حقوق امللكية

Volume Indicatorsموؤ�ضرات احلجم

45,428,48256,964,152Total assets / Branchاإجمايل املوجودات / فرع

34,131,07646,565,946Customers' deposits / Branchاإجمايل ودائع العمالء / فرع

8,471,7646,053,863Credit facilities / Branchاإجمايل الت�سهيالت الئتمانية / فرع

بنك HSBC الشرق األوسط المحدود

% 67 +

Total equityحقوق امللكية
Millions of dollarsمليون دولر

% 254 -

Profit befeore Taxالربح قبل ال�سريبة
Millions of dollarsمليون دولر
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Arab Palestinian Investment Bank

:19971997Date of Establishmentتاريخ التاأ�ضي�س:

:RamallahHead Officeرام اهللاملقر الرئي�ضي:

:11No. of Branches & Offices عدد الفروع واملكاتب:

:00No. of ATMsعدد اأجهزة ال�ضراف الآيل:

:4No. of Employees 4عدد املوظفـني:

:12681268P.O.Box�ضندوق الربيد:

:2987126Telephone -2 - 970+2987126 -2 - 970+الهاتف:

:2987125Fax -2 - 970+2987125 -2 - 970+الفاك�س:

:info@apibank.psinfo@apibank.psE-Mailالربيد الإلكرتوين:

:www.apibank.pswww.apibank.psWebsiteاملوقع الإلكرتوين:

:Omar Monib Al-MasriChairman of the Boardعمر منيب امل�سريرئي�س جمل�س الإدارة: 

:Rep. of EICVice Chairmanممثل عن �سركة امل�ساريع ال�ستثمارية EICنائب رئي�س جمل�س الإدارة:

اأع�ضاء جمل�س الإدارة:
EIC ثالثة ممثلني عن �سركة امل�ساريع ال�ستثماريةThree Rep. of EIC

Members of the Board: Rep. of Pioneers Group for Development & Investmentممثل عن جمموعة الرواد العربية للتنمية وال�ستثمار

Rep. Majmouat Al-Amar Al-Handasiaممثل عن جمموعة الأعمار الهند�سية

:Osama HirzallahActing General Managerاأ�سامة حرز اهللالقائم باأعمال املدير العام:

:Al-Jallad Law OfficeLegal Advisorمكتب اجلالد للمحاماة وال�ست�سارات القانونيةامل�ضت�ضار القانوين:

:Ernst & YoungExternal Auditorاإرن�ست اآند يونغاملدقق اخلارجي:

البنك العربي الفلسطيني لالستثمار
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Arab Palestinian Investment Bank
Balance Sheet الميزانية العمومية

20092010Change % التغري

Assetsاملوجودات

Cash & Balances at PMA%26,24767.9 15,632 نقد واأر�سدة لدى �سلطة النقد الفل�سطينية

Balances at banks and financial institutions%19.7-12,266,777 15,276,099 نقد واأر�سدة لدى بنوك وموؤ�س�سات م�سرفـية

Direct credit facilities - net%12.2-45,300 51,600 ت�سهيالت ائتمانية مبا�سرة - �سافـي

Financial assets for sale%3,090,9376639.4 45,864 موجودات مالية متوفرة للبيع

Fixed assets - net%57,0049.6 52,011 املوجودات الثابتة - بال�سافـي

Other assets%454,44722.1 372,047 موجودات اأخرى

Total assets%15,940,7120.8 15,813,253 جمموع املوجودات

Liabilities and Shareholders' Equityاملطلوبات وحقوق امللكية

Liabilitiesاملطلوبات 

Customers' deposits%0.03-141,353 141,390 ودائع العمالء

Miscellaneous provisions%96,19316.2 82,795 خم�س�سات متنوعة

Taxes provisions%109,63227.3 86,148 خم�س�سات ال�سرائب

Other liabilities%143,8314.9 137,109 مطلوبات اأخرى

Total liabilities%491,0099.7 447,442 جمموع املطلوبات

Shareholders' equityحقوق امللكية

Paid - in capital%15,000,0000.0 15,000,000 راأ�ض املال املدفوع

Compulsory reserve%236,2589.2 216,388 احتياطي قانوين وتقلبات دورية

General banking risks reserve%2.2-4,206 4,300 احتياطي خماطر م�سرفـية عامة واختياري

