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التقرير النصف سنوي والبيانات المالية

المرحوم الحاج هاشم عطا الشوا

المرحوم الدكتور هاني هاشم الشوا

مؤسس بنك فلسطين

الرئيس السابق لمجلس اإلدارة

استطاع المرحوم الحاج هاشم عطا الشوا تأسيس بنك
فلسطين ليكون أكبر صرح اقتصادي في الوطن ،حيث
كرس حياته في خدمة وطنه وشعبه وتكريس البنك
ليكون رافعة القتصادنا الوطني .كما تمكن المرحوم
من قيادة هذا البنك عبر سنوات طويلة من الكفاح
ومواجهة التحديات والصعوبات ليصل به الى درجة
عالية من التفوق والنجاح.

أكمل المرحوم د .هاني الشوا مسيرة البناء والتطوير لبنك
فلسطين ،معتمداً على استراتيجية التوسع واالنتشار،
ومواكبة التطورات التكنولوجية والنهوض بمستوى
العمل ومهنية األداء ،وفي عهده حقق البنك مستويات
نمو عالية ،ليترك لنا بعد ذلك بصمات عبرت عن سياسة
حكيمة تقودنا حتى اآلن نحو تحقيق أعلى المستويات
في التنافسية والتطوير تحقيقاً لرضى العمالء.

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 مع التركيز على تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة،
إلى أن توسعت خدماته لتلبي جميع االحتياجات المالية لمختلف الشرائح
والقطاعات االقتصادية .يعد بنك فلسطين اليوم من أكبر البنوك الوطنية ،برأس
مال يبلغ  185مليون دوالر ،ليحافظ على صدارة البنوك العاملة في فلسطين من
حيث رأس المال المدفوع وموجودات بلغت حتى نهاية النصف األول من العام
 2016ما قيمته  3.89مليار دوالر .ويعد البنك من أكثر البنوك انتشارا من حيث
عدد الفروع التي وصلت إلى  61فرعاً ومكتباً ،باإلضافة إلى ما يزيد عن 132
صراف آلي منتشر في مختلف محافظات الوطن .وبكادر بلغ عدده  1465موظفة
وموظف ،يعملون على خدمة أكثر من  780,597عميل من األفراد ،شركات
ومؤسسات بمختلف األنواع واألحجام باإلضافة إلى الفلسطينيين المغتربين،
كما بلغت الحصة السوقية للبنك من التسهيالت االئتمانية و الودائع من القطاع
المصرفي الفلسطيني  % 24.54و  % 23.10علي التوالي.
وتطبيقاً الستراتيجية االستدامة بالنمو والشمول المالي عمل البنك على زيادة
حجم الدعم المقدم لمختلف المشاريع االقتصادية وتم التركيز على دعم المنشآت
الصغيرة والمتوسطة في فلسطين.
وكذلك فقد اشتملت خطط البنك على تفعيل عدة برامج لتمكين المرأة
الفلسطينية عبر تخصيص برامج خاصة لتمكين المرأة وتشجيعها للمشاركة
الفاعلة في الحياة االجتماعية واالقتصادية بقطاعاتها المختلفة ،باإلضافة إلى
زيادة نسبة توظيف النساء العامالت في البنك.
يمتلك بنك فلسطين المركز األول والوحيد إلصدار وقبول بطاقات االئتمان
والخصم في فلسطين ،حيث يعتبر المصدر الوحيد لهذه البطاقات بكافة أنواعها
( )Easy Life, Visa, Visa Electron, MasterCard, Cash Cardمن خالل مركز
مختص في فلسطين يعمل منذ العام .1999
عمل بنك فلسطين بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية  IFCعلى تطبيق
الممارسات الفضلى في ادارة المخاطر ليكون بذلك أول مؤسسة فلسطينية تطبق
هذه الممارسات ،حيث أسس سياسات واجراءات إلدارة كافة أنواع المخاطر ،مما
يوفر القاعدة لنظام إدارة كافة أنواع المخاطر على كل المستويات ،كما أن وجود
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نظام فعال وسياسة إلدارة المخاطر له أثر على االستثمار وزيادة الثقة واالطمئنان
والطمئنينة من قبل المودعين.
في عام  ،2005أدرج سهم بنك فلسطين للتداول في البورصة الفلسطينية،
وأصبح اآلن ثاني أكبر الشركات المدرجة .حيث تبلغ قيمته السوقية ما يزيد عن
 % 15من إجمالي القيمة السوقية السهم الشركات المدرجة في البورصة.
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 وحجم التداول من بين ثماني شركات وساطة في فلسطين .أسس
البنك في العام  2011شركة ® PalPayلتسهيل عمليات الشراء لمختلف السلع،
ودفع فواتير الخدمات ،وشحن الهواتف بمختلف أنواعها عن طريق اإلنترنت ومن
خالل أكبر شبكة يمتلكها البنك لنقاط البيع اإللكترونية التي يصل عددها إلى
حوالي  6,100نقطة بيع موزعة على المحال التجارية والفنادق والمطاعم ومراكز
اإلتصاالت والخدمات العامة.
تقديراً لدور وإنجازات بنك فلسطين وتميزه بتقديم الخدمات االجتماعية
واالقتصادية وتطوره الدائم ،استمر البنك بالحصول على جوائز محلية ودولية
عديدة ،كان من أبرزها؛ حصوله على جائزة «أفضل بنك في فلسطين» من عدة
مؤسسات عالمية مرموقة ،منها:
Euromoney, Emeafinance,The Banker, Global Finance, Asiamoney
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الجوائز واإلعترافات الدولية

1

مؤشرات األداء الرئيسية

3

كلمة رئيس مجلس اإلدارة

5

رؤيتنا

8

المؤشرات المالية

9

افصاحات

11

اإلدارة التنفيذية

13

مجلس اإلدارة

15

البيانات المالية وتقرير المدقق

20

نحافظ على أداء متميز من أجل االستدامة في النمو
واجبنا كأكبر شبكة مصرفية في فلسطين التميز في األداء
جائزة التميز كأفضل بنك في فلسطين حسب تصنيف مجلة  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 الشرق األوسط في مجال المسؤولية االجتماعية ،حسب تصنيف مجلة المال العالمية emeafinance
جائزة أفضل بنك في فلسطين ،حسب تصنيف مجلة emeafinance
جائزة أفضل رئيس تنفيذي في الشرق األوسط حسب تصنيف مجلة emeafinance
جائزة أفضل بنك في الشرق األوسط في الشمول المالي حسب تصنيف مجلة emeafinance
جائزة أفضل بنك في فلسطين المقدمة من مجلة The Banker
جائزة أفضل بنك في فلسطين ،ضمن تصنيف مجلة Asiamoney
جائزة أفضل بنك في فلسطين من المؤسسة المالية العالمية CPI Financial/Banker ME
جائزة أفضل الشركات الفلسطينية في مجال عالقات المساهمين من جمعية عالقات المساهمين  -الشرق األوسط
جائزة أفضل مسؤول عالقات مساهمين في فلسطين من جمعية عالقات المساهمين  -الشرق األوسط
جائزة سيتي لألداء المتميز في تنفيذ الحواالت
إدراج بنك فلسطين ضمن تصنيف  CPI Financial 100باعتباره واحدا من أكبر  100بنك في الشرق األوسط
جائزة «البنك األفضل في فلسطين» من االتحاد الدولي للمصرفيين العرب.
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متميز
أداء
ّ

2

الدوالر األمريكي

2012

2013

2014

2015

H1 2016

إجمالي الدخل

101,769,248

112,693,775

120,288,657

136,787,234

82,491,754

األرباح قبل الضريبة

49,966,888

53,037,996

51,659,265

54,570,455

31,597,016

صافي األرباح (دوالر أمريكي)

38,347,397

40,438,831

40,222,506

43,167,433

24,414,699

موجودات (دوالر أمريكي)

2,004,494,095

2,424,773,961 2,348,045,943

2,785,203,240

3,898,220,974

ودائع العمالء (دوالر أمريكي)

1,554,493,702

1,745,563,265

2,062,524,075

2,242,782,298

2,967,848,283

تسهيالت (دوالر أمريكي)

976,394,928

1,103,641,018

1,151,825,644

1,388,805,441

1,954,290,953

حقوق المساهمين (دوالر أمريكي)

220,973,909

252,018,974

280,106,578

305,756,304

346,223,791

رأس المال المدفوع (دوالر أمريكي)

134,000,000

150,000,000

160,000,000

175,000,000

185,000,000

صافي إيرادات الفوائد والعموالت (دوالر أمريكي)

83,681,034

99,619,607

102,545,209

115,655,568

66,662,101

عدد الموظفين

1,139

1,212

1,280

1,405

1500

عدد العمالء ( يشمل كافة العمالء)

621,983

647,947

698,297

749,849

780,597

عدد الفروع

48

48

54

57

61

الحصة السوقية  -ودائع

% 20.79

% 21.00

% 23.08

% 23.23

% 23.10

الحصة السوقية -تسهيالت

% 23.75

% 24.63

% 23.53

% 23.84

% 24.54

33
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مؤشرات األداء الرئيسية

4

4

هاشم الشوا
رئيـــس مجلـــس اإلدارة والمديـــر العام

حضرات المساهمين الكرام،

قرارات اجتماع الجمعية العمومية لبنك فلسطين 2016

بالنيابة عن نفسي وعن أعضاء مجلس إدارة البنك وإدارته التنفيذية
وسائر موظفي البنك ،يسرني أن أقدم لكم التقرير النصف سنوي
الذي يلخص أعمال البنك و إنجازاته و النتائج المالية خالل النصف
األول من العام .2016
لقد استطاع البنك أن يرسخ مكانته في السوق المصرفي الفلسطيني
كأكبر مؤسسة مصرفية فلسطينية ،تلتزم بمبادئ اإلستدامة وتحمل
المسؤولية لتحقيق العائد لصالح كافة متعامليه من مساهمين
وعمالء وموظفين وموردين ،وبما يشمل أيضاً كافة فئات المجتمع
الفلسطيني .وكان النصف األول من العام  2016حاف ً
ال باإلنجازات
على الصعيد المحلي واإلقليمي ورغم استمرار التحديات اإلقتصادية
والتقلبات في األسواق ،إال أن تبني البنك إلستراتيجية طويلة األمد
مكنته من التمتع بمرونة ورصانة عكست نفسها عبر مؤشرات األداء
جميعها والتي شهدت نمواً في العمليات واستمراراً في ابتكار الخدمات
المصرفية.

صادقت الجمعية العمومية العادية لبنك فلسطين التي عقدت في
الـ  25من آذار /مارس  2016الماضي على توصيات مجلس اإلدارة
بتوزيع أرباح على المساهمين بقيمة  28مليون دوالر أمريكي،
وبنسبة  ٪ 16من رأس المال المدفوع .حيث قسمت على  10مليون
دوالر أمريكي أسهم مجانية ،و18مليون دوالر أمريكي نقداً على
المساهمين المسجلين لدى مركز اإليداع والتحويل في بورصة
فلسطين حتى تاريخ .2016/03/24

نتائج مالية متميزة للنصف األول من العام 2016
وبالعودة إلى النتائج المالية للنصف األول من العام الجاري ،2016
فقد كانت نتائجها إيجابية ،حيث حقق البنك زيادة في إجمالي الدخل
للنصف األول من هذا العام بنسبة  % 19.25حيث بلغ 82,491,754
دوالر مقارنة مع  69,177,984دوالر في النصف األول من العام
 ،2015األمر الذي مكن البنك من تحقيق أرباح صافية خالل النصف
األول للعام  2016بعد احتساب الضريبة بقيمة بلغت 24,414,699
دوالر ،أي بنسبة نمو بلغت  % 7.25مقارنة مع صافي أرباح
 22,764,002دوالر في نفس الفترة للعام .2015
أما موجودات البنك فقد واصلت ارتفاعها خالل النصف األول من العام
الجاري لتصل إلى  3.89مليار دوالر بنسبة نمو قدرها  % 39.96مقارنة مع
 2.78مليار دوالر في نهاية العام  .2015أما حجم التسهيالت االئتمانية
فقد ارتفع في النصف األول من العام  2016لتبلغ  1.95مليار دوالر،
بعد أن كانت  1.38مليار دوالر في نهاية عام  2015أي بنسبة زيادة
بلغت حوالي  ،% 40.72حيث يواصل بنك فلسطين سعيه لزيادة حجم
محفظة التسهيالت لتقديم التمويل الالزم لجميع الشرائح المجتمعية
والقطاعات اإلقتصادية والمشاريع التي تساهم في تحفيز اإلقتصاد
الوطني ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر .ومع
ذلك حافظ البنك على نسبة منخفضة من الديون المتعثرة بلغت .% 1.4
فيما زادت ودائع العمالء بنسبة  % 32.33لتصل الى  2.96مليار دوالر
مقارنة مع  2.24مليار دوالر في نهاية عام  ،2015وهو ما يعكس
زيادة الثقة التي يتمتع بها البنك من جانب عمالئه ومتعامليه .وبالنظر
الى حقوق المساهمين ،فقد واصلت نموها كغيرها من المؤشرات
المالية ،حيث بلغت حقوق مساهمي بنك فلسطين مع نهاية النصف
األول من العام  2016ما مجموعه  346,223,791دوالر مقارنة
مع  305,756,304دوالر في نهاية عام .2015
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االستحواذ على حصة إضافية في البنك اإلسالمي العربي
من أهم التطورات اإلسترتيجية في النصف األول من العام 2016
هو استحواذ بنك فلسطين على حصة إضافية في البنك اإلسالمي
العربي لتصل حصة البنك فيه إلى  % 52حيث انعكس هذا اإلستحواذ
على النتائج المالية المجمعة لبنك فلسطين بشكل مباشر وإيجابي.
وتأتي هذه الخطوة بعد أن أدركت إدارة بنك فلسطين الطلب المتزايد
على الخدمات المصرفية اإلسالمية ،فكان اإلستحواذ الطريق األنسب
لدخول هذا القطاع المصرفي من أجل تقديم خدمات مالية إسالمية.

