نبذة عن بنك فلسطين
تأسس بنك فلسطين في العام  1960بمدينة
غزة ،وباشر أعماله في العاشر من شباط عام
 1961كمؤسسة مالية رائدة تسعى للنهوض
بمستوى الخدمات المصرفية في فلسطين
بتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة ،الى
أن توسعت خدماته لتلبي جميع االحتياجات
المالية لمختلف الشرائح والقطاعات
االقتصادية.
يعد بنك فلسطين اليوم من أكبر البنوك
الوطنية ،واألكثر انتشارا بعدد فروع وصل
الى  48فرعا ومكتبا ،باإلضافة الى ما يزيد
عن  104صراف آلي منتشرة في مختلف
محافظات الوطن .وبكادر بلغ عدده 1156
موظفة وموظف ،يعملوا على خدمة أكثر
من  600,000عميل من األفراد والشركات
والمؤسسات بمختلف أنواعها وأحجامها
باإلضافة الى الفلسطينيين المغتربين .كما
ودائما يعمل بنك فلسطين على مواكبة
التطورات التكنولوجية والمعلوماتية في مجال
الخدمات المصرفية ،ويساهم في عملية البناء
والتنمية وفقاً ألفضل السياسات والممارسات
العالمية ،بما يلبي متطلبات الحوكمة
الرشيدة والدقة والشفافية.

ويمتلك بنك فلسطين المركز الوحيد
إلصدار وقبول بطاقات االئتمان والخصم في
فلسطين .حيث يعتبر المصدر الوحيد لهذه
البطاقات بكافة أنواعها
(Cash Card, Easy Life, Visa, Visa
 ،)Electron, MasterCardمن خالل مركز
مختص في فلسطين يعمل منذ العام .1999
حصل «بنك فلسطين» على جوائز محلية
ودولية تقديرا لدوره وتميزه بتقديم
الخدمات ،من أبرزها؛ جائزة ،Euromoney
و.Global Finance
في عام  ،2005أدرج سهم بنك فلسطين
للتداول في البورصة الفلسطينية ،وأصبح
اآلن ثاني أكبر الشركات المدرجة حيث تبلغ
قيمته السوقية ما يزيد عن  ٪ 15من القيمة
السوقية اإلجمالية للبورصة.
وفي عام  2007أسس البنك شركة الوساطة
لألوراق المالية ،لتكون الذراع االستثماري
للبنك ،كما تعمل الشركة على تقديم خدمات
البيع والشراء ألسهم الشركات المدرجة
في بورصة فلسطين وبورصات أخرى في

الشرق األوسط .حيث حصلت لفترات متتالية
على المركز األول كأنشط الشركات في
استقطاب المستثمرين وضمن تصنيف حجم
التداول (من بين ثماني شركات وساطة في
فلسطين).
أما في العام  2011فقد أسس البنك شركة
® PalPayلتسهيل عمليات الشراء لمختلف
السلع ،ودفع فواتير الخدمات ،وشحن الهواتف
بمختلف أنواعها من خالل أكبر شبكة يمتلكها
البنك لنقاط البيع اإللكترونية الذي يزيد
عددها عن  5000نقطة بيع موزعة على
المحال التجارية والفنادق والمطاعم ومراكز
اإلتصاالت والخدمات العامة.
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أداء متميــز

من أكبـر شبكـة مصرفيــة في فلسطيــن
جائزة “التميز كأفضل بنك في فلسطين” حسب تصنيف  EUROMONEYالعالمية.
جائزة “أفضل بنك في فلسطين” المقدمة من مجلة  Global Financeالمصرفية العالمية.
جائزة “أفضل بنك في فلسطين في مجال التجارة الدولية” المقدمة من مجلة  Global Financeالمصرفية العالمية.
جائزة “أفضل بنك في فلسطين” ،ضمن تصنيف مجلة المال العالمية .EMEA Finance
جائزة “أفضل بنك في فلسطين” من المؤسسة المالية العالمية .CPI Financial/Banker ME
جائزة “البنك األسرع نموا في فلسطين” من المؤسسة المالية العالمية .CPI Financial/Banker ME
إدراج بنك فلسطين ضمن تصنيف” “CPI Financial 100باعتباره واحدا من أكبر  100بنك في الشرق األوسط.
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التـزامنــا
أن نكــون مــع عمالئنا في كل خطوة وأن نكون
رواداً في التنمية االقتصادية والمجتمعية.

أداء متـميــــز

2

3

4

هاشـم الشــوا

1H 2013

رئيس مجلس اإلدارة
والمدير العام

كلمة رئيس مجلس اإلدارة
حضرات السادة المساهمين الكرام:
يسرني وبالنيابة عن أعضاء مجلس اإلدارة ،أن أقدم لكم التقرير
نصف السنوي والذي يلخص األداء اإليجابي لبنك فلسطين خالل
النصف األول من عام. 2013
كما ويسرني أن أشارككم نظرتنا المتفائلة على الصعيدين السياسي
واالقتصادي والناجمة بشكل أساسي من المبادرة األمريكية التي أعلن
عنها في اآلونة األخيرة وزير الخارجية األمريكي جون كيري .إذ يحدونا
األمل أن تأخذ هذه المبادرة نهجًا شمولياً يؤدي إلى تطورات سياسية
واقتصادية ايجابية في المستقبل القريب .هذه التطورات ونتائجها
المحتملة ستساهم في تحقيق نتائج ايجابية إضافية لبنك فلسطين،
حيث أن إستراتجيتنا الحالية تأخذ بعين االعتبار الوضع السياسي
والتقلبات في االقتصاد الفلسطيني القائمة.
وفي نهاية النصف األول من هذا العام ،شهد قطاع األعمال والبيئة
االستثمارية في فلسطين تطورات هامة .فقد أصدرت شركة MSCI
في حزيران من العام الحالي مؤشر مستقل مخصص لفلسطين
( ،)MSCI Palestine IMI Indexوتعد هذه المبادرة خطوة أولى
إلدراج فلسطين في إحدى مؤشرات  MSCIواسعة النطاق والتي
تؤدي الى زيادة االستثمار األجنبي في الشركات الفلسطينية
المدرجة في بورصة فلسطين .وفي عام  2013تم سن قانون
ضمان الودائع الذي يهدف لحماية صغار المودعين ،والحفاظ على
استقرار النظام المصرفي الفلسطيني ،وبالتالي زيادة ثقة الجمهور
بالقطاع المصرفي ،وزيادة االدخار ،مما سيعود بالمنفعة المباشرة
على االقتصاد بشكل عام .و تابعا لهذا التطور ،انضمت سلطة النقد
الفلسطينية مؤخرا إلى الجمعية الدولية لضامني الودائع (.)IADI
ومن أبرز ما حدث خالل النصف األول من هذا العام ،موافقة الجمعية
العمومية لبنك فلسطين التي عقدت اجتماعها السنوي العادي في26
نيسان  ،2013على توصية مجلس اإلدارة بتوزيع  26,050,000دوالر
أميركي على المساهمين عن أرباح عام  ،2012بواقع  16مليون دوالر
بصورة أسهم مجانية ليصبح رأس المال المدفوع  150مليون دوالر
بعد أن كان  134مليون دوالر نهاية العام  ،2012و 10,050,000دوالر
نقدا ،على المساهمين كل بنسبة ما يملكه في رأس المال المدفوع
في تاريخ  25نيسان .2013
أما بالنسبة ألداء البنك خالل النصف األول من العام  ،2013فبالرغم
من التقلبات التي تشهدها األسواق والتحديات االقتصادية في البيئة
المحيطة ،استمر بنك فلسطين بتحقيق األرباح مع زيادة ونمو ملحوظ
5

في العديد من المؤشرات األساسية .حيث ارتفعت أرباح البنك الصافية
للنصف األول من هذا العام لتصل إلى  18.71مليون دوالر مقارنة مع
 18.29مليون دوالر للفترة ذاتها من العام  2012مسج ً
ال بذلك نمو
نسبته  ،% 2.30كما ارتفعت موجودات البنك لتصل إلى  2.18مليار
دوالر مقارنة مع  2مليار دوالر في نهاية عام  2012لتحقق زيادة
قدرها  ،٪ 8.85أما بالنسبة لحقوق الملكية فقد وصلت إلى 229
مليون دوالر مقارنة مع  221مليون دوالر في نهاية عام  2012بزيادة
بلغت نستها .% 3.61
وفي النصف األول من هذا العام ،حقق البنك زيادة ملحوظة في
حصته السوقية من التسهيالت وودائع العمالء لتصل إلى 24.50%
و % 21.66على التوالي ،مقارنة مع  % 23.75و % 20.77نهاية عام
 .2012ففي هذه الفترة واصل بنك فلسطين جهوده في لعب دور
حيوي وريادي في تنمية االقتصاد الوطني الفلسطيني من خالل
زيادة التسهيالت االئتمانية الممنوحة لجميع القطاعات االقتصادية،
وبالتالي زيادة محفظة التسهيالت االئتمانية بنسبة  5.04%لتصل
إلى  1.03مليار دوالر مقارنة مع  976مليون دوالر في نهاية
كانون أول  .2012أما ودائع العمالء فقد ارتفعت بنسبة % 9.10
لتصل إلى حوالي  1.7مليار دوالر في نهاية حزيران  2013مقارنة
مع  1.55مليار دوالر في نهاية عام .2012
ونظرا ألهمية تلبية تطلعات واحتياجات عمالئنا ،واصل بنك
فلسطين تطوير خدماته وإطالق حمالت للتوعية المصرفية
لألطفال والشباب اللذين يمثلون نسبة  % 70من المجتمع
الفلسطيني .حيث أطلق هذا العام حملة للتوعية المصرفية
ضمن األسبوع المصرفي لألطفال في فلسطين .كما وقام البنك
بإطالق حملة لدعم الفائز خالل مشاركته ببرنامج محبوب العرب،
الفلسطيني محمد عساف ،حيث شملت الحملة العديد من الفعاليات
المجتمعية التي تم تنظيمها من قبل البنك في جميع أنحاء
فلسطين ،والتي ساهمت إلى حد كبير في تعزيز صورة البنك كراع
للشباب والشابات الفلسطينيات المبدعات والموهوبات .عالوة
على ذلك ،قمنا هذا العام بالعديد من المبادرات لترويج البطاقات
وخدمات الدفع االلكتروني .حيث تم إبرام اتفاقية شراكة مع شركة
تملك أكبر سلسلة متاجر في فلسطين لتشجيع العمالء على
استخدام بطاقاتنا للتقسيط المريح «حياة سهلة» والحصول على
العديد من الميزات اإلضافية .وقد قام البنك أيضا بإطالق حملة
للترويج لبطاقة فيزا مسبقة الدفع «بطاقة كاش» .باإلضافة إلى
قيامنا ،بتوقيع عدة اتفاقيات مع بنوك فلسطينية إلصدار بطاقات
ائتمان عالمية لعمالئهم.
وحول سير العمل بالشركة التابعة للبنك  -بال بي ()®PalPay
للدفع االلكتروني  -والتي باشرت تقديم خدماتها للجمهور في عام
 ،2012قامت الشركة برعاية مؤتمر المدفوعات والبطاقات للشرق
األوسط  )Cards and Payments Middle East( 2013والذي
أقيم في دولة اإلمارات العربية المتحدة .وساهمت هذه المشاركة

والرعاية الفعالة للمؤتمر بالترويج للشركة وخدماتها إقليميا.
كما استمرت الشركة هذا العام بتوقيع االتفاقيات مع العديد من
الشركات الخدماتية في فلسطين والتي ترغب بتقديم خدمة
الدفع االلكتروني لعمالئها عن طريق نظام بال بي.

