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  بنك فلسطین م.ع.م

ة  ضاحات حول القوائم المال   الموحدةإ
  2015انون األول  31

  عــام .1
ة، في مدینة غزة في  لجِ سُ و  1960تأسس بنك فلسطین (البنك) عام  ة الفلسطین ات في السلطة الوطن لد مسجل الشر

ة مساهمة عامة محدودة تحت رقم ( شر ات لسنة 563200096فلسطین،  موجب قانون الشر الته الالحقة.  1929)    وتعد
ه من  ي واحد للسهم. بلغ رأس المال المدفوع  200یتألف رأسمال البنك المصرح  ة دوالر أمر مة إسم ق ملیون سهم 

ما في  195.008.685 ي    . 2016انون األول  31ملیون دوالر أمر
  .2005تم إدراج أسهم البنك للتداول في بورصة فلسطین خالل عام 

ع  ام بجم ات البنك الق ات الجارة واإلعتمادات وقبول الودائع من أهم غا أعمال البنوك وتشمل هذه األعمال فتح الحسا
اإل26واألمانات وٕاقراض األموال من خالل فروعه المنتشرة في فلسطین وعددها ( ًا.41لى (إ ةضاف) فرعًا  ت بلغ عدد  ) م

تبین أحدهما في مدینة دبي في دولة  ة للبنك م ة الخارج اتب التمثیل ة المتحدة واآلخر في دولة تالم    شیلي.اإلمارات العر
ما في  ) موظفًا 1.405) موظفًا مقابل (1.652( 2016انون األول  31بلغ عدد موظفي البنك (إدارة وفروع فلسطین) 

   .2015انون األول  31ما في 

ة .2  الموحدة القوائم المال
ما في  عة  اته التا ة بنك فلسطین وشر ة لشر ة الموحدة القوائم المال   .2016انون األول  31تمثل القوائم المال

ما یلي:  عة  اته التا ة البنك في رأسمال شر انت نسب ملك   لقد 
    

المنشأ بلد 
  واألعمال

ة   ة الملك تتب    نس   رأس المال الم
ي    %         دوالر أمر
      2016    2015    2016    2015  

  -    50.000.000    -    51.98    فلسطین    البنك اإلسالمي العري
ة الوساطة   3.560.000   3.560.000   87   87    فلسطین    شر
ال بي  ة   1.500.000   1.500.000    85    85    فلسطین    شر

ة   100.000   100.000   100   100    فلسطین     2000شر
ات  ة للشر عةإن السنة المال ة للبنك  التا الت لتتوافعند الضرورة و هي ذات السنة المال اسات  قوم البنك بإجراء تعد الس

ات  عة في الشر عةالمت ة للبنك. التا اسات المحاسب   مع الس
ة للبنك بتارخ  ة تعادل  2016آذار  25أقرت الهیئة العامة غیر العاد من أسهم البنك اإلسالمي  %31شراء حصة إضاف

حت إجمالي حصة بنك فلسطین في البنك اإلسالمي العري ما نسبته  طرة  %51.98العري حیث اص ، ممثلًة حصة مس
ه  ة للبنك اإلسالمي العريقوائم التم توحید  وعل ة الموحدة  المال في  مي العريالبنك اإلسال. ساهم للبنكمع القوائم المال

ي خالل الفترة من تارخ دوال 4.169.937مبلغ البنك برح صافي نتائج أعمال  طرة ر أمر انون األول  31وحتى الس
طرة  2016 لغت حصة الجهات غیر المس ي 2.002.404مبلغ منها و    .دوالر أمر

ات البنك قام  مة العادلة لموجودات ومطلو الق ات توحید األعمال  ح ن ذلك ، حیث نتج عالبنك اإلسالمي العريقید عمل
طرة في  3.774.558 بلغمشهرة  اس حقوق الجهات غیر المس ي، وتم ق م البنك اإلسالمي العريدوالر أمر  ة العادلة.الق

اس أسهم البنك اإلسالمي العري التي امتلكها البنك قبل  ة توحید األعمال تمت على مراحل فقد تم إعادة ق ون عمل هذا و
مة العادلة بتارخ  مبلغ قید االستحواذ ونتج عن ذلك االستحواذ على أساس الق ي 1.956.731رح  تم قیده في  دوالر أمر

 .الموحدة قائمة الدخل
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ات  مة العادلة لموجودات ولمطلو ما یلي الق  :االستحواذفي تارخ  البنك اإلسالمي العريف
ي    الموجودات    دوالر أمر

ة   124.250.702    نقد وأرصدة لد سلطة النقد الفلسطین
ة   133.867.501    أرصدة لد بنوك ومؤسسات مصرف

ة   6.022.642    إستثمارات لد بنوك إسالم
اشرة ة م الت ائتمان   369.317.389    تمو

مة العادلة من خالل  الق ة    9.108.855    الدخل الشامل موجودات مال
الكلفة المطفأة ة    13.250.000    موجودات مال

  15.174.615    إستثمارات عقارة
  11.526.191   ممتلكات ومعدات
  30.346.705    موجودات أخر 

    712.864.600  
ات        المطلو

ة   51.151.306    ودائع بنوك ومؤسسات مصرف
ات االستثمار المطلقة العمالءودائع    553.828.019     وحقوق اصحاب حسا

ة   23.798.923    تأمینات نقد
  3.187.792    مخصصات متنوعة

  1.000.755    الضرائبمخصصات 
ات أخر    9.284.015    مطلو

    642.250.810  
مة العادلة لصافي الموجودات    70.613.790    الق

مة العادلة  الق طرة من صافي الموجودات    )33.908.742(    حصة حقوق الجهات غیر المس
مة الدفترة    )40.479.606(    البنك اإلسالمي العريفي  لالستثمارالق

  3.774.558    الشهرةح 
ة  عة تم توحید القوائم المال ات التا ات ونتائج للشر ل بند من موجودات ومطلو ع  ة للبنك على أساس تجم مع القوائم المال

ات الجارة  افة أرصدة الحسا عاد  عد إست عة،  ات التا ات ونتائج أعمال الشر أعمال البنك مع بنود / موجودات ومطلو
عة.والمعامالت  ات التا ما بین البنك والشر   ف

) تنفیذًا لقرار الهیئة العامة مع االندماج الفعلي  2016أیلول  8قام البنك بتارخ اإلضافة  البنك التجار الفلسطیني (التجار
انت قد أقرت بتارخ  ة للبنك التي  ة افقًا إلاندماج التجار مع بنك فلسطین و  2016آذار  25غیر العاد تارخ بندماج إلتفاق

ار  4 موجبها  2016أ ، والتي  ة للتجار شراء موجقام عد اقرارها من قبل الهیئة العامة غیر العاد ودات بنك فلسطین 
ما بتارخ  ات التجار المحددة  مطلو ة اإلندماج وااللتزام  ز مالي مبدئي لالتفاق، مقابل إصدار سهم واحد من  اتفاق مر

ذلك  اسهم بنك فلسطین لكل حثالثة أسهم من اسهم التجار لصالح مساهمي التجار و صدرها بنك أعدد األسهم التي  أص
مبلغ  سهمًا من اسهم التجار  30.026.056سهمًا مقابل  10.008.685فلسطین  مما أد إلى زادة رأس مال البنك 

ي. نتج عن  10.008.685 ة االندماج دوالر أمر ي تم قیدها في قائمة  7.880مبلغ مع التجار أراح اتفاق دوالر أمر
  الدخل الموحدة للبنك.
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ة .3 اسات المحاسب   الس
  عداد اإلأسس   1.3

ما في  ة الموحدة للبنك  ة الصادرة عن  2016انون األول  31تم إعداد القوائم المال ة الدول وفقًا لمعاییر التقارر المال
ة. مات سلطة النقد الفلسطین ة ووفقًا لتعل ة الدول   مجلس معاییر المحاس

ة الموحدة وفقًا لمبدأ الكلفة ة تم إعداد القوائم المال مة العادلة من خالل قائمة الدخ التارخ الق ة  ل استثناء الموجودات المال
مة العادلة بتارخ والموجودات ا الق مة العادلة من خالل الدخل الشامل التي تظهر  الق ة  ة اإعداد لمال   لموحدة. القوائم المال

مثل العملة إن الدوالر  ة الموحدة والذ  ي هو عملة إظهار القوائم المال   للبنك. األساساألمر

ة  توحیدأسس   2.3   القوائم المال
ة  ة للتشمل القوائم المال ما في اوشر بنكالموحدة القوائم المال عة  طرة عند 2016انون األول  31ته التا . تتحق الس

، أو  ضًا القدرة ون معرضامتالك البنك للح ون للبنك أ ات المستثمر بها وأن  الشر ، لعوائد متغیرة ناتجة عن استثماره 
عة.  على التأثیر ات التا  على هذه العوائد من خالل نفوذه في الشر

ه: ان البنك لد ات المستثمر فیها إذا وفقط إذا  طرة البنك على الشر   تتحق س
ه نشاطات الشر بنكالحقوق القائمة تعطي ال(المستثمر فیها  اتعلى الشر النفوذ -  )المستثمر فیهات االقدرة على توج
طرته على الشرالتأثیر على رة والح في له القدالبنك ون عندما  -  االمستثمر به اتالعوائد نتیجة س
 . اتنفوذه على هذه الشر خاللالقدرة على التأثیر على هذه العوائد من  للبنك -

طرة في الشر بنكقوم ال م قدرته على الس ي المستثمر بها في حال وجود حقائ أو ظروف تدل على تغیر ف اتبإعادة تقی
ة للشرحد ا ورة أعاله. یبدأ توحید القوائم المال طرة المذ ات الس عة عند حصول ال اتالعناصر الثالث إلث على  نكبالتا

طرة على شر نتهي التوحید عند فقدانه للس طرة و ات االس عة. یتم إضافة الموجودات والمطلو والمصارف  اإلیراداتو ته التا
عة التي تم االستحواذ  اتللشر ة الموحدة من تارخ الحصول التا علیها أو التي تم التخلص منها خالل السنة في القوائم المال

ة في الشر ة الملك طرة وحتى تارخ فقدانها. یتم تسجیل أثر التغیر في نس عة (دون فق اتعلى الس طرة علیها) التا دان الس
  معامالت بین المالكین.

