التقرير نصف السنوي 2011

المؤشرات الرئيسية2011 - 2007 :
2007

2008

2009

2010

 30حزيران 2011

الموجودات

847,650,800

1,046,832,914

1,283,017,502

1,545,038,022

1,559,110,802

ودائع العمالء

679,633,662

840,497,297

1,016,683,776

1,251,482,935

1,200,359,528

الحصة السوقية لودائع العمالء

% 12.93

% 14.03

% 16.71

% 18.44

% 17.29

رأس المال المدفوع

59,769,737

81,404,137

100,000,000

100,000,000

120,000,000

صافي التسهيالت االئتمانية

243,587,513

285,337,011

343,311,230

545,026,391

739,214,262

الحصة السوقية للتسهيالت االئتمانية

% 14.84

% 17.61

% 17.26

% 19.19

% 21.44

صافي األرباح
صافي ايرادات الفوائد
و العموالت
حقوق المساهمين

20,579,398

23,610,956

26,929,168

30,119,469

16,797,705

35,532,393

48,419,463

52,865,829

61,843,054

31,976,279

90,218,428

123,169,873

150,822,464

163,884,250

182,312,995

عدد الفروع

30

32

40

42

45

عدد الموظفين

695

752

864

943

1015
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ُرؤيتنا

نطمح بأن نكون مؤسسة مالية ومصرفية
متميزة ومنتشرة إقليمياً.

رسالتنا

نسعى أن نكون مؤسسة مالية مصرفية رائدة.
ذات آفاق عالمية ،تقدم الخدمات بجودة عالية لعمالئها.

هدفنا

الزيادة المضطردة لحصتنا في السوق المصرفي الفلسطيني.
تقديم خدمات مالية ومصرفية بالجودة واألداء األمثل.
مواكبة التطور التكنولوجي العالمي بما يخدم مصالح عمالئنا.
المساهمة في بناء مجتمعنا وتنميته.
التطوير واالرتقاء بمستوى أداء البنك إدارياً ومهنياً.
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مجلس اإلدارة

السيد هاشم هاني الشوا
رئيس مجلس اإلدارة

السيد مأمون عبد الهادي أبو شهال

السيد يوسف محمود نجم

نائب رئيس مجلس اإلدارة

عضو مجلس إدارة

السيد عوني محي الدين سكيك

السيد رياض علي زمو

عضو مجلس إدارة

عضو مجلس إدارة

السيد ماهر جواد فرح

السيد فيصل غازي الشوا

السيد هاني حسن نجم

السيد طارق طاهر الشكعة

عضو مجلس إدارة

عضو مجلس إدارة

عضو مجلس إدارة

(ممثال لشركة بيرزيت لألدوية)
عضو مجلس إدارة
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السيد محمد نافذ الحرباوي

السيد جون خوري

عضو مجلس إدارة

عضو مجلس إدارة

اإلدارة التنفيذية

السيد هاشم هاني الشوا

السيد عالء الدين محمد آل رضوان

المدير العام

نائب المدير العام – مدير العمليات

السيد رشدي محمود الغالييني

السيد إحسان كمال شعشاعة

نائب المدير العام – مدير المخاطر

مساعد المدير العام – مدير الخزينة

السيد سلمان محمد طعمه قميلة

السيد وائل عبد اللطيف الصوراني

مساعد المدير العام – المدير المالي

مساعد المدير العام لفروع قطاع غزة

السيد هاني صالح ناصر

السيد خميس فوزي عصفور

مساعد المدير العام لفروع الضفة الغربية

المستشار القانوني
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كلمة رئيس مجلس اإلدارة

حضرات السادة المساهمين الكرام

يسرني وبالنيابة عن أعضاء مجلس اإلدارة ،أن أقدم لكم التقرير
نصف السنوي للعام  2011والذي يلخص أعمال البنك ونشاطاته.
وتزامنا مع إصدار هذا التقرير ،نهنئكم بحصولنا على جائزة التميز
«أفضل بنك في فلسطين» للعام  ،2011ضمن التصنيف
السنوي لمجلة المال العالمية البارزة  Euromoneyللعام ،2011
التي قامت ألول مرة على تقييم البنوك العاملة في فلسطين،
مما يؤكد على تطور القطاع المصرفي الفلسطيني ووضعه على
خارطة التصنيفات الدولية.
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مع بداية هذا العام  ،2011وبالرغم من الظروف االستثنائية التي يعيشها وطننا ،والتقلبات التي تشهدها األسواق اإلقليمية
والعالمية ،فقد استمر البنك في مسيرته خالل الشهور الست األولى من العام ،مواصال النمو والتطور ،محققا مؤشرات أداء
إيجابية .حيث ارتفعت أرباح البنك الصافية للنصف األول من هذا العام لتصل إلى  16.7مليون دوالر أميركي بزيادة مقدارها 19%
مقارنة مع  14مليون دوالر للفترة ذاتها من العام  .2010أما موجودات البنك فقد ازدادت لتصل إلى  1,559,110,802دوالر
أميركي بالمقارنة مع  1,545,038,022دوالر أميركي بالمقارنة مع نهاية كانون أول  ،2010فيما ارتفعت حقوق الملكية إلى
 182,312,995دوالر بعد أن كانت  163,884,250دوالر نهاية العام .2010
وتماشيا مع إستراتيجية البنك في دعم االقتصاد الوطني ،فقد رفع البنك حجم محفظة التسهيالت إلى  739مليون دوالر مع نهاية
النصف األول من العام  ،2011بعد أن كانت  545مليون دوالر في نهاية العام  ،2010من خالل تقديم التمويل الالزم لكافة
الشرائح والقطاعات االقتصادية .و قد قمنا بتمويل العديد من المشاريع الكبيرة في عدة قطاعات أبرزها مشروع ضاحية الريحان
السكني التابع لصندوق االستثمار الفلسطيني و تمويل مشروع اتحاد المقاولين ( )CCCفي االرسال سنتر بمدينة رام اهلل.
إلى جانب ذلك ،استكمل البنك استعداداته لتطوير وتنفيذ خطته اإلستراتيجية بمزيد من التوسع واالنتشار .فقد افتتح البنك
خالل شهر نيسان الماضي بناية مركزية في الخليل مكونة من تسعة أدوار ،تشمل فرعا جديدا في المدينة .كما افتتح البنك
مكتبا جديدا لخدمة الزبائن في بلدة نعلين ليخدم أكثر من مئة ألف مواطن في القرى الغربية لمحافظة رام اهلل .وافتتح البنك
ألول مرة في فلسطين فرعا الكترونيا لخدمة العمالء بمركز مدينة رام اهلل ،ليصل عدد فروع البنك ومكاتبه إلى  45منتشرين
في كافة أرجاء الوطن.
ورغبة منا بتلبية احتياجات عمالئنا؛ قمنا بتأسيس نظام لتمويل القروض العقارية والذي سنباشر بتفعيله خالل هذا العام.
كما أطلق البنك أكبر حملة جوائز على برنامج حسابات التوفير في فلسطين «أمن مستقبل عائلتك» بحيث يعطي البرنامج
فرصة للمدخر للفوز بجائزة يومية قيمتها  10,000دوالر أميركي تستمر حتى نهاية العام .وأطلق البنك خدمة التأمين البنكي
« »Bancassuranceالجديدة بالتعاون مع شركة التأمين الوطنية ،لتقديم الخدمات والمنتجات التأمينية من خالل فروعنا
المنتشرة في فلسطين.
وإيمانا منا بأهمية مواصلة تدعيم األنظمة الداخلية وإدارة المخاطر ،فقد بدأننا في تنفيذ الجزء الثاني من مشروع إدارة المخاطر
الخاص بالعمليات ،وذلك بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية .وبالتالي يكون بنك فلسطين قد مهد الطريق لتطبيق تعليمات
«بازل  »2ليكون من أوائل البنوك في فلسطين والشرق األوسط في تطبيق أعلى المعايير العالمية في إدارة المخاطر للحفاظ
على حقوق كافة األطراف ذات العالقة.
كما تميز النصف األول من العام الجاري ،بمزيد من التطور الخاص بالعناية بعمالء البنك ،وذلك بتأسيس دائرة إدارة الجودة
الشاملة وخدمة العمالء ،من أجل تعزيز الخدمات المقدمة والرقي بها لتحقيق رضى عمالئنا وتلبية تطلعاتهم .وتعزيزا لنهجنا
بالتواصل مع الفلسطينيين خارج الوطن ،فقد قام البنك بتأسيس وحدة «فلسطيني المهجر» لتقديم خدماتنا لكافة الفلسطينيين
المغتربين ،فاتحا بذلك آفاقا واسعة جديدة .حيث كانت أولى فعاليات الوحدة رعاية ملتقى رام اهلل الثالث والخمسين في الواليات
المتحدة األميركية.
وقد قام البنك خالل هذا العام بالمشاركة بعدة نشاطات ترويجية من أبرزها المشاركة بالجولة الترويجية لقطاع األوراق المالية،
التي نظمتها بورصة فلسطين بالتعاون مع بورصة لندن  ،وذلك بهدف الترويج لالستثمار في فلسطين بشكل عام ،وانطالقا من
سعينا بأهمية توعية المستثمرين األجانب بمزايا االستثمار في بورصة فلسطين.
وفي إطار مسؤوليته االجتماعية ،فقد أولى البنك جزءا أساسيا من رسالته السامية إلى الجوانب اإلنسانية والتنموية والثقافية
واالجتماعية والرياضية والتعليمية ودعم الشباب والطفولة وغيرها ،مخصصا نسبة  5%من أرباحه لهذا الجانب ،وذلك بهدف دفع
عجلة التنمية االقتصادية إلى األمام ،ليعكس إصراره الن يكون جز ًء معطا ًء في هذا الوطن ،حاضرا بكل مناسباته ،ومساهما في
ترسيخ مفهوم المسؤولية المجتمعية في داخل الوطن وخارجه وصوال إلى المستقبل المنشود.
وفي مجال تطوير وتنويع منتجاتنا وخدماتنا  ،فقد شهد النصف األول للعام  2011مزيداً من النجاحات التي حققها البنك،
بتأسيس شركة جديدة تابعة وهي شركة « »PalPayلتسهيل عمليات تسديد فواتير الخدمات بمختلف أنواعها؛ االتصاالت،
والمياه ،والكهرباء ،واالنترنت وشحن الهواتف الخلوية وغيرها ،عبر شبكة مكونة من أكثر من  4000نقطة بيع الكترونية تابعة
لـ «بنك فلسطين» ،تتمثل في متاجر ومطاعم وفنادق ومراكز لالتصاالت ومراكز شحن بطاقات الخدمات المنتشرة في كافة
محافظات الوطن.
ختاما ،ال يسعنا إال أن نتوجه بجزيل شكرنا وعظيم امتناننا إلى سلطة النقد الفلسطينية ،لدعمهم المتواصل والدؤوب لدعم
مسيرة نمو اقتصادنا الوطني .كما ال يفوتنا أن نتقدم ببالغ امتناننا وتقديرنا لكل من ساهم في استمرار نجاحاتنا من مساهمين
ومستثمرين وعمالء وموظفين ،مقدرين ثقتهم في مؤسستنا لتظل شامخة .ومؤكدين لهم التزامنا الن نكون عند حسن ظن
الجميع ،بتعزيز النمو وتوفير أفضل الخدمات المتجددة وبجودة عالية ،والمنتجات المصرفية العصرية التي تالئم عمالئنا وتواكب
التطورات على الساحة المصرفية العالمية ،واالستمرار بالبناء في المشاريع االقتصادية وخلق أرضية صلبة لبناء اقتصاد وطني
متين قادر على مجابهة كافة المتغيرات.
واهلل ولي التوفيق
هاشم هاني الشوا | رئيس مجلس اإلدارة