اندماج البنك التجاري الفلسطيني مع بنك فلسطين
من ناحية أخرى ،قام بنك فلسطين عبر عملية تبادل األسهم لصالح
بنك فلسطين بإدماج البنك التجاري الفلسطيني ضمن منظومة بنك
فلسطين ،ولقد اتممنا كافة المراحل النهائية في عملية اإلندماج،
والتي ستصبح نافذة خالل الجزء األخير من شهر أيلول  ،2016علمًا
بأن النتائج المالية لهذا اإلندماج سوف تظهر في نتائج الربع األخير
من العام كذلك سينضم مساهمي البنك التجاري إلى عائلة مساهمي
بنك فلسطين.

أول مكتب تمثيلي لـ «بنك فلسطين» في مركز دبي
المالي العالمي
وعن تطورات البنك وتوسعه اإلقليمي ،دشن بنك فلسطين رسميًا
المكتب التمثيلي األول له خارج الوطن في مركز دبي المالي
العالمي في إمارة دبي في اإلمارات العربية المتحدة ،وأطلق خدماته
اإلستشارية واإلستثمارية من خالله للفلسطينيين والمستثمرين
المغتربين في منطقة الخليج العربي .وتعد هذه الخطوة بادرة مهمة
على صعيد تطور البنوك الوطنية وتوسعها بالعمل خارج فلسطين.

الشمول المالي
واصل البنك تميزه في تطوير برامج تلبي احتياجات كافة الشرائح
اإلجتماعية واإلقتصادية في فلسطين ،بما يرتقي إلى مستوى
المؤسسات المالية والمصرفية حول العالم .واستمر باالهتمام بدعم

انجاز العديد من برامج التأهيل المصرفي ألكثر من  1000امرأة سنوي ًا
في الضفة الغربية و قطاع غزة ،يهدف إلى تمكين المرأة الفلسطينية
من المساهمة في النمو اإلقتصادي والتطوير المجتمعي عبر برنامج
«فلسطينية» .و جاري العمل على انجاز برامج مشابهة لتحقيق
الشمول المالي لشرائح الشباب و كافة شرائح المجتمع الفلسطيني.

تخريج الدفعة الثانية من برنامج «فلسطينية» إلدارة
األعمال Mini MBA
وفي اإلطار ذاته ،احتفل بنك فلسطين بالشراكة مع مؤسسة التمويل
الدولية  IFCوبالتعاون مع منتدى سيدات األعمال وشركة أيرنست
ويونغ العالمية لتدقيق الحسابات بتخريج ثاني دفعة من السيدات
المشاركات في برنامج «فلسطينية إلدارة األعمال»  Mini MBAلتطوير
القدرات اإلدارية والمهنية لسيدات األعمال الفلسطينيات .و تم اختيار
أفضل  20سيدة من قطاع غزة و أفضل  20سيدة من الضفة الغربية
لإلشتراك في البرنامج الذي امتد لـ  6أشهر.

الخدمات المصرفية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة
استمر البنك بإيالء المنشأت الصغيرة والمتوسطة جل اهتمامه ،فقد
عقد بنك فلسطين بالتعاون مع اإلتحاد العام للصناعات الفلسطينية
عدد من ورشات العمل حول سبل تطوير ودعم وتمويل المشاريع
الصناعية واإلنتاجية ،والعمل على حل المشكالت التمويلية التي
تعترضهم ،باإلضافة إلى تعزيز مستوى األعمال والصناعات اإلنشائية
والمشاريع الصغيرة لضمان أداء أفضل ألعمالهم .وتأتي هذه الورشات
تأكيداً على ضرورة التواصل والتعاون المشترك فيما بين أطراف
العالقة التنموية لهذا القطاع الحيوي ،بهدف اإلستماع إلى مقترحاتهم
واستفساراتهم من أجل تطوير الخدمات بما يتناسب مع متطلبات
أعمالهم وطبيعتها واستمرت محفظة االئتمان لهذه الشريحة من
المنشأت االقتصادية بالنمو ضمن استراتيجية الشمول المالي.

الخدمات اإللكترونية
العالم مستمر في التوجه نحو األتمتة والخدمات اإللكترونية بما يشمل
ذلك التطبيقات على الهواتف المحمولة مع اقتراب تكنولوجيا الجيل
الثالث والرابع في فلسطين .هذه التغيرات في التعامل مع العمالء
وتوجهات التكنولوجيا ستؤثر حتم ًا على الخدمات المصرفية .حيث شهد
النصف االول من العام  2016استمرارا في ارتفاع عدد منتسبي خدمات
اإلنترنت البنكي إلى  62,030بنسبة زيادة  % 113وكذلك مستخدمي
خدمات الرسائل القصيرة إضافة إلى تسديد الفواتير إلكترونياً .شركة
® PalPayلتطوير أنظمة الدفع اإللكتروني ،شهدت تزايدا في اإلقبال
على خدماتها مع زيادة نقاط البيع وحمالت التوعية واهتمام العمالء
بالتسديد السريع دون الحاجة إلى السفر أو االنتظار ،وكان أبرز إنجازات
النصف االول للعام  2016حصاد حملة «بنكي» الخاصة بتطبيق
الخدمات المصرفية عبر الهواتف الذكية والتي ساعدت في زيادة اإلقبال
على عمليات تسديد الفواتير وشحن األرصدة والدفع لصديق ،وزيادة

التقدير لهذه الوسائل الحديثة األمر الذي سيعود بالمنفعة على عمليات
شركة®.PalPay
أما فيما يخص استخدام البطاقات البالستيكية فقد استطاع البنك في
النصف االول للعام  2016زيادة حصته السوقية بنسبة جيدة شاملة
لبطاقات االئتمان الكالسيكية والذهبية وكذلك بطاقات التقسيط «حياة
سهلة» ووقع البنك عدة اتفاقيات إلصدار بطاقات الخصم واالئتمان.

الجوائز واالعترافات الدولية
حافظ بنك فلسطين على ريادته في العمل المصرفي على المستوى
المحلي واإلقليمي خالل السنوات الماضية ،فقد قامت المجلة العالمية البارزة
« »Euromoneyبتكريم البنك و ذلك بحصوله للمرة السادسة على التوالي
على أبرز الجوائز العالمية من المجلة للعام  ،2016حيث استمرت المجلة
بتصنيف البنك كأفضل بنك في فلسطين على مدار السنوات الماضية.
وحاز البنك أيضا على جائزة أفضل بنك في الشرق األوسط في مجال الشمول
المالي ضمن تصنيف مجلة " "Emeafinanceالمالية العالمية للعام .2015
ويأتي حصول البنك على هذه الجائزة تتويجاً إلسهاماته في تطوير برنامج
شمولي لخدمة كافة الشرائح االجتماعية واالقتصادية ،ال سيما دوره في تمكين
المرأة الفلسطينية من المساهمة في النمو االقتصادي والتطوير المجتمعي،
والذي أطلق ضمن برنامج تحت عنوان «فلسطينية».
و حصل البنك أيضا على جائزة «البنك األفضل في فلسطين» من االتحاد
الدولي للمصرفيين العرب ضمن جوائز التميز واإلنجاز المصرفي العربي للعام
 .2016ويأتي حصول البنك بناء على اإلنجازات التي حققها خالل العام الماضي.

تعزيز الشراكات من خالل برامج المسؤولية االجتماعية
أما فيما يخص المسؤولية اإلجتماعية ،فقد استمر بنك فلسطين بنهجه من
خالل تخصيص  % 6من أرباحه السنوية للنشاطات اإلجتماعية المختلفة،
والتي شملت جوانب التعليم والصحة والثقافة والرياضة ،حيث واصل
البنك تقديم مساهماته في المشاريع التنموية والمساعي اإلنسانية ،بما
يشمل مشروع «زمالة» لتطوير التعليم الجامعي ،ومشروع «وجد» لرعاية
األطفال األيتام ،باإلضافة الى استكماله لحملة «بدي أسمع» الخاصة بدعم
األشخاص ذوي اإلعاقة السمعية.

الشركات التابعة:
بال بي (®)PalPay
تعتبر شركة بال باي المشغل األول للمدفوعات اإللكترونية في فلسطين،
حيث ارتفع عدد الحركات المنفذة من خالل نظام الشركة من تسديد الفواتير
والشحن المسبق الدفع للهواتف النقالة والكهرباء وغيرها من الخدمات خالل
النصف األول من العام  2016لتصل إلى  6.4مليون حركة ،بنسبة ارتفاع
مقدارها  % 5مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي .كما قامت الشركة
بتفعيل خدمات جديدة على نظامها خالل النصف األول من العام ومن أهمها
الشحن المسبق الدفع لشركة توزيع كهرباء الشمال ،والتعاقد مع ستة شركات
لتحصيل أثمان خدماتها من خالل النظام ،ليصل العدد الكلي للشركات
المتعاقد معها الى أكثر من  45شركة ومؤسسة وبنك.
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فضال عن إطالق خدمات شركة بال باي من خالل تطبيق بنكي
وتطبيق اإلنترنت البنكي الخاص ببنك فلسطين والتي تمكن عمالء
البنك من االستعالم ودفع فواتيرهم وشحن هواتفهم المتنقلة .و
ستستمر الشركة هذا العام بتوقيع اتفاقيات مع العديد من الشركات
الخدماتية في فلسطين والتي ترغب بتقديم خدمة الدفع اإللكتروني
لعمالئها عن طريق نظام ®.PalPay

شركة الوساطة لألوراق المالية
حققت شركة الوساطة لألوراق المالية عدة نجاحات خالل النصف
األول من العام  ،2016فقد بلغت حصة الشركة من حجم التداول
في بورصة فلسطين ما يزيد عن  89مليون دوالر بما نسبته % 19
من إجمالي حجم التداول في البورصة ،كما حافظت الشركة على
ريادتها في استقطاب المستثمرين الجدد لبورصة فلسطين و حصلت
على المركز األول حيث بلغ عدد المستثمرين الحاصلين على رقم
مستثمر  13,073مستثمراً من إجمالي  48,580مستثمراً مسجلين في
بورصة فلسطين بنسبة بلغت  .% 26.91وعلى صعيد التداول فقد
بلغ تداول الشركة في بورصة فلسطين واألسواق اإلقليمية ما يزيد
عن  186مليون دوالر ،فيما بلغت إجمالي قيم محافظ المستثمرين
من خالل الشركة ما يزيد عن  462مليون دوالر .وقد حققت الشركة
أرباحا قدرها  319,544دوالر خالل الستة أشهر األولى من العام
 .2016وحصل العديد من موظفي الشركة على شهادة الوسيط
المعتمد لتصبح الشركة األولى في فلسطين من ناحية عدد الوسطاء
المعتمدين لديها بعدد  14وسيط معتمد.

البنك اإلسالمي العربي
تأسس البنك اإلسالمي العربي عام  1995كأول مؤسسة مصرفية
إسالمية في فلسطين .يعمل البنك اإلسالمي العربي على ترسيخ
مبدأ التعامل مع النظام المصرفي اإلسالمي والنهوض بهذا النظام
لتحقيق مبدأ التكافل ومراعاة األهداف اإلجتماعية اإلسالمية .وتتوزع
فروع البنك اإلحدى عشر في كافة محافظات فلسطين في الضفة
الغربية وقطاع غزة ،وقد حقق البنك نمواً ملحوظ ًا خالل النصف األول
من العام  2016في معظم المؤشرات المالية حيث ارتفع صافي الربح
للنصف االول من هذا العام ليصل إلى  3مليون دوالر مقارنة مع 2.70
مليون للفترة ذاتها من العام  2015مسج ً
ال بذلك نمواً نسبته 12.12
 ،%كما ارتفعت موجودات البنك لتصل إلى  732مليون دوالر مقارنة
مع  650مليون دوالر في نهاية عام  2015بزيادة بلغت  ،% 12.59أما
بالنسبة للودائع فقد وصلت إلى  612مليون دوالر مقارنة مع  517مليون
دوالر في نهاية عام  2015بزيادة بلغت  .% 18أما بخصوص محفظة
التمويالت فقد زادت بنسبة  % 22لتصل إلى  382مليون دوالر مقارنة
مع  311مليون دوالر في نهاية عام  ،2015وأخيراً بالنسبة لحقوق
الملكية فقد وصلت إلى 71مليون دوالر مقارنة مع  69مليون دوالر
وبنسبة نمو بلغت . % 3.72

7

بنك فلســـطين | التقريـــر النصـــف ســـنوي 2016

آفاق مستقبلية
لقد كان النصف األول من العام  2016حاف ً
ال باإلنجازات والتحديات في
آن واحد ،ولكن استطاع البنك تخطي التحديات بثبات وإنجاز قضايا
إستراتيجية هامة شملت عملية اإلندماج مع البنك التجاري الفلسطيني
واإلستحواذ على نسبة أساسية في البنك اإلسالمي العربي مما زاد
من رقعة انتشار البنك جغرافي ًا وكذلك النمو في المؤشرات األساسية،
وشملت اإلنجازات اإلستراتيجية تدشين أول مكتب تمثيلي في مدينة
دبي المالية في إمارة دبي ليكون فاتحة انطالقة للبنك نحو العالمية
واإلتصال مع أكثر من  7.6مليون فلسطيني في المهجر.
إن الوضع السياسي الحالي على مستوى الوطن واإلقليم يوجب
التحوط والحذر وهذه أهم مزايا الحوكمة وإدارة المخاطر لدى البنك ،إذ
ننظر إلى المستقبل على أرضية ثابتة وواقعية بما يمكننا من اغتنام
الفرص عند وجودها ،حيث أن فلسطين ما زالت واعدة وأمامها متسع
من الفرص اإلستثمارية وخاصة في العديد من المجاالت القطاعية
في الطاقة والمياه والطاقة البديلة والمشاريع اإلسكانية والمشاريع
الصناعية األمر الذي سيسهم في تحريك الدورة االقتصادية وتفعيل
النشاط المصرفي من أجل اإلسهام في تمويل المشاريع الكبيرة وتلك
الريادية والصغيرة الحجم .ونحن نلتمس أيضًا ومن خالل تواصلنا
المستمر مع المهجر الفلسطيني اهتمام متزايد ورغبة في تكوين
شراكة استثمارية واقتصادية مستدامة دعمًا القتصاد فلسطين ونمو
افاقها.
مرة أخرى نشكركم جميعاً.
والسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته
هاشم الشوا

رؤيتنا
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%23.10

%24.54
الحصة السوقية من التسهيالت

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
لتصل إلى  .%24.54وارتفعت ودائع العمالء لتصل حصتنا السوقية إلى .%23.10
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.