افة األرصدة والمعامالت و  عاد  عة  اتوالشر  بنكالالناتجة عن المعامالت بین  غیر المتحققة األراح والخسائرتم است التا
الكامل   .وتوزعات األراح 

ة  3.3 اسات المحاسب   التغییرات في الس
ة  عة في إعداد القوائم المال ة المت اسات المحاسب ة انت متفقة مع تلك التي تم استخدامها إلعداد القوائم البنك للإن الس مال

ام  استثناء ق قة  حتالبنك ما في السنة السا ة والتي أص ة الدول الت على معاییر التقارر المال عض التعد نافذة  بتطبی 
ة  الت أ أثر على القوائم المال   .للبنكالمفعول، لم ینتج عن تطبی هذه التعد

عد من أصدر مج الت والتي ال تزال غیر نافذة المفعول ولم یتم تبنیها  عض المعاییر والتعد ة  ة الدول لس معاییر المحاس
ة هي التي تتوقع إدارة البنكقبل  ز أالبنك . إن المعاییر التال قها، عند سران مفعولها، أثر على المر ون لتطب و األداء أن 

ة المالي أو حول افصاحات القوائم ا ح نافدة المفعول.للبنكلمال   . سیتم تطبی هذه المعاییر عندما تص
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ة الدولي رقم ( ار التقارر المال ة9مع  ) االدوات المال

ة الدولي رقم ( ار التقارر المال ة بإصدار مع ة الدول امل مراحله خالل 9قام مجلس معاییر المحاس ة"  ) "االدوات المال
ة وعض العقود 2014تموز  ات المال ة والمطلو اس الموجودات المال ة لتصنیف وق ار المعالجة المحاسب بین هذا المع ، و

ة ع أو شراء االدوات غیر المال ة الدولي رقم (لب ار المحاس ار الستبدال مع اس 39. وقد تم إصدار هذا المع ) "تصنیف وق
ة". قام  ة الدولي رقم ( البنك االدوات المال ار التقارر المال ما صدرت خالل العام 9بتطبی المرحلة األولى من مع  (

ان التطبی األولي للمرحلة األولى في 2009 ة الدولي البنك قوم وس 2012انون الثاني  1، و ار التقارر المال بتطبی مع
اس األدوات  2018انون الثاني  1) الجدید بتارخ التطبی االلزامي في 9رقم ( ون له أثر على تصنیف وق والذ س

ة.   المال

ة الدولي رقم ( ار التقارر المال   ) االیرادات من العقود مع العمالء15مع

ار رقم ( ة لكل ) ال15حدد مع ار على إلنواع اأمعالجة المحاسب نطب هذا المع یرادات الناشئة من العقود مع العمالء، و
ار  استثناء العقود الخاضعة لمعاییر اخر مثل مع ع المنشآت التي تدخل في عقود لتورد السلع والخدمات للعمالء  جم

ة الدولي رقم (   ) االیجارات.17المحاس

ار بدًال  ةحل هذا المع   :من المعاییر والتفسیرات التال
ة الدولي رقم ( - ار المحاس  نشاءإل) عقود ا11مع

ة الدولي رقم ( - ار المحاس  یرادإل) ا18مع

ة رقم - ة الدول  ) برامج والء العمالء13( التفسیر الصادر عن لجنة تفسیرات التقارر المال

ة ر  - ة الدول ات 15( قمالتفسیر الصادر عن لجنة تفسیرات التقارر المال  نشاء العقاراتإ) اتفاق

ة رقم - ة الدول ات نقل ا18( التفسیر الصادر عن لجنة تفسیرات التقارر المال  صول من العمالءأل) عمل

ة. –) االیراد 31( التفسیر الصادر عن لجنة تفسیرات المعاییر رقم - ضة التي تنطو على خدمات اعالن ات المقا  عمل

ار عد  )15رقم ( یجب تطبی المع ر. 2018انون الثاني  1للفترات التي تبدأ في أو  التطبی الم   مع السماح 

ة الدولي رقم ( ار التقارر المال   ) عقود االیجار 16مع

ة الدول ة الدولي رقم ( ةقام مجلس معاییر المحاس ار التقارر المال انون الثاني  )16بإصدار مع "عقود االیجار" خالل 
اس والعرض واالفصاح عن عقود االیجار 2016 ادئ االعتراف والق حدد م  .الذ 

ا ه متطل ة الدوليتشا ار التقارر المال ة 16رقم ( ت مع ار المحاس ة للمؤجر في مع ات المحاسب ل جوهر المتطل ش  (
ستمر المؤجر في تصنیف عقود ا17الدولي رقم ( ة یإنها عقود أیجار على إل)، ووفقًا لذلك،  یجار إو عقود أجار تشغیل

ل مختلف. ش معالجة هذین النوعین من العقود  قوم  حیث  ة،  ل ار  تمو ة عداد التقارر إ یتطلب مع ) 16الدولي رقم (المال
اأمن المستأجر  قوم  ع عقود اإلن  ات لجم الموجودات والمطلو ان إال إشهر،  12یجار التي تزد مدتها عن إلعتراف  ذا 

تطلب من المستأجر ااالصل  مة منخفضة و حقه في إلذو ق األصإلصل والمتمثل في األستخدام اإعتراف  ل عتراف 
  یجار.إللتزام الناتج المتمثل بدفعات اإلالمستأجر وا

ار  اراً إ سیتم تطبی هذه المع ر.2019انون الثاني  1من  عت التطبی الم   ، مع السماح 
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اسات  4.3 ة ملخص ألهم الس   المحاسب

فتحق اإلیرادات واإل المصار   عتراف 
ا ة  استخدام طرقة الفائدة الفعل الت االیتم تحق إیرادات الفوائد    المتعثرة. ةئتمانستثناء فوائد وعموالت التسه

الت واإلستثمارات وفقًا لمبدأ اإلستحقاق.  إیرادات عند یتم التحق من ایرادات التمو م الخدمات قدتیتم تسجیل العموالت 
تم اإل ات المستثمر بها عند نشوء ح الستالمها.المتعلقة بها، و أراح توزعات األسهم من الشر    عتراف 

المصارف على أساس مبدأ االستحقاق.   یتم االعتراف 

الت  الت التسه ةاال والتمو    ئتمان
الت  الت یتم إدراج التسه ةاالوالتمو الت الكلفة  ئتمان الت عد تنزل مخصص تدني التسه ةاالوالتمو   والفوائد المعلقة. ئتمان

ن مخصص تدني  الت ایتم تكو الت لتسه ةاالوالتمو الغ المستحقة ل ئتمان ة تحصیل الم ان اشرة إذا تبین عدم إم لبنك الم
ة اأوعندما یتوفر دلیل موضوعي على  ًا على التدفقات النقد الت ن حدثًا ما قد أثر سل ة للتسه الت و لمستقبل ةاالالتمو  ئتمان

اشرة ن تقدیر هذا التدني،  الم م مة المخصص في قائمة الدخلوعندما    . الموحدة تسجل ق

الت واألراح یتم تعلی الفوائد والعموالت  الت على التسه ة المتعثرة والمصنفة الممنوحة للعمالء و والتمو مات اإلئتمان فقًا لتعل
ة. سلطة النقد   الفلسطین

الت  الت یتم شطب التسه ةاالوالتمو المعد لها مخصصات في حال عدم جدو اإلجراءات المتخذة لتحصیلها بتنزلها  ئتمان
ل أ فائض في المخصص، إن وجد، لقائمة الدخل تـم تحـو ة و مات سلطة النقد الفلسطین . لموحدةا من المخصص وفقًا لتعل

  اب شطبها إلى اإلیرادات.ضاف المحصل من الدیون الس
الت یتم إ عاد التسه الت ست والمخصصات المتعلقة واألراح سنوات والفوائد المعلقة  6التي مضى على تعثرها أكثر من والتمو

ة ة.الموحدة  بها من القوائم المال مات سلطة النقد الفلسطین   للبنك وفقًا لتعل

ة    إستثمارات في موجودات مال
مة العادلة مضافًا إلیها  الق ة عند الشراء  اشرةیتم قید الموجودات المال ونهمصارف االقتناء الم ا موجودات ، في حال عدم 

مة العادلة أو  الق ة إما  ع الموجودات المال مة العادلة من خالل قائمة الدخل. الحقًا لإلعتراف المبدئي، یتم قید جم الق ة  مال
  ما یلي:الكلفة المطفأة، 

مة العادلة  الق ة    موجودات مال
ح للمنشأة تصنیف هي  مة العادلة من خالل قائمة الدخل، و الق ة والتي یتم االعتراف بها  ة والمشتقات المال أدوات الملك

ة غیر المحتفظ بها ألغراض المتاجرة،  ن التراجع عنه، من خالل اأدوات الملك م ار ال    الدخل الشامل.بنود خت
مة العادلة من خالل الدخل الشامل الق ة  موجودات مال ة  ار تصنیف أدوات الملك تغیر في فإنه یتم قید ال ،في حال تم اخت

ة، وعند التخلص منها یتم قید األراح أو الخسائر في حساب األراح  مة العادلة في حساب خاص ضمن حقوق الملك الق
اشرة، وال یتم قیدها في قائم   .الموحدة ة الدخلالمدورة م

ة أدواتیتم قید أراح توزعات األسهم من االستثمار في    ا.عند نشوء الح في استالمهالموحدة في قائمة الدخل  الملك
الكلفة المطفأة ة    موجودات مال

  أدوات الدین التي یتوافر بها الشرطین التالیین:هي 
أدوات الدّ أن تكون أداة الدین متضمنة في نموذج أعمال یهدف إلى  - ة.اإلحتفا  ة تعاقد   ین لتحصیل تدفقات نقد
ة ألداة الدّ  - ة والتي تمثل فقط دفعات رأس المال أن تتضمن الشرو التعاقد  العوائدو ین توارخ محددة للتدفقات النقد

  علیها.
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لیهما، یتم تصن موجودات مالوفي حال عدم توفر أحد الشرطین، أو  ة  مة العادلة من خالل قائم ةیف األداة المال ة الق
ار بالموحدة الدخل ما یتوفر للبنك الخ مة العادلة من خالل قائمة الدخل إ.  الق ة  موجودات مال ة  عتماد تصنیف األداة المال

قلل هذا التصنیف أ إعتراف غیر ثابت أو غیر مالءم.الموحدة  ورة في حال أن    حتى لو توفرت الشرو المذ
عد تنزل خسائر التدنيعتراف المبدئي، یتم قید أدوات الدّ الحقًا لإل ة،  الكلفة المطفأة، بإستخدام طرقة الفائدة الفعل ، إن ین 
الكلفة مضافًا الیها مصارف اإلقتناء. وجدت.  ة عند الشراء  وك اإلسالم دلة على قوم البنك بدراسة وجود أیتم قید الص

مة الدفترة لهذه الموجو  ة، وفي حال وجود هذه األدلة یتم إحتساب وقید مبلغ التدني في قائمة الدخلتدني الق  دات المال
الكلفة المطفأة في قائمة الدخلواألراح . یتم قید إیرادات الفوائد الموحدة ة    .الموحدة من الموجودات المال

عاد إ ة الموجوداتست   المال
ة عند انتهاء الح  عاد الموجودات المال ل یتم است ة لهذه الموجودات، أو عند تحو التعاقد لإلنتفاع من التدفقات النقد

ل المخاطر  قاء  ل أو إ قم البنك بتحو . في حال لم  ة إلى منشأة أخر ع المخاطر وعوائد الملك ة وجم الموجودات المال
ة في ق سجل البنك حصته المت طرة على األصول المحولة،  قت الس ة وأ سجل الم والعوائد األساس ات الموجودات و طلو

ستمر البنك في  ة المحولة،  ة الموجودات المال ة لملك ل المخاطر وعوائد الملك قى البنك  الغ المتوقع دفعها. إذا أ مة الم ق
ة.   تسجیل الموجودات المال

مة العادلة اس الق   ق
مة العادلة هي المقابل المالي ین في السوق في تارخ  الق ة منظمة بین المشار ع أصل أو سداد التزام وذلك من خالل عمل لب

ع الموجودات  ة ب مة العادلة على فرض اس الق عتمد ق اس.  ات إما في:أالق   و سداد المطلو
سي  - اتسوق رئ   .للموجودات والمطلو
ابأو  - سي، في سوق أكثر مال في حال غ ات.مة للموجودات ءالسوق الرئ   والمطلو