7

األداء المالي
مؤشرات مالية

تسهيالت ائتمانية  /ودائع العمالء 61.58%
تسهيالت ائتمانية  /إجمالي الموجودات 47.41%
العائد على حقوق المساهمين 9.21%

عدد األسهم الصادرة

بلغ عدد األسهم الصادرة والمدفوعة بالكامل  120مليون سهم بقيمة اسمية دوالر واحد لكل سهم.

التغيرات والتطورات خالل النصف األول من العام 2011

لم يتم إجراء أي تعديالت على مجلس اإلدارة ،واإلدارة التنفيذية خالل النصف األول من العام .2011

تعديالت المدقق الخارجي

انتخبت الجمعية العمومية السادة شركة ارنست ويونغ فاحصا للحسابات للعام .2011

النشاطات الرئيسية

ال يوجد تعديالت على النشاطات الرئيسية للبنك.

الجمعية العمومية العادية

صادقت الجمعية العمومية العادية في جلستها المنعقدة بتاريخ  29ابريل  2011على تقرير مجلس
اإلدارة عن العام  2010وإبراء ذمة أعضاء المجلس عن العام ذاته ،كما صادقت على البيانات المالية
وتقرير فاحص الحسابات عن العام المذكور ،كما وافقت الجمعية العمومية على توزيع أسهم مجانية
بنسبة  20%من رأس المال ،من تلك األرباح المتحققة خالل العام  2010على السادة المساهمين أعضاء
الجمعية العمومية المسجلين لدى مركز اإليداع والتحويل في بورصة فلسطين بتاريخ 2011/04/29
كل بقدر نصيبه في األسهم التي يمتلكها ،ليصل رأس مال البنك المدفوع  120مليون دوالر أميركي.

اإلجراءات القانونية

بلغ عدد القضايا المقامة ضد البنك  22قضية كما في  30يونيو  2011حيث بلغت قيمتها 3,328,588
دوالر أميركي ،ومبلغ  1,252,525دوالر أميركي نهاية ديسمبر  .2010وفي تقدير محامي البنك فانه لن
يترتب أي التزامات لقاء هذه القضايا باستثناء ما تم تخصيصه لمواجهتها.

أمور أخرى

افتتاح شركة  PalPayوهي شركة جديدة تابعة للبنك ،أسست بهدف تسهيل عمليات تسديد فواتير
الخدمات بمختلف أنواعها؛ االتصاالت ،والمياه ،والكهرباء ،واالنترنت وشحن الهواتف الخلوية وغيرها ،عبر
شبكة مكونة من أكثر من  4000نقطة بيع الكترونية تابعة لـ «بنك فلسطين» ،تتمثل في متاجر ومطاعم
ومراكز لالتصاالت ومراكز شحن بطاقات الخدمات المنتشرة في كافة محافظات الوطن.

مكاتب وفروع جديدة

استمرارا لجهوده بتطبيق الخطة المعتمدة بزيادة التفرع واالنتشار ،فقد افتتح البنك البناية المركزية
لفرع محافظة الخليل بتاريخ  ،2011/04/24كما افتتح مكتب نعلين غربي محافظة رام اهلل بتاريخ
 .2011/04/26إضافة إلى افتتاح الفرع االلكتروني وسط مدينة رام اهلل ليرتفع عدد فروع ومكاتب بنك
فلسطين إلى  45فرعا ومكتبا.

20.57
23.61
26.92
30.11
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مليون

مجموع الميزانية

219
239
258
256

بلغ مجموع الميزانية العامة نهاية يونيو 2011
مبلغ  1,559,110,802دوالر أميركي بارتفاع
مقداره  0.91%عما كانت عليه نهاية ديسمبر
 2010حيث كانت  1,545,038,022دوالر.