عالمية للتميز ضمن التصنيفات السنوية لمؤسسات المال
العالمية التي منحتنا لقب «أفضل بنك في فلسطين» .ومن هذه
المؤسسات  ،Global Financeو EuromoneyوEMEA Finance
وغيرها من المؤسسات المرموقة.

إلى جانب ذلك ،فقد حافظ البنك على صدارته كأكبر شبكة
مصرفية في فلسطين مواصال تنفيذ خطته اإلستراتيجية
باالنتشار في مختلف المناطق الجغرافية في فلسطين بما فيها
القرى والمناطق النائية ،لتلبية احتياجات عمالئه أينما تواجدوا.
فخالل العام  2013تم افتتاح المبنى الجديد لفرع بيت لحم والذي
يضم أقسام متخصصة لألفراد والشركات ،باإلضافة إلى مركز
تدريب للموظفين ،ومتحف فني يحتوي على قطع فنية وأثرية
تم تجميعها من قبل مؤرخ فلسطيني شاب ،ندعوكم لزيارته
في أي وقت .وقد باشرنا في مشاريع لتوسعة فروعنا ومكاتبنا
القائمة لنواكب الزيادة في قاعدة عمالئنا ،ولكي نقدم لهم
الخدمات بجودة عالية وبشكل مريح .وقبل نهاية العام الحالي،
سيتم افتتاح مكتبين أحدهما في قرية بديا في محافظة سلفيت،
واآلخر في بني سهيال في محافظة خانيونس .كما من المخطط
في العام القادم افتتاح فرع رئيسي جديد في مدينة أريحا
التاريخية ومكاتب جديدة في العديد من القرى الفلسطينية.
استمرارا لنهج البنك في توفير فرص التمويل لجميع شرائح
المجتمع ،واصلنا العمل على إعادة هيكلة وتصميم برنامج خاص
للشركات والمشاريع الصغيرة والمتوسطة ،خاصة أن  ٪ 90من
االقتصاد الفلسطيني ّ
مكون من هذه الشريحة التي توفر نسبة
كبيرة من فرص العمل .كما ويعمل البنك على استقطاب شريحة
أخرى غير مستهدفة بشكل كبير من قبل البنوك األخرى ،من
خالل تطوير برنامج خاص للمرأة وخاصة النساء المبادرات،
لتلبية احتياجاتهم من خالل خدماتنا المصرفية .حيث نركز أيضا
على توفير الخدمات غير المصرفية الالزمة لمساعدتهم على
تطوير أعمالهم .وتقوم أيضا شركتنا التابعة  -شركة الوساطة
لألوراق المالية – بالتركيز على هذه الشريحة ،حيث عقدت عدة
ورشات عمل هذا العام للنساء لزيادة وعيهم حول الوساطة
المالية وبورصة فلسطين والبورصات اإلقليمية.

كما نفتخر بحصولنا على ثناء خاص من قبل صحيفة فاينانشال
تايمز ( )FTومؤسسة التمويل الدولية ( )IFCلرياديتنا في الشرق
األوسط في االستدامة ويقر هذا الثناء جهود البنك في توسيع
نطاق إستراتيجية االستدامة لدينا ليصل الى جميع عمليات
البنك بما في ذلك تعزيز مبادئ التمويل المستدام ،وبناء اقتصاد
مستدام ،وتمكين المرأة ،واالستثمار في الشباب واإلبداع.
ويعترف هذا الثناء أيضا ببرنامج البنك الخاص بالمسؤولية
االجتماعية الذي يعمل على تنمية المجتمع وتطويره.
هذه اإلنجازات هي أساس نجاحنا وتعزز ثقة عمالئنا ومساهمينا
بنا ،وبالتالي فإننا سوف نستمر في السعي لنيل رضا عمالءنا ،وفي
نفس الوقت تطوير كفاءاتنا التشغيلية ،وزيادة العائد على حقوق
مساهمينا ،لتحقيق النتائج االيجابية المستدامة على المدى الطويل.
ختاما ،ال يسعنا إال أن نتوجه بجزيل شكرنا وامتناننا إلى
المساهمين لثقتهم المستمرة بنا وفي عملنا ،وإلى العمالء
لوالئهم ،ولموظفينا ألدائهم الذي كان واضحا من خالل نتائجنا.
كما أود أن أوجه شكري إلى سلطة النقد الفلسطينية لدعمها
المستمر وجهودها المبذولة من أجل تحسين إطار العمل
التنظيمي الذي نعمل وفقه والذي يساهم في تطوير االقتصاد
الفلسطيني.
واهلل ولي التوفيق

هاشم هاني الشوا
رئيس مجلس اإلدارة

من أجل الحفاظ على األداء والنمو المستدام والطويل األمد ،واصل
بنك فلسطين التركيز على إدارة المخاطر .وبالرغم من أن البنك
أنهى في العام الماضي تنفيذ اإلطار العام إلدارة المخاطر في
مجاالت االئتمان والخزينة ،والعمليات ،إال أننا اآلن نسعى لتنفيذ
أساليب متقدمة في إدارة المخاطر لتطبيق بازل  2و  .3ولتنفيذ
هذا المشروع ،وقع البنك اتفاقية استشارية مع مؤسسة التمويل
الدولية ( )IFCمن أجل تطبيق أفضل الممارسات الدولية.
اعترافا بانجازات البنك ،واألداء اإليجابي الثابت ،والبيانات المالية
المتينة ،وتنوع وجودة خدماتنا ،ونظام إدارة المخاطر والحوكمة
السليم الخاص ببنك فلسطين ،والتأثير اإليجابي للبنك على
االقتصاد والمجتمع الفلسطيني ،واصلنا الحصول على جوائز
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المؤشرات الرئيسية  - 2009النصف األول من العام 2013

الدوالر األمريكي

2009

2010

2011

 30حزيران 2012

2012

 30حزيران 2013

إجمالي الدخل

64,535,751

79,041,137

88,790,445

47,731,734

102,796,576

53,281,694

األرباح قبل الضريبة

34,536,070

37,732,105

41,868,275

23,614,269

49,966,888

24,717,737

صافي األرباح

26,929,168

30,119,469

33,980,673

18,290,422

38,347,397

18,712,082

الموجودات

1,676,243,017 1,653,960,732 1,545,038,022 1,283,017,502

2,181,799,362 2,004,494,095

1,358,751,131 1,296,568,931

1,695,961,011 1,554,493,702

ودائع العمالء

1,251,482,935 1,016,683,776

التسهيالت

343,311,230

545,026,391

720,173,048

839,343,710

976,394,928

1,025,609,900

حقوق المساهمين

150,822,464

163,884,250

194,399,762

207,166,691

220,973,909

228,958,550

رأس المال المدفوع

100,000,000

100,000,000

120,000,000

134,000,000

134,000,000

150,000,000

61,843,054

75,982,199

41,474,210

84,708,362

49,680,559

عدد الموظفين

864

943

1061

1,097

1,139

1,156

عدد العمالء

429,149

483,884

542,199

566,369

621,983

626,014

عدد الفروع

40

42

46

47

48

48

الحصة السوقية  -ودائع

% 16.71

% 18.44

% 18.60

% 19.68

% 20.77

% 21.66

الحصة السوقية  -تسهيالت

% 17.26

% 19.19

% 20.54

% 22.02

% 23.75

% 24.50

صافي إيرادات الفوائد والعموالت 52,865,829

7

مبنى فرع بيت لحم-افتتح عام 2013

مؤشرات األداء الرئيسية 1H 2013-2009

8

مالحظة 1H :النصف األول من العام

الحصة السوقية والوضع التنافسي

% 24.50
الحصة السوقية من التسهيالت

%21.66
الحصة السوقية من ودائع العمالء
يتمتع بنك فلسطين بحصة سوقية واعدة في السوق المصرفي الفلسطيني
تزداد نسبتها عاما بعد عام ،كما يتمتع بوضع تنافسي وريادي قوي
بين البنوك العاملة في فلسطين .فقد ارتفعت حصتنا السوقية من
التسهيالت االئتمانية إلى  %25.24كما في نهاية حزيران  .2013كما
ارتفعت حصتنا السوقية من ودائع العمالء لتصل إلى .%21.91

تمكن بنك فلسطين من تحقيق نسب نمو
مرتفعة بجميع أعماله ومشاريعه االستثمارية،
وأن يحافظ على وتيرة نمو متصاعدة ،بالرغم من
المخاطر المحيطة في بيئة عمله محليا ودوليا.
وتؤكد هذه النتائج ،سالمة القرارات التي
انتهجها البنك .وتشير أيضا إلى تعاظم ثقة
المودعين والعمالء ،وتلبية البنك لمتطلباتهم
واحتياجاتهم والعمل الدائم على ترجمتها
عبر تقديم خدمات مصرفية مميزة.