Retained earnings %203,06541.6 143,359 الأرباح املدورة

Accumulated effect of change in fair value%6,174250.0 1,764 التغري املرتاكم فـي القيمة العادلة

Total shareholders' equity%15,449,7030.5 15,365,811 جمموع حقوق امللكية

Total liabilities and shareholders' equity%15,940,7120.8 15,813,253 جمموع املطلوبات وحقوق امللكية

البنك العربي الفلسطيني لالستثمار
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Arab Palestinian Investment Bank
Income Statement بيانات الدخل

20092010Change % التغري

Revenuesالإيرادات

Interest revenue%28.9-381,747 537,199 الفوائد الدائنة 

Interest expense%19.2-307 380 الفوائد املدينة 

Net Interest revenue%28.9-381,440 536,819 �ضافـي اإيرادات الفوائد

Net Commissions income%11,57422.5 9,450 �سافـي اإيرادات العمولت

Net interests and commissions income%28.1-393,014 546,269 �ضافـي اإيرادات الفوائد والعمولت

Doubtful credit facilities provision recapture%100.0-0 270,988 ا�سرتداد خم�س�ض تدين ت�سهيالت ائتمانية

Other revenues%93.4-56,816 860,876 اإيرادات اأخرى

Total revenues%73.2-449,830 1,678,133 اإجمايل الإيرادات

Expensesامل�ضاريف

Employees' benefits%13.5-181,909 210,400 نفقات املوظفـني

General and administrative expenses%153,74635.7 113,302 م�ساريف اإدارية وعمومية

Depreciation and amortization%10,91415.2 9,473 ا�ستهالكات واإطفاءات

Other expenses%98.6-295 20,474  اأخرى

Total expenses%1.9-346,864 353,649 اإجمايل امل�ضاريف

Net Profit before tax%92.2-102,966 1,324,484 الربح قبل ال�ضرائب

Taxes%72.2-23,484 84,428 م�سروف ال�سرائب

Net Profit for the year%93.6-79,482 1,240,056 �ضافـي ربح ال�ضنة

البنك العربي الفلسطيني لالستثمار

% 14 +

Total assetsاإجمايل املوجودات
Millions of dollarsمليون دولر

% 98 -

Credit facilitiesالت�سهيالت الئتمانية
Millions of dollarsمليون دولر

% 13 -

Customer depositsودائع العمالء
Millions of dollarsمليون دولر
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Arab Palestinian Investment Bank البنك العربي الفلسطيني لالستثمار
Financial Indicators المؤشرات المالية

20092010

Capital Structure Indicatorsموؤ�ضرات هيكل راأ�س املال

Total liabilities / Total assets%3.1%2.8اإجمايل املطلوبات / اإجمايل املوجودات 

Credit facilities / Total equity%0.3%0.3ت�سهيالت ائتمانية / اإجمايل حقوق امللكية

Retained earnings / Total equity%1.3%0.9الأرباح املدورة / اإجمايل حقوق امللكية

Liquidity Indicatorsموؤ�ضرات ال�ضيولة

Customers' deposits / Total assets%0.9%0.9ودائع العمالء / اإجمايل املوجودات

Credit facilities / Total assets%0.3%0.3ت�سهيالت ائتمانية / اإجمايل املوجودات

Credit facilities / Customers' deposits%32.0%36.5ت�سهيالت ائتمانية / ودائع العمالء

Profitability Indicatorsموؤ�ضرات الربحية

Net interests and commissions / Total revenues%87.4%32.6�سافـي اإيرادات الفوائد والعمولت / اإجمايل الإيرادات

Return on assets%0.5%7.8العائد على املوجودات

Return on equity%0.5%8.1العائد على حقوق امللكية

Volume Indicatorsموؤ�ضرات احلجم

15,813,25315,940,712Total assets / Branchاإجمايل املوجودات / فرع

141,390141,353Customers' deposits / Branchاإجمايل ودائع العمالء / فرع

51,60045,300Credit facilities / Branchاإجمايل الت�سهيالت الئتمانية / فرع

% 7 +

Total equityحقوق امللكية
Millions of dollarsمليون دولر

% 57 -

Profit befeore Taxالربح قبل ال�سريبة
Millions of dollarsمليون دولر
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