ون للبنك القدرة على الوصول لل سي أو السوق األكثر مالءیجب أن   مة. سوق الرئ
ین عند تسعیر الموجودات  ستخدمها المشار ات التي س استخدام الفرض ات  مة العادلة للموجودات والمطلو اس الق یتم ق

ات، على فرض  ین في السوق هدفهم تحقی منافع اأوالمطلو ة.ن المشار  قتصاد
مة العادلة، وذلك من خالل زادة  اس الق ة لق اف ة حسب الظروف التي توفر معلومات  م المناس ستخدم البنك أسالیب التقی

ن مالحظتها. م ات التي ال  ن مالحظتها والتقلیل من استخدام المعط م ات ذات صلة    استخدام معط
مة ا الق ات التي تقاس  ع الموجودات والمطلو مة العادلة، و لعادلة جم ة تصنف ضمن هرم الق المصرح عنها في القوائم المال

  ما هو موضح أدناه: 
ة نشطة. ة مشابهة تمامًا في أسواق مال استخدام أسعار التداول ألدوات مال   المستو االول: 

اشر أو ل م ش ن مالحظتها  م ات غیر أسعار التداول ولكن  استخدام معط اشر. المستو الثاني:   غیر م
ن مالحظتها. م انات سوق  ات ال تستند لب استخدام معط  المستو الثالث: 

ل فترة مال ة  ات في التسلسل الهرمي من خالل إعادة  ةفي نها ات نقل بین المستو انت هنالك عمل ما إذا  حدد البنك ف
م التصنیف (استناداً  ا تقی ات له اثر جوهر على ق ل) للموجودات والمطلوإلى أقل مستو معط مة العادلة   التيات س الق

ة    على أساس متكرر. الموحدة یتم االعتراف بها في القوائم المال
مة العادلة، قام البنك بتحدید شرائح من الموجودات  ات لغرض اإلفصاح عن الق عة وخصائص ومخوالمطلو اطر وفقًا لطب

مة العادلة لهذه الموجودات والم ات.ومستو الق   طلو

  التقــاص
ة وٕاظهار المبلغ الصافي في  ات المال ة والمطلو ة قالیتم إجراء تقاص بین الموجودات المال قط عندما فالموحدة وائم المال

ات  ة المطلو ون تحق الموجودات وتسو تها على أساس التقاص أو  ذلك عندما یتم تسو ة الملزمة و تتوفر الحقوق القانون
  في نفس الوقت.
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 الممتلكات واآلالت والمعدات
عد تنزل اإلستهالك المتراكم وخسائر التدني المتراكمة ممتلكاتتظهر ال الكلفة  لفة إن وجدت ،واآلالت والمعدات  . تشمل 

ونات ال ممتلكاتال ل  ممتلكاتواآلالت والمعدات الكلفة المتكبدة إلستبدال أ من م واآلالت والمعدات ومصارف التمو
لة األجل اذا تحققت شرو اإلاإلنشائ للمشارع ع النفقات األخر في قائمة الدخل ة طو ات جم عند لموحدة اعتراف. یتم إث

ما إستهالك األراضي. یتم إتحققها. ال یتم  استخدام طرقة القسط الثابت وفقًا للعمر االنتاجي المتوقع  حتساب اإلستهالك 
  یلي:
  العمر اإلنتاجي  

 (سنوات)
 

ان   50  وعقارات يم
  17-6  أثاث ومعدات 

  10-5  أجهزة الحاسب اآللي
  5  تحسینات المأجور

  7  وسائل نقل
یتم شطب أ بند من بنود الممتلكات واآلالت والمعدات وأ أجزاء جوهرة منها عند التخلص منها أو عند عدم وجود منفعة 

ة متوقعة من استخدام البند أو التخلص منه. یتم قید أ رح  مثل الفرق أإقتصاد  و خسارة ناتجة عن شطب البند، والذ 
مة الد   .الموحدة فترة للبند، في قائمة الدخلبین العائد من التخلص وصافي الق

تم  ة و ل سنة مال ة وطرق اإلستهالك في  ة لبنود الممتلكات واآلالت والمعدات واألعمار اإلنتاج ق م المت تتم مراجعة الق
 تعدیلها الحقًا، إن لزم األمر. 

  الموجودات غیر الملموسة
مة العادلة في تارخ الحصول علیها. أما الل اإلالموجودات غیر الملموسة التي یتم الحصول علیها من خ الق ندماج تقید 

الكلفة.علیها من خالل طرقة أخر غیر اإلالموجودات غیر الملموسة التي یتم الحصول    ندماج فیتم تسجیلها 
تفترة محددة أو لفترة غیر محددة. یتم تصنیف الموجودات غیر الملموسة على أساس تقدیر عمرها الزمني ل إطفاء  مو

تم قید اإلالموجودات غیر الملموسة التي لها عمر زمني   . أماالموحدة طفاء في قائمة الدخلمحدد خالل هذا العمر و
ة  متها في تارخ القوائم المال تم لموحدة االموجودات غیر الملموسة التي عمرها الزمني غیر محدد فیتم مراجعة التدني في ق و

متها ف   .الموحدة ي قائمة الدخلتسجیل أ تدني في ق
تم تسجیلها في قائمة الدخل   الفترة. في نفس الموحدة ال یتم رسملة الموجودات غیر الملموسة الناتجة عن أعمال البنك و

ة مة الموجودات غیر الملموسة في تارخ القوائم المال ة مؤشرات على تدني ق ذلك یتم مراجالموحدة یتم مراجعة أ عة تقدیر . 
الت على الفترات الالحقة.العمر ال ة تعد تم إجراء أ   زمني لتلك الموجودات و

رامج الحاسب اآللي   وح الشهرة.  تشمل الموجودات غیر الملموسة أنظمة و
رامج الحاسب اآلليمن بنود تقوم إدارة البنك بتقدیر العمر الزمني لكل بند  رامج ال أنظمة و حاسب حیث یتم إطفاء أنظمة و

طرقة القسط الثابت على فترة    سنوات. 10اآللي 

  الموجودات التي آلت ملكیتها للبنك وفاًء لدیون مستحقة
ز المالي  مة التيالموحدة تظهر الموجودات التي آلت ملكیتها للبنك في قائمة المر الق " وذلك   ضمن بند "موجودات أخر

ة آلت بها للبنك  مها في تارخ القوائم المال عاد تقی مة العادلة أیهما أقل، و شالموحدة أو الق مة العادلة  تم الق ، و ل إفراد
خسارة في قائمة الدخل  متها  إیراد. یتم تسجیل الزادة الالحقة فيالموحدة تسجیل أ تدٍن في ق قائمة  وال یتم تسجیل الزادة 

قًا. إلى الموحدة الدخل مة التدني الذ تم تسجیله سا   الحد الذ ال یتجاوز ق
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  توحید األعمال وشهرة الشراء

مة العادلة للمقابل المالي المدفوع  لفة اإلستحواذ مجموع الق ات توحید األعمال بإستخدام طرقة اإلستحواذ. تمثل  یتم قید عمل
ات المستحوذ علیها. عند أ توحید  طرة في الشر مة حقوق الجهات غیر المس م  البنكقوم ت لألعمالبتارخ اإلستحواذ وق بتقی

مصارف اإلستحواذ في قائمة حصة حقوق الجهات غیر الم مة العادلة. یتم اإلعتراف  الق ة المستحوذ علیها  طرة في الشر س
  الدخل الموحدة. 

ة  البنكقوم  ة المستحوذ علیها وفقًا للشرو التعاقد ة للشر ات المال عند اإلستحواذ بتقدیر وتصنیف الموجودات والمطلو
ة بتارخ اإلستحواذ.    والظروف اإلقتصاد

مة ف الق ة المستحوذ علیها  قًا للشر اس اإلستثمار المصنف سا ي حال توحید األعمال نتیجة اإلستحواذ التدرجي، یتم ق
مة الدفترة  مة العادلة والق قًا ف لالستثمارالعادلة في تارخ اإلستحواذ. یتم قید الفرق بین الق ي قائمة الدخل المصنف سا

   الموحدة. 
ات الشهرة  الكلفة والتي تمثل الزادة في المقابیتم إث عة  ات التا له عن حصة ل المالي الذ تم تالناتجة عن شراء الشر حو

ة مة  الشر ان المقابل المالي أقل من الق عة. إذا  ة التا ات التي تم الحصول علیها من الشر في صافي الموجودات والمطلو
عة، یتم  ة التا رح في قائمة الدخل الموحدة.العادلة لصافي الموجودات للشر   تسجیل الفرق 

ة خسائر تدٍن متراكمة. لغرض إجراء دراسة حول وجود تدني  عد تنزل أ الكلفة  ات الشهرة  ات المبدئي، یتم إث الحقًا لإلث
مة الشهرة بتارخ الشراء على الوحدات، أو مجموعة الوحدات، المنتج مة الدفترة للشهرة، یتم توزع ق للنقد، والمتوقع  ةفي الق

ات األخر ل ون الموجودات والمطلو غض النظر عن  ة توحید األعمال،  ةأن تستفید من عمل لى هذه قد تم توزعها ع لشر
  .الوحدات أم ال

اتإستثمار في  فة  شر   حل
ات  فة یتم قید اإلستثمار في الشر ة الموحدة الحل فة هفي القوائم المال ة الحل ة. الشر ي تلك بإستخدام طرقة حقوق الملك

ون  ة للبنك التي  ة للشر ة والتشغیل اسات المال الس ة في القرارات المتعلقة  نفوذًا مؤثرًا علیها وهو القدرة على المشار
اسات.  م بهذه الس س التح   المستثمر بها ول

ظهر اإلستثمار في ال ة،  هات شروفقًا لطرقة حقوق الملك الكلفة، مضافًا إل ز المالي الموحدة  فة في قائمة المر  الحل
فة. یتم قید الشهرة الناتجة عن شراء الشرات من صافي موجودات الشر البنكالتغیرات الالحقة في حصة  فة ت االحل الحل

مة الدفترة لإلستثمارات فیها، حیث ال یتم إطفاء هذه الشهرة أو دراسة ا ل مجزء من الق ش متها    نفصل. لتدني في ق
عاد األراح والخسائر ات من صافي نتائج أعمال الشر البنكیتم اظهار حصة  فة في قائمة الدخل الموحدة. یتم است الحل

فة وفقات والشر البنكالناتجة عن المعامالت بین  ة  اً الحل ة ملك فة.ات في الشر البنكلنس   الحل
ة للشر ة للات إن السنة المال فة هي ذات السنة المال الت لتت البنكقوم عند الضرورة و  بنكالحل اسات بإجراء تعد واف الس

عة في الشر ة ات المت اسات المحاسب فة مع الس   .للبنكالحل
ة  ة  البنكقرر الحقًا إلستخدام طرقة حقوق الملك ان هناك ضرورة لقید خسائر تدني إضاف في  ماراتهعلى استثما إذا 

فة.  اتالشر ة  البنك قومالحل ة تشیر إلى تالموحدة في تارخ القوائم المال ان هناك وجود ألدلة موضوع دني بتحدید ما إذا 
مة اإلستثمار في الشر فة. في حال وجود هذه األدلة، ات في ق مة التدني والتي تمثل البنكقوم الحل الفرق بین  بإحتساب ق