ودائع العمالء

التسهيالت المصرفية

 1,026مليون دوالر
1,026

976

720

545

343

1H 2013

2012

2011

2010

2009

بلغ صافي التسهيالت المصرفية نهاية حزيران
 2013مبلغ  1,025,609,900دوالر أميركي،
بارتفاع مقداره  49,214,972عما كانت عليه نهاية
العام  2012وبنسبة زيادة قدرها  .% 5.04حيث
كانت  976,394,928دوالر أميركي.
بعد دراسة شاملة للقطاعات االقتصادية وإمكانات
النمو ،عزز البنك جهوده في توفير التمويل الالزم
لكافة الشرائح االقتصادية ،وخاصة للشركات
الصغيرة والمشاريع التي تعزز النمو االقتصادي
وخلق فرص العمل.
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 1,696مليون دوالر
1,554

1,297

1,251

1,017

2012 1H 2013

2011

2010

2009

1,696

بلغت الودائع نهاية حزيران  2013ما قيمته
 1,695,961,011دوالر أميركي ،بالمقارنة مع
 1,554,493,702دوالر نهاية العام  2012بنسبة
زيادة مقدارها % 9.10
ويعود سبب هذه الزيادة إلى سياسة البنك في
التوسع واإلنتشار مع التركيز على القرى والمناطق
التي لم يكن فيها بنوك من قبل .كما وأطلق
البنك في العام الماضي مجموعة من البرامج التي
ساهمت في جلب المزيد من الودائع.

المؤشـرات الماليــة 1H 2013-2009

حقوق المساهمين

صافي األرباح

 229مليون دوالر

 2,182مليون دوالر

 18.7مليون دوالر

221

194

164

151

2012 1H 2013

2011

2010

2009

229

مجموع الموجودات

بلغ رأس المال المدفوع مبلغ  150,000,000دوالر
مقسمة إلى  150,000,000سهم بقيمة اسمية
دوالرا واحدا للسهم.
أما مجموع حقوق المساهمين ،فقد بلغت في
نهاية النصف االول من العام  2013ما قيمته
 228،958،550دوالر امريكي مقارنة مع ما قيمته
 220,973,909دوالر أميركي كما في نهاية 2012
بزيادة نسبتها . % 3.61

18.7

1H2013

38.4

18.3

1H2012 2012

34

30

27

2,182

2,004

1,654

1,545

1,283

2011

2010

2009

1H 2013

2012

2011

2010

2009

بلغ صافي أرباح النصف األول من العام  2013مبلغ
 18,712,082دوالر أميركي ،بارتفاع نسبته ،% 2.30
عن نفس الفترة من العام  2012حيث كانت صافي أرباح
البنك لنفس الفترة من العام الماضي 18,290,422
دوالر أميركي.

بلغ مجموع موجودات البنك مع نهاية النصف
األول للعام  2013مبلغ  2,181,799,362دوالر،
بالمقارنة مع نهاية عام  2012التي بلغت قيمتها
 2,004,494,095دوالر ،بنسبة نمو وصلت إلى
.% 8.85
وتعزى هذه النتائج إلى توسع شبكة فروعنا ،ونمو
محفظة منتجاتنا وقاعدة عمالئنا.
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فرع بيتونيا

افتتح عام 2012

مؤشرات مالية
تسهيالت ائتمانية  /ودائع العمالء % 60.47
تسهيالت ائتمانية  /إجمالي الموجودات % 47

عدد األسهم الصادرة
بلغ عدد األسهم الصادرة والمدفوعة بالكامل  150مليون
سهم بقيمة اسمية دوالر واحد لكل سهم.

التغيرات والتطورات خالل النصف األول من العام
2013
لم يتم إجراء أي تعديالت على مجلس اإلدارة ،واإلدارة
التنفيذية خالل النصف األول من العام .2013

تعديالت المدقق الخارجي
وافقت الهيئة العامة علي اعادة تعيين السادة ارنست و يونغ
مدققي حسابات للعام .2013

11

النشاطات الرئيسية
ال يوجد تعديالت على النشاطات الرئيسية للبنك.

الجمعية العمومية العادية
صادقت الجمعية العمومية العادية في جلستها المنعقدة
بتاريخ  26ابريل  2013على تقرير مجلس اإلدارة عن
العام  2012وإبراء 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 بقيمة  16مليون دوالر امريكي باالضافة
إلى  10,050,000دوالر امريكي كأرباح نقدية ،من األرباح
المتحققة خالل العام  2012على السادة المساهمين
أعضاء الجمعية العمومية المسجلين لدى مركز اإليداع
والتحويل في بورصة فلسطين بتاريخ  2013/04/25كل
بقدر نصيبه في األسهم التي يمتلكها ،ليصل رأس مال
البنك المدفوع  150مليون دوالر أميركي.

اإلجراءات القانونية
بلغ عدد القضايا المقامة على البنك ( )34و( )29قضية كما في
 30حزيران  2013و 31كانون األول  ، 2012على التوالي ،وذلك
ضمن النشاط الطبيعي للبنك .بلغت قيمة القضايا ما يعادل
 6,247,045دوالر أمريكي و 4,954,629دوالر أمريكي كما
في  30حزيران  2013و 31كانون األول  ،2012على التوالي،
وفي تقدير إدارة ومحامي البنك فإنه لن يترتب على البنك أية
إلتزامات لقاء هذه القضايا باستثناء ما تم تخصيصه لمواجهتها.

مكاتب وفروع جديدة
استمرارا في تطبيق الخطة المعتمدة بزيادة التفرع واالنتشار تم
افتتاح فرع بيت لحم الجديد بتاريخ  2013/03/26ليستبدل الفرع
القديم ،وبهذا يبقى عدد فروع البنك ومكاتبه  48فرعا ومكتبا،
محافظا على المرتبة األولى من بين جميع البنوك العاملة في
فلسطين من حيث االنتشار.
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مجلس اإلدارة

السيد  /هاشم هاني الشوا
رئيس مجلس اإلدارة

السيد  /مأمون عبد الهادي أبو شهال
نائب رئيس مجلس اإلدارة

السيد  /يوسف محمود نجم
عضو مجلس إدارة

السيد /رياض علي زمو
عضو مجلس إدارة

السيد  /فيصل غازي الشوا
عضو مجلس إدارة

األستاذ الدكتور /هاني حسن نجم

الدكتور  /عوني محي الدين سكيك
عضو مجلس إدارة

السيد /ماهر جواد فرح

السيد  /محمد نافذ محمد عمر الحرباوي
عضو مجلس إدارة
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عضو مجلس إدارة

السيد  /جون خوري
عضو مجلس إدارة
مرشح من قبل مؤسسة التمويل الدولية

عضو مجلس إدارة

السيد  /طارق طاهر الشكعة
عضو مجلس إدارة
ممثل شركة بيرزيت لألدوية

اإلدارةالتنـفيـذيـة

السيد  /عالء الدين محمد آل رضوان
نائب المدير العام – مدير العمليات
بكالوريوس محاسبة  -جامعة دمشق -
سوريا 1992
ماجستير إدارة األعمال – جامعة فان هولند
تاريخ الميالد :2206/1965/
تاريخ بداية العمل1993 :
السيد /وائل عبد اللطيف الصوراني
مساعد المدير العام لفروع قطاع غزة
بكالوريوس أحياء وكيمياء  -جامعة
صنعاء – اليمن 1993
تاريخ الميالد :0702/1967/
تاريخ بداية العمل 1995 :
السيدة /سوزان جورج خوري
مساعد المدير العام لشؤون اإلئتمان
بكالوريوس رياضيات وإدارة أعمال
جامعة لندن – بريطانيا 1983
تاريخ الميالد1961/06/02 :
تاريخ العمل2012 :

السيد  /هاشم هاني الشوا
المدير العام
بكالوريوس هندسة – جامعة لندن-
المملكة المتحدة 1997
تاريخ الميالد :2501/1976/
تاريخ بداية العمل2007 :

السيد /رشدي محمود الغالييني
نائب المدير العام – مدير المخاطر
بكالوريوس اقتصاد وعلوم كمبيوتر-
الجامعة األمريكية  -القاهرة 1986
تاريخ الميالد :2605/1962/
تاريخ بداية العمل 1989 :

السيد  /سلمان محمد طعمه قميلة
مساعد المدير العام – المدير المالي
بكالوريوس تجارة محاسبة  -جامعة
عين شمس القاهرة – مصر 1981
تاريخ الميالد :0807/1958/
تاريخ بداية العمل 1982 :

السيد  /إحسان كمال شعشاعة
مساعد المدير العام – مدير الخزينة

السيد /خميس فوزي عصفور
المستشار القانوني
بكالوريوس حقوق  -جامعة
اإلسكندرية – مصر 1975
تاريخ الميالد1952/05/29 :
تاريخ العمل1979 :

بكالوريوس إدارة أعمال – تحليل نظم
كمبيوتر  -جامعة تكساس ستايت 1988
تاريخ الميالد :0509/1963/
تاريخ بداية العمل 1991 :
السيد  /هاني صالح ناصر
مساعد المدير العام لفروع الضفة الغربية

ماجستير إدارة عامة وقانون  -جامعة
ماري كوري -بولندا 1993
تاريخ الميالد :1202/1967/
تاريخ بداية العمل 1994 :
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15
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قائمة المركز المالي الموحدة المرحلية

كما في  30حزيران 2013

إيضاح

 30حزيران 2013

 31كانون األول
2012

غير مدققة

مدققة

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

الموجودات
نقد وأرصدة لدى سلطة النقد الفلسطينية

4

535.924.421

396.655.713

أرصدة لدى بنوك ومؤسسات مصرفية

5

306.231.652

415.857.478

موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل

6

78.119.404

33.428.321

تسهيالت إئتمانية مباشرة

7

1.025.609.900

976.394.928

موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل الشامل

8

25.181.979

25.761.983

موجودات مالية بالكلفة المطفأة

9

106.708.516

86.734.774

إستثمار في شركات حليفة

10

12.151.257

11.524.968

ممتلكات وآالت ومعدات

40.354.516

38.827.061

مشاريع تحت التنفيذ

6.702.252

5.040.203

موجودات أخرى

44.815.465

14.268.666

مجموع الموجودات

2.181.799.362

2.004.494.095

المطلوبات وحقوق الملكية
المطلوبات
63.914.656

66.203.034

ودائع بنوك ومؤسسات مصرفية

11

85.502.863

70.208.048

ودائع العمالء

12

1.617.283.453

1.488.572.164

تأمينات نقدية

13

78.677.558

65.921.538

15.599.981

13.770.499

51.315.865

45.310.210

مطلوبات أخرى

40.546.436

33.534.693

مجموع المطلوبات

1.952.840.812

1.783.520.186

ودائع سلطة النقد الفلسطينية

مخصصات متنوعة
مخصصات الضرائب

14

حقوق الملكية
رأس المال المدفوع

1

150.000.000

134.000.000

عالوة إصدار

16

9.034.692

9.034.692

إحتياطي إجباري

15

23.959.969

23.959.969

إحتياطي إختياري

15

88.418

88.418

إحتياطي مخاطر مصرفية عامة

15

22.043.914

15.886.367

إحتياطي تقلبات دورية

15

16.029.367

16.029.367

إحتياطي القيمة العادلة

8

()6.476.589

()6.222.738

13.714.073

27.613.975

228.393.844

220.390.050

حقوق جهات غير مسيطرة

564.706

583.859

مجموع حقوق الملكية

228.958.550

220.973.909

مجموع المطلوبات وحقوق الملكية

2.181.799.362

2.004.494.095

أرباح مدورة

17

تشكل اإليضاحات المرفقة من  1إلى  26جزءاً من هذه القوائم المالية المرحلية المختصرة الموحدة