1999
2000
2001
2002

333

2003

432

2004

497

2005

603

2006

848

2007

1,046

2008

1,283

2009

1,545
1,559

2010
2011 Q2

مليون

الودائع

197
214
230
226

بلغت الودائع نهاية يونيو  2011ما قيمته
 1,200,359,528دوالر أميركي ،بالمقارنة مع
 1,250,834,307دوالر نهاية العام .2010

1999
2000
2001
2002

301

2003

390

2004

440

2005

527

2006

737

2007

882

2008

1,086

2009

1,25
1,200

2010
2011 Q2

مليون

التسهيالت المصرفية

80
80
88
71
103

بلغ صافي التسهيالت المصرفية نهاية يونيو
 2011مبلغ  739,214,262دوالر أميركي ،بارتفاع
مقداره  194,187,871عما كانت عليه نهاية
العام  2010وبنسبة زيادة قدرها  .35.63%حيث
كانت  545,026,391دوالر أميركي.

1999
2000
2001
2002
2003
2004

159

2005

232
260
244
285

2006
2007
2008
2009

343
545

2010

739

2011 Q2

مليون

األرباح والخسائر

2.45
2.52
2.57

بلغ صافي أرباح النصف األول من العام  2011مبلغ 16,797,705
دوالر أميركي ،بارتفاع نسبته  ،19.22%عن نفس الفترة من
العام  2010حيث كانت صافي أرباح البنك لنفس الفترة من العام
الماضي  14,089,123دوالر أميركي.

2000
2001

1.09
2.47
5.66

14.68

1999

2002
2003
2004
2005

13.90

2006
2007
2008

14.08

2009
2010 Q2
2010

16.79

2011 Q2
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القوائم المالية المرحلية
الموحدة المختصرة
 30حزيران 2011
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تقرير حول مراجعة القوائم المالية المرحلية المختصرة الموحدة
إلى رئيس وأعضاء مجلس إدارة بنك فلسطين

لقد راجعنا القوائم المالية المرحلية المختصرة الموحدة المرفقة لشركة بنك فلسطين المساهمة العامة
المحدودة (البنك) والتي تتكون من قائمة المركز المالي المرحلية الموحدة كما في  30حزيران 2011
وقائمة الدخل المرحلية الموحدة وقائمة الدخل الشامل المرحلية الموحدة وقائمة التغيرات في حقوق
الملكية المرحلية الموحدة وقائمة التدفقات النقدية المرحلية الموحدة للستة أشهر المنتهية بذلك
التاريخ واإليضاحات حولها .إن مجلس اإلدارة مسؤول عن إعداد وعرض هذه القوائم المالية المرحلية
المختصرة الموحدة وفقاً لمعيار التقارير المالية الدولي  /معيار المحاسبة الدولي رقم « 34التقارير المالية
المرحلية» .إن مسؤوليتنا هي التوصل إلى نتيجة حول هذه القوائم المالية المرحلية الموحدة استناداً
إلى مراجعتنا.

نطاق المراجعة

لقـد جرت مراجعتنا وفقاً للمعيار الدولي المتعلق بعمليات المراجعة «« »2410مراجعة المعلومات المالية
المرحلية من قبل مدقق الحسابات المستقل للمنشأة» .إن عملية مراجعة المعلومات المالية المرحلية
تتمثل في القيام بإستفسارات بشكل أساسي من األشخاص المسؤولين عن األمور المالية والمحاسبية
وتطبيق إجراءات تحليلية وإجراءات مراجعة أخرى .إن نطاق أعمال المراجعة أقل بكثير من نطاق أعمال
التدقيق التي تتم وفقاً لمعايير التدقيق الدولية وبالتالي ال تمكننا أعمال المراجعة من الحصول على
تأكيدات حول كافة األمور الهامة التي من الممكن تحديدها من خالل أعمال التدقيق ،وعليه فإننا ال
نبدي رأي تدقيق حولها.

النتيجة

بنا ًء على مراجعتنا ،لم تسترع انتباهنا أية أمور تجعلنا نعتقد بأن القوائم المالية المرحلية المختصرة
الموحدة المرفقة لم يتم إعدادها ،من كافة النواحي الجوهرية وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي رقم (.)34

فقرة توكيدية

دون التحفظ ،وكما هو مشار إليه في إيضاح رقم ( )14حول القوائم المالية المرحلية المختصرة الموحدة،
لم يتوصل البنك إلى تسويات نهائية مع دوائر الضريبة عن نتائج أعماله لألعوام من  2005وحتى .2010
باإلضافة لذلك ،يقوم البنك بالتخصيص للضرائب وفقاً للقوانين السارية المفعول والمرسوم الرئاسي
الذي يعفي محافظات الجنوب (قطاع غزة) من الضرائب ،وبالتالي فان مخصص الضرائب للفترة من
 2007وحتى  30حزيران  2011ال يشمل نتائج أعمال فروع البنك في قطاع غزة.

رام اهلل  -فلسطين
 11آب 2011

11

قائمة المركز المالي المرحلية الموحدة
كما في  30حزيران 2011

إيضاح

 30حزيران 2011

 31كانون األول 2010

غير مدققة

مدققة

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

الموجودات
نقد وأرصدة لدى سلطة النقد الفلسطينية

4

289.316.640

320.225.462

أرصدة لدى بنوك ومؤسسات مصرفية

5

212.363.388

361.818.124

موجودات مالية للمتاجرة

6

12.544.112

9.620.467

تسهيالت إئتمانية مباشرة

7

739.214.262

545.026.391

موجودات مالية متوفرة للبيع

8

210.258.851

253.325.634

إستثمارات في شركة حليفة

9

11.552.949

9.422.627

إستثمارات عقارية

-

671.413

عقارات وآالت ومعدات

36.107.797

31.168.875

موجودات أخرى

47.752.803

13.759.029

مجموع الموجودات

1.559.110.802

1.545.038.022

المطلوبات وحقوق الملكية
المطلوبات
48.218.351

41.867.735

ودائع سلطة النقد الفلسطينية
ودائع بنوك ومؤسسات مصرفية

10

59.623.728

19.926.307

ودائع العمالء

11

1.149.215.211

1.208.302.323

تأمينات نقدية

12

51.144.317

45.531.980

مخصصات متنوعة

13

11.320.228

9.902.447

مخصصات الضرائب

14

30.772.766

25.803.117

مطلوبات أخرى

26.503.206

29.819.863

مجموع المطلوبات

1.376.797.807

1.381.153.772

حقوق الملكية
120.000.000

100.000.000

1

رأس المال المدفوع

9.034.692

9.034.692

إحتياطي إجباري

15

16.407.381

16.407.381

إحتياطي إختياري

15

88.418

88.418

إحتياطي مخاطر مصرفية عامة

15

12.073.626

8.914.332

إحتياطي التقلبات الدورية

8

4.604.991

4.604.991

إحتياطي موجودات مالية متوفرة للبيع

4.783.081

3.227.041

أرباح مدورة

14.700.705

21.033.056

181.692.894

163.309.911

حقوق جهات غير مسيطرة

620.101

574.339

مجموع حقوق الملكية

182.312.995

163.884.250

مجموع المطلوبات وحقوق الملكية

1.559.110.802

1.545.038.022

عالوة إصدار
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قائمة الدخل المرحلية الموحدة
للستة أشهر المنتهية في  30حزيران 2011
2011