مة الدفترة لإلست تم قید هذا الفرق في قائمة الدخل الموحدةالق مة المتوقع إستردادها و   .ثمار والق

ة   إستثمارات عقار
إستثمارات عقارة. تدرج  متها أو لكلیهما  یتم تصنیف العقارات المحتفظ بها لغرض اإلیجار أو ألغراض الزادة في ق
عد  العقار.  مة العادلة للمقابل المدفوع متضمنة تكالیف الشراء المتعلقة  الكلفة والتي تعد الق ًا  اإلستثمارات العقارة مبدئ

اس جم ات المبدئي یتم ق مة العادلة في قائمة الدخل اإلث ات التغیرات في الق تم إث مة العادلة و الق ع اإلستثمارات العقارة 
  . الموحدة
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  المخصصات
ة ون على البنك إلتزامات في تارخ القوائم المال المخصصات عندما  قة وأن ناشئة عن أحداث س الموحدة یتم اإلعتراف  ا

اس ن ق م ه. تسدید اإللتزامات محتمل و ل ُعتمد عل ش متها    ق

  مخصص الضرائب
ار المحاسبي الدولي رقم ( ة وفقًا للمع اقتطاع مخصصات الضر ة المقررة وفقًا 12قوم البنك  موجب النسب الضرب ) و

مات السارة المفعول في فلسطین والمرسوم الرئاسي الصادر في سنة  عفي محافظات 2007للقوانین واألنظمة والتعل  الذ 
شمل نتائج أعمال فروع البنك في قطاع غزة. التالي فإن مخصص الضرائب ال    الجنوب (قطاع غزة) من الضرائب. و

ار المحاسبي الدولي رقم ( ز المالي12قضي المع ما بتارخ قائمة المر ة المؤقتة  الفروقات الزمن ، ةالموحد ) اإلعتراف 
ة مؤجلة.  ات ضرب   ضرائب مؤجلة، نتیجة لذلك قد یترتب على البنك قید موجودات أو مطلو

مة الموجودات أو اإن الضرائب المؤجلة هي الضرائب المتوقع دفعها أو  ة المؤقتة بین ق ستردادها نتیجة الفروقات الزمن
مة التي یتم احتساب الرح الض ة والق ات في القوائم المال استخدام ربي على أساسها. یتم احتساب الضرائب المؤجلة المطلو

ة االلتزام  قها عند تسو ة التي یتوقع تطب ز المالي وتحتسب الضرائب المؤجلة وفقًا للنسب الضرب قائمة المر طرقة االلتزام 
ة المؤجلة.   الضربي أو تحقی الموجودات الضرب
ة عن األراح تحسب مصارف الضرائب المستحقة على أساس األ ة، وتختلف األراح الخاضعة للضر راح الخاضعة للضر

ة أو مصارف غیر قابلة للتنزل في السنة  ة ألن األراح المعلنة تشمل إیرادات غیر خاضعة للضر المعلنة في القوائم المال
ست  ًا أو بنودًا ل ة وٕانما في سنوات الحقة أو خسائر متراكمة مقبولة ضرب ة خاضعة أو مقبولة التنزل ألغراضالمال   .ضرب

مه  النقد وما في ح
مه من  ة التي تستح خالل مدة ثالثة أشهر یتكون النقد وما في ح لد سلطة  النقد واألرصدةوتشمل النقد واألرصدة النقد

ة  ة واألرصدة لد البنوك والمؤسسات المصرف ة التي تستح البنوك والمؤسسات المصرفلد ودائع عد تنزل النقد الفلسطین
ةودائع و ثالثة أشهر  تزد عنفترة خالل    .واألرصدة مقیدة السحب البنوك والمؤسسات المصرف

  معلومات القطاعات 
م منتجات أو خدمات خاضعة لمخاطر مثل  ات التي تشترك معًا في تقد قطاع األعمال مجموعة من الموجودات والعمل

. وعوائد تختلف عن قطاعات أعمال أخر   تلك المتعلقة 
ط  ة محددة خاضعة لمخاطر وعوائد تختلف عن تلك یرت م منتجات أو خدمات في بیئة اقتصاد القطاع الجغرافي في تقد

. ة أخر قطاعات تعمل في بیئات اقتصاد   المتعلقة 
ة   العمالت األجنب

أسعار الصرف السائدة في تارخ إجراء المعامالت.  ة خالل السنة  العمالت األجنب   یتم تسجیل المعامالت التي تتم 
ة السائدة في تارخ  ة الوسط أسعار العمالت األجنب ة  ات المال ة والمطلو ل أرصدة الموجودات المال ةایتم تحو  لقوائم المال

 .الموحدة
ل الموجودات غیر متها  یتم تحو مة العادلة في تارخ تحدید ق الق ة والظاهرة  العمالت األجنب ة  ات غیر المال ة والمطلو المال

  العادلة.
ة في قائمة الدخل ل العمالت األجنب   .الموحدة یتم تسجیل األراح والخسائر الناتجة عن تحو

ة  ات غیر المال ل للموجودات والمطلو مة العادلة العمالت األیتم تسجیل فروقات التحو الق ة والظاهرة  الموجودات مثل (جنب
مة العادلة من خالل الدخل الشامل الق ة    .الموحدة ) في قائمة الدخل الشاملالمال
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  ستخدام التقدیراتإ
ة الغ  الموحدة إن إعداد القوائم المال ام بتقدیرات واجتهادات تؤثر في م ة یتطلب من إدارة البنك الق اسات المحاسب وتطبی الس

ما أن هذه التقدیرات واالجتهادات تؤثر في اإلیرادات  ة واإلفصاح عن اإللتزامات المحتملة.  ات المال الموجودات والمطلو
 . ذلك في بنود الدخل الشامل األخر ام والمصارف والمخصصات و ل خاص یتطلب من إدارة البنك إصدار أح ش و

ات  الضرورة على فرض ة  ورة مبن ة وأوقاتها. إن التقدیرات المذ ة المستقبل الغ التدفقات النقد واجتهادات هامة لتقدیر م
ة قد تختلف عن التقدیرات وذ قن وأن النتائج الفعل ك نتیجة التغیرات لوعوامل متعددة لها درجات متفاوتة من التقدیر وعدم الت

  الناجمة عن أوضاع وظروف تلك التقدیرات في المستقبل.
ةإ في  أن تقدیراتها ضمن القوائم المال   معقولة ومفصلة على النحو التالي: الموحدة عتقاد إدارة البنك 
الت  - الت یتم مراجعة مخصص تدني التسه ة ضمن األسس الموضوعة من قبل سلطة النقد الوالتمو ة فاالئتمان لسطین

ة الدولي رقم ( ار المحاس  ).39ووفقًا لمع
ات إحتساب  - ل دور لغا ش ة للموجودات الملموسة وغیر الملموسة  تقوم اإلدارة بإعادة تقدیر األعمار اإلنتاج

ة  ة إ االستهالكات واإلطفاءات السنو متوقعة في العتمادًا على الحالة العامة لتلك الموجودات وتقدیرات األعمار اإلنتاج
تم تسجیل خسارة التدني (إن وجدت) في قائمة الدخل  .الموحدة المستقبل، و

عمل بها البنك  - ما یخصها من مصروف الضرائب وفقًا لألنظمة والقوانین في المناط التي  ة  یتم تحمیل السنة المال
ة.   والمعاییر المحاسب

ة والت - مراجعة دورة للموجودات المال الكلفة تقوم اإلدارة  تم أخالمطفأة ي تظهر  متها و ذ التدني لتقدیر أ تدٍن في ق
 للسنة. الموحدة في قائمة الدخل

مة  - مة الشهرة على تقدیر "الق علیها.  اإلستخدام" للوحدات المنتجة للنقد والتي تم توزع الشهرة قیدعتمد تحدید تدني ق
ة من ال ة المستقبل مة ایتطلب ذلك تقدیر التدفقات النقد ار ِنسب الخصم إلحتساب الق ة وحدات المنتجة للنقد وٕاخت لحال

ة.  ة المستقبل   لتلك التدفقات النقد
م في عقارین خبراء تقدیرات على اإلدارة تعتمد -   .العقارة اإلستثمارات تقی
ة  - ة الخدمة وفقًا لقانون العمل الفلسطیني ها منیخص ماتم تحمیل السنة المال ما و  مصروف مخصص تعوض نها

ةییتواف مع معای ة الدول  . ر المحاس
ة إستنادًا لرأ المستشار القانوني للبنك. - ة إلتزامات قضائ ا المرفوعة على البنك لمواجهة أ  یتم التخصص للقضا
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عة .4 ات تا   حصص مؤثرة في شر
ما یلي معلومات  طرةف الكامل لدیها حصص جوهرة لجهات غیر مس ة  عة وغیر مملو ات تا ة عن شر   :مال

طرة: ة لجهات غیر مس ة الملك   نس

ة   إسم الشر
    2016    2015  
  %    %    واألعمال بلد المنشأ

  -   48.02    فلسطین  البنك اإلسالمي العري
  13    13    فلسطین  الوساطة
  15    15    فلسطین  ال بي 

  
ة: عة الجوهر ات التا طرة في الشر   حصص الجهات غیر المس

  
    2016    2015  
ي      ي     دوالر أمر   دوالر أمر

  -    35.911.146      البنك اإلسالمي العري
370.646  572.653      الوساطة  
580.111  126.788      ال بي   

      36.610.587  757.950 

ة: العائدة لجهات غیر األراح عة الجوهر ات التا طرة في الشر   مس

  
    2016    2015  
ي     ي    دوالر أمر   دوالر أمر

  -    2.002.404      البنك اإلسالمي العري
870.74  52.688      الوساطة  
 648  15.208      ال بي 

      2.070.300  75.518 
 

ما یلي  عة قبل ف ات التا ة عن هذه الشر عاد األرصدة والمعامالت مع البنك:ملخص لمعلومات مال   است
ة في انات قائمة الدخل للسنة المنته   :2016ول األ انون   31ملخص ب

  

  االسالميالبنك 
  *العري

  
    الوساطة

   يال ب

ي ي    دوالر أمر ي    دوالر أمر   دوالر أمر
 969.476  1.172.258    16.060.043  اإلیرادات

)748.270(    )11.496.432(  مصارف إدارة وعامة   )717.069(  
)63.200(    )1.114.883(  إستهالكات    )153.387(  

 27.814  44.506    2.482.170  إیرادات أخر 
ة   126.834  405.294    5.930.898  الرح قبل الضر

ة الدخل )25.448(  -    )1.760.961(  ضر  
 101.386  405.294    4.169.937  رح السنة 

 -  -    -  الدخل الشامل األخر للسنةبنود 
 101.386  405.294    4.169.937  إجمالي الدخل الشامل للسنة
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  طرة انات قائمة الدخل للفترة من تارخ الس انات قائمة الدخل للبنك اإلسالمي العري ملخص ب الل الفترة من ختمثل ب
طرة تارخ  ضاح  2016انون األول  31وحتى الس   .)2(إ

  