قائمة الدخل الموحدة المرحلية

للستة أشهر المنتهية في  30حزيران 2013

للستة أشهر المنتهية في  30حزيران

إيضاح

2013

( 2012معدلة) – إيضاح 26

غير مدققة

غير مدققة

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

الفوائد الدائنة

45.171.536

35.764.226

الفوائد المدينة

()6.883.653

()3.978.175

صافي إيرادات الفوائد

38.287.883

31.786.051

صافي إيرادات العموالت

11.392.676

9.688.159

صافي إيرادات الفوائد والعموالت

49.680.559

41.474.210

أرباح عمالت أجنبية

2.379.549

2.449.043

(خسائر) أرباح موجودات مالية

()2.345.594

745.798

نتائج شركات حليفة

376.289

126.668

إيرادات أخرى

3.190.891

2.936.015

إجمالي الدخل

53.281.694

47.731.734

المصروفات
نفقات الموظفين

15.671.335

14.096.574

إستهالكات وإطفاءات

2.210.793

2.196.875

1.994.205

-

مصاريف تشغيلية أخرى

8.288.073

7.482.850

ديون معدومة لم يسبق التخصيص لها

399.551

341.166

إجمالي المصروفات

28.563.957

24.117.465

الربح قبل الضرائب

24.717.737

23.614.269

()6.005.655

()5.323.847

18.712.082

18.290.422

مخصص تدني تسهيالت ائتمانية

مصروف الضرائب

7

14

ربح الفترة
ويعود إلى:
مساهمي البنك

18.731.235

18.318.017

جهات غير مسيطرة

()19.153

()27.595

18.712.082

18.290.422

0.125

0.122

الحصة األساسية والمخفضة للسهم من ربح الفترة
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تشكل اإليضاحات المرفقة من  1إلى  26جزءاً من هذه القوائم المالية المرحلية المختصرة الموحدة
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قائمة الدخل الشامل الموحدة المرحلية

للستة أشهر المنتهية في  30حزيران 2013

للستة أشهر المنتهية في  30حزيران

ربح الفترة

2013

( 2012معدلة) – إيضاح 26

غير مدققة

غير مدققة

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

18.712.082

18.290.422

بنود الدخل الشامل األخرى
بنود لن يتم إعادة تصنيفها إلى قائمة الدخل في فترات الحقة:
التغير في القيمة العادلة للموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل
قائمة الدخل الشامل

()677.441

2.995.424

صافي بنود الدخل الشامل األخرى للفترة

()677.441

2.995.424

إجمالي الدخل الشامل للفترة

18.034.641

21.285.846

ويعود إلى:

19

مساهمي البنك

18.053.794

21.313.441

جهات غير مسيطرة

()19.153

()27.595

18.034.641

21.285.846
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دوالر أمريكي

()253.851

أرباح مدورة
دوالر أمريكي

-

القيمة العادلة
دوالر أمريكي

(27.613.975 )6.222.738
18.731.235

()677.441

تقلبات دورية
دوالر أمريكي
16.029.367
-

مخاطر مصرفية عامة
دوالر أمريكي
15.886.367
-

اختياري
دوالر أمريكي
88.418
-

إجباري
دوالر أمريكي
23.959.969
-

عالوة اصدار

دوالر أمريكي

9.034.692

-

-

رأس المال المدفوع

دوالر أمريكي

134.000.000

-

-

 30حزيران 2013

الرصيد في بداية الفترة

ربح الفترة

بنود الدخل الشامل األخرى

للستة أشهر المنتهية في  30حزيران 2013

قائمة التغيرات في حقوق الملكية الموحدة المرحلية
حقوق الملكية

220.390.050
18.731.235

إحتياطيات

18.731.235

()677.441
423.590

-

6.157.547

-

-

-

-

-

-

-

-

-

16.000.000

إجمالي الدخل الشامل للفترة

نتائج بيع موجودات مالية مثبتة
مباشرة في األرباح المدورة

المحول الى إحتياطي مخاطر
مصرفية عامة

توزيعات أسهم (إيضاح )17

دوالر أمريكي
583.859
()19.153
18.477.384
()423.590
-

-

دوالر أمريكي

()253.851

حقوق جهات غير مسيطرة مجموع حقوق الملكية

220.973.909
18.712.082
()19.153
-

-

توزيعات أرباح نقدية (إيضاح )17

18.458.231
()6.157.547

-

-

()423.590
-

-

-

-

-

()16.000.000

-

-

-

-

-

الرصيدفينهايةالفترة(غيرمدققة)

-

150.000.000

()10.050.000

9.034.692

()10.050.000

23.959.969

-

88.418

()10.050.000

22.043.914

228.393.844

16.029.367

564.706

حقوق الملكية
دوالر أمريكي
193.827.503

193.827.503
18.318.017

القيمة العادلة أرباح مدورة
دوالر أمريكي دوالر أمريكي
()316.176

(2.292.997 )3.057.328
(25.647.095 )3.373.504
18.318.017

-

تقلبات دورية
دوالر أمريكي
9.779.690

458.598
10.238.288
-

مخاطر مصرفية
عامة
دوالر أمريكي
12.073.625

12.073.625
-

اختياري
دوالر أمريكي
88.418

88.418
-

إجباري
دوالر أمريكي
19.813.156

305.733
20.118.889
-

عالوة اصدار

دوالر أمريكي

9.034.692

-

9.034.692

-

رأس المال
المدفوع

دوالر أمريكي

120.000.000

-

120.000.000

-

 30حزيران 2012

الرصيد في بداية الفترة

أثر التطبيق المبكر لمعيار التقارير
المالية الدولي رقم (( - )9إيضاح
)26

الرصيد في بداية الفترة – بعد التعديل

ربح الفترة

(13.714.073 )6.476.589

228.958.550

حقوق جهات غير
مسيطرة
دوالر أمريكي
572.259

572.259
()27.595

إحتياطيات
مجموع حقوق
الملكية
دوالر أمريكي

18.290.422
()27.595
-

2.995.424
21.313.441
-

18.318.017
()1.533.126

2.995.424
2.995.424
-

-

1.533.126
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

14.000.000

بنود الدخل الشامل األخرى

إجمالي الدخل الشامل للفترة

المحول إلى إحتياطي مخاطر
مصرفية عامة

تسديدات رأس مال شركة تابعة

توزيعات أسهم (إيضاح )17

23.354.098

194.399.762

194.399.762
2.995.424
21.285.846
-

-

توزيعات أرباح نقدية (إيضاح )17

الرصيد في نهاية الفترة – معدل
(غير مدققة)

-

-

134.000.000

-

-

9.034.692

-

20.118.889

-

88.418

()14.000.000

13.606.751

-

10.238.288

-

()378.080

-

()9.000.000
19.431.986

75.000

()9.000.000
206.140.944

-

619.664

75.000
()9.000.000
206.760.608
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قائمة التدفقات النقدية الموحدة المرحلية

للستة أشهر المنتهية في  30حزيران 2013

للستة أشهر المنتهية في  30حزيران

إيضاح

2013

( 2012معدلة) – إيضاح 26

غير مدققة

غير مدققة

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

أنشطة التشغيل

24.717.737

ربح الفترة قبل الضرائب

23.416.269

تعديالت:
إستهالكات وإطفاءات

2.210.793

2.196.875

أرباح (خسائر) موجودات مالية

2.345.594

()547.798

مخصص تدني تسهيالت ائتمانية

1.994.205

-

مخصصات متنوعة

1.940.610

1.229.972

حصة البنك من نتائج أعمال شركات حليفة

()376.289

()126.668

خسائر استبعاد ممتلكات وآالت ومعدات

9.132

655

32.841.782

26.169.305

التغير في الموجودات والمطلوبات:

()51.209.177

()119.170.662

متطلبات اإلحتياطي اإللزامي النقدي

()20.868.139

()8.311.941

أرصدة لدى بنوك ومؤسسات مصرفية تستحق خالل
فترة أكثر من  3أشهر

()23.012.000

-

موجودات أخرى

()30.710.866

()22.783.813

ودائع العمالء

128.711.289

47.287.721

تأمينات نقدية

12.756.020

14.894.479

مطلوبات أخرى

5.844.010

3.856.382

مخصصات متنوعة مدفوعة

()111.128

()123.328

صافي النقد من (المستخدم في) أنشطة التشغيل

54.241.791

()58.181.857

تسهيالت ائتمانية مباشرة

أنشطة اإلستثمار

()2.067.027

()28.271.639

شراء موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل

()48.854.638

()576.014

شراء موجودات مالية بالكلفة المطفأه

()41.039.863

-

22.800.326

45.098.414

عوائد أسهم مقبوضة

1.803.346

1.599.517

مشاريع تحت التنفيذ

()1.662.049

()1.173.326

شراء ممتلكات وآالت ومعدات

()3.630.493

()1.819.885

بيع ممتلكات وآالت ومعدات

47.180

82

صافي النقد (المستخدم في) من أنشطة االستثمار

()72.603.218

14.857.149

شراء موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل الشامل

بيع موجودات مالية

أنشطة التمويل
أرباح نقدية موزعة

()8.882.267

()7.564.922

تسديدات جهات غير مسيطرة في رأسمال شركة تابعة

-

75.000

صافي النقد المستخدم في أنشطة التمويل

()8.882.267

()7.489.922

النقص في النقد وما في حكمه

()27.243.694

()50.814.630

548.138.201

452.405.244

520.894.507

401.590.614

النقد وما في حكمه في بداية الفترة
النقد وما في حكمه في نهاية الفترة
21
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إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة المرحلية المختصرة
 30حزيران 2013