2010

غير مدققة

غير مدققة

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

الفوائد الدائنة

26.173.429

19.045.635

الفوائد المدينة

()3.029.536

()2.083.035

صافي إيرادات الفوائد

23.143.893

16.962.600

صافي إيرادات العموالت

8.832.386

7.238.826

صافي إيرادات الفوائد والعموالت

31.976.279

24.201.426

أرباح عمالت أجنبية

2.961.359

2.331.517

(خسائر) أرباح موجودات مالية للمتاجرة

()172.576

209.494

أرباح موجودات مالية متوفره للبيع

6.454.876

5.687.826

المحرر من الفوائد المعلقة

-

1.500.446

269.712

-

إيرادات أخرى

2.638.400

2.287.705

إجمالي الدخل

44.128.050

36.218.414

إيضاح

9

حصة البنك من أرباح شركة حليفة

المصروفات
نفقات الموظفين

11.993.958

10.137.311

إستهالكات

1.758.148

1.576.898

مخصص تدني تسهيالت ائتمانية

2.000.000

-

مصاريف تشغيلية أخرى

6.467.467

6.442.049

ديون معدومة لم يسبق التخصيص لها

134.071

315.715

غرامات سلطة النقد الفلسطينية

7.052

26.157

إجمالي المصروفات

22.360.696

18.498.130

الربح قبل الضرائب

21.767.354

17.720.284

مصروف الضرائب

()4.969.649

()3.631.161

ربح الفترة

16.797.705

14.089.123

ويعود إلى:
مساهمي البنك

16.826.943

14.077.423

جهات غير مسيطرة

()29.238

11.700

16.797.705

14.089.123

0.14

0.12

الحصة األساسية والمخفضة للسهم من ربح الفترة
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قائمة الدخل الشامل المرحلية الموحدة
للستة أشهر المنتهية في  30حزيران 2011

ربح الفترة

2011

2010

غير مدققة

غير مدققة

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

16.797.705

14.089.123

بنود الدخل الشامل األخرى
أرباح (خسائر) موجودات مالية غير متحققة

1.556.040

()2.782.110

تدني قيمة موجودات مالية متوفرة للبيع

-

547.146

صافي بنود الدخل الشامل األخرى للفترة

1.556.040

()2.234.964

اجمالي الدخل الشامل للفترة

18.353.745

11.854.159

ويعود إلى:
مساهمي البنك

18.382.983

11.842.459

جهات غير مسيطرة

()29.238

11.700

18.353.745

11.854.159

قائمة التغيرات في حقوق الملكية المرحلية الموحدة
للستة أشهر المنتهية في  30حزيران 2011
رأس المال
المدفوع

عالوة إصدار

إجباري

 30حزيران 2011

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

الرصيد في بداية الفترة

100.000.000

9.034.692

16.407.381

اجمالي الدخل الشامل للفترة

-

-

-

المحول إلى احتياطي مخاطر مصرفية

-

-

-

-

-

-

تسديدات رأس المال

-

-

-

توزيعات أسهم (إيضاح )17

20.000.000

-

-

الرصيد في نهاية الفترة (غير مدققة)

120.000.000

9.034.692

16.407.381

 30حزيران 2010

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

الرصيد في بداية الفترة

100.000.000

9.034.692

13.385.156

اجمالي الدخل الشامل للفترة

-

-

-

المحول إلى احتياطي مخاطر مصرفية

-

-

-

عامة

-

-

-

توزيعات أسهم (إيضاح )17

-

-

-

الرصيد في نهاية الفترة (غير مدققة)

100.000.000

9.034.692

13.385.156

عامة
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إختياري

مخاطر مصرفية
عامة

التقلبات الدورية

موجودات مالية
متوفرة للبيع

أرباح مدورة

المجموع

حقوق جهات
غير مسيطرة

مجموع حقوق
الملكلية

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

88.418

8.914.332

4.604.991

3.227.041

21.033.056

163.309.911

574.339

163.884.250

-

-

-

1.556.040

16.826.943

18.382.983

()29.238

18.353.745

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3.159.294

-

-

()3.159.294

-

-

-

-

-

-

-

-

-

75.000

75.000

-

-

-

-

20.000.000

-

-

-

88.418

12.073.626

4.604.991

4.783.081

14.700.705

181.692.894

620.101

182.312.995

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

85.268

5.733.235

-

()1.115.276

23.173.086

150.296.161

583.656

150.879.817

-

-

-

()2.234.964

14.077.423

11.842.459

11.700

11.854.159

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.743.416

-

-

()1.743.416

-

-

-

-

-

-

-

21.400.000

()21.400.000

-

()21.400.000

85.268

7.476.651

-

()3.350.240

14.107.093

140.738.620

595.356

141.333.976
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قائمة التدفقات النقدية المرحلية الموحدة
للستة أشهر المنتهية في  30حزيران 2011
2011

2010

غير مدققة

غير مدققة

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

أنشطة التشغيل
21.767.354

ربح الفترة قبل الضرائب

17.720.284

تعديالت:
إستهالكات

1.758.148

1.576.898

أرباح موجودات مالية

()1.152.906

()2.255.212

تدني استثمارات متوفرة للبيع

-

547.146

مخصص تدني تسهيالت ائتمانية

2.000.000

-

مخصصات متنوعة

1.763.677

1.024.423

حصة البنك من أرباح شركة حليفة

()269.712

-

خسائر (أرباح) واستبعاد عقارات وآالت ومعدات

7.416

()1.381

التغير في الموجودات والمطلوبات

25.873.977

18.612.158

تسهيالت إئتمانية مباشرة

()196.187.871

()113.099.343

متطلبات اإلحتياطي النقدي اإللزامي

9.016.693

()4.947.951

موجودات أخرى

()33.993.774

()23.015.715

ودائع العمالء

()59.087.112

117.163.402

تأمينات نقدية

5.612.337

5.026.525

مطلوبات أخرى

()3.090.501

7.052.826

عوائد أسهم مقبوضة

578.844

1.031.642

مخصصات متنوعة مدفوعة

()345.896

()22.171

صافي النقد (المستخدم في) من أنشطة التشغيل

()251.623.303

7.801.373

أنشطة اإلستثمار
شراء موجودات مالية متوفرة للبيع

()35.710.382

()17.575.632

شراء موجودات مالية للمتاجرة

()4.533.702

()1.794.819

بيع موجودات مالية للمتاجرة ومتوفرة للبيع

82.517.324

10.153.366

استثمارات محتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق

-

إستثمار في شركة حليفة

()1.860.610

()17.459.603

شراء عقارات وآالت ومعدات

()6.105.478

()3.318.892

بيع عقارات وآالت ومعدات

72.405

2.828

صافي النقد من (المستخدم في) أنشطة االستثمار

34.379.557

()29.992.752

أنشطة التمويل
توزيعات أرباح نقدية

()226.156

()18.033.916

تسديدات جهات غير مسيطرة في رأس مال شركة تابعة

75.000

-

صافي النقد المستخدم في من أنشطة التمويل

()151.156

()18.033.916

()217.394.902

()40.225.295

النقص في النقد وما في حكمه
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النقد وما في حكمه في بداية الفترة

503.821.812

507.725.468

النقد وما في حكمه في نهاية الفترة

286.426.910

467.500.173
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إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية المختصرة الموحدة
 03حزيران 2011

 .1عــام
تأسس بنك فلسطين (البنك) عام  1960وسجل في مدينة غزة في فلسطين ،كشركة مساهمة عامة محدودة المسؤولية تحت رقم ( )563200096بموجب
قانون الشركات لسنة  1929وتعديالته الالحقة .تم بتاريخ  15نيسان  2007تغيير على اسم البنك من شركة مساهمة عامة محدودة المسؤولية الى شركة
مساهمة عامة محدودة.
يتألف رأسمال البنك المصرح به من  200مليون سهم بقيمة اسمية دوالر أمريكي واحد للسهم .بلغ رأس المال المدفوع  120مليون دوالر أمريكي كما في 30
حزيران .2011
تم إدراج أسهم البنك للتداول في سوق فلسطين لألوراق المالية خالل عام .2005
من أهم غايات البنك القيام بجميع أعمال البنوك وتشمل هذه األعمال فتح الحسابات الجارية واإلعتمادات وقبول الودائع واألمانات وإقراض األموال من خالل
فروعه المنتشرة في فلسطين وعددها  19فرعاً باالضافه الى  25مكتباً.
بلغ عدد موظفي البنك (إدارة وفروع فلسطين) كما في  30حزيران  )1.015( 2011موظفاً.
تم إقرار هذه القوائم المالية المرحلية المختصرة الموحدة من قبل مجلس إدارة البنك بتاريخ  11آب .2011