ة في  انات قائمة الدخل للسنة المنته   :2015ول األ انون  31ملخص ب

  
   يال ب    الوساطة

ي ي    دوالر أمر   دوالر أمر
 1.294.088  1.433.934  اإلیرادات

 )1.218.807(  )802.372(  مصارف إدارة وعامة
 )146.283(  )64.263(  إستهالكات 

 75.321  8.611  إیرادات أخر 
ة الرح   4.319  575.910  قبل الضر

ة الدخل  -  -  ضر
 4.319  575.910  رح السنة 

 -  -  بنود الدخل الشامل األخر للسنة
 4.319  575.910  إجمالي الدخل الشامل للسنة

  

ما في  ز المالي  انات قائمة المر   :2016ول األ انون  31ملخص ب

  

  االسالميالبنك 
  العري

  
    الوساطة

  يال ب

ي ي    دوالر أمر ي    دوالر أمر   دوالر أمر
 1.145.947  8.350.925    791.442.161  إجمالي الموجودات
ات  )300.692(  )3.769.110(    )716.232.307(  إجمالي المطلو

ة  845.255  4.581.815    75.209.854  مجموع حقوق الملك
عود إلى:         و
 718.467  4.009.162    39.298.708  البنك مساهمي 

طرة  126.788  572.653    35.911.146  لجهات غیر مس
  75.209.854    4.581.815  845.255 

 
 

ز المالي انات قائمة المر انون  31ما  ملخص ب   :2015ول األ في 

  
  يال ب    الوساطة

ي ي    دوالر أمر   دوالر أمر
 862.334  19.142.154  إجمالي الموجودات

ات إجمالي  )118.465(  )13.965.633(  المطلو
ة  743.869  5.176.521  مجموع حقوق الملك

عود إلى:      و
 632.289  4.530.151  البنك مساهمي 

طرة  111.580  646.370  لجهات غیر مس
  5.176.521  743.869 
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ة في  ة للسنة المنته انات قائمة التدفقات النقد   :2016ول األ انون  31ملخص ب

  

  االسالميالبنك 
  العري

  
    الوساطة

   يال ب

ي     ي    دوالر أمر   دوالر أمر
 413.110  )1.301.986(    )80.479.148(  أنشطة التشغیل 

 )290.226(  )14.846(    )17.868.045(  أنشطة اإلستثمار 
ل   -   -    55.791.552  أنشطة التمو

 122.884  )1.316.832(    )42.555.641(  في النقد والنقد المعادل ) الزادةالنقص(
  

ة في  ة للسنة المنته انات قائمة التدفقات النقد   :2015ول األ انون  31ملخص ب

  
   يال ب    الوساطة

ي ي    دوالر أمر   دوالر أمر
 )39.917(  )1.748.994(  أنشطة التشغیل 

 )95.310(  )64.922(  أنشطة اإلستثمار 
 )135.227(  )1.813.916(  في النقد والنقد المعادل النقص

ة .5   نقد وأرصدة لد سلطة النقد الفلسطین
 شمل هذا البند ما یلي:

 2016  2015 
ي  ي  دوالر أمر  دوالر أمر

 469.882.569  452.604.350  نقد في الصندوق 
ة:     أرصدة لد سلطة النقد الفلسطین

ات جارة  14.376.858  46.987.100 وتحت الطلب حسا
ة  ادل  -  18.025.388  ودائع ت

اطي اإللزامي النقد ات اإلحت  200.492.927  283.543.802 متطل
 801.160.640  684.752.354 

 

ة رقم ( م سلطة النقد الفلسطین ة 2010/67یتعین على البنك وفقًا لتعم اطي إلزامي نقد) االحتفا لد سلطة النقد الفلسطین  بإحت
ة  افة ودائع العمالء. ال %9بنس ة النقد سلطة تعمل من  ات هذه على فوائد دفع على الفلسطین اط ة االحت ة النقد  اإللزام
موجب مات و ض ) یتم2/2012رقم ( التعل مة تخف الت القائم الرصید ق عض القدس مدینة في الممنوحة للتسه قبل  القطاعات ل
اطياال إحتساب . حت  اإللزامي النقد

  

ة  ة للبنوك أ ات الجارة. فوائد أو عوائدال تدفع سلطة النقد الفلسطین   على أرصدة الحسا
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ة .6   أرصدة لد بنوك ومؤسسات مصرف
  شمل هذا البند ما یلي:

 2016    2015  
ي  ي    دوالر أمر   دوالر أمر

ة: ة محل     بنوك ومؤسسات مصرف
ات جارة  103.116  3.953.368  حسا

 18.000.000  67.069.088 ودائع تستح خالل فترة ثالثة أشهر فأقل
 71.022.456  18.103.116 

ة: ة خارج     بنوك ومؤسسات مصرف
ات جارة وتحت الطلب  126.003.791  326.888.547 حسا

 131.540.050  146.798.152 ودائع تستح خالل فترة ثالثة أشهر فأقل
 43.724.000  67.326.710 ثالثة أشهر تزد عن ودائع تستح خالل فترة 

 541.013.409  301.267.841 
    :ةإستثمارات لد بنوك إسالم

 -  3.000.000 إستثمارات تستح خالل فترة ثالثة أشهر 
 -  8.322.642 ثالثة أشهر عن إستثمارات تستح خالل لفترة تزد 

  11.322.642   -  
ة   -  )2.300.000( مخصص تدني إستثمارات لد بنوك إسالم

 9.022.642  - 
 621.058.507  319.370.957 

  

ة التي ال تتقاضى انون األول  31و 2016 انون األول 31 ما في عوائد بلغت األرصدة لد البنوك والمؤسسات المصرف
ي ومبلغ  330.828.659مبلغ  2015 ي، على التوالي. 126.106.907دوالر أمر األرصدة ما تتضمن هذه  دوالر أمر

عة  ة التا ة للشر ادل ة ودائع ت ما في  34.609.488مبلغ مع بنوك محل ي    .2016انون األول  31دوالر أمر
  

ما في ي 1.132.110مبلغ  2015انون األول  31و 2016انون األول  31 بلغت األرصدة مقیدة السحب    .دوالر أمر
  

مة العادلة من خالل قائمة الدخل .7 الق ة    موجودات مال
متها العادلة  ي و 10.117.262مثل هذا البند أسهم مدرجة في بورصة فلسطین بلغت ق دوالر  7.159.702دوالر أمر

ما في  ي    ، على التوالي.2015و 2016انون األول  31أمر
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الت  .8 الت تسه ةوتمو اشرة ائتمان  م
  ما یلي: شمل هذا البند

 2016  2015 
ي  ي  دوالر أمر  دوالر أمر

    أفراد
  403.501.225   584.282.723 قروض 

ات جارة مدینة  4.543.822  1.139.516 حسا
 39.139.439  36.941.886  طاقات ائتمان

الطلب شوفین  ات الم  52.110.904  58.817.618  حسا
  

ات     شر
 402.694.577  592.262.971 قروض 

ات جارة مدینة  111.086.139  147.974.296 حسا
الطلب شوفین  ات الم  29.530.838  31.979.425  حسا

  

    مؤسسات
 15.292.337  15.852.361 قروض 

ات جارة مدینة  1.232.513  5.637.562 حسا
الطلب شوفین  ات الم  238.578  267.325  حسا

  

    قطاع عام
 182.451.085  177.059.584 قروض

ات جارة مدینة  164.662.667  167.959.116 حسا
      
اشرة ت ة م الت ائتمان   -   420.670.455 مو
  2.240.844.838   1.406.484.124  

 )5.158.202(  )6.638.986( فوائد وعموالت معلقة
الت  الت مخصص تدني تسه اشرةوتمو ة م  )12.520.481(  )20.742.087( ائتمان

 2.213.463.765  1.388.805.441 
  



  

22  

الت  ة على مخصص تدني التسه ما یلي ملخص الحر الت ف اشرة خالل السنة:والتمو ة الم  االئتمان
 2016 2015 
ي  ي  دوالر أمر  دوالر أمر

ة السنة  10.007.223  12.520.481 الرصید في بدا
ضاح  أعمال  إندماج نتیجة للبنك محول تدني مخصص   -   5.547.103  )2(إ

 3.782.218  6.175.232  التخصص خالل السنة
 )1.259.978(  )3.184.656(  إسترداد مخصص تدني 

عاد مخصص تدني مضى على تعثرها أكثر من  )98.141(  )97.984(  سنوات 6 إست
ه    )225.369(   )880.826(  مخصص تم شط

 314.528  658.132  فروقات عملة
ة السنة  12.520.481  20.742.087 الرصید في نها

 
مة العادلة من خالل الدخل الشامل .9 الق ة   موجودات مال

مة العادلة من خالل الدخل الشامل ما یلي: الق ة    تشمل الموجودات المال

 

  
أسهم مدرجة في 
ة   محافظ استثمارة أسواق مال

ة  موجودات مال
غیر مدرجة في 

ة  المجموع   * أسواق مال
ي   ي دوالر أمر ي دوالر أمر ي  دوالر أمر  دوالر أمر

        2016انون األول  31
  16.820.460    4.777.725   1.000.108  11.042.627   محلي
  20.365.687    267.755   300.000   19.797.932   أجنبي

   30.840.559   1.300.108   5.045.480    37.186.147 
         2015انون األول  31

  6.543.323    225.397   1.105.082  5.212.844   محلي
  17.804.852    -   -   17.804.852   أجنبي

   23.017.696   1.105.082   225.397    24.348.175 

ة التي تمت على حس ما یلي ملخص الحر مة العادلة:اف اطي الق   ب إحت
  2016  2015 
ي   ي  دوالر أمر  دوالر أمر

ة السنة   )4.797.893(   )3.109.880(   الرصید في بدا
مة العادلة   1.676.967   3.152.619   التغیر في الق

اشرة في األراح  ة مثبتة م ع موجودات مال مة العادلة لنتائج ب اطي الق إحت
 11.046   )339.797( المدورة

ة السنة   )3.109.880(   )297.058(  الرصید في نها
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الكلفة المطفأة  .10 ة   موجودات مال
الكلفة المطفأة ما یلي: ة    تشمل الموجودات المال

 

  
أذونات خزنة 

ة وم  ح

ة  سندات مال
مدرجة في أسواق 

ة    مال

ة غیر  سندات مال
مدرجة في أسواق 

ة     مال
وك  ص

ة   المجموع   إسالم
ي   ي دوالر أمر ي دوالر أمر يدوالر   دوالر أمر ي أمر  دوالر أمر
        2016 انون األول 13

  10.443.115   -   3.900.000  -  6.543.115    محلي
  246.339.553   20.000.000   - 147.463.846  78.875.707   أجنبي

   85.418.822  147.463.846 3.900.000   20.000.000   256.782.668  
     2015ن األول انو  31

  14.900.000   -   14.900.000  -  -   محلي
  238.916.907   -   - 148.703.577  90.213.330   أجنبي

   90.213.330  148.703.577 14.900.000   -   253.816.907 
ي بین  الدوالر األمر ة   .%9إلى  %2.13تتراوح أسعار الفائدة على الموجودات المال

ة    .%6.49إلى  %3.86الدینار األردني بین  تتراوح أسعار الفائدة على الموجودات المال
ة  سعر یبلغ  .%3.63الیورو  الفائدة على الموجودات المال

ة  ه اإلسترلیني تتراوح أسعار الفائدة على الموجودات المال   .%7.25إلى  %7.13بین  الجن
ة  تي تتراوح أسعار الفائدة على الموجودات المال   .%5.65إلى  %4.5بین  الدینار الكو