 .1عــام
تأسس بنك فلسطين (البنك) عام  1960وهو مسجل لدى مسجل الشركات في السلطة الوطنية الفلسطينية ،في مدينة غزة في
فلسطين ،كشركة مساهمة عامة محدودة تحت رقم ( )563200096بموجب قانون الشركات لسنة  1929وتعديالته الالحقة.
يتألف رأسمال البنك المصرح به من  200مليون سهم بقيمة إسمية دوالر أمريكي واحد للسهم .بلغ رأس المال المدفوع  150مليون
دوالر أمريكي كما في  30حزيران .2013
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 ( )21فرعاً باالضافه الى ( )27مكتب ًا.
بلغ عدد موظفي البنك (إدارة وفروع فلسطين) كما في  30حزيران  )1156( 2013موظفاً.
تم إقرار هذه القوائم المالية الموحدة المرحلية المختصرة من قبل مجلس إدارة البنك بتاريخ  15آب .2013

 .2القوائم المالية الموحدة
تمثل القوائم المالية الموحدة المرحلية القوائم المالية المرحلية لشركة بنك فلسطين وشركاته التابعة كما في  30حزيران .2013
تم توحيد القوائم المالية لشركة الوساطة لألوراق المالية (شركة الوساطة  /شركة تابعة) وشركة  2000لإلستثمار (شركة 2000
 /شركة 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 في رأس مال شركاته التابعة كما يلي:

بلد المنشأ

نسبة الملكية

رأس المال

%

دوالر أمريكي

 30حزيران
2013

2012

 30حزيران
2013

2012

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

85

1.000.000

1.000.000
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 .3أسس اإلعداد والسياسات المحاسبية
أسس إعداد القوائم المالية الموحدة
تم إعداد القوائم المالية الموحدة المرحلية المختصرة لفترة الستة أشهر المنتهية في  30حزيران  2013وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي رقم “ 34التقارير
المالية المرحلية» ووفقاً لتعليمات سلطة النقد الفلسطينية.
تم إعداد القوائم المالية الموحدة وفقاً لمبدأ الكلفة التاريخية باستثناء الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل الموحدة والموجودات
المالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل الشامل الموحدة التي تظهر بالقيمة العادلة بتاريخ إعداد القوائم المالية الموحدة الرحلية المختصرة.
إن الدوالر األمريكي هو عملة إظهار القوائم المالية الموحدة والذي يمثل العملة الرئيسية للبنك.
ال تتضمن القوائم المالية الموحدة المرحلية المختصرة كافة المعلومات واإليضاحات المطلوبة إلعداد القوائم المالية السنوية ويجب قراءتها مع
القوائم المالية الموحدة السنوية للبنك كما في  31كانون األول  .2012كذلك إن نتائج أعمال الستة أشهر المنتهية في  30حزيران  2013ال تمثل
بالضرورة مؤشراً على النتائج المتوقعة للسنة المالية التي ستنتهي في  31كانون األول .2013
السياسات المحاسبية الرئيسية
إن السياسات المحاسبية المتبعة في إعداد القوائم المالية الموحدة المرحلية المختصرة للبنك كانت متفقة مع تلك التي تم استخدامها إلعداد القوائم
المالية الموحدة كما في  31كانون األول  2012باستثناء قيام البنك بتطبيق التعديالت التالية على معايير التقارير المالية الدولية إبتداء من أول كانون
الثاني  .2013لم ينتج عن تطبيق هذه التعديالت أي أثر على المركز أو األداء المالي للبنك.
معيار المحاسبة الدولي رقم ( )1عرض بنود الدخل الشامل األخرى (تعديل)
يقضي التعديل في معيار المحاسبة الدولي رقم ( )1إلى استحداث مجموعات لبنود الدخل الشامل األخرى ،وذلك بأن يتم فصل تلك البنود التي يمكن
قيدها أو إعادة تصنيفها إلى قائمة الدخل الموحدة في المستقبل عن البنود األخرى التي ال يمكن إعادة تصنيفها .أثر هذا التعديل على طريقة العرض
ولم يؤثر على أداء البنك أو مركزه المالي.
معيار المحاسبة الدولي رقم ( )1توضيح متطلبات عرض البيانات المقارنة (تعديل)
يوضح هذا التعديل الفرق بين عرض بيانات مقارنة إضافية بشكل اختياري والحد األدنى لبيانات المقارنة المطلوبة .يجب على المنشأة عرض البيانات
المقارنة في اإليضاحات المرفقة حول القوائم المالية عندما يتم بشكل إختياري عرض بيانات مقارنة باإلضافة إلى الحد األدنى من بيانات المقارنة
المطلوبة .يجوز عدم عرض بيانات المقارنة اإلضافية اإلختيارية في قوائم مالية كاملة (غير مختصرة) .يؤثر هذا التعديل على طريقة العرض وال يؤثر
على أداء البنك أو مركزه المالي.
معيار المحاسبة الدولي رقم ( )34المعلومات المالية المرحلية (تعديل)
يوضح التعديل على هذا المعيار متطلبات اإلفصاح عن قطاعات األعمال في المعلومات المالية المرحلية وذلك لتعزيز توافق هذه المتطلبات مع متطلبات
معيار التقارير المالية الدولية رقم (.)8
معيار التقارير المالية الدولية رقم ( )7االفصاحات – تقاص الموجودات المالية والمطلوبات المالية (تعديالت)
تتطلب هذه التعديالت أن تقوم المنشأة باالفصاح عن المعلومات المتعلقة بالحق في تقاص األدوات المالية والترتيبات المتعلقة بذلك (على سبيل
المثال اتفاقيات الضمانات) .ان االفصاحات الجديدة مطلوبة لجميع األدوات المالية المعترف بها والتي يتم تقاصها بموجب معيار المحاسبة الدولي
( .)32لم ينتج عن تطبيق هذا المعيار أثر على المركز المالي أو األداء المالي للبنك.
معيار المحاسبة الدولي رقم ( )28االستثمارات في شركات حليفة والمشاريع المشتركة(المعدل)
نتيجة الصدار المعايير الجديدة (معيار التقارير المالية الدولية رقم  10ومعيار التقارير المالية الدولية رقم  ،)12فقد تمت إعادة تسمية معيار المحاسبة
الدولي رقم (( )28معيار المحاسبة الدولي رقم ( )28االستثمار في الشركات الحليفة والمشاريع المشتركة) ويوضح كيفية تطبيق طريقة حقوق الملكية
على االستثمار في الشركات الحليفة والمشاريع المشتركة.
معيار التقارير المالية الدولية رقم ( – )10القوائم المالية الموحدة
يؤسس معيار التقارير المالية الدولي رقم ( )10لنموذج سيطرة أحادي ينطبق على جميع المنشآت بما فيها تلك المنشآت ذات الغرض الخاص .إن هذه
التغيرات ،بالمقارنة مع معيار المحاسبة الدولي رقم ( ،)27تتطلب إجراء عدة تقديرات جوهرية لتحديد المنشآت المسيطر عليها وبالتالي يجب توحيد
قوائمها المالية مع القوائم المالية الموحدة للبنك.
معيار التقارير المالية الدولية رقم ( )12اإلفصاح عن الحصص في المنشآت األخرى
يشمل معيار التقارير المالية الدولي رقم ( )12كل االيضاحات الواردة في معايير المحاسبة الدولية رقم ( )27و( )28و( )31والمتعلقة باالستثمار في
الشركات الحليفة والتابعة والمشاريع المشتركة.
معيار التقارير المالية الدولية رقم ( )13قياس القيمة العادلة
يؤسس هذا المعيار لمرجع واحد ،ضمن معايير التقارير المالية الدولية ،لقياس القيمة العادلة .ال يغير هذا المعيار الحاالت التي يجب بها قياس القيمة
العادلة ،وإنما يزود مرجع لكيفية قياس القيمة العادلة .لم يؤثر هذا المعيار بشكل جوهري على قياسات القيمة العادلة التي تقوم بها البنك.
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 .4نقد وأرصدة لدى سلطة النقد الفلسطينية
يشمل هذا البند ما يلي:

نقد في الصندوق

 30حزيران
2013

 31كانون األول 2012

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي
212.727.507

326.310.949

أرصدة لدى سلطة النقد الفلسطينية:
حسابات جارية وتحت الطلب

3.781.425

5.964.298

ودائع ألجل

57.000.000

50.000.000

متطلبات اإلحتياطي اإللزامي النقدي

148.832.047

127.963.908

535.924.421

396.655.713

يتعين على البنك وفق ًا لتعميم سلطة النقد الفلسطينية رقم ( )2010/67االحتفاظ لدى سلطة النقد الفلسطينية
بإحتياطي إلزامي نقدي بنسبة  % 9من كافة ودائع العمالء .ال تعمل سلطة النقد الفلسطينية على دفع فوائد على هذه
االحتياطيات اإللزامية النقدية وبموجب التعليمات رقم ( )2012/2يتم تخفيض قيمة الرصيد القائم للتسهيالت الممنوحة
في مدينة القدس لبعض القطاعات قبل إحتساب االحتياطي اإللزامي النقدي.
ال تدفع سلطة النقد الفلسطينية للبنوك أية فوائد على أرصدة الحسابات الجارية.
تدفع سلطة النقد الفلسطينية فوائد على الودائع ألجل تتراوح بين  % 0.07إلى .% 0.10

 .5أرصدة لدى بنوك ومؤسسات مصرفية
يشمل هذا البند ما يلي:

 30حزيران
2013

 31كانون األول 2012

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

بنوك ومؤسسات مصرفية محلية:
حسابات جارية

967

467.973

ودائع تستحق خالل فترة ثالثة أشهر فأقل

24.951.950

29.099.674

24.952.917

29.567.647

بنوك ومؤسسات مصرفية خارجية:
حسابات جارية وتحت الطلب

116.916.511

257.137.416

ودائع تستحق خالل فترة ثالثة أشهر فأقل

141.350.224

129.152.415

ودائع تستحق خالل فترة أكثر من  3أشهر

23.012.000

-

281.278.735

386.289.831

306.231.652

415.857.478

بلغت األرصدة لدى البنوك والمؤسسات المصرفية التي ال تتقاضى فوائد كما في  30حزيران 2013
و 31كانون األول  2012مبلغ  116.762.334دوالر أمريكي ومبلغ  270.255.871دوالر أمريكي ،على التوالي.
بلغت األرصدة مقيدة السحب كما في  30حزيران  2013و 31كانون األول  2012مبلغ  602.110دوالر أمريكي.