التسهيالت المصرفية

 1.95مليار دوالر

ودائع العمالء

 2.97مليار دوالر
2.97

1.95

1.15

2.06

1.10

1.75

976

1.55

2015

2014

2013

H1 2016

2015

2014

H1 2016
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2013

2012

بلغ صافي التسهيالت المصرفية التي قدمها البنك
حتى نهاية النصف األول من العام  2016مبلغ
 1,954,290,953دوالر أمريكي .بنسبة نمو بلغت
 % 40.72عن نهاية العام  .2015بعد 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.

2012

2011

720

1.30

2011

1.39

2.24

وصلت ودائع العمالء نهاية النصف األول من العام
 2016ما قيمته  2,967,848,283دوالر امريكي،
بنسبة نمو  % 32.33مقارنة مع نهاية العام 2015
حيث كانت الودائع  2,242,782,298دوالر امريكي.
ويعود السبب في ذلك إلى إطالق البنك مجموعة
من البرامج التي ساهمت في جلب المزيد من
الودائع.

المؤشرات المالية

حقوق المساهمين

صافي األرباح

مجموع الموجودات

 346مليون دوالر

 24.41مليون دوالر

 3.89مليار دوالر

346

3.89

305
43.16

280
252

40.22
40.44

2.78

38.35

221
194

2.42
2.35

33.98

2.00

24.41

H1 2016

2015

2014

2013

2012

2015

2014

2013

H1 2016

H1 2016

2015

2014

2013

2012

2012

بلغت قيمة إيرادات البنك مع نهاية النصف األول
من العام  2016ما مجموعه  82,491,754دوالر
امريكي ،مقارنة مع  69,177,984دوالر حققها
البنك في نفس الفترة من العام  ،2015مسجال
أرباحا صافية بلغت قيمتها  24,414,699دوالر،
بنسبة نمو  % 7.25مقارنة مع نفس الفترة
من العام  2015حيت كانت  22,764,002دوالر
امريكي.

2011

2011

بلغ راس المال المدفوع  185,000,000دوالر
مقسمة إلى  185,000,000سهم بقيمة اسمية
دوالر واحد للسهم.
أما مجموع حقوق المساهمين فقد بلغت
نهاية النصف األول من العام  2016ما قيمته
 346,223,791دوالر أمريكي بزيادة نسبتها
 % 13.24مقارنة مع نهاية العام .2015

2011

1.65

بلغ مجموع موجودات البنك في النصف األول
من العام  2016مبلغ  3,898,220,974دوالر،
بالمقارنة مع نهاية العام  2015التي بلغت قيمتها
 2,785,203,240دوالر ،بنسبة نمو بلغت .% 39.96
وتعزى هذه النتائج الى توسع شبكة فروعنا ،ونمو
محفظة منتجاتنا وقاعدة عمالئنا.
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مؤشرات مالية
تسهيالت ائتمانية/ودائع العمالء % 65.85
تسهيالت ائتمانية/اجمالي الموجودات % 50.13

عدد األسهم الصادرة
بلغ عدد األسهم الصادرة و المدفوعة بالكامل  185مليون سهم بقيمة اسمية دوالر واحد لكل سهم.

التغيرات والتطورات خالل النصف األول من العام
لم يطرأ أية تغيرات أو تطورات جوهرية خالل النصف األول من العام .2016

المدقق الخارجي
وافقت الهيئة العامة على إعادة تعيين السادة إيرنيست و يونغ مدققي حسابات للعام .2016

النشاطات الرئيسية
ال يوجد تعديالت على النشاطات الرئيسية للبنك.
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افصاحات

الجمعية العمومية العادية
صادقت الجمعية العمومية العادية لبنك فلسطين التي عقدت في الـ  25من آذار /مارس  2016الماضي على توصيات مجلس
اإلدارة بتوزيع أرباح على المساهمين بقيمة  28مليون دوالر أمريكي ،وبنسبة  ٪ 16من رأس المال المدفوع .حيث قسمت على؛
 10مليون دوالر أمريكي أسهم مجانية ،و 18مليون دوالر أمريكي نقداً على المساهمين المسجلين لدى مركز اإليداع والتحويل
في بورصة فلسطين حتى تاريخ .24/03/2016

اإلجراءات القانونية
بلغ عدد القضايا المقامة علي البنك وشركاته التابعة ( )66قضية ،وذلك ضمن النشاط الطبيعي للبنك .بلغت قيمة القضايا
ما يعادل قيمة  13,031,281دوالر امريكي .وفي تقدير إدارة ومحامي البنك فإنه لن يترتب على البنك أية التزامات لقاء هذه
القضايا بإستثناء ما تم تخصيصه لمواجهتها.

مكاتب وفروع جديدة
في النصف األول من العام  2016واستمراراً في تطبيق خطة البنك المعتمدة بزيادة التفرع واالنتشار خاصة في الجامعات
والمناطق الريفية ،تم االفتتاح الرسمي لخمسة مكاتب جديدة في المناطق التالية :مكتب الجامعة العربية األمريكية في
محافظة جنين ،مكتب بيت ساحور في محافة بيت لحم ،مكتب الظاهرية في محافظة الخليل ،مكتب المنطقة الصناعية (معبر
كارني قديما) في محافظة غزة و مكتب الزهراء في المحافظات الوسطى من غزة .وبهذا ارتفع عدد فروع البنك ومكاتبه إلى 61
فرعاً و مكتباً ،محافظاً على المرتبة األولى من بين جميع البنوك العاملة في فلسطين من حيث االنتشار.
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السيد  /هاشم هاني الشوا
المدير العام
بكالوريوس هندسة – جامعة لندن-
المملكة المتحدة 1997
تاريخ الميالد:2501/1976/
تاريخ بداية العمل2007 :

السيد  /عالء الدين محمد آل رضوان
نائب المدير العام – مدير العمليات
بكالوريوس محاسبة  -جامعة دمشق  -سوريا 1992
ماجستير إدارة األعمال – جامعة فان هولند 2012
تاريخ الميالد:2206/1965/
تاريخ بداية العمل1993 :

مساعد المدير العام – مدير الخزينة
بكالوريوس إدارة أعمال – تحليل نظم
كمبيوتر  -جامعة تكساس ستايت 1988
تاريخ الميالد:0509/1963/
تاريخ بداية العمل 1991 :

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 :

بكالوريوس وماجستير إدارة عامة وقانون
جامعة ماري كوري -بولندا 1993
تاريخ الميالد:1202/1967/
تاريخ بداية العمل1994 :

السيد /وائل عبد اللطيف الصوراني

السيد /خميس فوزي عصفور

السيدة /سوزان جورج خوري

بكالوريوس أحياء وكيمياء  -جامعة
صنعاء – اليمن 1993
تاريخ الميالد:0702/1967/
تاريخ بداية العمل1995 :

بكالوريوس حقوق  -جامعة
اإلسكندرية – مصر 1975
تاريخ الميالد1952/05/29 :
تاريخ بداية العمل1979 :

السيد  /إحسان كمال شعشاعة

مساعد المدير العام لفروع قطاع غزة
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السيد /رشدي محمود الغالييني
نائب المدير العام
بكالوريوس اقتصاد وعلوم كمبيوتر
الجامعة األمريكية  -القاهرة 1986
تاريخ الميالد:2605/1962/
تاريخ بداية العمل1989 :
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المستشار القانوني

السيد  /هاني صالح ناصر
مساعد المدير العام لفروع الضفة الغربية

مساعدة المدير العام لشؤون اإلئتمان

بكالوريوس رياضيات وإدارة أعمال
جامعة لندن – المملكة المتحدة 1983
تاريخ الميالد1961/06/02 :
تاريخ بداية العمل2012 :

اإلدارة التنفيذية

السيد /حسن ماجد العفيفي
مساعد المدير العام لتكنولوجيا المعلومات

السيد /صقر محمود جندية
رئيس دائرة مراقبة االمتثال

بكالوريوس هندسة صناعية – جامعة روزفلت
 شيكاغو – الواليات المتحدة 1985بكالوريوس انظمة معلومات – جامعة روزفلت
 شيكاغو – الواليات المتحدة 1985تاريخ الميالد1962/06/12 :
تاريخ بداية العمل2015 :

بكالوريوس اقتصاد وعلوم سياسية
جامعة االسكندرية – مصر 1970
ماجستير اقتصاد
جامعة بنها – مصر 1990
تاريخ الميالد1949/02/01 :
تاريخ بداية العمل2009 :

السيد /محمود ماهر الشوا
مدير المخاطر
بكالوريوس محاسبة
جامعة االمريكية في القاهرة – مصر 2005
ماجستير علوم مالية ومصرفية
جامعة ويلز بانغور – المملكة المتحدة 2007
تاريخ الميالد1982/07/24 :
تاريخ بداية العمل2005 :

السيد /عبدالحي يوسف الشوا
رئيس دائرة الرقابة والتفتيش
بكالوريوس رياضيات
جامعة عين شمس  -القاهرة 1981
تاريخ الميالد1957/12/02 :
تاريخ بداية العمل2002 :
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السيد  /هاشم هاني الشوا
رئيس مجلس اإلدارة
بكالوريوس هندسة – جامعة لندن  -المملكة المتحدة 1997
تاريخ الميالد1976/01/25 :
تاريخ العضوية2007:

السيد /ماهر جواد فرح
عضو مجلس إدارة
بكالوريوس هندسة مدنية  -جامعة القاهرة  -مصر 1966
تاريخ الميالد1945 /03/21 :
تاريخ العضوية2002 :

خبرات
 2002 – 1997مساعد نائب الرئيس ومدير مشروع للعمليات
والتكنولوجيا  - Citigroupلندن  -المملكة المتحدة
 2005 – 2002نائب الرئيس ومسؤول كبار العمالء لمنطقة
الشرق األوسط  – Citigroupسويسرا
 2007 - 2005مسؤول تطوير األعمال في الخليج HSBC -
 – Private Bankسويسرا
 - 2007حتى تاريخه رئيس مجلس اإلدارة والمدير العام في
بنك فلسطين  -فلسطين

خبرات
 1970 – 1967مهندس في شركة فيا سفلت الفرنسية
 1975 – 1971مهندس في شركة إتحاد المقاولين – الكويت
 1977 – 1975مدير عام وشريك في شركة مشاريع الخليج
– أبو ظبي
 1997 – 1982مدير عام مجموعة المقاولين الدولية – الكويت
 2007 – 1997رئيس مجلس إدارة الشركة الدولية للمقاوالت
 -غزة

عضويات
عضو في المجلس االستشاري لألسواق الناشئة في معهد
التمويل الدولي IIF
األمين العام لغرفة التجارة الدولية  -فلسطين
نائب رئيس مجلس إدارة معهد فلسطين للدراسات المالية
والمصرفية  -فلسطين
عضو مجلس إدارة شركة أبراج رام اهلل  -فلسطين
عضو مجلس الهيئة العامة لصندوق االستثمار الفلسطيني -
فلسطين
عضو مجلس األمناء لجامعة بيت لحم  -فلسطين
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عضويات
عضو مجلس إدارة شركة بيرزيت لألدوية  -فلسطين
عضو مجلس إدارة الشركة العربية للفنادق – فلسطين
عضو مجلس إدارة شركة أبراج لالستثمار العقاري  -فلسطين

مجلس اإلدارة

األستاذ الدكتور /هاني حسن نجم
عضو مجلس إدارة
دكتوراه في الهندسة  -جامعة ليستر  -المملكة المتحدة 1981
تاريخ الميالد1952 /06 /28 :
تاريخ العضوية2004 :
خبرات
 1981باحث متقدم بجامعة ليستر  -بريطانيا
 - 1983حتى تاريخه أستاذ في دائرة الهندسة الميكانيكية في جامعة
بيرزيت -فلسطين
 1993 - 1998عميد كلية الهندسة في جامعة بيرزيت  -فلسطين
 2004مستشار للتخطيط والتطوير في جامعة األقصى  -فلسطين
 2005رئيس جامعة األزهر  -فلسطين
 2006منسق مشروع التعليم العالي المدعوم من البنك الدولي
واالتحاد األوروبي  -فلسطين
أستاذ زائر للعديد من الجامعات اإلقليمية والعالمية ومحكم للعديد
من المشاريع المدعومة من االتحاد األوروبي.
عضويات
عضو مجلس إدارة شركة كهرباء فلسطين القابضة
عضو مجلس ادارة هيئة التقاعد الفلسطيني
عضو الهيئة العامة لمجلس اإلسكان الفلسطيني
عضو مجلس إدارة تطوير المشاريع الصغيرة  -فلسطين
عضو مجموعة اليورو أوسطية الستخدام المياه العادمة  -اسبانيا
عضو مجلس أمناء جامعة األزهر  -فلسطين
عضو مجلس أمناء جامعة القدس المفتوحة  -فلسطين
زميل مشارك في منظمة الطيران والمالحة الفضائية األمريكية
()AIAA