ة  تتضمن  ة استثمار البنك في أذونات الموجودات المال ةالمحل وم م سلطة النقد الفلسطین خزنة ح ة حسب تعم ة رقم فلسطین
ل 64/2016( عملة الش ون الحد األعلى لسعر الخصم على األذونات الصادرة  حیث  عملة  8%)  وعلى األذونات الصادرة 

ي الدوالر  ًا.%3شهور +  6یبورل(األمر   ) سنو
ة في  وك إسالم ة إستثمارفي ص حرن راتاإلمامن  تشمل الموجودات المال سا وال ة وقطر وٕاندون ت والسعود ا والكو عائد  وتر

  . %10.5و %2.48متوقع یتراوح بین 
ة   سنوات. عشرلى إشهر لفترة أكثر من تتراوح فترات إستحقاق هذه الموجودات المال
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ات .11 فة إستثمار في شر  حل
فة ات الحل ما یلي تفاصیل اإلستثمار في الشر  :2015و 2016انون األول  31ما في  ف

    
  

ة   ة الملك تتب رأس المال    نس   الم
      2016   2015   2016   2015 
ي    %    %    بلد المنشأ     ي    دوالر أمر   دوالر أمر

ة البنك اإلسالمي العري  13.869.325    -   21   -    فلسطین    * شر
ة واإلستثمار  ة ابراج للتنم  4.542.102   4.546.342    21    21    فلسطین    **شر

ة لنقل األموال  ة الفلسطین الشر
ات الثمینة والخدمات  والمقتن

ة  480.397    25    30    فلسطین    *** المصرف

  

364.928 
                5.026.739   18.776.355 

 

مة االستثمار في شر ة التي تمت على ق ما یلي ملخص الحر فة:  اتف  حل

 2016   2015 

ي  ي دوالر أمر  دوالر أمر

ة السنة   18.692.906  18.776.355  الرصید في بدا
  50.000  24.208.435   *البنك االسالمي العريفي  االستثمارالزادة في 

فة ات الحل   1.189.884   550.394  حصة البنك من نتائج أعمال الشر
عة  ات تا  -  )38.508.445(  *المحول إلى إستثمارات في شر

فةتوزعات  ات حل ة من شر   )1.156.435(   -  نقد
ة السنة   18.776.355  5.026.739  الرصید في نها

  

اشرت نشاطها المصرفي   * سي في مدینة البیرة و ة البنك اإلسالمي العري المساهمة العامة المحدودة ومقرها الرئ تأسست شر
ة  1996في مطلع عام  ممارسة األعمال المصرف ام  ام الشرعة من خالل الق ة والتجارة وأعمال االستثمار وفقًا ألح والمال

مدینة البیرة وفروعه المنتشرة في فلسطین. یتألف رأسمال البنك اإلسالمي العري  سي  ز الرئ ة وذلك من خالل المر اإلسالم
ه من  تتب  ي واحد للسهم. 50الم ة دوالر أمر مة اسم ق ر البنك في البنك اإلسالمي إعادة تصنیف إستثما تم ملیون سهم 

عة إبتداًء من تارخ  ة تا فة إلى إستثمار في شر ة حل طرة وتالعري من إستثمار في شر م توحید حصوله على حصة مس
ة للبنك منذ ذلك التارخ  ة مع القوائم المال ضاح قوائمه المال   )3(إ

ة واإلستثمار في فلسطین عام  ** ة أبراج للتنم أعمال اإلنشاء واألنشطة العقارة التجارة  2008تأسست شر ام  ومن أهدافها الق
ه من  تتب  ة الم ي واحد للسهم. 21.4افة أنواعها. یتألف رأسمال الشر ة دوالر أمر مة اسم ق   ملیون سهم 

ة في فلسطین سنة  *** ات الثمینة والخدمات المصرف ة لنقل األموال والمقتن ة الفلسطین م خدمات  2008تأسست الشر وتقوم بتقد
ه من  تتب  ة الم ات الثمینة واألوراق التجارة داخل وخارج فلسطین. یتألف رأسمال الشر ملیون سهم  1نقل النقود والمقتن

ي واحد للسهم. ة دوالر أمر مة اسم  ق
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ة  .12  إستثمارات عقار
ضاح ناتجة عن اندماج االعمال مثل هذا البند إستثمارات عقارة  تم تظهر . )2(إ مة العادلة و الق اإلستثمارات العقارة 

مة العادلة في قائمة الدخل  ات التغیرات في الق ة التي تمت على اإلستثمارات العقار  . الموحدةإث ما یلي تفاصیل الحر   ة:ف
 2016  2015 
ي  ي  دوالر أمر  دوالر أمر

ة السنة  -  15.097.245 رصید بدا
 -  380.983 خالل السنةإضافات 

عادات خالل السنة   -   )649.965( است
مة العادلة خالل السنة  -  1.076.303 التغیر في الق

ة السنة  -  15.904.566 رصید نها

ة على ف م اإلستثمارات العقارةما یلي الحر   :الظاهرة في قائمة الدخل الموحدة أراح تقی
 2016  2015 
ي  ي  دوالر أمر  دوالر أمر

م غیر متحققة   -  1.076.303 أراح تقی
ة مؤجلة ات ضرب   -   )287.632(  مطلو

ة السنة  -  788.671 رصید نها
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  وآالت ومعدات ممتلكات .13
 

اني  أثاث ومعدات  وعقارات م
  أجهزة 

  الحاسب اآللي 
تحسینات 
  وسائل نقل  المأجور

  
 المجموع

ي 2016 يدوالر   دوالر أمر ي أمر ي دوالر أمر ي  دوالر أمر ي  دوالر أمر  دوالر أمر
                      :الكلفة

ة السنة  94.492.191 3.791.5003.049.567 7.122.671 48.859.417  31.669.036 الرصید في بدا
ة السنة  –الرصید في بدا
عة ة تا 17.396.978 683.062 - 3.766.548 12.045.788  901.580  یخص شر

20.231.167 823.622 692.087 2.208.446 8.528.906  7.978.106 اإلضافات
عادات  )1.103.711( )514.989( - )234.258( )354.464(  - االست

ة السنة   69.079.64712.863.4074.483.5874.041.262 40.548.722 الرصید في نها
131.016.62

5 

        المتراكم:اإلستهالك 
ة السنة  44.433.162 3.047.474880.884 6.480.223 29.085.567  4.939.014 الرصید في بدا
ة السنة  –الرصید في بدا
عة ة تا 10.426.558 208.320 - 2.722.293 7.406.715  89.230  یخص شر

 7.645.674 487.102 320.515 718.438 5.598.472  521.147 االستهالك للسنة
عادات  )809.178( )328.038( - )229.023( )252.117(  - االست

ة السنة  61.696.216 3.367.9891.248.268 9.691.931 41.838.637  5.549.391 الرصید في نها
ة: مة الدفتر   صافي الق

69.320.409 1.115.5982.792.994 3.171.476 27.241.010  34.999.331 2016انون األول  31
 

 
اني  أثاث ومعدات  وعقارات م

  أجهزة 
  الحاسب اآللي 

تحسینات 
  وسائل نقل  المأجور

  
 المجموع

ي 2015 ي  دوالر أمر ي دوالر أمر ي دوالر أمر ي  دوالر أمر ي  دوالر أمر  دوالر أمر
                      :الكلفة

ة السنة  87.885.523 3.371.9092.083.552 43.973.9296.787.097 31.669.036 الرصید في بدا
 7.675.654 2.012.746 419.591 335.574 4.907.743 - اإلضافات

عادات  (1.068.986) (1.046.731) - - (22.255) - االست
ة السنة  94.492.191 3.791.5003.049.567 48.859.4177.122.671 31.669.036 الرصید في نها

       اإلستهالك المتراكم:
ة السنة  39.904.001 2.804.7611.544.408 24.849.9866.255.399 4.449.447 الرصید في بدا

 5.505.369 291.819 242.713 224.824 4.256.446 489.567 االستهالك للسنة
عادات  (976.208) (955.343) - - (20.865) - االست

ة السنة  44.433.162 3.047.474880.884 29.085.5676.480.223 4.939.014 الرصید في نها
ة: مة الدفتر   صافي الق

50.059.029 2.168.683 744.026 19.773.850642.448 26.730.022 2015انون األول  31
  

مبلغ  تشمل ة  ة للبنك لممارسة أعماله المصرف اني والعقارات أراٍض مملو ما في 9.759.579الم ي  انون األول  31 دوالر أمر
 .2015و 2016

لفتها ات البنك وتبلغ  الكامل وال زالت تستخدم في عمل  23.206.798 بلغم تتضمن الممتلكات واآلالت والمعدات بنود مستهلكة 
ي ومبلغ دوالر أ ما في  22.435.422مر ي    ، على التوالي.2015و 2016انون األول  31دوالر أمر
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ع تحت التنفیذ .14  مشار
ع وتحسینات مأجور لبنك فلسطین شمل هذا البند أعمال إنشاء مبنى اإلدارة العامة  في منطقة اإلرسال وأعمال تشطیب وتوس

ع واعمال الجدیدة،  لفروع البنك عةوتحسینات مأجور لتشطیب وتوس ة تا ما یلي . شر    :تفاصیلالف
 2016  2015 

ي  ي  دوالر أمر  دوالر أمر
 2.982.306  4.159.059  مشارع تحت التنفیذ 
عة  –مشارع تحت التنفیذ  ة تا  -  4.363.424  شر

 8.522.483  2.982.306 
  

ة على المشارع تحت التنفیذ خالل السنة: ما یلي الحر   ف
  2016  2015 
ي   ي دوالر أمر  دوالر أمر

ة السنة  2.272.393  2.982.306    الرصید في بدا
ة السنة   -  1.111.073    ناتج عن اندماج اعمالالرصید في بدا

 1.419.378   8.411.015  إضافات 
 (709.465)  )3.981.911(  محول إلى ممتلكات وآالت ومعدات

ة السنة  2.982.306  8.522.483  الرصید في نها
  

ما في  مبلغ 2016انون األول  31إن الكلفة المتوقعة الستكمال المشارع تحت التنفیذ  ي --------- تقدر   دوالر أمر
ي. 2.278.689و   دوالر أمر

 موجودات غیر ملموسة: .15
  شمل هذا البند ما یلي:

 2016  2015 
ي  ي  دوالر أمر  دوالر أمر

 4.468.172  6.647.054  * الحاسب اآلليبرامج 
ضاح ( –ح الشهرة   -  3.774.558  )3إ

 10.421.612  4.468.172 

  ما یلي ة على ف   خالل السنة: برامج الحاسب اآلليالحر
  2016  2015 
ي  ي   دوالر أمر   دوالر أمر

ة السنة   3.226.098   4.468.172 الرصید في بدا
ة السنة    -   946.017   ناتج عن اندماج اعمالالرصید في بدا

 1.802.339   2.240.190  إضافات
 (560.265)   )1.007.325(  إطفاءات

ة السنة  4.468.172   6.647.054 الرصید في نها
عة على الوحدة المنتجة للنقد والتي تمثل ة التا مة الدفترة للشهرة الناتجة عن شراء الشر  لغرض دراسة التدني، تم توزع الق

عة ة التا    .قطاع أعمال الشر
عة مطروحًا منها مصــــــروف  ة التا مة العادلة للشــــــر عة عن طر تحدید الق ة التا مة المتوقع إســــــتردادها للشــــــر تم تحدید الق