 .2القوائم المالية الموحدة
تمثل القوائم المالية المرحلية الموحدة القوائم المالية المرحلية لشركة بنك فلسطين وشركاته التابعة كما في  30حزيران .2011
تم توحيد القوائم المالية لشركة الوساطة لألوراق المالية (شركة الوساطة  /شركة تابعة) وشركة  2000لإلستثمار (شركة  / 2000شركة تابعة) وشركة بال بي
ألنظمة الدفع المسبق (شركة بال بي  /شركة تابعة) مع القوائم المالية للبنك على أساس تجميع كل بند من موجودات ومطلوبات ونتائج أعمال البنك مع بنود
موجودات ومطلوبات ونتائج أعمال الشركات التابعة ،بعد استبعاد كافة أرصدة الحسابات الجارية والمعامالت فيما بين البنك والشركات التابعة.
الشركات التابعة هي الشركات التي يمتلك البنك القدرة على التحكم في سياساتها المالية والتشغيلية .يعمل البنك وشركاته التابعة في مناطق السلطة
الفلسطينية.
لقد كانت نسب ملكية البنك المباشرة وغير المباشرة في رأس مال شركاته التابعة كما يلي:

نسبة الملكية

رأس المال

%

دوالر أمريكي

الشركة

بلد المنشأ

2011

2010

2011

2010

شركة الوساطة

فلسطين

87

87

3.560.000

3.560.000

شركة 2000

فلسطين

100

100

100.000

100.000

شركة بال بي*

فلسطين

85

425.000

يبلغ رأسمال شركة بال بي  1مليون سهم بقيمة إسمية قدرها دوالر أمريكي للسهم الواحد ويملك البنك ما نسبته  85%منها .هذا ومن المتوقع أن تباشر شركة
بال بي أعمالها التجارية في النصف الثاني من عام .2011

تشكل اإليضاحات المرفقة من  1إلى  24جزءاً من هذه القوائم المالية الموحدة وتقرأ معها
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 .3أسس اإلعداد والسياسات المحاسبية
أسس إعداد القوائم المالية الموحدة
تم إعداد القوائم المالية المرحلية المرفقة كما في  30حزيران  2011وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي رقم « 34التقارير المالية المرحلية» ووفقاً لتعليمات سلطة
النقد الفلسطينية.
تم إعداد القوائم المالية وفقاً لمبدأ الكلفة التاريخية باستثناء الموجودات المالية للمتاجرة والموجودات المالية المتوفرة للبيع التي تظهر بالقيمة العادلة بتاريخ
القوائم المالية.
إن الدوالر األمريكي هو عملة إظهار القوائم المالية والذي يمثل العملة الرئيسية للبنك.
ال تتضمن القوائم المالية المرحلية المختصرة الموحدة كافة المعلومات واإليضاحات المطلوبة إلعداد القوائم المالية السنوية ويجب قراءتها مع القوائم المالية
الموحدة السنوية للبنك كما في  31كانون األول  .2010كذلك إن نتائج أعمال الستة أشهر المنتهية في  30حزيران  2011ال تمثل بالضرورة مؤشراً على النتائج
المتوقعة للسنة المالية التي ستنتهي في  31كانون األول .2011

التغييرات في السياسات المحاسبية
إن السياسات المحاسبية المتبعة في إعداد القوائم المالية المرحلية المختصرة الموحدة للبنك متوافقة مع تلك التي تم استخدامها إلعداد القوائم المالية
الموحدة كما في  31كانون األول  ،2010باستثناء قيام البنك بتطبيق المعايير والتفسيرات المعدلة التالية خالل الفترة:
•معيار المحاسبة الدولي رقم  – 24معامالت مع جهات ذات عالقة (المعدل)
•معيار المحاسبة الدولي رقم  – 32األدوات المالية :العرض (المعدل)
التفسير رقم  :14الدفعات المقدمة للحد األدنى لمتطلبات التمويل (المعدل)
أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية المعايير التالية والتي ال تزال غير نافذة المفعول ولم يتم تبنيها بعد من قبل البنك:
•معيار التقارير المالية الدولية  – 9األدوات المالية
•معيار التقارير المالية الدولية  – 10القوائم المالية الموحدة
•معيار التقارير المالية الدولية  – 11الترتيبات المشتركة
•معيار التقارير المالية الدولية  – 12اإلفصاح عن الحصص في المنشآت األخرى
•معيار التقارير المالية الدولية  – 13قياس القيمة العادلة
•ستصبح هذه المعايير سارية المفعول في األول من كانون ثاني .2013

 .4نقد وأرصدة لدى سلطة النقد الفلسطينية
يشمل هذا البند ما يلي:

نقد في الصندوق

 30حزيران 2011

 31كانون األول 2010

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

179.321.297

178.412.674

أرصدة لدى سلطة النقد الفلسطينية:
حسابات جارية وتحت الطلب

184.304

22.690.056

ودائع ألجل

2.400.000

2.695.000

متطلبات اإلحتياطي اإللزامي النقدي

107.411.039

116.427.732

289.316.640

320.225.462

•يتعين على البنك وفقاً لتعميم سلطة النقد الفلسطينية رقم ( )2010/67اإلحتفاظ لدى سلطة النقد الفلسطينية بإحتياطي إلزامي نقدي مقيد السحب
بنسبة  9%من كافة ودائع العمالء .يتم احتساب اإلحتياطيات اإللزامية في نهاية كل شهر.
•ال تدفع سلطة النقد الفلسطينية للبنوك أية فوائد على أرصدة اإلحتياطي النقدي والحسابات الجارية.
•تدفع سلطة النقد الفلسطينية فوائد على الودائع ألجل وفقاً ألسعار الفائدة السائدة في السوق وذلك بعد خصم عمولة بنسبة ربع في المائة.
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 .5أرصدة لدى بنوك ومؤسسات مصرفية
يشمل هذا البند ما يلي:
 30حزيران 2011

 31كانون األول 2010

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

بنوك ومؤسسات مصرفية داخل فلسطين:
حسابات جارية

412.607

191.354

412.607

191.354

بنوك ومؤسسات مصرفية خارج فلسطين:
حسابات جارية

109.932.265

115.658.678

ودائع تستحق خالل فترة ثالثة أشهر فأقل

102.018.516

245.968.092

211.950.781

361.626.770

212.363.388

361.818.124

•بلغت األرصدة لدى البنوك والمؤسسات المصرفية التي ال تتقاضى فوائد كما في  30حزيران  2011و 31كانون األول  2010مبلغ  35.686.615دوالر
أمريكي ومبلغ  80.820.841دوالر أمريكي ،على التوالي.
•بلغت األرصدة مقيدة السحب كما في  30حزيران  2011و 31كانون األول  2010مبلغ  601.198دوالر أمريكي و 600.758دوالر أمريكي ،على التوالي.
تمثل األرصدة مقيدة السحب تأمينات نقدية لدى شركة فيزا وماستر كارد.