السيد  /فيصل غازي الشوا
عضو مجلس إدارة
بكالوريوس هندسة مدنية  -جامعة ممفس ستايت  -الواليات
المتحدة األمريكية 1992
ماجستير إدارة أعمال  -جامعة نورث فيرجينيا ستايت -الواليات
المتحدة األمريكية 2009
تاريخ الميالد1968 /04/02 :
تاريخ العضوية2004 :
خبرات
مدير عام شركة الشوا للتجارة العامة والمقاوالت  -فلسطين
عضويات
رئيس مجلس إدارة شركة الشوا للتجارة العامة والمقاوالت – فلسطين
نائب رئيس مجلس إدارة مركز التجارة الفلسطيني بال تريد -
فلسطين
نائب رئيس مجلس إدارة شركة الشرق األوسط لصناعة األدوية -
فلسطين
نائب رئيس مجلس إدارة شركة األمل لإلسفلت  -فلسطين
عضو مجلس إدارة الشركة الفلسطينية للكهرباء – فلسطين
عضو مجلس إدارة الشركة الوطنية الفلسطينية لالتصاالت "الوطنية
موبايل"  -فلسطين
 2009 – 2005عضو مجلس إدارة (أمين سر) جمعية رجال األعمال
 فلسطين 2007 – 2006عضو هيئة تأسيس مجلس الشاحنين الفلسطينيين
 فلسطينعضو رابطة المهندسين ( - )TBPالواليات المتحدة األمريكية
عضو اتحاد المقاولين  -فلسطين
عضو نقابة المهندسين  -فلسطين
عضو جمعية رجال األعمال الفلسطينية

السيد  /محمد نافذ محمد عمر الحرباوي
عضو مجلس إدارة
دبلوم إدارة أعمال  -كلية المجتمع في األردن
تاريخ الميالد1954 / 09 /08 :
تاريخ العضوية2006 :
خبرات
 - 1978حتى تاريخه رئيس مجلس إدارة الشركة
األهلية لصناعة الكرتون  -فلسطين
 2002 - 1992نائب رئيس مجلس إدارة الشركة
الوطنية لصناعة الكرتون  -فلسطين
 - 1993حتى تاريخه رئيس مجلس إدارة ومدير عام
شركة المصنوعات الورقية  -فلسطين
 1996حتى تاريخه رئيس مجلس إدارة شركة
الحرباوي لالستثمار والتجارة الدولية -فلسطين
 2000حتى تاريخه رئيس مجلس إدارة فندق برج
الميزان  -فلسطين
عضويات
 2004 – 1995رئيس مجلس إدارة ملتقى األعمال
الفلسطيني  -فلسطين
رئيس مجلس إدارة مركز التجارة الفلسطيني بال
تريد  -فلسطين
الرئيس الفخري للنادي األهلي – فلسطين
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السيد  /طارق طاهر الشكعة
عضو مجلس إدارة
بكالوريوس القانون التجاري  -جامعة أوهايو  -أثينا 1987
تاريخ الميالد1964 /02 /18 :
تاريخ العضوية2010 :
خبرات
 1989 - 1987شركة الشكعة لألدوية -فلسطين
 1999 - 1989شركة القدس لألدوية  -فلسطين
 2005 - 2000شركة بيرزيت لألدوية  -فلسطين
 -2005حتى تاريخه مدير عام شركة اللوتس لالستثمارات
المالية  -فلسطين
عضويات
عضو مجلس إدارة شركة اللوتس لالستثمارات المالية -
فلسطين
عضو مجلس إدارة شركة الشرقية للكيماويات  -فلسطين
عضو مجلس إدارة الشركة العربية للفنادق  -فلسطين
عضو مجلس إدارة شركة أبراج لالستثمارات العقارية -
فلسطين
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السيد  /جون بيير خوري
عضو مجلس إدارة

بكالوريوس في العلوم السياسية واالقتصاد – كلية بودوين
 الواليات المتحدة األمريكية 1970ماجستير في إدارة األعمال المالية 1980
برامج اإلدارة المتقدمة 1980 - 1993
تاريخ الميالد1949 / 6 /25:
تاريخ العضوية2010 :
خبرات
 1979 - 1976مدير بنك بوسطن -الواليات المتحدة األمريكية
 1981 - 1980مساعد نائب الرئيس بنك بوسطن  -الواليات
المتحدة األمريكية
 1985 - 1981نائب الرئيس والمدير العام لفرع بنك بوسطن
– نيجيريا
 1989 - 1985نائب الرئيس والمدير العام لبنك بوسطن -جزر
األنتيل الهولندية
 1992 - 1989الرئيس والمدير العام لبنك بوسطن – فرنسا
 1993 - 1992نائب الرئيس والمدير العام لبنك بوسطن -
الواليات المتحدة األمريكية
 - 1993حتى تاريخه شريك إداري في شركاء بوسطنGlobal -
 /الواليات المتحدة
 2010 – 2005مدير الصندوق األوروبي الفلسطيني لضمان
االئتمان في فلسطين
 2010حتى تاريخه مدير تنفيذي وعضو مجلس إدارة للصندوق
األوروبي الفلسطيني لضمان االئتمان في فلسطين
 2014حتى تاريخه عضو مجلس إدارة وعضو لجنة المخاطر في
بنك األمان – تونس
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طارق بن عمر العقاد
عضو مجلس إدارة
بكالوريوس في االقتصاد  -جامعة هارفرد -الواليات المتحدة 1992
تاريخ العضوية2014 :
الخبرات
رئيس مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي للشركة العربية
الفلسطينية لالستثمار ()APIC
مدير تنفيذي لشركة العقاد لالستثمار  -السعودية
عضويات
رئيس مجلس اإلدارة لشركة سنيورة لألغذية  -األردن /فلسطين
رئيس مجلس اإلدارة لشركة يونيبال للتجارة العامة – فلسطين
رئيس مجلس اإلدارة لشركة التوريدات والخدمات الطبية - MSS
فلسطين
رئيس مجلس اإلدارة في الشركة الفلسطينية للسيارات – هيونداي
– فلسطين
عضو مجلس إدارة في صندوق االستثمار الفلسطيني PIF
عضو مجلس إدارة في الشركة الفلسطينية للكهرباء PEC
عضو مجلس إدارة في شركة فلسطين لتوليد الكهرباء PPGC
عضو مجلس إدارة ومجلس أمناء في مؤسسة الحسين للسرطان
– األردن
عضو مجلس أمناء في كنغز أكاديمي

مجلس اإلدارة

لنا جمال أبو حجلة
عضوة مجلس إدارة
بكالوريوس في العلوم – هندسة مدنية – جامعة آيوا – الواليات المتحدة
األمريكية 1985
تاريخ العضوية2014 :
ممثلة صغار المساهمين

خبرات
منذ عام  2003المديرة اإلقليمية لمؤسسة مجتمعات عالمية في فلسطين
(المسماة  CHFالدولية سابق ًا)
 - 2003 - 1986نائبة الممثل المقيم لبرنامج األمم المتحدة  -برنامج مساعدة
الشعب الفلسطيني التابع لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائيUNDP/PAPP

عضويات
عضوة في مجلس إدارة صندوق االستثمار الفلسطيني
نائبة رئيس مجلس إدارة مؤسسة فلسطين من أجل عهد جديد
عضوة مجلس إدارة صندوق إقراض الطالب الفلسطيني
عضوة مجلس إدارة شركة فيتاس لالقراض الصغير
عضوة في مجلس أمناء معهد أبحاث السياسات االقتصادية الفلسطيني
(ماس)
عضوة في مجلس تأسيس المؤسسة الفلسطينية للدبلوماسية العامة
عضوة في مؤسسة التعليم من اجل التوظيف
عضوة في منتدى سيدات األعمال
عضوة في مؤسسة المدراء الرؤساء الدولية YPO/WPO
زميلة في مؤسسة  ASPENالدولية ضمن شبكة قيادات الشرق األوسط
رئيسة مجلس أمناء فرقة الفنون الشعبية الفلسطينية

عبداهلل قيس الغانم
عضو مجلس إدارة
ماجستير في إدارة األعمال الدولية ( - )MBAجامعة ثاندربيرد لألعمال
الدولية 2005
بكالوريوس – علوم مالية ومصرفية – جامعة بوسطن 1996
تاريخ العضوية2014 :
خبرات
 - 2015مساعد مدير عام  -األعمال المصرفية االستثمارية  -بنك الخليج  -الكويت
 2015 – 2012مدير ادارة االستثمار – شركة آسيا لالستثمارات – الكويت
 2012 – 2011مؤسسة التمويل الدولية – دولة اإلمارات المتحدة
 2011 – 2010بنك بوبيان – الكويت
 2010 – 2006بنك  - HSBCالكويت
 2006 – 2001شركة المهلب الكويتية العقارية – الكويت
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القوائم المالية الموحدة
المرحلية المختصرة
(غير المدققة)
 30حزيران 2016

20

إرنست ويونغ-الشرق االوسط
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قائمة المركز المالي الموحدة المرحلية

كما في  30حزيران 2016

إيضاح

 30حزيران
2016

 31كانون األول
2015

غير مدققة

مدققة

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

الموجودات
نقد وأرصدة لدى سلطة النقد الفلسطينية

4

836.819.201

684.752.354

أرصدة واستثمارات لدى بنوك ومؤسسات مصرفية

5

592.267.027

319.370.957

موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل

6

6.668.575

7.159.702

تسهيالت وتمويالت ائتمانية مباشرة

7

1.954.290.953

1.388.805.441

موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل

8

34.457.028

24.348.175

موجودات مالية بالكلفة المطفأة

9

278.852.308

253.816.907

إستثمار في شركات حليفة

10

4.964.521

18.776.355

إستثمارات عقارية

3

15.136.051

-

60.238.131

50.059.029

مشاريع تحت التنفيذ

11

7.612.087

2.982.306

موجودات غير ملموسة

12

9.608.313

4.468.172

موجودات أخرى

13

97.306.779

30.663.842

3.898.220.974

2.785.203.240

ممتلكات وآالت ومعدات

مجموع الموجودات
المطلوبات وحقوق الملكية
المطلوبات

251.994.781

ودائع سلطة النقد الفلسطينية

58.989.649

ودائع بنوك ومؤسسات مصرفية

14

141.888.029

101.273.608

ودائع العمالء

15

2.827.692.480

2.153.616.828

تأمينات نقدية

16

139.072.329

89.165.470

قرض مساند

17

25.000.000

-

27.541.677

21.727.908

مخصصات الضرائب

18

-

2.926.053

مطلوبات أخرى

19

138.807.887

51.747.420

3.551.997.183

2.479.446.936

185.000.000

175.000.000

9.034.692

9.034.692

20

36.332.937

36.332.937

مخصصات متنوعة

مجموع المطلوبات
حقوق الملكية
رأس المال المدفوع

1

عالوة إصدار
إحتياطي إجباري
إحتياطي إختياري

20

205.523

205.523

إحتياطي مخاطر مصرفية عامة

20

31.390.362

22.655.293

إحتياطي تقلبات دورية

20

34.232.752

34.232.752

إحتياطي القيمة العادلة

8

أرباح مدورة
حقوق جهات غير مسيطرة

3

()2.844.578

()3.109.880

17.815.351

30.647.037

311.167.039

304.998.354

35.056.752

757.950

مجموع حقوق الملكية

346.223.791

305.756.304

مجموع المطلوبات وحقوق الملكية

3.898.220.974

2.785.203.240

تشكل اإليضاحات المرفقة من  1الي  28جزءا من هذه القوائم المالية الموحدة المرحلية المختصرة
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قائمة الدخل الموحدة المرحلية

للستة أشهر المنتهية في  30حزيران 2016

للستة أشهر المنتهية في  30حزيران

إيضاح
الفوائد الدائنة

2016

2015

غير مدققة

غير مدققة

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

59.422.028

50.818.509

الفوائد المدينة

()11.734.696

صافي إيرادات الفوائد

47.687.332

43.323.059

3.520.608

-

صافي إيرادات العموالت

15.454.161

14.881.183

صافي إيــرادات الفوائد والعموالت

66.662.101

58.204.242

أرباح عمالت أجنبية

5.236.417

4.211.174

أرباح موجودات مالية

996.069

1.443.614

إسترداد مخصص تدني تسهيالت ائتمانية مباشرة

2.038.327

-

حصة البنك من نتائج أعمال شركات حليفة

10

382.674

686.507

إيرادات ناتجة عن إندماج أعمال

3

صافي إيرادات التمويل واإلستثمارات

21

()7.495.450

2.062.233

-

إيرادات أخرى

5.113.933

4.632.447

إجمالي الدخل

82.491.754

69.177.984

المصروفات
()25.498.876

()20.509.977

()17.368.128

()13.561.500

نفقات الموظفين

()3.647.816

()2.929.559

()4.208.147

()2.441.958

ديون معدومة لم يسبق التخصيص لها

()171.771

()387.571

غرامات سلطة النقد الفلسطينية

-

()5.000

إجمالي المصروفات

()50.894.738

()39.835.565

الربــح قبل الضرائب

31.597.016

29.342.419

مصاريف تشغيلية أخرى

23

إستهالكات واطفاءات
مخصص تدني تسهيالت وتمويالت ائتمانية

مصروف الضرائب

7

18

ربح الفترة

()7.182.317
24.414.699

()6.578.417
22.764.002

ويعود إلى:
مساهمي البنك

23.898.234

جهات غير مســيطرة
الحصة األساسية والمخفضة للسهم من ربح الفترة

24

22.702.971

516.465

61.031

24.414.699

22.764.002

0.129

0.123

تشكل اإليضاحات المرفقة من  1الي  28جزءا من هذه القوائم المالية الموحدة المرحلية المختصرة
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قائمة الدخل الشامل الموحدة المرحلية

للستة أشهر المنتهية في  30حزيران 2016

للستة أشهر المنتهية في  30حزيران
2016

إيضاح
ربح الفترة

2015

غير مدققة

غير مدققة

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

24.414.699

22.764.002

بنود الدخل الشــامل األخرى:
بنود لن يتم إعادة تصنيفها إلى الدخل في فترات الحقة:
265.302

251.586

التغير في القيمة العادلة للموجودات المالية

8

بنود الدخل الشامل األخرى للفترة

265.302

251.586

إجمالي الدخل الشــامل للفترة

24.680.001

23.015.588

مساهمي البنك

24.163.536

22.954.557

جهات غير مســيطرة

516.465

61.031

24.680.001

23.015.588

ويعود إلى:

تشكل اإليضاحات المرفقة من  1الي  28جزءا من هذه القوائم المالية الموحدة المرحلية المختصرة
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قائمة التغيرات في حقوق الملكية الموحدة المرحلية

757.950

حقوق الملكية
دوالر أمريكي
304.998.354

أرباح مدورة
دوالر أمريكي
30.647.037
23.898.234
23.898.234
()8.735.069

القيمة العادلة
دوالر أمريكي
()3.109.880
265.302
265.302
-

تقلبات دورية
دوالر أمريكي
34.232.752
-

مخاطر
مصرفية عامة
دوالر أمريكي
22.655.293
8.735.069

اختياري
دوالر أمريكي
205.523
-

إجباري
دوالر أمريكي
36.332.937
-

عالوة اصدار

دوالر أمريكي

9.034.692

-

-

-

-

-

رأس المال
المدفوع

دوالر أمريكي

175.000.000

-

-

-

-

-

 30حزيران 2016

الرصيد في بداية الفترة

ربح الفترة

بنود الدخل الشامل األخرى

إجمالي الدخل الشامل للفترة

استحواذ على شركة تابعة (ايضاح )3

المحول إلى االحتياطيات

للستة أشهر المنتهية في  30حزيران 2016

حقوق جهات
غير مسيطرة
دوالر أمريكي
23.898.234
265.302
24.163.536
-

إحتياطيات
مجموع حقوق
الملكية
دوالر أمريكي
305.756.304
516.465
516.465
33.908.742
()126.405
35.056.752

()18.000.000
5.149
311.167.039

()10.000.000
()18.000.000
5.149
17.815.351

()2.844.578

34.232.752

31.390.362

205.523

36.332.937

-

-

-

9.034.692

10.000.000

-

-

185.000.000

توزيعات أسهم (إيضاح )22

توزيعات أرباح نقدية (إيضاح )22

كسور األسهم الموزعة المباعة

الرصيد في نهاية الفترة (غير مدققة)

265.302

24.414.699
24.680.001
33.908.742
()18.126.405
5.149
346.223.791

حقوق جهات
غير مسيطرة
دوالر أمريكي
682.432

حقوق الملكية
دوالر أمريكي
279.424.146

أرباح مدورة
دوالر أمريكي
35.916.850

القيمة العادلة
دوالر أمريكي
()4.797.893

تقلبات دورية
دوالر أمريكي
27.849.613

مخاطر
مصرفية عامة
دوالر أمريكي
19.249.207
-

اختياري
دوالر أمريكي
147.932
-

إجباري
دوالر أمريكي
32.023.745
-

عالوة اصدار

دوالر أمريكي

9.034.692

-

-

رأس المال
المدفوع

دوالر أمريكي

160.000.000

-

-

 30حزيران 2015

الرصيد في بداية الفترة

ربح الفترة

بنود الدخل الشامل األخرى

إحتياطيات
مجموع حقوق
الملكية
دوالر أمريكي
280.106.578

-

إجمالي الدخل الشامل للفترة

نتائــج بيــع موجــودات ماليــة مثبتــة
مباشــرة فــي األربــاح المــدورة

المحول إلى االحتياطيات

توزيعات أسهم (إيضاح )22

توزيعات أرباح نقدية (إيضاح )22

الرصيد في نهاية الفترة (غير مدققة)

-

-

-

-

15.000.000

-

175.000.000

-

-

-

-

-

-

9.034.692

251.586

32.023.745

-

147.932

22.702.971

906.250
20.155.457

251.586

27.849.613

22.702.971

251.586
11.046
()4.535.261

-

22.702.971
()11.046
()906.250
()15.000.000
()19.200.000
23.502.525

61.031
22.954.557
()19.200.000
283.178.703

251.586
61.031
743.463

22.764.002
23.015.588
()19.200.000
283.922.166

تشكل اإليضاحات المرفقة من  1الي  28جزءا من هذه القوائم المالية الموحدة المرحلية المختصرة

قائمة التدفقات النقدية الموحدة المرحلية

للستة أشهر المنتهية في  30حزيران 2016

للستة أشهر المنتهية في  30حزيران

إيضاح

2016

2015

غير مدققة

غير مدققة

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

أنشطة التشغيل
31.597.016

ربح الفترة قبل الضرائب

29.342.419

تعديالت:
إستهالكات واطفاءات

3.647.816

2.929.559

أرباح موجودات مالية

()996.069

()1.443.614

مخصص تدني تسهيالت ائتمانية

4.208.147

2.441.958

إسترداد مخصص تدني تسهيالت

()2.038.327

-

مخصصات متنوعة

3.032.816

2.384.013

حصة البنك من نتائج أعمال شركات حليفة

()382.674

()686.507

أرباح استبعاد ممتلكات وآالت ومعدات

()36.684

()72.243

39.032.041

34.895.585

التغير في الموجودات والمطلوبات:
تسهيالت ائتمانية مباشرة

()256.265.737

()81.223.761

متطلبات اإلحتياطي اإللزامي النقدي

()9.356.578

()23.369.283

موجودات أخرى

()48.209.651

()40.777.505

ودائع العمالء

176.298.486

151.106.352

تأمينات نقدية

31.542.411

()69.924.099

مطلوبات أخرى

76.242.112

10.780.018

صافي النقد من أنشــطة التشــغيل قبــل الضرائب والمخصصات

8.283.084

()18.512.693

ضرائب مدفوعة

()12.623.031

()10.232.592

مخصصات متنوعة مدفوعة

()297.112

()198.525

صافي النقد المســتخدم في أنشــطة التشغيل

()4.637.059

()28.943.810

شراء موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل

()750.657

-

شراء موجودات مالية بالكلفة المطفأة

()25.917.589

()34.310.544

أنشطة اإلستثمار

بيع موجودات مالية

-

11.781

استحقاق موجودات مالية

9.882.188

16.783.498

ودائع بنوك ومؤسسات مصرفية تستحق خالل فترة تزيد عن ثالثة أشهر

()13.630.357

24.312.000

إستثمارات في بنوك إسالمية تستحق خالل فترة تزيد عن ثالثة أشهر

()5.322.642

-

عوائد أسهم مقبوضة

1.880.729

2.505.336

إستثمارات في شركة تابعة

()24.208.435

-

موجودات غير ملموسة

()902.435

()934.548

مشاريع تحت التنفيذ

()4.523.552

()1.255.668

شراء ممتلكات وآالت ومعدات

()6.020.692

()2.820.196

بيع ممتلكات وآالت ومعدات

132.514

70.551

شراء إستثمارات عقارية

()293.956

-

بيع إستثمارات عقارية

255.151

-

صافي النقد (المســتخدم في) من أنشــطة االستثمار

()69.419.733

4.362.210

أرباح نقدية موزعة

()17.014.726

()16.907.821

قرض مساند

25.000.000

أنشطة التمويل
-

كسور األسهم الموزعة المباعة

5.149

-

صافي النقد من (المســتخدم في) أنشــطة التمويل

7.990.423

()16.907.821

(النقــص) الزيادة فــي النقد وما في حكمه

()66.066.369

()41.489.421

النقد وما في حكمه في بداية الفترة

599.643.127

-

النقد وما في حكمه في بداية الفترة (البنك اإلسالمي العربي)

157.528.106

707.178.070

691.104.864

665.688.649

النقــد وما في حكمه فــي نهايــة الفتــرة

25

تشكل اإليضاحات المرفقة من  1الي  28جزءا من هذه القوائم المالية الموحدة المرحلية المختصرة
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إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة

 30حزيران 2016

 .1عــام
وسُجل لدى مسجل الشركات في السلطة الوطنية الفلسطينية ،في مدينة غزة في فلسطين ،كشركة
تأسس بنك فلسطين (البنك) عام 1960
ِ
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 مبلغ  185مليون دوالر أمريكي
و 175مليون دوالر أمريكي كما في  30حزيران  2016و 31كانون األول  ،2015على التوالي.
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 واالعتمادات وقبول الودائع واألمانات وإقراض األموال من خالل
فروعه المنتشرة في فلسطين وعددها ( )22فرعاً باإلضافة الى ( )40مكتباً .بلغ عدد المكاتب التمثيلية الخارجية للبنك مكتبين أحدهما في مدينة دبي في دولة
اإلمارات العربية المتحدة واآلخر في دولة تشيلي .كما بلغ عدد فروع البنك االسالمي العربي/شركة تابعة ( )11فرعًا باإلضافة إلى مكتبًا واحداً (إيضاح .)3
بلغ عدد موظفي البنك ( )1.465موظفاً كما في  30حزيران  .2016بلغ عدد موظفي الشركات التابعة ( )408موظف ًا.
تم إقرار هذه القوائم المالية الموحدة المرحلية المختصرة من قبل مجلس إدارة البنك خالل جلسته رقم ( )266بتاريخ  2آب  ،2016وتم الموافقة عليها
وإقرارها من سلطة النقد الفلسطينية بتاريخ  18أيلول .2016

 .2أسس اإلعداد والتغيرات في السياسات المحاسبية
أسس اإلعداد

تم إعداد القوائم المالية الموحدة المرحلية المختصرة لفترة الستة أشهر المنتهية في  30حزيران  2016وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي رقم “ 34التقارير
المالية المرحلية» ووفقاً لتعليمات سلطة النقد الفلسطينية.
تم إعداد القوائم المالية الموحدة وفق ًا لمبدأ الكلفة التاريخية باستثناء الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل والموجودات المالية
بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل التي تظهر بالقيمة العادلة بتاريخ إعداد القوائم المالية الموحدة المرحلية المختصرة.
إن الدوالر األمريكي هو عملة إظهار القوائم المالية الموحدة المرحلية المختصرة 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  .2015كذلك إن نتائج أعمال الستة أشهر المنتهية في  30حزيران  2016ال تمثل بالضرورة
مؤشراً على النتائج المتوقعة للسنة المالية التي ستنتهي في  31كانون األول .2016
التغيرات في السياسات المحاسبية

إن السياسات المحاسبية المتبعة في إعداد القوائم المالية الموحدة المرحلية المختصرة للبنك كانت متفقة مع تلك التي تم استخدامها إلعداد القوائم
المالية الموحدة في السنة السابقة باستثناء قيام البنك بتطبيق بعض التعديالت على معايير التقارير المالية الدولية والتي أصبحت نافذة المفعول ،لم
ينتج عن تطبيق هذه التعديالت أي أثر على القوائم المالية الموحدة المرحلية المختصرة للبنك.
أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية بعض المعايير والتعديالت والتي ال تزال غير نافذة المفعول ولم يتم تبنيها بعد من قبل البنك .إن المعايير
التالية هي التي تتوقع إدارة البنك بأن يكون لتطبيقها ،عند سريان مفعولها ،أثر على المركز أو األداء المالي أو حول افصاحات القوائم المالية الموحدة
للبنك .سيتم تطبيق هذه المعايير عندما تصبح نافدة المفعول.
معيار التقارير المالية الدولي رقم ( )9االدوات المالية .قام البنك بتطبيق المرحلة األولى من المعيار كما صدر خالل العام  ،2009وكان التطبيق األولي
للمرحلة األولى في  1كانون الثاني  2012وسيقوم البنك بتطبيق المعيار بشكله النهائي بتاريخ التطبيق االلزامي في  1كانون الثاني  2018والذي
سيكون له أثر على تصنيف وقياس األدوات المالية.
معيار التقارير المالية الدولي رقم ( )15االيرادات من العقود مع العمالء .يبدأ تاريخ نفاذ تطبيق المعيار على الفترات التي تبدأ في أو بعد  1كانون الثاني
 ،2018مع السماح بالتطبيق المبكر.
معيار التقارير المالية الدولي رقم ( )16عقود االيجار .يبدأ تاريخ نفاذ تطبيق المعيار اعتبارا من  1كانون الثاني  ،2019مع السماح بالتطبيق المبكر.

 .3القوائم المالية الموحدة
تمثل القوائم المالية الموحدة المرحلية القوائم المالية المرحلية لشركة بنك فلسطين وشركاته التابعة كما في  30حزيران .2016
تم توحيد القوائم المالية للشركات التابعة التي تتمثل في شركة البنك اإلسالمي العربي (البنك اإلسالمي العربي) وشركة الوساطة لألوراق المالية
(شركة الوساطة) وشركة  2000لإلستثمار (شركة  )/ 2000وشركة بال بي ألنظمة الدفع المسبق (شركة بال بي) مع القوائم المالية للبنك على أساس
تجميع كل بند من موجودات ومطلوبات ونتائج أعمال البنك مع بنود موجودات ومطلوبات ونتائج أعمال الشركات التابعة منذ تاريخ اإلستحواذ ،بعد
استبعاد كافة أرصدة الحسابات الجارية والمعامالت فيما بين البنك والشركات التابعة.
إن السنة المالية للشركات التابعة هي ذات السنة المالية للبنك ،وعند الضرورة يتم إجراء تعديالت لتتوافق السياسات المتبعة في الشركات التابعة مع
السياسات المحاسبية للبنك.
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لقد كانت نسب ملكية البنك في رأسمال شركاته التابعة كما يلي:
رأس المال الشركات التابعة المكتتب