ع مات عدم وجود تدني في الشهرة. .الب   أظهرت هذه التقی
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  موجودات أخر  .16
  شمل هذا البند ما یلي:

 2016  2015 
ي  ي  دوالر أمر  دوالر أمر

 4.928.305  9.446.902 دفعات مقدمة
ة ومطبوعات  3.116.210  2.839.713 وأجهزة  مخزون قرطاس

 3.094.159  3.500.275 فوائد وعموالت مستحقة 
عةذمم مدینة وسلف ومصارف مؤقتة  ة تا  -   16.412.411  لشر

عةذمم عمالء شر  16.045.467  7.561.370  ات تا
ات مقاصة   17.125  20.324.729  ش

 -   1.626.928 * موجودات آلت ملكیتها وفاء لدیون 
ة مؤجلة  -   1.850.698  موجودات ضرب

ات مدینة أخر   3.462.576  6.101.406 حسا
 69.664.432  30.663.842 

  عة آلت ملكیتها شمل هذا البند موجودات ة تا ي 949.397مبلغ وفاًء لدیون لشر متها  دوالر أمر ة مبلغ وتبلغ ق السوق
ما في  1.484.885 ي    .2016انون األول  31دوالر أمر

ة .17  ودائع سلطة النقد الفلسطین
  شمل هذا البند ما یلي:

  2016  2015 
ي   ي  دوالر أمر  دوالر أمر

  58.989.649  290.987.536   ودائع ألجل تستح خالل ثالثة أشهر
ة  ادل  -  18.000.000   ودائع ت

  308.987.536  58.989.649  

ة .18   ودائع بنوك ومؤسسات مصرف
  شمل هذا البند ما یلي:

 
ات جارة    حسا
  وتحت الطلب

ودائع ألجل تستح 
 المجموع  خالل ثالثة أشهر

ي  ي دوالر أمر ي دوالر أمر  دوالر أمر
     2016انون األول  31

 68.187.052  68.187.052  - محلي
 21.038.247  20.893.329  144.918 أجنبي

 144.918  89.080.386  89.225.299 
      2015انون األول  31

 44.302.300  40.460.948  3.841.352 محلي
 56.971.308  55.260.008  1.711.300 أجنبي

 5.552.652  95.720.956  101.273.608 
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  ودائع العمالء .19
 2016  2015 

ي  ي دوالر أمر  دوالر أمر

     ودائع العمالء

ات جارة وتحت الطلب  921.749.842  1.170.859.972   حسا
 628.727.190  724.488.449 ودائع التوفیر

 596.235.861  678.535.366 ودائع ألجل وخاضعة إلشعار
ات  6.903.935  11.582.385 دائنة مؤقتاً  –مدینة  حسا

 2.585.466.172  2.153.616.828 
ات االستثمار المطلقة        حقوق أصحاب حسا

  -   290.343.642 توفیر الودائع 
  -   105.944.850 ودائع ألجل

 396.288.492   -  
 22.981.754.664   2.153.616.828  
  

ما في  ي مقابل  177.247.129مبلغ  2015و 2016انون األول  31بلغت ودائع القطاع العام  دوالر أمر
ي أ ما نسبته  224.550.291   من إجمالي الودائع، على التوالي. %10.41و %5.94دوالر أمر

مة الودائع التي ال تتقاضى فوائد سوفى علیها عوائد  بلغت ق مبلغ  2015و 2016انون األول  31ما في أو 
ي مقابل  1.885.499.594 ي أ ما نسبته  1.533.802.688دوالر أمر من  %71.11و %63.23دوالر أمر

  إجمالي الودائع، على التوالي.
ما في  مة الودائع الجامدة  ي مقابل  113.112.660مبلغ  2015و 2016 انون األول 31بلغت ق دوالر أمر

ي أ ما نسبته  90.689.846   من إجمالي الودائع، على التوالي. %4.20و %3.79دوالر أمر
ما في بلغت ق ي مقابل  17.834.132مبلغ  2015و 2016انون األول  31مة الودائع المحجوزة  دوالر أمر

ي أ ما نسبته  9.288.701    من إجمالي الودائع، على التوالي. %0.43و %0.60دوالر أمر

ة .20  تأمینات نقد
ة مقابل:   شمل هذا البند تأمینات نقد

 2016  2015 
ي  يدوالر   دوالر أمر  أمر
الت  الت تسه اشرةوتمو ة م  45.286.207  114.912.392 ائتمان
الت  الت تسه اشرةوتمو ة غیر م  32.975.274  30.069.651 ائتمان

 10.903.989  16.414.884 أخر 
 161.396.927  89.165.470 
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  قرض مساند  .21
عها على  السنةحصل البنك خالل  ة تم توق موجب اتفاق ة  2016حزران  20بتارخ قرض مساند  ل الدول مع مؤسسة التمو

ي، و  ملیون دوالر 50مبلغ  ة أمر موجب هذه االتفاق سنوات  10ة خالل مدة نصف سنو  أقسا 10على سدد القرض 
ستح القسط األخیر بتارخ  2021انون األول  15ستح القسط االول للقرض بتارخ و سنوات فترة سماح،  5منها  و
جزء  .2026زران ح 15 احتساب القرض  ة رأس المال  فا ة لرأسمقوم البنك وألغراض احتساب  ال من الشرحة الثان

ازل ة وارشادات  مات سلطة النقد الفلسطین   .البنك وفقًا لتعل

 مخصصات متنوعة .22

 
  رصید

ة السنة   بدا
ون    الم

   خالل السنة
  المستخدم 
  خالل السنة

  رصید
ة السنة  نها

ي  ي دوالر أمر ي دوالر أمر ي  دوالر أمر  دوالر أمر
       2016انون األول  31

ة الخدمة   26.947.681  )785.715(  7.521.068  20.212.328 تعوض نها
ا   1.919.435  -  403.855  1.515.580 مخصص قضا

 21.727.908  7.924.923  )785.715(  28.867.116 
        2015انون األول  31

ة الخدمة   20.212.328  )488.419(  3.896.094  16.804.653 تعوض نها
ا   1.515.580  -  -  1.515.580 مخصص قضا

 18.320.233  3.896.094  )488.419(  21.727.908 
  

  مخصصات الضرائب .23
ة على انت الحر ة في  حساب مخصصات الضرائب خالل السنة لقد    ما یلي: 2015و 2016انون األول  31المنته

  2016  2015 
ي   ي    دوالر أمر   دوالر أمر

ة السنة  1.027.063  2.926.053  رصید بدا
 -   1.145.602  ناتج عن اندماج اعمال مخصص ضرائب 

 11.403.022  14.943.110  إضافات
  )9.504.032(   )12.495.516(  المسدد خالل السنة

ة السنة رصید  2.926.053  6.519.249  نها
  

ما یلي تفاصیل    2015    2016  لسنة:مخصص الضرائب لف
ي   ي   دوالر أمر   دوالر أمر

ون المخصص   12.131.582   15.744.337  للسنةالم
ة  ع ة تشج   )728.560(    (801.227)  خصومات ضرب

 11.403.022   14.943.110  للسنة الظاهر في قائمة الدخل مصروف الضرائب
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ات أخر  .24  مطلو
    شمل هذا البند ما یلي:

 2016  2015 
ي  ي دوالر أمر  دوالر أمر

 8.070.302  8.802.828 ضرائب مستحقة
ة مصدقة ات بن  7.303.894  20.057.166 ش

عة ات تا  12.582.992  2.423.733  ذمم عمالء شر
ة مع سلطة النقد  ةأرصدة تحت التسو  4.632.058  30.115.739 الفلسطین

ة غیر مدفوعة  4.267.018  3.974.039 توزعات أراح نقد
  4.290.190   4.277.895 أمانات مؤقتة 

 3.102.493  6.293.541 فوائد مستحقة وغیر مدفوعة
ات اإلستثمار المطل   -   448.600  عائد أصحاب حسا

افآت أعضاء مجلس اإلدارة   990.000  1.062.857 م
 601.056  833.187 دخار الموظفین إمستح لصندوق 

ة مؤجلة ات ضر   -   1.894.634  مطلو
  5.907.417   8.119.423 أخر 

 88.303.642  51.747.420 

 عالوة إصدار .25
ة للبنك في جلستها التي انعقدت في  سان  6أقرت الهیئة العامة غیر العاد الثانو ملیون سهم لإلكتتاب  13طرح  2007ن

مة ( ق ي واحد للسهم وعالوة إصدار  ة مقدارها دوالر أمر مة إسم ق ي 0.05مقصورًا على مساهمي البنك فقط  ) دوالر أمر
مجموع عالوة إصدار قدرها  ي.  650.000للسهم،    دوالر أمر

ل ا 2008حزران  15أقر مجلس إدارة البنك في جلسته التي انعقدت في  شرك إستراتیجي إدخال مؤسسة التمو ة  لدول
مساهمة  عادل  %5للبنك  ي واحد للسهم  4.070.239من رأس مال البنك أ ما  ة مقدارها دوالر أمر مة إسم ق سهمًا 

مة ( ق مجموع عالوة إصدار قدرها 2.06وعالوة إصدار  ي للسهم الواحد،  ي.  8.384.692) دوالر أمر   دوالر أمر
ة للبنك بتارخ العامة غیر اأقرت الهیئة  ن ونتج ع مع بنك فلسطینالفلسطیني التجار البنك اندماج  2016آذار  25لعاد

اصدار الندماج هذا ا ام بنك فلسطین  الفلسطیني. بلغ سعر التجار من اسهمه إلى مساهمي البنك سهمًا  10.008.685ق
ة واحد مة األسم ي مبلغ  تداول سهم بنك فلسطین وقت اصدار هذه األسهم ذو الق دوالر لكل سهم مما  2.58دوالر أمر

ضاح  15.813.723نتج عنه عالوة إصدار قدرها  ي (إ  .)2دوالر أمر

ات .26 اط  اإلحت
ار  اطي اإلج  اإلحت

قتطع ما نسبته ات وقانون المصارف  اً   10%وفقًا لقانون الشر ة سنو اطي  من األراح الصاف تخصص لحساب اإلحت
. ار عادل رأسمال البنك. ال یجوز ال یجوز  اإلج الغ المتجمعة لهذا الحساب ما  وقف هـذا االقتطاع قبل أن یبلغ مجموع الم

ة. قة من سلطة النقد الفلسطین موافقة مس ار على المساهمین إال  اطي اإلج   توزع اإلحت

اطي اإل ار اإلحت  خت
ات ال ار ما یتم إقتطاعه من قبل الشر اطي اإلخت عةمثل اإلحت   . تا
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ة عامة اطي مخاطر مصرف   إحت
ة رقم ( مات سلطة النقد الفلسطین اطي المخاطر الذ تم اقتطاعه وفقًا لتعل مة احت ة 8/2015مثل هذا البند ق  %1.5) بنس

ة واألراح المعلقة و الت االئتمان عد طرح مخصص تدني التسه اشرة  ة الم الت االئتمان الت %0.5من التسه  من التسه
اشرة ة غیر الم فولة المتعلقة  االئتمان ات المقبولة الم ات برسم التحصیل والكفاالت المقبولة والسحو عد طرح الش