تشكل اإليضاحات المرفقة من  1إلى  26جزءاً من هذه القوائم المالية المرحلية المختصرة الموحدة
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 .6موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل
 30حزيران 2013

 31كانون األول 2012

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

أسهم مدرجة في بورصة فلسطين

8.287.816

8.203.971

سندات مدرجة في أسواق مالية أجنبية

69.831.588

25.224.350

78.119.404

33.428.321

 .7تسهيالت ائتمانية مباشرة
يشمل هذا البند ما يلي:

 30حزيران 2013

 31كانون األول 2012

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

قروض

522.143.227

485.517.165

الجاري مدين

426.339.881

413.950.372

طلب مكشوف

54.538.266

53.140.195

بطاقات ائتمان

33.176.436

32.326.278

1.036.197.810

984.934.010

فوائد وعموالت معلقة

()536.527

()535.649

مخصص تدني تسهيالت ائتمانية مباشرة

()10.051.383

()8.003.433

1.025.609.900

976.394.928

فيما يلي ملخص الحركة على الفوائد المعلقة:

الرصيد في بداية الفترة  /السنة

 30حزيران 2013

 31كانون األول 2012

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي
540.962

535.649

فوائد معلقة حولت لإليرادات

-

()5.609

فوائد معلقة تم شطبها

()12.124

()55.854

فروقات عملة

13.002

56.150

الرصيد في نهاية الفترة  /السنة

536.527

535.649

فيما يلي ملخص الحركة على مخصص تدني التسهيالت االئتمانية:
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 30حزيران 2013

 31كانون األول 2012

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

الرصيد في بداية الفترة  /السنة

8.003.433

6.880.680

إضافات

1.994.205

1.574.072

إستبعاد تسهيالت مضى على تعثرها أكثر من  6سنوات

()14.447

()630.799

مخصص تم شطبه مقابل تسهيالت ائتمانية معدومة

()7.695

()296.856

فروقات عملة

75.887

476.336

الرصيد في نهاية الفترة  /السنة

10.051.383

8.003.433

تشكل اإليضاحات المرفقة من  1إلى  26جزءاً من هذه القوائم المالية المرحلية المختصرة الموحدة

فيما يلي ملخص الحركة على مخصص تدني التسهيالت االئتمانية المباشرة التي مضى على تعثرها أكثر من  6سنوات:
 30حزيران 2013

 31كانون األول 2012

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

الرصيد في بداية الفترة  /السنة

3.819.078

3.367.759

اإلضافات

14.447

630.799

مخصص تم شطبه مقابل تسهيالت ائتمانية معدومة

()27.304

()147.026

فروقات عملة

()40.888

()32.454

الرصيد في نهاية الفترة  /السنة

3.765.333

3.819.078

 .8موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل الشامل
يشمل هذا البند ما يلي:

 31كانون األول 2012

 30حزيران 2013
محلي

أجنبي

مجموع

محلي

أجنبي

مجموع

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

أسهم مدرجة في أسواق
مالية

4.054.799

15.147.412

19.202.211

3.061.671

15.678.900

18.740.571

محافظ إستثمارية

1.420.808

285.133

1.705.941

1.392.348

304.274

1.696.622

موجودات مالية غير مدرجة
في أسواق مالية

4.273.827

-

4.273.827

5.324.790

-

5.324.790

9.749.434

15.432.545

25.181.979

9.778.809

15.983.174

25.761.983

لقد كانت الحركة على إحتياطي القيمة العادلة كما يلي:
 30حزيران 2013

 31كانون األول 2012

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي
()316.176

الرصيد في بداية الفترة/السنة

()6.222.738

تعديل ناتج عن التطبيق المبكر لمعيار التقارير المالية الدولية رقم ()9

-

()3.057.328

الرصيد في بداية الفترة /السنة – بعد التعديل

()6.222.738

()3.373.504

إحتياطي القيمة العادلة لخسائر بيع موجودات مالية مثبتة مباشرة في
األرباح المدورة

423.590

-

التغير في القيمة العادلة خالل الفترة /السنة

()677.441

()2.849.234

الرصيد في نهاية الفترة /السنة

()6.476.589

()6.222.738

 .9موجودات مالية بالكلفة المطفأة
 31كانون األول 2012

 30حزيران 2013
محلي

أجنبي

مجموع

محلي

أجنبي

مجموع

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

أذونات خزينة حكومية

-

40.877.292

40.877.292

-

42.344.804

42.344.804

سندات مالية مدرجة في
أسواق مالية

-

51.931.224

51.931.224

-

30.489.970

30.489.970

سندات مالية غير مدرجة
في أسواق مالية

13.900.000

-

13.900.000

13.900.000

-

13.900.000

13.900.000

92.808.516

106.708.516

13.900.000

72.834.774

86.734.774

تشكل اإليضاحات المرفقة من  1إلى  26جزءاً من هذه القوائم المالية المرحلية المختصرة الموحدة
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 .10إستثمار في شركات حليفة

فيما يلي تفاصيل اإلستثمار في الشركات الحليفة كما في  30حزيران  2013و 31كانون األول :2012

بلد

ا لملكية

الـتأسيس

%

 30حزيران 2013

 31كانون األول
2012

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

شركة البنك اإلسالمي العربي

فلسطين

% 21

11.924.724

11.524.968

الشركة الفلسطينية لنقل األموال
والمقتنيات الثمينة والخدمات المصرفية

فلسطين

% 25

226.533

-

12.151.257

11.524.968

 .11ودائع بنوك ومؤسسات مصرفية
يشمل هذا البند ما يلي:

حسابات جارية وتحت الطلب

ودائع ألجل تستحق خالل ثالثة أشهر

المجموع

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

 30حزيران 2013
29.422.098

محلي

-

29.422.098

أجنبي

56.080.765

-

56.080.765

56.080.765

29.422.098

85.502.863

 31كانون األول 2012
محلي

-

42.225.201

42.225.201

أجنبي

27.982.847

-

27.982.847

27.982.847

42.225.201

70.208.048

 .12ودائع العمالء
يشمل هذا البند ما يلي:

 30حزيران2013

 31كانون األول 2012

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

حسابات جارية تحت الطلب

649.860.466

544.367.370

ودائع التوفير

515.754.594

513.812.874

ودائع ألجل وخاضعة إلشعار

442.872.541

417.075.533

حسابات مدينة  -مؤقتاً دائنة

8.795.852

13.316.387

1.617.283.453

1.488.572.164

 .13تأمينات نقدية

يشمل هذا البند تأمينات نقدية مقابل:
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 30حزيران2013

 31كانون األول 2012

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

تسهيالت ائتمانية مباشرة

36.500.615

29.502.158

تسهيالت ائتمانية غير مباشرة

34.335.136

29.388.433

أخرى

7.841.807

7.030.947

78.677.558

65.921.538

تشكل اإليضاحات المرفقة من  1إلى  26جزءاً من هذه القوائم المالية المرحلية المختصرة الموحدة

 .14مخصصات الضرائب

لقد كانت الحركة على حساب مخصصات الضرائب خالل الفترة المنتهية في  30حزيران  2013والسنة المنتهية في  31كانون
األول  2012كما يلي:
 30حزيران2013

 31كانون األول 2012

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

رصيد بداية الفترة  /السنة

45.310.210

33.690.719

التخصيص للفترة  /للسنة

6.005.655

11.619.491

رصيد نهاية الفترة  /السنة

51.315.865

45.310.210

فيما يلي ملخص تسوية الربح المحاسبي مع الربح الضريبي:

الربح المحاسبي

 30حزيران
2013

 31كانون األول 2012

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

24.717.737

49.966.888

ارباح غير خاضعة للضريبة

()1.528.964

()1.973.001

مصروفات غير مقبولة ضريبياً

6.190.480

8.986.391

إجمالي الربح الخاضع لضريبة القيمة المضافة

29.379.253

56.980.278

صافي الربح الخاضع لضريبة القيمة المضافة*

20.391.195

40.068.054

ينزل :ضريبة القيمة المضافة القانونية

()2.812.579

()5.226.268

()1.613.232

()2.875.668

15.965.385

31.966.118

ضريبة الدخل

3.193.077

6.393.224

المخصص المحتسب للبنك للفترة  /للسنة

6.005.655

11.619.491

نسبة الضريبة الفعلية

% 24

% 23

ضريبة القيمة المضافة على الرواتب
الربح الخاضع لضريبة الدخل

* يمثل هذا البند الربح الخاضع للضرائب لفروع وعمليات البنك التي تعمل في محافظات الشمال (مناطق الضفة الغربية) وذلك
إستناداً إلى المرسوم الرئاسي الصادر في حزيران  2007والخاص بإعفاء مكلفي الضرائب في المحافظات الجنوبية (قطاع
غزة) من الضرائب .هذا ويتم توزيع ايرادات ومصروفات فروع البنك وفق ًا لتقديرات محددة من قبل اإلدارة.
لم يتوصل البنك حتى تاريخ إصدار هذه القوائم المالية إلى تسويات نهائية مع دوائر الضريبة عن نتائج أعماله لألعوام من
 2005وحتى .2012

تشكل اإليضاحات المرفقة من  1إلى  26جزءاً من هذه القوائم المالية المرحلية المختصرة الموحدة
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 .15اإلحتياطيات
اإلحتياطي اإلجباري
وفقاً لقانون الشركات وقانون المصارف يقتطع ما نسبته  ٪ 10من األرباح الصافية سنوياً تخصص لحساب اإلحتياطي اإلجباري.
ال يجوز وقف هـذا االقتطاع 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 الموحدة مرحلية.

اإلحتياطي إختياري
يمثل اإلحتياطي اإلختياري ما يتم إقتطاعه من قبل الشركات التابعة .لم تقم الشركات التابعة بإقتطاع إحتياطي إختياري خالل
الفترة.

إحتياطي مخاطر مصرفية عامة
يمثل هذا البند لعام  2012قيمة إحتياطي المخاطر الذي تم اقتطاعه وفقًا لتعليمات سلطة النقد الفلسطينية رقم ()2008/5
بنسبة  % 1.5من التسهيالت اإلئتمانية المباشرة بعد طرح مخصص تدني التسهيالت االئتمانية واألرباح المعلقة و % 0.5من
التسهيالت اإلئتمانية غير المباشرة .تم وفقًا لتعليمات سلطة النقد الفلسطينية رقم ( )2013/3تعديل نسبة إحتياطي المخاطر
المصرفية العامة على التسهيالت اإلئتمانية المباشرة لتصبح  % 2إعتباراً من  1كانون الثاني  2013مع بقاء النسبة كما هي على
التسهيالت اإلئتمانية غير المباشرة .ال يجوز استخدام أي جزء من هذا اإلحتياطي أو تخفيضه على أي وجه إال بموافقة مسبقة
من سلطة النقد الفلسطينية.