نسبة الملكية

دوالر أمريكي

%
بلد المنشأ

 30حزيران
2016

 31كانون
األول 2015

 31كانون األول
2015

 30حزيران 2016

البنك االسالمي العربي

فلسطين

51.98

-

50.000.000

-

شركة الوساطة

فلسطين

87

87

3.560.000

3.560.000

شركة بال بي ()Palpay

فلسطين

85

85

1.500.000

1.500.000

شركة 2000

فلسطين

100

100

100.000

100.000

البنك اإلسالمي العربي

أقرت الهيئة العامة غير العادية للبنك بتاريخ  25آذار  2016شراء حصة إضافية تعادل  % 31من أسهم البنك اإلسالمي العربي حيث اصبحت إجمالي
حصة بنك فلسطين في البنك اإلسالمي العربي ما نسبته  ،% 51.98وعليه أصبح لدى البنك القدرة على السيطرة على البنك اإلسالمي العربي من خالل
امتالكه حصة تزيد عن  % 50من حقوق التصويت ،وكون البنك معرض لعوائد متغيرة ناتجة عن استثماره في البنك اإلسالمي العربي ولدية القدرة
على التأثير على هذه العوائد من خالل نفوذه ،فقد تم توحيد القوائم المالية للبنك اإلسالمي العربي مع القوائم المالية الموحدة للبنك .ساهم البنك
اإلسالمي العربي في صافي نتائج أعمال البنك بربح بمبلغ  977.856دوالر أمريكي خالل الفترة من تاريخ االسيطرة وحتى  30حزيران  2016وبلغت
حصة الجهات غير المسيطرة منها مبلغ  468.702دوالر أمريكي.
قام البنك بقيد عمليات توحيد األعمال بالقيمة العادلة لموجودات ومطلوبات البنك اإلسالمي العربي ،حيث نتج عن ذلك حق شهرة بمبلغ 3.774.558
دوالر أمريكي ،وتم قياس حقوق الجهات غير المسيطرة في البنك اإلسالمي العربي بالقيمة العادلة .هذا وكون عملية توحيد األعمال تمت على مراحل
فقد تم إعادة قياس أسهم البنك اإلسالمي العربي التي امتلكها البنك قبل االستحواذ على أساس القيمة العادلة بتاريخ االستحواذ ونتج عن ذلك قيد ربح
بمبلغ  2.062.233دوالر أمريكي تم قيده في قائمة الدخل الموحدة.
فيما يلي القيمة العادلة لموجودات و لمطلوبات البنك االسالمي العربي في تاريخ االستحواذ:

الموجودات

دوالر أمريكي

نقد وأرصدة لدى سلطة النقد الفلسطينية

124.250.702

أرصدة لدى بنوك ومؤسسات مصرفية

133.867.501

إستثمارات لدى بنوك إسالمية

6.022.642

تمويالت ائتمانية مباشرة

369.317.389

موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل

9.108.855

موجودات مالية بالكلفة المطفأة

13.250.000

إستثمارات عقارية

15.174.615

ممتلكات ومعدات

11.526.191

موجودات أخرى

30.346.705
712.864.600

المطلوبات
ودائع بنوك ومؤسسات مصرفية

51.151.306

ودائع العمالء وحقوق اصحاب حسابات االستثمار المطلقة

553.828.019

تأمينات نقدية

23.798.923

مخصصات متنوعة

3.187.792

مخصصات الضرائب

1.000.755

مطلوبات أخرى

9.284.015
642.250.810

القيمة العادلة لصافي الموجودات

70.613.790

حصة حقوق الجهات غير المسيطرة من صافي الموجودات بالقيمة العادلة

()33.908.742

القيمة الدفترية لالستثمار في البنك اإلسالمي العربي

()40.479.606
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3.774.558

حق الشهرة

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

نقد في الصندوق

 30حزيران
2016

 31كانون األول
2015

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

566.402.665

469.882.569

أرصدة لدى ســلطة النقد الفلســطينية:
حسابات جارية وتحت الطلب

16.165.256

14.376.858

متطلبات االحتياطي اإللزامي النقدي

254.251.280

200.492.927

836.819.201

684.752.354

يتعين على البنك وفق ًا لتعميم سلطة النقد الفلسطينية رقم ( )2010/67االحتفاظ لدى سلطة النقد الفلسطينية باحتياطي إلزامي نقدي بنسبة % 9
من 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 احتساب االحتياطي اإللزامي النقدي.
ال تدفع سلطة النقد الفلسطينية للبنوك أية فوائد على أرصدة الحسابات الجارية.

 .5أرصدة واستثمارات لدى بنوك ومؤسسات مصرفية
يشمل هذا البند ما يلي:
 30حزيران
2016

 31كانون األول
2015

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

بنوك ومؤسســات مصرفية محلية:
حسابات جارية

12.974

103.116

ودائع تستحق خالل فترة ثالثة أشهر فأقل

59.121.273

18.000.000

59.134.247

18.103.116

بنوك ومؤسســات مصرفية خارجية:
حسابات جارية وتحت الطلب

324.488.347

126.003.791

ودائع تستحق خالل فترة ثالثة أشهر فأقل

121.097.159

131.540.050

ودائع تستحق خالل فترة تزيد عن ثالثة أشهر

78.524.632

43.724.000

524.110.138

301.267.841

إســتثمارات لدى بنوك إسالمية*:
إستثمارات تستحق خالل فترة تزيد عن ثالثة أشهر

11.322.642

-

مخصص تدني إستثمارات لدى بنوك إسالمية

()2.300.000

-

9.022.642

-

592.267.027

319.370.957

بلغت األرصدة لدى البنوك والمؤسسات المصرفية التي ال تتقاضى فوائد كما في  30حزيران  2016و 31كانون األول  2015مبلغ  285.154.647دوالر
أمريكي ومبلغ  126.000.236دوالر أمريكي ،على التوالي.
كما بلغت األرصدة لدى البنوك والمؤسسات المصرفية للشركة التابعة التي ال تتقاضى عوائد كما في  30حزيران  2016و 31كانون األول  2015مبلغ
 81.244.699دوالر أمريكي ومبلغ  76.122.160دوالر أمريكي ،على التوالي.
بلغت األرصدة مقيدة السحب كما في  30حزيران  2016و 31كانون األول  2015مبلغ  1.132.110دوالر أمريكي.
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يمثل هذا البند استثمارات البنك اإلسالمي العربي (شركة تابعة) لدى بنوك إسالمية كما في  30حزيران ( 2016إيضاح .)3

 .6موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل
يشمل هذا البند استثمارات في أسهم مدرجة في بورصة فلسطين والتي بلغت قيمتها العادلة  6.668.575دوالر أمريكي و 7.159.702دوالر أمريكي
كما في  30حزيران  2016و 31كانون األول  ،2015على التوالي.

 .7تسهيالت وتمويالت ائتمانية مباشرة
يشمل هذا البند ما يلي:
 30حزيران
2016

 31كانون األول
2015

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

تسهيالت ائتمانية مباشرة
قروض

1.169.029.607

1.003.939.224

الجاري مدين

312.095.179

281.525.141

طلب مكشوف

75.115.308

81.880.320

بطاقات ائتمان

35.197.191

39.139.439

1.591.437.285

1.406.484.124

تمويالت ائتمانية مباشرة (ايضاح )3
ذمم بيوع المرابحة لآلمر بالشراء

336.411.043

-

تمويل المضاربة

7.641.621

-

إجارة منتهية بالتملك

29.378.632

-

تمويل إستصناع

3.849.401

-

تمويل المشاركة

4.634.794

-

حسابات جارية مكشوفة

1.168.504

-

383.083.995

-

فوائد وعموالت وأرباح معلقة

()4.985.899

()5.158.202

مخصص تدني تسهيالت وتمويالت ائتمانية مباشرة

()15.244.428

()12.520.481

1.954.290.953

1.388.805.441

فيما يلي ملخص الحركة على الفوائد والعموالت واألرباح المعلقة:

الرصيد في بداية الفترة  /السنة

 30حزيران
2016

 31كانون األول
2015

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

5.158.202

4.383.794

أرباح معلقة تخص البنك اإلسالمي العربي

196.064

-

أرباح معلقة لشركة تابعة حولت لإليرادات قبل تاريخ االستحواذ

()15.821

-

فوائد وأرباح معلقة خالل الفترة  /السنة

831.827

1.684.604

استرداد فوائد معلقة

()472.243

()396.682

فوائد  /أرباح معلقة محولة لتسهيالت وتمويالت ائتمانية مضى على تعثرها أكثر من 6
سنوات

()11.535

()71.650

فوائد معلقة تم شطبها

()899.444

()323.932

فروقات عملة

198.849

()117.932

الرصيد في نهاية الفترة  /السنة

4.985.899

5.158.202
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فيما يلي ملخص الحركة على مخصص تدني التسهيالت والتمويالت االئتمانية:
 30حزيران
2016

 31كانون األول
2015

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

الرصيد في بداية الفترة  /السنة

12.520.481

10.007.223

مخصص تدني تمويالت ائتمانية يخص البنك اإلسالمي العربي حتي تاريخ اإلستحواذ

543.834

-

التخصيص خالل الفترة  /السنة

4.208.147

3.782.218

االسترداد خالل الفترة  /السنة

()2.038.327

()1.259.978

المسترد من التمويالت االئتمانية المستبعدة

2.425

-

استبعاد مخصص تدني تسهيالت وتمويالت ائتمانية مضى على تعثرها أكثر من 6
سنوات

()21.093

()98.141

مخصص تم شطبه مقابل تسهيالت وتمويالت ائتمانية معدومة

()791.151

()225.369

فروقات عملة

820.112

314.528

الرصيد في نهاية الفترة  /السنة

15.244.428

12.520.481

فيما يلي ملخص الحركة على مخصص تدني التسهيالت والتمويالت االئتمانية المباشرة التي مضى على تعثرها أكثر من  6سنوات:
 30حزيران
2016

 31كانون األول 2015

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

الرصيد في بداية الفترة  /السنة

2.741.550

2.750.399

مخصص تدني تمويالت ائتمانية مضى على تعثرها أكثر من  6سنوات يخص
البنك اإلسالمي العربي

80.019

-

اإلضافات

21.093

98.141

إسترداد مخصص تدني

()2.425

()14.854

مخصص تم شطبه مقابل تسهيالت وتمويالت ائتمانية معدومة

()47.054

()6.555

فروقات عملة

10.603

()85.581

الرصيد في نهاية الفترة  /السنة

2.803.786

2.741.550

 .8موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل
أسهم مدرجة في
أسواق مالية

محافظ استثمارية

موجودات مالية غير
مدرجة في أسواق
مالية

المجموع

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

 30حزيران 2016
محلي

10.392.660

1.215.935

4.611.107

16.219.702

أجنبي

17.671.980

-

565.346

18.237.326

28.064.640

1.215.935

5.176.453

34.457.028

 31كانون األول 2015
محلي

5.212.844

1.105.082

225.397

6.543.323

أجنبي

17.804.852

-

-

17.804.852

23.017.696

1.105.082

225.397

24.348.175
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لقد كانت الحركة على إحتياطي القيمة العادلة كما يلي:
 30حزيران
2016

 31كانون األول
2015

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

الرصيد في بداية الفترة  /السنة

()3.109.880

()4.797.893

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

-

11.046

التغير في القيمة العادلة

265.302

1.676.967

الرصيد في نهاية الفترة  /السنة

()2.844.578

()3.109.880

 .9موجودات مالية بالكلفة المطفأة
تشمل الموجودات المالية بالكلفة المطفأة ما يلي:
أذونات خزينة
حكومية

سندات مالية مدرجة
في أسواق مالية

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

سندات مالية غير
مدرجة في أسواق
مالية

صكوك إسالمية **

المجموع

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

 30حزيران 2016
محلي *

19.167.589

أجنبي

13.900.000

33.067.589

-

92.335.810

137.698.909

-

15.750.000

245.784.719

111.503.399

137.698.909

13.900.000

15.750.000

278.852.308

 31كانون األول 2015
محلي

-

-

14.900.000

-

14.900.000

أجنبي

90.213.330

148.703.577

-

-

238.916.907

90.213.330

148.703.577

14.900.000

-

253.816.907

* تتضمن الموجودات المالية بالكلفة المطفأة المحلية استثمار البنك في أذونات خزينة حكومية فلسطينية حسب تعميم سلطة النقد الفلسطينية رقم
( )2016/64بحيث يكون الحد األعلى لسعر الخصم على األذونات الصادرة بعملة الشيكل  % 8وعلى األذونات الصادرة بعملة الدوالر (اليبور 6شهور  )% 3 +سنوياً.
** يمثل هذا البند إستثمار البنك اإلسالمي العربي في صكوك إسالمية في دبي والبحرين بعائد متوقع يتراوح بين  % 2.5و % 10.5ولمدة تتراوح بين
سنتين وعشرة سنوات.