ة موافقة االعتمادات الواردة والمشتقات المال ضه على أ وجه إال  اطي أو تخف . ال یجوز استخدام أ جزء من هذا االحت
ة. قة من سلطة النقد الفلسطین   مس

ةإح ات دور اطي تقل   ت
ة رقم ( مات سلطة النقد الفلسطین اطي المخاطر الذ تم اقتطاعه وفقًا لتعل مة إحت ة  )1/2011مثل هذا البند ق  %15بنس

م رأسمال  ة لتدع العمل المصرفي. ال یجوز إستخدام أ جزء من  البنكمن األراح الصاف طة  ولمواجهة المخاطر المح
ات ال اطي التقل ة.إحت قة من سلطة النقد الفلسطین موافقة مس ضه على أ وجه إال  ز وقف هـذا اإلقتطاع ال یجو  دورة أو تخف

عادل  الغ المتجمعة لهذا الحساب ما    من رأسمال البنك. % 20قبل أن یبلغ مجموع الم

عات  .27  أراح توز
ة أقرت الهیئة العامة للبنك في جلستها  مبلغ  2016آذار  25التي إنعقدت في العاد دوالر  28.000.000توزع أراح 
ي عن نتائج أعمال البنك لعام  ي  10.000.000وذلك بواقع  2015أمر  18.000.000 و أسهمتوزعات دوالر أمر

ملكه من أسهم البنك. ة ما  ٌل بنس ة على مساهمي البنك  ي أراح نقد ة تا دوالر أمر ة الوساطة (شر عة) ما قامت شر
مبلغ بتوز طرة من هذه االراح مبلغ  1.000.000ع اراح خالل الفترة  ي حیث بلغت حصة الجهات غیر المس دوالر أمر

ي. 126.405   دوالر أمر
سان  24أقرت الهیئة العامة للبنك في جلستها التي إنعقدت في  مبلغ  2015ن ي  34.200.000توزع أراح  دوالر أمر

ي  15.000.000وذلك بواقع  2014عن نتائج أعمال البنك لعام  دوالر  19.200.000وأسهم توزعات دوالر أمر
ملكه من أسهم البنك. ة ما  ٌل بنس ة على مساهمي البنك  ي أراح نقد   أمر

  الفوائد الدائنة .28
ة: ات التال   شمل هذا البند الفوائد الدائنة على الحسا

 2016  2015 
ي  ي  دوالر أمر  دوالر أمر
 59.837.726  76,620,398 قروض 

ات جارة مدینة  18.901.654  22,453,262 حسا
شوفة ات طلب م  11.048.470  13,340,535 حسا

ة   9.572.217  10,429,228 موجودات مال
ة  2.225.158  2,365,803 أرصدة لد بنوك ومؤسسات مصرف

 3.720.353  3,837,602 ئتمان طاقات اال
ةأرصدة لد   2.664  2,936 سلطة النقد الفلسطین

 ,764049129,  105.308.242 
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 الفوائد المدینة .29
ة: ات التال   شمل هذا البند الفوائد المدینة على الحسا

 2016  2015 
ي  ي  دوالر أمر  دوالر أمر

    فوائد على ودائع العمالء:
 16.177.836  22,169,198 ودائع ألجل وخاضعة إلشعار

 477.191   1.814.754 ودائع التوفیر
ات جارة وتحت الطلب  242.849   1.055.293 حسا

 25.039.245  16.897.876 
ةفوائد على ودائع سلطة النقد   117.485  1.762.944 الفلسطین

ة  404.949  1.250.775 فوائد على ودائع بنوك ومؤسسات مصرف
 28.052.964  17.420.310 

ل واالستثمارصافي ایرادات  .30  التمو
ما یلي تفاصیل هذا البند: ل واإلستثمار للبنك اإلسالمي العري منذ تارخ اإلستحواذ، ف   مثل هذا البند صافي ایرادات التمو

سان 29للفترة من    ن
 31 حتى 2016

 2016انون األول 
ي   دوالر أمر

الت یرادات إ  15.327.022 عوائد تمو
  1.287.857  عوائد إستثمارات 

  16.614.879  
ات االستثمار المطل  )1.475.846( ینزل: عائد اصحاب حسا
ل واالستثمارات   15.139.033 حصة البنك من ایرادات التمو

مضارب من حساب االستثمار المخصص  8.425 عمولة البنك 
 15.147.458 
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  صافي إیرادات العموالت  .31
  یلي:شمل هذا البند عموالت مقابل ما 

 2016  2015 
ي  ي  دوالر أمر  دوالر أمر

       :عموالت دائنة
اشرة ة م الت ائتمان  9.383.251  10.746.478 تسه

اشرة  ة غیر م الت ائتمان  3.803.751  3.811.808 تسه
 3.101.169  3.144.926 عمولة رواتب

ة  حواالت  3.999.518  4.372.288 بن
ات   3.972.556  4.939.676 ش

 2.292.478  2.873.011 عمولة إدارة حساب
 -  1.969.274  عموالت البنك اإلسالمي العري

ة مختلفة   2.634.525  3.536.204 خدمات بن
 35.393.665  29.187.248 

 (1.419.612)  )2.402.189( ینزل: عموالت مدینة
 32.991.476  27.767.636 

ة أراح صافي  .32   موجودات مال
ما یلي:   إن تفاصیل هذا البند هي 

 2016  2015 
ي  ي  دوالر أمر  دوالر أمر

ة   1.704.136  1.946.681  عوائد توزعات موجودات مال
مة العادلة من خالل قائمة الدخل الق ة  ع موجودات مال  -  )16.335(  أراح ب

مة العادلة من  خسائر الق ة  م موجودات مال غیر متحققة من تقی
 (207.993)  )579.385( خالل قائمة الدخل

 (835.678)  )634.996(  عمولة إدارة إستثمارات
 715.965  660.465 

 إیرادات أخر  .33
 2016  2015 
ي  ي  دوالر أمر  دوالر أمر

ارد طاقات فیزا وماستر  4.820.282  5.730.975 رسوم إصدار 
ة  120.890  134.281 إیجارات الصنادی الحدید

ع (خسائر) أراح   434.442  101.937  ممتلكات وآالت ومعداتب
 1.401.662   1.023.089  إیرادات تداول أسهم

 3.382.284  3.696.865 متفرقة
 10.687.147  10.159.560 
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 نفقات الموظفین .34
 2016  2015 
ي  ي  دوالر أمر  دوالر أمر

 26.617.353  35.184.640 رواتب ومنافع وعالوات الموظفین
ة   3.889.748  4.565.933 الموظفین  خدمةتعوض نها

مة المضافة على الرواتب ة الق  4.122.066  5.467.550 ضر
ات افآت وٕاكرام  2.200.016  2.420.056 م

س  715.216  455.490 بدل مال
 315.283  400.995 تنقالت

 644.245  742.304 تدرب موظفین
ةتأمین و   1.457.782  2.134.770 نفقات طب

 881.116  1.349.170 الموظفین  إدخارمساهمة البنك في صندوق 
 52.720.908  40.842.825 

ة أخر  .35  مصارف تشغیل
 2016  2015 
ي  ي  دوالر أمر  دوالر أمر
  7.447.100  5.530.547ضمان الودائع مؤسسة

ة وٕاعالن   4.481.536  5.241.520 دعا
ة ة إجتماع    3.474.588  3.118.544 مسؤول
 2.074.208  3.378.364 برد وفاكس وهاتف
ة ومطبوعات  1.417.780  1.718.842 قرطاس
مات انة وترم  2.523.470  3.524.814 ص

 1.670.524  2.709.847 االیجارات 
افآت أعضاء مجلس   990.000  1.062.856 اإلدارةم

اه  1.139.022  1.373.992 هراء وم
 771.686  1.301.669 مصارف سفر وندوات

ص   565.348  699.284 رسوم ترخ
 660.312  1.044.498 اشتراكات

 794.339  870.006 محروقات 
ة   853.308  1.442.353 مصارف مهن

 1.139.316  1.268.172 رسوم تأمین 
 1.074.897  1.004.398 مصارف نقل النقد

افة وحفالت   344.407  401.461 مصارف ض
ارات  121.469  164.777 مصارف س

ات  اعة دفاتر الش  99.842  167.951 ط
 1.630.802  3.733.480 متفرقة 

 42.029.972  31.001.357 

 ة لحساب مؤسسة ة  یتوجب على البنوك احتساب رسوم اشتراك سنو ة بنس من إجمالي  %0.3ضمان الودائع الفلسطین
قانون رقم ( موجب قرار   . .2013) لسنة 7رصید الودائع المحددة 

ز في   ** ر عدة مجاالت تتر ة عبر المساهمة في تطو ة االجتماع یهتم بنك فلسطین بدعم مشارع وأنشطة المسئول
اب واالبداع والراضة والصحة  م والش ة وعالقاتقطاعات التعل ة والشئون االقتصاد  والبیئة والثقافة والفنون والتنم
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ة وشؤون المرأة ه على العمل التطوعي من خالل  ،المغترین والمساعي اإلنسان ع موظف عمل البنك على تشج ما  و
ة. ادرات االنسان ة والم قودها مع المؤسسات الشر ة التي   المشارع التنمو

ةغرامات سلطة النقد الف .36  لسطین
ة في  ةمثل هذا البند غرام ة على البنك خالل السنة المنته  2016انون األول  31مفروضة من سلطة النقد الفلسطین

الغة  ه قبل الحصول على موافقة  5.000وال عض الدوائر إل أعمال تجهیز مقر مستأجر للبنك لنقل  ي البدء  دوالر أمر
ما یخالف ال ة  مات رقم (سلطة النقد الفلسطین   ).2/2011تعل

مه .37  النقد وما في ح
ة مه الظاهر في قائمة التدفقات النقد ز المالي  الموحدة یتكون النقد وما في ح الغ المبینة في قائمة المر ما لموحدة امن الم

  یلي:
 2016  2015 
ي  ي  دوالر أمر  دوالر أمر

ة  684.752.354  801.160.640 نقد وأرصدة لد سلطة النقد الفلسطین
  ضاف:

ة   319.370.957  621.058.507 أرصدة لد بنوك ومؤسسات مصرف
 1.422.219.147  1.004.123.311 

    ُینزل:
ة عن  تزد تستح خالل فترة ودائع لد بنوك ومؤسسات مصرف

 )43.724.000(  )67.326.710(  ة أشهر ثثال
     )8.322.642(  إستثمارات تستح خالل فترة تزد عن ثالثة أشهر

ة ودائع  )58.989.649(  )308.987.536(  سلطة النقد الفلسطین
ة   )101.273.608(  )89.225.299( ودائع بنوك ومؤسسات مصرف
اطي اإللزامي النقد ات اإلحت  )200.492.927(  )283.543.802( متطل

 664.813.158   599.643.127  

ة والمخفضة للسهم من رح .38  السنة الحصة االساس
 2016  2015 
ي  ي  دوالر أمر  دوالر أمر

  43.091.915   50.985.680 رح السنة العائد إلى مساهمي البنك
    

 سهم  سهم 
تتب بها خالل السنة  185.000.000  187.550.158 المتوسط المرجح لعدد األسهم الم

ي  ي  دوالر أمر  دوالر أمر
ة والمخفضة للسهم من رح    السنة العائد إلى الحصة األساس

 0.23  0.27 مساهمي البنك   
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