إحتياطي تقلبات دورية
يمثل هذا البند قيمة إحتياطي المخاطر الذي تم اقتطاعه وفقاً لتعليمات سلطة النقد الفلسطينية رقم ( )2011/1بنسبة  % 15من
األرباح الصافية لتدعيم رأسمال المصرف ولمواجهة المخاطر المحيطة بالعمل المصرفي .ال يجوز إستخدام 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 حيث أن هذه القوائم المالية مرحلية.
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تشكل اإليضاحات المرفقة من  1إلى  26جزءاً من هذه القوائم المالية المرحلية المختصرة الموحدة

 .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  % 5من رأس مال البنك أي ما يعادل  4.070.239سهم ًا بقيمة إسمية مقدارها دوالر أمريكي واحد للسهم وعالوة
إصدار بقيمة ( )2.06دوالر أمريكي للسهم الواحد ،بمجموع عالوة إصدار قدرها  8.384.692دوالر أمريكي.

 .17توزيعات أرباح
أقرت الهيئة العامة للبنك في جلستها التي إنعقدت في  26نيسان  2013توزيع أرباح بمبلغ  26.050.000دوالر أمريكي عن نتائج
أعمال البنك لعام  2012وذلك بواقع  16.000.000دوالر أمريكي كأسهم مجانية و 10.050.000دوالر أمريكي أرباح نقدية على
مساهمي البنك ٌ
كل بنسبة ما يملكه من أسهم البنك.
أقرت الهيئة العامة للبنك في جلستها التي إنعقدت في  27نيسان  2012توزيع أرباح بمبلغ  23.000.000دوالر أمريكي عن نتائج
أعمال البنك لعام  2011وذلك بواقع  14.000.000دوالر أمريكي كأسهم مجانية و 9.000.000دوالر أمريكي أرباح نقدية على
مساهمي البنك ٌ
كل بنسبة ما يملكه من أسهم البنك.

 .18الحصة االساسية والمخفضة للسهم من ربح الفترة

ربح الفترة
المتوسط المرجح لعدد األسهم المكتتب بها خالل الفترة

 30حزيران2013

 30حزيران 2012

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

18.712.082

18.290.422

سهم

سهم

150.000.000
دوالر أمريكي

الحصة األساسية والمخفضة للسهم من ربح الفترة

0.125

150.000.000
دوالر أمريكي
0.122

 .19النقد وما في حكمه
يتكون النقد وما في حكمه الظاهر في قائمة التدفقات النقدية المرحلية من المبالغ المبينة في قائمة المركز المالي المرحلية
كما يلي:
 30حزيران
2013

 30حزيران
2012

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

نقد وأرصدة لدى سلطة النقد الفلسطينية

535.924.421

337.592.110

يضاف:
أرصدة لدى بنوك ومؤسسات مصرفية

306.231.652

199.241.026

842.156.073

536.833.136

يُنزل:
ودائع سلطة النقد الفلسطينية

()63.914.656

()951.850

ودائع بنوك ومؤسسات مصرفية

()85.502.863

()15.626.892

متطلبات اإلحتياطي اإللزامي النقدي

()148.832.047

()118.663.780

أرصدة لدى بنوك ومؤسسات مصرفية تستحق خالل فترة أكثر من 3
أشهر

()23.012.000

-

520.894.507

401.590.614

تشكل اإليضاحات المرفقة من  1إلى  26جزءاً من هذه القوائم المالية المرحلية المختصرة الموحدة
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 .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 ائتمانية ممنوحة كما يلي:
 30حزيران 2013
أعضاء مجلس اإلدارة
واإلدارة التنفيذية

مساهمون
رئيسيون

أخرى *

المجموع

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

بنود قائمة المركز المالي الموحدة:
تسهيالت ائتمانية مباشرة

5.839.364

3.645.000

13.317.129

22.801.493

ودائع

592.785

-

4.205.154

4.797.939

إلتزامات محتملة:
تسهيالت ائتمانية غير مباشرة

1.141.225

-

172.283

1.313.508

سقوف تسهيالت غير مستغلة

339.379

-

2.217.811

2.557.190

 31كانون األول 2012
أعضاء مجلس اإلدارة
واإلدارة التنفيذية
دوالر أمريكي

مساهمون
رئيسيون

أخرى *

المجموع

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

بنود قائمة المركز المالي الموحدة:
تسهيالت ائتمانية مباشرة

7.904.485

3.645.000

8.963.774

20.513.259

ودائع

1.250.840

682.919

1.910.532

3.844.291

إلتزامات محتملة:
تسهيالت ائتمانية غير مباشرة

1.317.083

-

2.830

1.319.913

سقوف تسهيالت غير مستغلة

812.615

-

477.662

1.290.277

معلومات إضافية
تسهيالت ائتمانية غير عاملة

-

-

23.597

23.597

مخصص تسهيالت ائتمانية

-

-

23.597

23.597

 30حزيران 2013
أعضاء مجلس اإلدارة
واإلدارة التنفيذية

مساهمون
رئيسيون

أخرى *

المجموع

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

بنود قائمة الدخل الموحدة:
فوائد وعموالت مقبوضة

87.329

-

178.819

266.148

فوائد وعموالت مدفوعة

2.452

358

9.721

12.531

 30حزيران 2012
أعضاء مجلس اإلدارة
واإلدارة التنفيذية

مساهمون
رئيسيون

أخرى *

المجموع

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

بنود قائمة الدخل الموحدة:
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فوائد وعموالت مقبوضة

96.454

-

158.671

255.125

فوائد وعموالت مدفوعة

273

-

5.962

6.235

تشكل اإليضاحات المرفقة من  1إلى  26جزءاً من هذه القوائم المالية المرحلية المختصرة الموحدة

* يتضمن بند أخرى مدراء الفروع وموظفين من غير االدارة التنفيذية وأقاربهم ومساهمين غير رئيسيين (بنسبة مساهمة
أقل من  % 5من رأسمال البنك) وذلك حسب ما يتم اإلفصاح عنه لسلطة النقد الفلسطينية.
يشكل صافي التسهيالت االئتمانية المباشرة الممنوحة لجهات ذات عالقة كما في  30حزيران  2013و 31كانون األول 2012
ما نسبته  % 2.22من صافي التسهيالت االئتمانية المباشرة.
يشكل صافي التسهيالت االئتمانية المباشرة الممنوحة لجهات ذات عالقة كما في  30حزيران  2013و 31كانون األول 2012
ما نسبته  % 15.22و % 14.88من قاعدة رأسمال البنك ،على التوالي.
تتراوح أسعار الفائدة على التسهيالت المباشرة بالدوالر األمريكي بين  % 2إلى .% 14.40
تتراوح أسعار الفائدة على التسهيالت المباشرة بالشيكل اإلسرائيلي بين  % 10إلى .% 16
تتراوح أسعار الفائدة على الودائع بالدوالر األمريكي بين  % 0.75إلى .% 1.25
فيما يلي ملخص لمنافع (رواتب ومكافآت ومنافع أخرى) اإلدارة العليا:
 30حزيران 2013

 30حزيران 2012

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

المدير العام

281.981

226.533

حصة اإلدارة العليا من الرواتب والمصاريف المتعلقة بها

559.235

499.724

حصة اإلدارة العليا من تعويض نهاية الخدمة

194.336

28.047

2.563

2.301

بدل حضور جلسات مجلس اإلدارة

تشكل اإليضاحات المرفقة من  1إلى  26جزءاً من هذه القوائم المالية المرحلية المختصرة الموحدة
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 .21القيمة العادلة لألدوات المالية
يمثل الجدول التالي مقارنة للقيم الدفترية والقيم العادلة لألدوات المالية كما في  30حزيران :2013

موجودات مالية

القيمة الدفترية

القيمة العادلة

 30حزيران 2013

 30حزيران 2013

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

209.613.472

209.613.472

أرصدة لدى بنوك ومؤسسات مصرفية

306.231.652

306.231.652

موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل

78.119.404

78.119.404

تسهيالت ائتمانية مباشرة

1.025.609.900

1.025.609.900

أرصدة لدى سلطة النقد الفلسطينية

موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل
الشامل:
أسهم مدرجة

19.202.211

19.202.211

أسهم غير مدرجة

4.273.827

4.273.827

محافظ إستثمارية مدرجة

1.705.941

1.705.941

موجودات مالية بالكلفة المطفأة

106.708.516

106.708.516

موجودات مالية أخرى

44.815.465

44.815.465

مجموع الموجودات

1.796.280.388

1.795.583.229

أذونات خزينة حكومية

مطلوبات مالية
ودائع سلطة النقد الفلسطينية

63.914.656

63.914.656

ودائع بنوك ومؤسسات مصرفية

85.502.863

85.502.863

ودائع العمالء

1.617.283.453

1.617.283.453

تأمينات نقدية

78.677.558

78.677.558

مطلوبات مالية أخرى

40.546.436

40.546.436

مجموع المطلوبات

1.885.924.966

1.885.924.966

تم إظهار القيم العادلة للموجودات والمطلوبات المالية وفقاً للقيم التي يمكن أن تتم بها عمليات التبادل بين جهات معنية بذلك،
باستثناء عمليات البيع اإلجبارية أو التصفية.
إن القيم العادلة لألرصدة لدى سلطة النقد الفلسطينية واألرصدة لدى البنوك والمؤسسات المصرفية والتسهيالت االئتمانية
المباشرة والموجودات المالية األخرى وودائع سلطة النقد الفلسطينية وودائع البنوك والمؤسسات المصرفية وودائع العمالء
والتأمينات النقدية والمطلوبات المالية األخرى هي مقاربة بشكل كبير لقيمها الدفترية وذلك لكون تلك األدوات ذات فترات
سداد أو تحصيل قصيرة األجل.
ً
تم تحديد القيمة العادلة للموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل المدرجة في األسواق المالية وفقا ألسعار
تداولها في تاريخ القوائم المالية الموحدة.
تم تحديد القيمة العادلة للموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل الشامل المدرجة في األسواق المالية وفقاً
ألسعار تداولها في تاريخ القوائم المالية الموحدة.
تم تحديد القيمة العادلة للوحدات في المحفظة اإلستثمارية من خالل الرجوع إلى حصة البنك في صافي قيمة الموجودات
للمحفظة التي تتضمن أدوات مالية متداولة.
تم تحديد القيمة العادلة للموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل الشامل غير المدرجة باستخدام طرق
تقييم مناسبة.
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التسلسل الهرمي للقيم العادلة:

يستخدم البنك التسلسل التالي لتحديد واإلفصاح عن القيم العادلة ألدواتها المالية:
المستوى األول :بإستخدام أسعار التداول (غير المعدلة) ألدوات مالية مشابهة تمام ًا في أسواق مالية نشطة لألدوات المالية.
المستوى الثاني :بإستخدام معطيات غير أسعار التداول ولكن يمكن مالحظتها بشكل مباشر أو غير مباشر.
المستوى الثالث :بإستخدام معطيات ال تستند لبيانات سوق يمكن مالحظتها.
 30حزيران 2013