 .6موجودات مالية للمتاجرة
 30حزيران 2011

 31كانون األول 2010

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

أسهم مدرجة في بورصة فلسطين

10.640.048

7.794.199

سندات مدرجة في أسواق مالية أجنبية

1.904.064

1.826.268

12.544.112

9.620.467

تشكل اإليضاحات المرفقة من  1إلى  24جزءاً من هذه القوائم المالية الموحدة وتقرأ معها
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 .7تسهيالت إئتمانية مباشرة
يشمل هذا البند ما يلي:

 30حزيران 2011
دوالر أمريكي

 31كانون األول 2010
دوالر أمريكي

األفراد
قروض

212.386.324

163.411.604

حسابات جارية مدينة

5.109.987

6.083.438

بطاقات ائتمان

25.526.511

22.329.992

حسابات المكشوفين بالطلب

23.486.287

27.177.756

الشركات الكبرى
قروض

118.469.192

106.388.762

حسابات جارية مدينة

47.366.265

43.982.522

حسابات المكشوفين بالطلب

27.019.967

23.834.665

مؤسسات صغيرة ومتوسطة
قروض

14.103.849

10.244.625

حسابات جارية مدينة

186.347

189.780

حسابات المكشوفين بالطلب

205.315

300.563

الحكومة والقطاع العام
قروض

44.763.435

28.190.227

حسابات جارية مدينة

230.640.382

120.889.464

749.263.861

553.023.398

فوائد وعموالت معلقة

()533.627

()554.683

مخصص تدني تسهيالت إئتمانية مباشرة

()9.515.972

()7.442.324

739.214.262

545.026.391

الفوائد المعلقة
فيما يلي ملخص الحركة على الفوائد المعلقة:
 30حزيران 2011

 31كانون األول 2010

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

الرصيد في بداية الفترة  /السنة

554.683

2.045.241

فوائد معلقة حولت لإليرادات

-

()1.500.446

فوائد معلقة تم شطبها

()19.128

()26.062

()1.928

35.950

533.627

554.683

فروقات عملة
الرصيد في نهاية الفترة  /السنة
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مخصص تدني التسهيالت اإلئتمانية
فيما يلي ملخص الحركة على مخصص تدني التسهيالت اإلئتمانية:

 30حزيران 2011

 31كانون األول 2010

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

الرصيد في بداية الفترة  /السنة

7.442.324

7.174.445

إضافات

2.000.000

-

فروقات عملة

73.648

267.879

الرصيد في نهاية الفترة  /السنة

9.515.972

7.442.324

 .8موجودات مالية متوفرة للبيع
تشمل الموجودات المالية المتوفرة للبيع ما يلي:

 31كانون األول 2010

 30حزيران 2011
محلي

أجنبي

مجموع

محلي

أجنبي

مجموع

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

أسهم مدرجة في أسواق مالية

-

17.439.454

17.439.454

-

16.255.732

16.255.732

أسهم غير مدرجة في أسواق مالية *

4.000.000

-

4.000.000

4.000.000

-

4.000.000

سندات مالية مدرجة في أسواق مالية

-

133.884.931

133.884.931

-

156.060.508

156.060.508

أذونات خزينة حكومية

-

54.589.563

54.589.563

-

76.477.965

76.477.965

محافظ إستثمارية

-

344.903

344.903

-

531.429

531.429

4.000.000

206.258.851

210.258.851

4.000.000

249.325.634

253.325.634

* تظهر هذه الموجودات المالية بالكلفة بسبب عدم إمكانية تحديد قيمتها العادلة بشكل موثوق وعدم إمكانية التنبؤ بتدفقاتها النقدية المستقبلية.
بشكل جوهري عن قيمتها الدفترية.
تعتقد إدارة البنك بأن القيمة العادلة لهذه الموجودات ال تختلف
ٍ

لقد كانت الحركة على إحتياطي موجودات مالية متوفرة للبيع كما يلي:
 30حزيران 2011

 31كانون األول 2010

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

رصيد بداية الفترة /السنة

3.227.041

()1.115.276

أرباح (خسائر) غير متحققة

1.556.040

()3.644.658

أرباحموجوداتماليةغيرمتحققةومُعادتصنيفهامنإستثماراتمحتفظبهاحتىتاريخاإلستحقاق

-

5.093.245

إسترداد خسائر موجودات مالية غير متحققة مُعاد تصنيفها إلى إستثمار في شركة حليفة

-

2.346.584

التدني في قيمة موجودات مالية متوفرة للبيع المثبتة في قائمة الدخل

-

547.146

رصيد نهاية الفترة /السنة

4.783.081

3.227.041

تشكل اإليضاحات المرفقة من  1إلى  24جزءاً من هذه القوائم المالية الموحدة وتقرأ معها
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 .9إستثمارات في شركة حليفة
فيما يلي تفاصيل اإلستثمار في الشركة الحليفة كما في  30حزيران  2011و  31كانون األول :2010
الملكية

 30حزيران 2011

 31كانون األول 2010

الشركة

بلد التأسيس

٪

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

شركة البنك اإلسالمي العربي

فلسطين

20

11.858.211

9.997.601

تمثل الزيادة في إستثمار البنك في شركة حليفة حصة البنك في الزيادة في رأسمال البنك اإلسالمي العربي من خالل اإلكتتاب الخاص الذي تم خالل الفترة .كما
بلغت حصة البنك من أرباح الشركة الحليفة مبلغ  269.722دوالر أمريكي خالل الفترة.

 .10ودائع بنوك ومؤسسات مصرفية
يشمل هذا البند ما يلي:
 30حزيران 2011

 31كانون األول 2010

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

بنوك ومؤسسات مصرفية محلية:
ودائع تستحق خالل فترة ثالثة أشهر أو أقل

59.165.695

14.000.000

59.165.695

14.000.000

بنوك ومؤسسات مصرفية خارجية:
حسابات جارية وتحت الطلب

458.033

5.926.307

458.033

5.926.307

59.623.728

19.926.307

 .11ودائع العمالء
يشمل هذا البند ما يلي:
 30حزيران 2011

 31كانون األول 2010

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

حسابات جارية تحت الطلب

483.035.320

538.430.648

ودائع التوفير

399.813.640

379.725.790

ودائع ألجل خاضعة إلشعار

266.366.251

290.145.885

1.149.215.211

1.208.302.323

 .12تأمينات نقدية
يشمل هذا البند تأمينات نقدية مقابل:
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 30حزيران 2011

 31كانون األول 2010

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

تسهيالت إئتمانية مباشرة

17.096.600

14.015.035

تسهيالت إئتمانية غير مباشرة

28.104.860

26.265.455

أخرى

5.942.857

5.251.490

51.144.317

45.531.980
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 .13مخصصات متنوعة
يشمل هذا البند المخصصات التالية:
نسبة الملكية
دوالر أمريكي

رأس المال
دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

 30حزيران 2011
تعويض نهاية الخدمة

8.386.575

1.763.677

()345.896

9.804.356

مخصص قضايا

1.515.872

-

-

1.515.872

 31كانون األول 2010
تعويض نهاية الخدمة

9.902.447

1.763.677

()345.896

11.320.228

مخصص قضايا

5.708.374

2.834.561

()156.360

8.386.575

3.505.872

-

()1.990.000

1.515.872

9.214.246

2.834.561

()2.146.360

9.902.447

 .14مخصصات الضرائب
لقد كانت الحركة على حساب مخصصات الضرائب خالل الفترة المنتهية في  30حزيران  2011والسنة المنتهية في  31كانون األول  ،2010كما يلي:
 30حزيران 2011

 31كانون األول 2010

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

رصيد بداية الفترة  /السنة

25.803.117

18.190.481

التخصيص للفترة  /للسنة

4.969.649

7.612.636

رصيد نهاية الفترة  /السنة

30.772.766

25.803.117

فيما يلي ملخص تسوية الربح المحاسبي مع الربح الضريبي للبنك:
 30حزيران 2011

 31كانون األول 2010

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

الربح المحاسبي للبنك

21.687.047

37.732.105

ارباح غير خاضعة للضريبة

()1.293.182

()7.124.957

مصروفات غير مقبولة ضريبياً

4.341.077

6.502.849

إجمالي الربح الخاضع لضريبة القيمة المضافة

24.734.942

37.109.997

صافي الربح الخاضع لضريبة القيمة المضافة*

19.970.591

28.111.541

ينزل :ضريبة القيمة المضافة القانونية ()14.5%

()2.529.027

()3.559.977

ضريبة القيمة المضافة على الرواتب

()1.170.749

()2.200.500

الربح الخاضع لضريبة الدخل

16.270.815

22.351.064

ضريبة الدخل القانونية للبنك ()15%

2.440.622

3.352.660

المخصص المحتسب للبنك للفترة  /للسنة

4.969.649

6.912.637

المخصص المكون

4.969.649

7.612.637

نسبة الضريبة الفعلية

23%

20%

تشكل اإليضاحات المرفقة من  1إلى  24جزءاً من هذه القوائم المالية الموحدة وتقرأ معها
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* يمثل هذا البند الربح الخاضع للضرائب لفروع وعمليات البنك التى تعمل في محافظات الشمال (مناطق الضفة الغربية) وذلك إستناداً إلى المرسوم الرئاسي
الصادر بتاريخ  26حزيران  2007والخاص بإعفاء كافة مكلفي الضرائب في المحافظات الجنوبية (قطاع غزة) من ضريبة الدخل وضريبة القيمة المضافة .هذا
ويتم توزيع إيرادات ومصروفات فروع البنك وفقاً لتقديرات محددة من قبل اإلدارة.
حتى تاريخ هذه القوائم المالية المرحلية الموحدة لم يتوصل البنك إلى تسويات نهائية مع دائرتي ضريبة الدخل والقيمة المضافة عن نتائج أعماله منذ عام
 2005وحتى عام .2010

 .15اإلحتياطيات
اإلحتياطي اإلجباري
وفقاً لقانون الشركات وقانون المصارف يقتطع ما نسبته 10 %من األرباح الصافية سنوياً تخصص لحسـاب اإلحتياطي اإلجباري .ال يجوز وقف هـذا االقتطاع قبل
أن يبلغ مجموع المبالغ المتجمعة لهذا الحساب ما يعـادل رأسمال البنك ال يجوز وقف هذا اإلقتطاع قبل أن يبلغ مجموع المبالغ المتجمعة لهذا الحساب ما يعادل
رأسمال البنك .ال يجوز توزيع اإلحتياطي اإلجباري على المساهمين إال بموافقة مسبقة من سلطة النقد الفلسطينية .لم يقم البنك بإقتطاع اإلحتياطي اإلجباري
حيث أن هذه القوائم المالية مرحلية.

اإلحتياطي اإلختياري
يمثل اإلحتياطي اإلختياري ما يتم إقتطاعه من قبل الشركات التابعة بما نسبته  10%من األرباح الصافية بعد الضرائب سنوياً وفقاً للنظام الداخلي لهذه
الشركات .لم تقم الشركات التابعة بإقتطاع إحتياطي إختياري خالل الفترة .إحتياطي مخاطر مصرفية عامة.
يمثل هذا البند قيمة إحتياطي المخاطر الذي يتم اقتطاعه وفقاً لتعليمات سلطة النقد الفلسطينية رقم ( )5/2008بنسبة  1.5%من التسهيالت اإلئتمانية
المباشرة بعد طرح مخصص تدني التسهيالت االئتمانية والفوائد المعلقة و 0.5%من التسهيالت اإلئتمانية غير المباشرة بعد طرح الشيكات تحت التحصيل
والكفاالت المقبولة والسحوبات المقبولة المكفولة المتعلقة باالعتمادات الواردة والمشتقات المالية .ال يجوز استخدام أي جزء من إحتياطي المخاطر أو تخفيضه
على أي وجه إال بموافقة مسبقة من سلطة النقد الفلسطينية.

إحتياطي التقلبات الدورية
يمثل هذا البند قيمة إحتياطي المخاطر الذي يتم اقتطاعه وفقاً لتعليمات سلطة النقد الفلسطينية رقم ( )1/2011بنسبة  15%من األرباح الصافية السنوية بعد
الضرائب لتدعيم رأسمال المصرف ولمواجهة المخاطر المحيطة بالعمل المصرفي .ال يجوز استخدام أي جزء من إحتياطي التقلبات الدورية أو تخفيضه على أي
وجه إال بموافقة مسبقة من سلطة النقد الفلسطينية .لم يقم البنك بإقتطاع إحتياطي التقلبات الدورية كون هذه القوائم المالية مرحلية.

 .16عالوة إصدار
أقرت الهيئة العامة غير العادية للبنك في جلستها التي انعقدت في  6نيسان  2007طرح  13مليون سهم لإلكتتاب الثانوي مقصوراً على مساهمي البنك فقط
بقيمة إسمية مقدارها دوالر أمريكي واحد للسهم وعالوة إصدار بقيمة ( )0.05دوالر أمريكي للسهم ،بمجموع عالوة إصدار قدرها  650.000دوالر أمريكي.
كذلك أقر مجلس إدارة البنك في جلسته التي انعقدت في  15حزيران  2008إدخال مؤسسة التمويل الدولية كشريك إستراتيجي للبنك بمساهمة  5%من رأس
مال البنك المدفوع أي ما يعادل  4.070.239سهماً بقيمة إسمية مقدارها دوالر أمريكي واحد للسهم وعالوة إصدار بقيمة ( )2.06دوالر أمريكي للسهم الواحد،
بمجموع عالوة إصدار قدرها  8.384.692دوالر أمريكي.

 .17توزيعات أسهم
أقرت الهيئة العامة للبنك في جلستها التي انعقدت في  29نيسان  2011توزيع أرباح بمبلغ  20مليون دوالر أمريكي عن نتائج أعمال البنك لعام  2010كأسهم
مجانية على مساهمي البنك ٌ
كل بنسبة ما يملكه من أسهم البنك.
أقرت الهيئة العامة للبنك في جلستها التي انعقدت في  30نيسان  2010توزيع أرباح نقدية بمبلغ  21.400.000دوالر أمريكي وهو ما يعادل  21.4%من رأس
المال المدفوع وذلك عن نتائج أعمال البنك لعام .2009
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 .18النقد وما في حكمه
يتكون النقد وما في حكمه الظاهر في قائمة التدفقات النقدية المرحلية الموحدة من المبالغ المبينة في قائمة المركز المالي المرحلية الموحدة كما يلي:

نقد وأرصدة لدى سلطة النقد الفلسطينية

 30حزيران 2011

 30حزيران 2010

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

289.316.640

226.040.175

يضاف:
أرصدة لدى بنوك ومؤسسات مصرفية تستحق خالل  3أشهر

212.363.388

375.503.982

501.680.028

601.544.157

يُنزل:
ودائع وأرصدة سلطة النقد الفلسطينية

()48.218.351

()30.255.562

ودائع وأرصدة بنوك ومؤسسات مصرفية

()59.623.728

()8.736.747

متطلبات اإلحتياطي اإللزامي النقدي

()107.411.039

()95.051.675

286.426.910

467.500.173

 .19الحصة االساسية والمخفضة للسهم من ربح الفترة

ربح الفترة
المتوسط المرجح لعدد األسهم المكتتب بها خالل الفترة
الحصة األساسية والمخفضة للسهم من ربح الفترة

 30حزيران 2011

 30حزيران 2010

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

16.797.705

14.089.123

سهم

سهم

120.000.000

120.000.000

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

0.14

0.12

 .20معامالت مع جهات ذات عالقة
يعتبر البنك المساهمين الرئيسيين وأعضاء مجلس االدارة واإلدارة العليا وأية شركات يسيطرون عليها أو لهم القدرة على التأثير بها كجهات ذات عالقة .تمت
خالل الفترة  /السنة معامالت مع هذه الجهات تمثلت في ودائع وتسهيالت إئتمانية ممنوحة كما يلي:
30حزيران2011
أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية

مساهمون رئيسيون

أخرى

المجموع

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

بنود قائمة المركز المالي:
تسهيالت إئتمانية مباشرة

3.753.526

6.325.007

4.180.323

14.258.856

ودائع

265.266

400.027

469.430

1.134.723

إلتزامات محتملة:
اعتمادات

197.412

-

-

197.412

كفاالت

466.404

-

-

466.404

سقوف غير مستغلة

1.877.455

-

315.201

2.192.656
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 31كانون األول 2010
أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية

مساهمون رئيسيون

أخرى

المجموع

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

بنود قائمة المركز المالي:
تسهيالت إئتمانية مباشرة

8.444.629

4.500.000

3.445.009

16.389.638

ودائع

1.266.173

-

1.243.587

2.509.760

إلتزامات محتملة:
اعتمادات

50.457

-

-

50.457

كفاالت

2.137.099

-

156.042

2.293.141

سقوف غير مستغلة

1.598.943

-

139.002

1.737.945

30حزيران2011
أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية

مساهمون رئيسيون

أخرى

المجموع

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

بنود قائمة الدخل:
فوائد وعموالت مقبوضة

40.698

441.900

59.919

542.517

فوائد وعموالت مدفوعة

2.848

-

901

3.749

30حزيران2010
أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية

مساهمون رئيسيون

أخرى

المجموع

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

بنود قائمة الدخل:
فوائد وعموالت مقبوضة

22.776

20.036

75.571

118.383

فوائد وعموالت مدفوعة

10.559

35.322

15.621

61.502

يشكل صافي التسهيالت اإلئتمانية المباشرة الممنوحة لجهات ذات عالقة كما في  30حزيران  2011و  31كانون األول  2010ما نسبته  1.92%و  3%على
التوالي من صافي التسهيالت اإلئتمانية المباشرة.
يشكل صافي التسهيالت اإلئتمانية المباشرة الممنوحة لجهات ذات عالقة كما في  30حزيران  2011و  31كانون األول  2010ما نسبته  12.63%و  16%على
التوالي من قاعدة رأسمال البنك.
تتراوح أسعار الفائدة على التسهيالت المباشرة بالدوالر األمريكي بين  2%إلى .14.40%
تتراوح أسعار الفائدة على التسهيالت المباشرة بالشيكل اإلسرائيلي بين  10%إلى .16%
تتراوح أسعار الفائدة على الودائع بالدوالر األمريكي بين  0.75%إلى .1.25%
فيما يلي ملخص لمنافع (رواتب ومكافآت ومنافع أخرى) اإلدارة التنفيذية العليا:
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 30حزيران 2011

 30حزيران 2010

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

المدير العام

147.540

143.853

حصة اإلدارة العليا من الرواتب والمصاريف المتعلقة بها

336.764

300.658

حصة اإلدارة العليا من تعويض نهاية الخدمة

21.616

25.469

بدل حضور جلسات مجلس اإلدارة

1.687

2.068
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 .21التحليل القطاعي
 .1معلومات عن قطاعات أعمال
ألغراض إدارية تم توزيع أنشطة البنك إلى ثالثة قطاعات أعمال رئيسية:
حسابات األفراد :يشمل متابعة ودائع العمالء األفراد ومنحهم القروض والديون والبطاقات االئتمانية وخدمات أخرى.
حسابات المؤسسات :يشمل متابعة الودائع والتسهيالت اإلئتمانية والخدمات المصرفية األخرى الخاصة بالعمالء من المؤسسات.
الخزينة :يشمل هذا القطاع تقديم خدمات التداول والخزينة وإدارة أموال البنك واإلستثمارات.
الحكومة والقطاع العام :يشمل هذا القطاع متابعة الودائع والتسهيالت اإلئتمانية والخدمات المصرفية للقطاع العام والحكومي.
فيما يلي معلومات قطاعات األعمال موزعة حسب األنشطة:
المجموع
خدمات
مصرفية
لألفراد

خدمات
مصرفية
للشركات

الخزينة

حكومة وقطاع
عام

أخرى

 30حزيران
2011

 30حزيران
2010

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

إجمالي اإليرادات

15.129.503

12.318.678

10.148.971

6.603.322

2.957.112

47.157.586

38.301.449

نتائج أعمال القطاع

13.421.456

11.687.992

9.458.167

6.603.322

2.957.112

44.128.050

35.613.869

مصاريف غير موزعة

-

-

-

-

-

()22.360.696

()18.498.130

الربح قبل الضرائب

-

-

-

-

-

21.767.354

17.720.284

مصروف الضرائب

-

-

-

-

-

()4.969.649

()3.631.161

ربح الفترة

-

-

-

-

-

16.797.705

14.089.123

معلومات أخرى
استهالكات

-

-

-

-

-

1.758.148

1.576.898

مصاريف رأسمالية

-

-

-

-

-

6.105.478

3.318.892

إجمالي موجودات القطاع

96.450.523 275.403.817 401.560.424 529.236.528 256.459.510

1.545.038.022 1.559.110.802

إجمالي مطلوبات القطاع

66.969.026 129.662.476

1.381.153.772 1.376.797.807

 30حزيران  30 2011حزيران2010
- 485.384.724 694.781.581

 .2معلومات التوزيع الجغرافي
يمثل هذا اإليضاح التوزيع الجغرافي ألعمال البنك .يمارس البنك نشاطاته بشكل رئيسي في فلسطين والتي تمثل األعمال المحلية وكذلك يمارس البنك
نشاطات دولية والتي تمثل األعمال الدولية.
فيما يلي توزيع اإليرادات والموجودات للبنك حسب القطاع الجغرافي:
محلي

إجمالي اإليرادات

دولي

 30حزيران 2011

 30حزيران 2010

 30حزيران 2011

 30حزيران 2010

 30حزيران 2011

 30حزيران 2010

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

40.672.886

31.973.400

6.484.700

6.328.049

47.157.586

38.301.449

محلي

مجموع الموجودات

المجموع

المجموع

دولي

 30حزيران 2011

 30حزيران 2010

 30حزيران 2011

 30حزيران 2010

 30حزيران 2011

 30حزيران 2010

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

1.130.195.940

933.437.105

428.914.862

428.914.862

1.559.110.802

1.545.038.022
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 .22إدارة رأس المال
إن الهدف الرئيسي من إدارة رأس مال البنك هو الحفاظ على نسب رأس مال مالئمة بشكل يدعم نشاط البنك ويُعظم حقوق المساهمين.
يقوم البنك بإدارة هيكلة رأس المال وإجراء التعديالت الالزمة عليها في ضوء تغيرات الظروف اإلقتصادية وطبيعة العمل .لم يقم البنك بإجراء أية تعديالت على
األهداف والسياسات واإلجراءات المتعلقة بهيكلة رأس المال خالل الفترة الحالية والسنة السابقة ،باستثناء زيادة راس المال بمبلغ  20مليون دوالر أمريكي خالل
عام  2011من خالل توزيعات أرباح على شكل أسهم عينية ليصبح رأس المال  120مليون دوالر أمريكي.
يتم احتساب نسبة كفاية رأس المال وفقاً لتعليمات سلطة النقد الفلسطينية المستندة لمقررات بازل ،وفيما يلي نسبة كفاية رأس المال للفترة مقارنة بالنسبة
السابقة:
 31كانون األول 2010

 30حزيران 2011
المبلغ

نسبته إلى
الموجودات

نسبته إلى
الموجودات
المرجحة بالمخاطر

المبلغ

نسبته إلى
الموجودات

نسبته إلى
الموجودات
المرجحة بالمخاطر

دوالر أمريكي

%

%

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

رأس المال التنظيمي

110.528.828

7.10

13.85

94.998.297

6.15

12.88

رأس المال األساسي

120.000.000

7.70

14.99

100.000.000

6.47

13.56

 .23إرتباطات والتزامات محتملة
على البنك بتاريخ القوائم المالية التزامات محتملة مقابل ما يلي:
 30حزيران 2011

 31كانون األول 2010

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

كفاالت

105.356.697

101.576.689

إعتمادات

22.449.640

22.943.640

قبوالت

12.520.944

6.999.005

سقوف تسهيالت غير مستغلة

42.300.599

8.600.498

182.627.880

140.119.832

 .24القضايا المقامة على البنك
بلغ عدد القضايا المقامة على البنك  22قضية كما في  30حزيران  2011وذلك ضمن النشاط الطبيعي للبنك .بلغت قيمة القضايا ما يعادل  3.328.588دوالر
أمريكي ومبلغ  1.252.525دوالر أمريكي كما في  30حزيران  2011و 31كانون األول  ،2010على التوالي.
وفي تقدير إدارة ومحامي البنك فإنه لن يترتب على البنك أية إلتزامات لقاء هذه القضايا بإستثناء ما تم تخصيصه لمواجهتها.
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