المستوى األول

المستوى الثاني

المستوى الثالث

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

موجودات مالية بالقيمة العادلة
موجودات مالية بالقيمة العادلة من
خالل قائمة الدخل  -مدرجة

78.119.404

78.119.404

-

-

موجودات مالية بالقيمة العادلة من
خالل قائمة الدخل الشامل:
مدرجة

19.202.211

19.202.211

-

-

غير مدرجة

4.273.827

-

-

4.273.827

وحدات في محفظة استثمارية

1.705.941

-

1.705.941

-

 .22التحليل القطاعي
معلومات قطاعات أعمال
ألغراض إدارية تم توزيع أنشطة البنك إلى ثالثة قطاعات أعمال رئيسية:
األفراد :يشمل متابعة ودائع العمالء األفراد ومنحهم القروض والديون والبطاقات االئتمانية وخدمات أخرى.
الشركات والمؤسسات :يشمل متابعة الودائع والتسهيالت االئتمانية والخدمات المصرفية األخرى الخاصة بالعمالء من المؤسسات.
الخزينة :يشمل هذا القطاع تقديم خدمات التداول والخزينة وإدارة أموال البنك واإلستثمارات.
فيما يلي معلومات قطاعات األعمال موزعة حسب األنشطة:
المجموع

أفراد

شركات
ومؤسسات

خزينة

أخرى

 30حزيران 2013

 30حزيران 2012

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

إجمالي اإليرادات

26.185.393

15.378.209

5.643.420

12.958.325

60.165.347

51.709.909

مخصص تدني
تسهيالت

()1.994.205

-

-

-

()1.994.205

-

نتائج أعمال القطاع

17.764.552

14.319.822

4.183.659

15.019.456

51.287.489

47.731.734

مصاريف غير موزعة

()26.569.752

()24.117.465

الربح قبل الضرائب

24.717.737

23.614.269

مصروف الضرائب

()6.005.655

()5.323.847

ربح الفترة

18.712.082

18.290.422

استهالكات واطفاءات

2.210.793

2.196.875

مصاريف رأسمالية

5.658.026

2.993.211

 30حزيران 2013

 31كانون األول2012

معلومات أخرى

إجمالي موجودات
القطاع

368.375.709

2.004.494.095 2.181.799.362 406.119.671 1.068.179.039 339.124.943

إجمالي مطلوبات
القطاع

850.367.846

1.783.520.186 1.952.840.812 295.723.760

136.411.082 670.338.124
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معلومات 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

المجموع

دولي

 30حزيران
2013

 30حزيران
2012

 30حزيران
2013

 30حزيران
2012

 30حزيران
2013

 30حزيران
2012

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

56.287.585

مصاريف رأسمالية 5.658.026

45.494.903

3.877.762

6.215.006

60.165.347

51.709.909

2.993.211

-

-

5.658.026

2.993.211

محلي

المجموع

دولي

 30حزيران
2013

 31كانون األول
2012

 30حزيران
2013

 31كانون األول
2012

 30حزيران
2013

 31كانون األول
2012

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

إجمالي الموجودات 464.774.368 1.495.605.416 1.717.024.994

508.888.679

2.181.799.362

2.004.494.095

إجمالي المطلوبات 29.422.098 1.755.537.339 1.923.418.714

27.982.847

1.952.840.812

1.783.520.186

 .23إدارة رأس المال
إن الهدف الرئيسي من إدارة رأسمال البنك هو الحفاظ على نسب رأسمال مالئمة بشكل يدعم نشاط البنك ويعظم 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  16مليون دوالر أمريكي خالل الفترة المنتهية بتاريخ  30حزيران  2013ومبلغ  14مليون دوالر
أمريكي خالل السنة المنتهية في  31كانون األول  2012من خالل توزيعات أرباح على شكل أسهم عينية ليصبح رأس المال المدفوع
 150مليون دوالر أمريكي كما في  30حزيران  2013و 134مليون دوالر أمريكي كما في  31كانون األول .2012
يتم احتساب نسبة كفاية رأس المال وفقاً لتعليمات سلطة النقد الفلسطينية المستندة لمقررات بازل ،وفيما يلي نسبة كفاية
رأس المال للفترة مقارنة بالنسبة السابقة:

 30حزيران 2013

ا لمبلغ

نسبته إلى
الموجودات

نسبته
إلى الموجودات
المرجحة بالمخاطر

ا لمبلغ

نسبته
إلى الموجودات
نسبته إلى
الموجودات المرجحة بالمخاطر

دوالر أمريكي

%

%

دوالر أمريكي

%

%

149.788.510

6.86

12.92

137.901.056

6.89

13.20

رأس المال األساسي 192.406.455

8.82

16.59

181.316.093

9.05

17.35

رأس المال
التنظيمي
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 .24إرتباطات والتزامات محتملة
على البنك بتاريخ القوائم المالية الموحدة التزامات محتملة مقابل ما يلي:
 30حزيران 2013

 31كانون األول 2012

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

كفاالت

144.102.542

114.431.957

إعتمادات

25.963.524

17.475.899

قبوالت

28.760.179

20.102.111

سقوف تسهيالت ائتمانية غير مستغلة

102.948.744

92.836.248

301.774.989

244.846.215

 .25القضايا المقامة على البنك
بلغ عدد القضايا المقامة على البنك ( )34و( )29قضية كما في  30حزيران  2013و 31كانون األول  ،2012على التوالي ،وذلك
ضمن النشاط الطبيعي للبنك .بلغت قيمة القضايا ما يعادل  6.247.045دوالر أمريكي  4.954.629دوالر أمريكي كما في 30
حزيران  2013و 31كانون األول  ،2012على التوالي ،وفي تقدير إدارة ومحامي البنك فإنه لن يترتب على البنك أية إلتزامات لقاء
هذه القضايا باستثناء ما تم تخصيصه لمواجهتها.
باإلضافة إلى ذلك ،قررت محكمة بداية غزة ترك الدعوتين المقامتين من قبل وزارة المالية – اإلدارة العامة لضريبة القيمة
المضافة ودائرة ضريبة الدخل في قطاع غزة تركًا غير مبرئاً حيث كانت تطالب البنك بدفع مبلغ  146مليون دوالر أمريكي تقريبًا
مقابل ضريبة قيمة مضافة وضريبة دخل وفوائد تأخير لألعوام من  2004وحتى .2010

 .26القوائم المالية الموحدة المرحلية لفترة الستة أشهر المنتهية في  30حزيران 2012
قام البنك ابتدءاً من  1تموز  2012وبنا ًء على طلب سلطة النقد الفلسطينية بالتطبيق المبكر لمعيار التقارير المالية الدولي رقم
( )9وتم اعتماد تاريخ األول من كانون الثاني  2012كتاريخ للتطبيق المبكر وتم تطبيق هذا المعيار بأثر رجعي للموجودات المالية
القائمة كما في  1كانون الثاني  2012واختار البنك عدم تعديل أرقام المقارنة للفترات التي سبقت تاريخ التطبيق وذلك كما هو
مسموح به وفق ًا للمعيار .كما أختار البنك إظهار أثر التطبيق المبكر لمعيار التقارير المالية الدولي ( )9على السنوات التي سبقت
تاريخ التطبيق من خالل تعديل الرصيد اإلفتتاحي لبنود حقوق الملكية كما في أول كانون الثاني .2012
كون أن القوائم المالية الموحدة المرحلية لفترة الستة أشهر المنتهية في  30حزيران  2012كانت قبل تاريخ سريان مفعول طلب
سلطة النقد بالتطبيق المبكر للمعيار وكون المعيار يتطلب التطبيق بأثر رجعي فقد ترتب على ذلك تعديل أرقام المقارنة لقائمة
الدخل كما يلي:

 30حزيران 2012

قبل التعديل

التعديل *

بعد التعديل

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

ربح الفترة

16.835.128

1.455.294

18.290.422

الحصة األساسية والمخفضة من ربح الفترة

0.112

0.01

0.122

*

تتمثل التعديالت في ما يلي:
عكس مصروف تدني بمبلغ  1.861.377دوالر أمريكي لموجودات مالية كانت مصنفة كموجودات مالية متوفرة للبيع وفقاً
لمعيار المحاسبة الدولي رقم ( )39تم اعادة تصنيفها إلى موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل الشامل
وفقاً لمعيار التقارير الدولي رقم (.)9
عكس أرباح بيع موجودات مالية متوفرة للبيع بمبلغ  406.083دوالر أمريكي والتي تمثل األرباح المتعلقة بهذه الموجودات
المالية والمعاد تصنيفها من احتياطي القيمة العادلة كما في  1كانون الثاني  2012إلى قائمة الدخل وفق ًا لمعيار المحاسبة
الدولي رقم ( ،)39وذلك بعد أن تم إعادة تصنيف هذه الموجودات المالية من موجودات مالية متوفرة للبيع وفقاً لمعيار
المحاسبة الدولي رقم ( )39إلى موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل وفق ًا لمعيار التقارير الدولي رقم (.)9

تشكل اإليضاحات المرفقة من  1إلى  26جزءاً من هذه القوائم المالية المرحلية المختصرة الموحدة
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محافظة رام اهلل والبيرة

محافظة طولكرم

ترقوميا

المركز الرئيسي لإلدارة العامة

طولكرم

السالم

رام اهلل

جامعة خضوري

محافظة غزة

اإلرسال
المنارة االلكتروني
طنوس
دير دبوان
ترمسعيا
جامعة بيرزيت
سلواد
نعلين
الماصيون
بيتو نيا

محافظة طوباس
طوباس
محافظة قلقيلية
قلقيلية
عزون
محافظة سلفيت
سلفيت
محافظة أريحا واألغوار

محافظة القدس
أبو ديس
محافظة نابلس
نابلس
الحسبة
حوارة

أر يحا
محافظة بيت لحم
بيت لحم
بيت جاال
محافظة الخليل
الخليل

محافظة جنين
جنين
قباطية

دورا
سعير
يطا

ميثلون
يعبد
اليامون

+970 2 2946700
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+970 8 2835059

االدارة العامة
الرمال
السرايا
الرئيسي
عمر المختار
النصر
المحافظات الوسطى  -غزة
النصيرات
دير البلح
محافظة شمال غزة
جبا ليا
محافظة خانيونس
خانيونس
محافظة رفح
رفح
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