 .10إستثمار في شركات حليفة

فيما يلي تفاصيل اإلستثمار في الشركات الحليفة كما في  30حزيران  2016و 31كانون األول :2015
نسبة الملكية

رأس المال المكتتب

%

دوالر أمريكي

بلد
المنشأ

 30حزيران
2016

 31كانون األول
2015

 30حزيران
2016

 31كانون األول
2015

البنك االسالمي العربي*

فلسطين

-

21

-

13.869.325

شركة ابراج للتنمية واالستثمار

فلسطين

21

21

4.555.116

4.542.102

الشركة الفلسطينية لنقل األموال
والمقتنيات الثمينة والخدمات المصرفية

فلسطين

30

30

409.405

364.928

4.964.521

18.776.355

* أقرت الهيئة العامة للبنك بتاريخ  25آذار  2016شراء حصة إضافية تعادل  % 31من أسهم البنك اإلسالمي العربي حيث اصبحت إجمالي حصة البنك
في البنك اإلسالمي العربي ما نسبته  ،% 51.98هذا وقد تمت عملية الشراء بتاريخ  28نيسان  2016وعليه أصبح لدى البنك القدرة على السيطرة
على البنك اإلسالمي العربي من خالل امتالكه حصة تزيد عن  % 50من حقوق التصويت ،وبالتالي تم إعادة تصنيف إستثمار البنك في البنك اإلسالمي
العربي من إستثمار في شركة حليفة إلى إستثمار في شركة تابعة إبتدا ًء من تاريخ السيطرة حيث أصبح البنك معرض لعوائد متغيرة ناتجة عن
استثماره بالبنك اإلسالمي العربي ولديه القدرة على التأثير على هذه العوائد من خالل نفوذه.
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فيما يلي ملخص الحركة التي تمت على حساب االستثمار في الشركات الحليفة:
 30حزيران
2016

 31كانون األول 2015

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

الرصيد في بداية الفترة /السنة

18.776.355

18.692.906

اإلضافات

24.208.435

50.000

حصة البنك من نتائج أعمال الشركات الحليفة

382.674

1.189.884

المحول إلى إستثمارات في شركات تابعة *

()38.402.943

-

توزيعات نقدية من شركات حليفة

-

()1.156.435

الرصيد في نهاية الفترة /السنة

4.964.521

18.776.355

فيما يلي حصة البنك من موجودات ومطلوبات الشركات الحليفة:
 30حزيران
2016

 31كانون األول
2015

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

موجودات

8.183.234

144.891.198

مطلوبات

2.214.762

124.487.957

فيما يلي حصة البنك من إيرادات ونتائج أعمال الشركات الحليفة:
 30حزيران
2016

 31كانون األول
2015

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

اإليرادات

1.691.369

5.234.526

نتائج أعمال

382.674

1.189.884

 .11مشاريع تحت التنفيذ

يشمل هذا البند أعمال إنشاء مبنى اإلدارة العامة لبنك فلسطين في منطقة اإلرسال وأعمال تشطيب وتوسيع وتحسينات مأجور لفروع البنك الجديدة،
واعمال تشطيب وتوسيع وتحسينات مأجور لفروع البنك اإلسالمي العربي .فيما يلي التفاصيل:
 30حزيران
2016

 31كانون األول
2015

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

مشاريع تحت التنفيذ – بنك فلسطين

3.137.843

2.982.306

مشاريع تحت التنفيذ – البنك اإلسالمي العربي

4.474.244

-

7.612.087

2.982.306

 .12موجودات غير ملموسة
يشمل هذا البند ما يلي:
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 30حزيران
2016

 31كانون األول
2015

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

برامج الحاسب اآللي

5.833.755

4.468.172

حق الشهرة – إيضاح ()3

3.774.558

-

9.608.313

4.468.172
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 .13موجودات أخرى
يشمل هذا البند ما يلي:

 30حزيران
2016

 31كانون األول
2015

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

شيكات مقاصة

58.593.394

17.125

دفعات مقدمة

9.214.352

4.928.305

ذمم عمالء شركات تابعة

7.612.570

16.045.467

ذمم مدينة وسلف ومصاريف مؤقتة لشركة تابعة

8.797.662

-

فوائد وعموالت وإيرادات مستحقة

4.389.182

3.094.159

مخزون قرطاسية ومطبوعات

2.062.455

3.116.210

موجودات آلت ملكيتها لشركة تابعة وفاء لديون

949.397

-

سلفيات ضرائب مدفوعة (إيضاح )18

1.503.906

-

حسابات مدينة أخرى

4.183.861

3.462.576

97.306.779

30.663.842

 .14ودائع 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 2016
74.510.932

محلي

2.223

74.508.709

أجنبي

1.087.671

66.289.426

67.377.097

1.089.894

140.798.135

141.888.029

 31كانون األول 2015
محلي

3.841.352

40.460.948

44.302.300

أجنبي

1.711.300

55.260.008

56.971.308

5.552.652

95.720.956

101.273.608

 .15ودائع العمالء
 30حزيران
2016

 31كانون األول
2015

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

ودائع العمالء
حسابات جارية وتحت الطلب *

1.140.044.506

921.749.842

ودائع التوفير

657.176.133

628.727.190

ودائع ألجل وخاضعة إلشعار

627.501.933

596.235.861

حسابات مدينة – مؤقتًا دائنة

7.976.783

6.903.935

2.432.699.355

2.153.616.828

حقوق أصحاب حسابات االستثمار المطلقة

*

ودائع التوفير

271.132.048

-

ودائع ألجل

123.861.077

-

394.993.125

-

2.827.692.480

2.153.616.828

يمثل هذا البند مجموع الحسابات الجارية وتحت الطلب كما في  30حزيران  2016لحسابات عمالء كل من بنك فلسطين والبنك اإلسالمي العربي والبالغة
 945.675.603دوالر أمريكي و 194.368.903دوالر أمريكي ،على التوالي.
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 .16تأمينات نقدية
 30حزيران
2016

 31كانون األول 2015

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

تسهيالت وتمويالت ائتمانية مباشرة

94.285.367

45.286.207

تسهيالت وتمويالت ائتمانية غير مباشرة

31.297.194

32.975.274

أخرى

13.489.768

10.903.989

139.072.329

89.165.470

 .17قرض مساند
حصل البنك خالل الفترة على الدفعة األولى والبالغة  25مليون دوالر من قرض مساند بموجب اتفاقية تم توقيعها بتاريخ  20حزيران  2016مع مؤسسة
التمويل الدولية بمبلغ  50مليون دوالر يسدد القرض بموجب هذه االتفاقية على  10أقساط نصف سنوية خالل مدة  10سنوات منها  5سنوات فترة
سماح ،يستحق القسط االول للقرض بتاريخ  15كانون األول  2021ويستحق القسط األخير بتاريخ  15حزيران  .2026يستحق على القرض نسبة فائدة
سنوية بمعدل  .% 6.96هذا وتسدد فوائد القرض على أساس نصف سنوي تبدأ بتاريخ  15كانون األول  .2016هذا وألغراض احتساب كفاية رأس المال
يقوم البنك باحتساب القرض كجزء من الشريحة الثانية لرأسمال البنك وفق ًا لتعليمات سلطة النقد الفلسطينية وارشادات بازل.

 .18مخصصات الضرائب
لقد كانت الحركة على حساب مخصصات الضرائب خالل الفترة المنتهية في  30حزيران  2016والسنة المنتهية في  31كانون األول  2015كما يلي:
 30حزيران
2016

 31كانون األول 2015

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

رصيد بداية الفترة  /السنة

2.926.053

1.027.063

مخصصات ضرائب محولة من البنك اإلسالمي العربي قبل االستحواذ

1.000.755

-

التخصيص

7.182.317

11.403.022

المسدد

()12.623.031

()9.504.032

رصيد نهاية الفترة/السنة (سلفيات ضرائب مدفوعة) (إيضاح )13

()1.503.906

2.926.053

يقوم البنك وشركاته التابعة بالتخصيص للضرائب وفق ًا للقوانين السارية المفعول والمرسوم الرئاسي رقم ( )18لسنة  ،2007الذي يعفي مكلفي
قطاع غزة من الضرائب ،وبالتالي فإن مخصصات الضرائب المكونة ال تشمل ضرائب على نتائج أعمال فروع البنك وشركاته التابعة في قطاع غزة.
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 .19مطلوبات أخرى
يشمل هذا البند ما يلي:

 30حزيران
2016

 31كانون األول 2015

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

أرصدة تحت التسوية مع سلطة النقد الفلسطينية

14.180.458

4.632.058

ضرائب مستحقة

8.014.204

8.070.302

شيكات بنكية مصدقة

16.660.975

7.303.894

توزيعات أرباح نقدية غير مدفوعة

5.378.697

4.267.018

أمانات مؤقتة

5.787.942

4.290.190

فوائد مستحقة غير مدفوعة

4.052.995

3.102.493

عائد أصحاب حسابات اإلستثمار المطلق

377.755

-

المستحق لصندوق إدخار الموظفين

820.771

601.056

مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة مستحقة الدفع

-

990.000

ذمم عمالء شركات تابعة

3.299.856

12.582.992

حواالت واردة

66.085.155

-

ذمم دائنة صرافات آلية

7.057.894

2.028.217

أخرى

7.091.185

3.879.200

138.807.887

51.747.420

 .20اإلحتياطيات
إحتياطي إجباري

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.
إحتياطي 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 كما في  30حزيران  2016قيمة احتياطي المخاطر الذي تم اقتطاعه وفقًا لتعليمات سلطة النقد الفلسطينية رقم ( )2014/8بنسبة  % 1.5من
التسهيالت االئتمانية المباشرة بعد طرح مخصص تدني التسهيالت االئتمانية واألرباح المعلقة و % 0.5من التسهيالت االئتمانية غير المباشرة بعد طرح
الشيكات برسم التحصيل والكفاالت المقبولة والسحوبات المقبولة المكفولة المتعلقة باالعتمادات الواردة والمشتقات المالية .ال يجوز استخدام أي جزء
من هذا االحتياطي أو تخفيضه على أي وجه إال بموافقة مسبقة من سلطة النقد الفلسطينية.
إحتياطي تقلبات دورية

يمثل هذا البند قيمة احتياطي المخاطر الذي تم اقتطاعه وفقًا لتعليمات سلطة النقد الفلسطينية رقم ( )2011/1بنسبة  15%من األرباح الصافية
لتدعيم رأسمال المصرف ولمواجهة المخاطر المحيطة بالعمل المصرفي .ال يجوز وقف هـذا االقتطاع قبل أن يبلغ مجموع المبالغ المتجمعة لهذا الحساب
ما يعادل  20%من رأسمال البنك المدفوع .ال يجوز استخدام أي جزء من احتياطي التقلبات الدورية أو تخفيضه على أي وجه إال بموافقة مسبقة من
سلطة النقد الفلسطينية .لم يقم البنك باقتطاع احتياطي التقلبات الدورية حيث أن هذه القوائم المالية مرحلية.

36

 .21صافي ايرادات التمويل واالستثمار
يمثل هذا البند صافي ايرادات التمويل واإلستثمار للبنك اإلسالمي العربي منذ تاريخ اإلستحواذ ،فيما يلي تفاصيل هذا البند:
للفترة من  29نيسان
 2016حتى  30حزيران
2016
دوالر أمريكي
ايرادات التمويل واالستثمارات

3.822.849

ينزل :عائد اصحاب حسابات االستثمار المطلق

()304.591

حصة البنك من ايرادات التمويل واالستثمارات

3.518.258

عمولة البنك كمضارب من حساب االستثمار المخصص

2.350
3.520.608

 .22توزيعات أرباح
أقرت الهيئة العامة للبنك في جلستها العادية التي إنعقدت في  25آذار  2016توزيع أرباح بمبلغ  28.000.000دوالر أمريكي عن نتائج أعمال البنك لعام
 2015وذلك بواقع  10.000.000دوالر أمريكي كتوزيعات أسهم  18.000.000دوالر أمريكي أرباح نقدية على مساهمي البنك ٌ
كل بنسبة ما يملكه من
أسهم البنك .كما قامت شركة الوساطة (شركة تابعة) بتوزيع ارباح خالل الفترة بمبلغ  1.000.000دوالر أمريكي حيث بلغت حصة الجهات غير المسيطرة
من هذه االرباح مبلغ  126.405دوالر أمريكي.
أقرت الهيئة العامة للبنك في جلستها التي إنعقدت في  24نيسان  2015توزيع أرباح بمبلغ  34.200.000دوالر أمريكي عن نتائج أعمال البنك لعام 2014
وذلك بواقع  15.000.000دوالر أمريكي كتوزيعات أسهم و 19.200.000دوالر أمريكي أرباح نقدية على مساهمي البنك ٌ
كل بنسبة ما يملكه من أسهم
البنك.

 .23مصاريف تشغيلية أخرى
للستة أشهر المنتهية في  30حزيران
2016

2015

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

صندوق ضمان الودائع

3.286.582

2.659.940

دعاية وإعالن

2.511.466

2.050.051

مسؤولية اجتماعية

1.565.634

1.527.400

بريد وفاكس وهاتف

1.342.557

888.119

قرطاسية ومطبوعات

721.298

639.888

صيانة وترميمات

1.515.634

1.032.742

االيجارات

1.052.598

806.850

كهرباء ومياه

529.283

471.219

مصاريف سفر وندوات

520.110

426.838

رسوم ترخيص

393.525

336.014

اشتراكات

478.450

415.930

محروقات

374.604

381.745

مصاريف مهنية

447.084

268.844

رسوم تأمين

679.371

214.990

مصاريف نقل النقد

367.513

436.216

مصاريف ضيافة وحفالت

173.421

147.960

مصاريف سيارات

68.637

83.179

طباعة دفاتر الشيكات

98.200

40.258

مصاريف مكتب دبي

557.527

-

متفرقة

684.634

733.317

17.368.128

13.561.500
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 .24الحصة االساسية والمخفضة للسهم من ربح الفترة

ربح الفترة العائد لمساهمي البنك
المتوسط المرجح لعدد األسهم المكتتب بها خالل الفترة

 30حزيران
2016

 30حزيران
2015

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

23.898.234

22.702.971

سهم

سهم

185.000.000

الحصة األساسية والمخفضة للسهم من ربح الفترة

185.000.000

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

0.129

0.123

 .25النقد وما في حكمه
يتكون النقد وما في حكمه الظاهر في قائمة التدفقات النقدية الموحدة المرحلية من المبالغ المبينة في قائمة المركز المالي الموحدة المرحلية كما يلي:
 30حزيران
2016

 30حزيران
2015

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

نقد وأرصدة لدى سلطة النقد الفلسطينية

836.819.201

569.369.279

يضاف:
أرصدة لدى بنوك ومؤسسات مصرفية

592.267.027

393.093.852

1.429.086.228

962.463.131

ينزل:
ودائع لدى بنوك ومؤسسات مصرفية تستحق خالل فترة تزيد عن ثالثة أشهر

()78.524.632

-

إستثمارات لدى بنوك إسالمية تستحق خالل فترة تزيد عن ثالثة أشهر

()11.322.642

-

ودائع وأرصدة لدى سلطة النقد

()251.994.781

()27.154.668

ودائع وأرصدة البنوك والمؤسسات المصرفية

()141.888.029

()74.599.647

متطلبات االحتياطي االلزامي

()254.251.280

()195.020.167

691.104.864

665.688.649

 .26معامالت مع جهات ذات عالقة

يعتبر البنك والشركة التابعة 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 وتمويالت ائتمانية ممنوحة كما يلي:

 30حزيران 2016

شركات حليفة
دوالر أمريكي

أعضاء مجلس
اإلدارة واإلدارة
التنفيذية

أخرى*

المجموع

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

بنــود قائمة المركــز المالي الموحدة:
تسهيالت وتمويالت ائتمانية مباشرة

1.784.351

8.784.841

23.648.341

34.217.533

ودائع

60.845

1.824.761

6.362.128

8.247.734

قرض مساند

-

-

25.000.000

25.000.000

إلتزامات محتملة:
كفاالت

-

636.374

217.294

853.668

إعتمادات

-

-

434.629

434.629

سقوف غير مستغلة

-

1.331.644

13.029.769

14.361.413
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 31كانون األول 2015
شركات حليفة

أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية

أخرى*

المجموع

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

بنــود قائمة المركــز المالي الموحدة:
تسهيالت ائتمانية مباشرة

2.162.043

6.166.891

19.168.121

27.497.055

ودائع

420

1.051.692

6.540.684

7.592.796

إلتزامات محتملة:
كفاالت

-

456.624

241.170

697.794

إعتمادات

-

111.814

43.855

155.669

سقوف غير مستغلة

-

1.388.771

8.726.440

10.115.211

 30حزيران 2016
شركات حليفة

أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية

أخرى*

المجموع

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

بنــود قائمة الدخل الموحدة:
فوائد وعموالت مقبوضة

53.904

89.200

527.498

670.602

عوائد وأجور مقبوضة

-

43.384

-

43.384

فوائد وعموالت مدفوعة

-

108.432

4.347

112.779

 30حزيران 2015

شركات حليفة

أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة
التنفيذية

أخرى*

المجموع

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

بنــود قائمة الدخل الموحدة:
فوائد وعموالت مقبوضة

16.751

75.979

408.379

501.109

فوائد وعموالت مدفوعة

-

3.670

37.029

40.699

* يتضمن بند أخرى مدراء الفروع وموظفين من غير االدارة التنفيذية وأقاربهم ومساهمين غير رئيسيين وذلك حسب ما يتم اإلفصاح عنه لسلطة
النقد الفلسطينية.
 .1يشكل صافي التسهيالت االئتمانية المباشرة الممنوحة لجهات ذات عالقة كما في  30حزيران  2016و 31كانون األول  2015ما نسبته  % 1.75و% 1.98
من صافي التسهيالت االئتمانية المباشرة ،على التوالي.
 .2يشكل صافي التسهيالت االئتمانية المباشرة الممنوحة لجهات ذات عالقة كما في  30حزيران  2016و 31كانون األول  2015ما نسبته  % 10.81و% 11.69
من قاعدة رأسمال البنك ،على التوالي.
•تتراوح أسعار الفائدة على التسهيالت المباشرة بالدوالر األمريكي بين  % 1.8إلى .% 14.4
•تتراوح أسعار الفائدة على التسهيالت المباشرة بالشيقل اإلسرائيلي بين  % 3إلى .% 16
•تتراوح أسعار الفائدة على التسهيالت المباشرة بالدينار األردني بين  % 7.5إلى .% 11
•تتراوح أسعار الفائدة على الودائع بالدوالر األمريكي بين  % 0.75إلى .% 1.25
•يتراوح معدل االرباح على التمويالت الممنوحة لجهات ذات عالقة من البنك اإلسالمي العربي خالل عام  2016بين  % 2.64إلى .% 9.5
فيما يلي ملخص لمنافع (رواتب ومكافآت ومنافع أخرى) اإلدارة العليا:
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 30حزيران
2016

 30حزيران
2015

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

المدير العام

501.895

454.382

حصة اإلدارة العليا من الرواتب والمصاريف المتعلقة بها

1.599.110

983.340

حصة اإلدارة العليا من تعويض نهاية الخدمة

310.491

257.261

مصاريف سفر وتنقل أعضاء مجلس إدارة شركة تابعة

62.163

-

 .27قياس القيمة العادلة
يمثل الجدول التالي التسلسل الهرمي لقياس القيمة العادلة لموجودات البنك .فيما يلي اإلفصاحات الكمية لقياس القيمة العادلة والتسلسل الهرمي
للموجودات كما في  30حزيران :2016
قياس القيمة العادلة باستخدام

تاريخ التقييم

المجموع

أسعار التداول
في اسواق
مالية نشطة
(المستوى
األول)

معطيات
جوهرية يمكن
مالحظتها
(المستوى
الثاني)

معطيات جوهرية ال
يمكن مالحظتها
(المستوى الثالث)

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

موجودات ماليــة بالقيمة العادلة:
موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل
قائمة الدخل  -مدرجة (ايضاح :)6

 30حزيران 2016

6.668.575

6.668.575

-

-

موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل
الدخل الشامل (إيضاح :)8
مدرجة

 30حزيران 2016

28.064.640

28.064.640

-

-

محافظ استثمارية

 30حزيران 2016

1.215.935

-

1.215.935

-

غير مدرجة

 30حزيران 2016

5.176.453

-

-

5.176.453

فيما يلي اإلفصاحات الكمية لقياس القيمة العادلة والتسلسل الهرمي للموجودات والمطلوبات كما في  31كانون األول :2015
قياس القيمة العادلة بإستخدام

تاريخ التقييم

المجموع

أسعار التداول
في اسواق
مالية نشطة
(المستوى األول)

معطيات
جوهرية يمكن
مالحظتها
(المستوى
الثاني)

معطيات جوهرية ال
يمكن مالحظتها
(المستوى الثالث)

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

موجودات ماليــة بالقيمة العادلة:
موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل
قائمة الدخل  -مدرجة (ايضاح :)6

 31كانون األول 2015

7.159.702

7.159.702

-

-

موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل
الدخل الشامل (إيضاح :)8
مدرجة

 31كانون األول 2015

23.017.696

23.017.696

-

-

محافظ استثمارية

 31كانون األول 2015

1.105.082

-

1.105.082

-

غير مدرجة

 31كانون األول 2015

225.397

-

-

225.397

لم يتم خالل الفترة المنتهية في  30حزيران  2016والعام المنتهي في  31كانون األول  2015إجراء تحويالت ألدوات مالية بين المستويين األول والثاني
كما لم يتم إجراء أية تحويالت من وإلى المستوى الثالث.

القيمة العادلة لألدوات المالية:

يمثل الجدول التالي مقارنة للقيم الدفترية والقيم العادلة لألدوات المالية كما في  30حزيران :2016
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موجودات مالية

القيمة الدفترية

القيمة العادلة

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

أرصدة لدى سلطة النقد الفلسطينية

836.819.201

836.819.201

أرصدة لدى بنوك ومؤسسات مصرفية

592.267.027

592.267.027

موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل

6.668.575

6.668.575

تسهيالت وتمويالت ائتمانية مباشرة

1.954.290.953

1.954.290.953

موجــودات ماليــة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشــامل:
أسهم مدرجة

28.064.640

28.064.640

محافظ استثمارية مدرجة

1.215.935

1.215.935

أسهم غير مدرجة

5.176.453

5.176.453

موجودات ماليــة بالكلفة المطفأة:
أذونات خزينة حكومية

102.316.959

102.316.959

سندات مدرجة

146.885.349

151.012.960

سندات غير مدرجة

13.900.000

13.900.000

صكوك إسالمية

15.750.000

15.750.000

موجودات مالية أخرى

24.983.275

24.983.275

مجموع الموجودات المالية

3.728.338.367

3.732.465.978

ودائع سلطة النقد الفلسطينية

251.994.781

251.994.781

ودائع بنوك ومؤسسات مصرفية

141.888.029

141.888.029

ودائع العمالء

2.828.775.954

2.828.775.954

تأمينات نقدية

139.072.329

139.072.329

قرض مساند

25.000.000

25.000.000

مطلوبات مالية أخرى

129.332.454

129.332.454

مجموع المطلوبات المالية

3.516.063.547

3.516.063.547

مطلوبات مالية

 .28التحليل القطاعي
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معلومات قطاعات أعمال

فيما يلي معلومات قطاعات األعمال موزعة حسب األنشطة:
المجموع

أفراد

شركات
ومؤسسات
وقطاع عام

خزينة

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

أخرى

 30حزيران
2016

 30حزيران
2015

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

95.285.457

77.302.906

()4.208.147

2.441.958
-

إجمالي اإليرادات

42.368.142

37.959.652

11.858.881

3.098.782

مخصص تدني
تسهيالت

()3.473.220

()734.927

-

-

استرداد تدني تسهيالت

1.908.532

129.795

-

-

2.038.327

نتائج أعمال القطاع

30.751.426

37.959.652

11.104.466

2.676.210

82.491.754

66.736.026

مصاريف غير موزعة

()50.894.738

()37.393.607

الربح قبل الضرائب

31.597.016

29.342.419

مصروف الضرائب

()7.182.317

()6.578.417

ربح الفترة

24.414.699

22.764.002

معلومات أخرى
استهالكات واطفاءات

3.647.816

2.929.559

مصاريف رأسمالية

11.740.635

5.010.412

 30حزيران
2016

 31كانون األول
2015

3.898.220.974

2.785.203.240

3.551.997.183

2.479.446.936

إجمالي موجودات
القطاع

699.725.320

1.373.444.696

1.812.878.374

12.172.584

إجمالي مطلوبات
القطاع

1.499.318.280

1.460.287.483

436.654.010

155.737.410

معلومات التوزيع الجغرافي

فيما يلي توزيع اإليرادات والموجودات للبنك حسب القطاع الجغرافي:
محلي

المجموع

دولي

 30حزيران
2016

 30حزيران 2015

 30حزيران
2016

 30حزيران
2015

 30حزيران
2016

 30حزيران
2015

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

إجمالي اإليرادات

89.755.096

70.339.766

5.530.361

6.963.140

95.285.457

77.302.906

مصاريف رأسمالية

11.740.635

5.010.412

-

-

11.740.635

5.010.412

محلي

إجمالي الموجودات

المجموع

دولي

 30حزيران
2016

 31كانون األول
2015

 30حزيران
2016

 31كانون األول
2015

 30حزيران
2016

 31كانون األول
2015

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

2.926.833.406

2.222.165.011

971.387.568

563.038.229

3.898.220.974

2.785.203.240

 .29إدارة رأس المال
إن الهدف الرئيسي من إدارة رأس مال البنك هو الحفاظ على نسب رأس مال مالئمة بشكل يدعم نشاط البنك ويعظم حقوق المساهمين.
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يقوم البنك بإدارة هيكلة رأس المال وإجراء التعديالت الالزمة عليها في ضوء تغيرات الظروف االقتصادية 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 10
مليون دوالر أمريكي خالل الفترة المنتهية بتاريخ  30حزيران  2016ومبلغ  15مليون دوالر أمريكي خالل السنة المنتهية في  31كانون األول  2015من
خالل توزيعات أرباح على شكل أسهم ليصبح رأس المال المدفوع  185مليون دوالر أمريكي كما في  30حزيران  2016و 175مليون دوالر أمريكي كما
في  31كانون األول .2015
يتم احتساب نسبة كفاية رأس المال وفقاً لتعليمات سلطة النقد الفلسطينية المستندة لمقررات بازل وعليه تم احتساب القرض المساند المبين في
ايضاح ( )17ضمن الشريحة الثانية لرأسمال البنك وفقا لتعليمات سلطة النقد الفلسطينية ،وفيما يلي نسبة كفاية رأس المال للفترة مقارنة بالنسبة
السابقة:
 31كانون األول 2015

 30حزيران 2016

نسبته إلى
الموجودات

نسبته
إلى الموجودات
المرجحة بالمخاطر
%

المبلغ

نسبته إلى
الموجودات

نسبته
إلى الموجودات
المرجحة بالمخاطر

المبلغ

دوالر أمريكي

%

%

دوالر أمريكي

%

رأس المال التنظيمي

316.428.789

8.12

13.56

235.135.097

8.44

14.46

رأس المال األساسي

339.384.659

8.71

14.55

250.337.732

8.99

15.40

 .30إرتباطات والتزامات محتملة

على البنك بتاريخ القوائم المالية التزامات محتملة مقابل ما يلي:
 30حزيران
2016

 31كانون األول
2015

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

كفاالت

186.422.199

181.354.687

اعتمادات

29.539.115

19.981.010

قبوالت

26.480.765

25.594.303

سقوف تسهيالت ائتمانية غير مستغلة

194.695.485

137.781.114

1.200.135

-

660.400

-

438.998.099

364.711.114

حساب االستثمار المخصص
أخرى

بلغت العقود اآلجلة لبيع وشراء العمالت للعمالء القائمة مبلغ  927.569دوالر أمريكي ومبلغ  13.553.205دوالر أمريكي كما في  30حزيران 2016
و 31كانون األول  2015على التوالي ،وال يتم اإلفصاح عنها ضمن االرتباطات وااللتزامات المحتملة نظراً لقيام البنك بتغطية مخاطر هذه العقود عبر
إبرام عقود مقابلة لها لدى بنوك أخرى ،باإلضافة إلى قيامه بحجز تأمينات نقدية بنسبة  % 5إلى  % 10من كل عقد لتغطية أية انحرافات قد تحدث في
األسعار أو عدم التزام العميل بالعقد.

 .31القضايا المقامة على البنك

بلغ عدد القضايا المقامة على البنك وشركاته التابعة ( )66و( )51قضية كما في  30حزيران  2016و 31كانون األول  ،2015على التوالي ،وذلك ضمن
النشاط الطبيعي للبنك وشركاته التابعة .بلغت قيمة هذه القضايا ما يعادل  13.031.281دوالر أمريكي و 12.111.145دوالر أمريكي كما في 30
حزيران  2016و 31كانون األول  ،2015على التوالي ،وفي تقدير إدارة ومحامي البنك وشركاته التابعة فإنه لن يترتب على البنك وشركاته التابعة أية
التزامات لقاء هذه القضايا باستثناء ما تم تخصيصه لمواجهتها.

 .32أحداث الحقة
الحقاً لتاريخ القوائم المالية الموحدة المرحلية المختصرة ،قام البنك بتنفيذ االندماج الفعلي لموجودات ومطلوبات البنك التجاري الفلسطيني (التجاري)
ضمن موجودات ومطلوبات البنك وفقاً لالتفاق على االندماج بتاريخ  4ايار  ،2016حيث قام البنك خالل الفترة ما بين اإلتفاق على االندماج وتاريخ
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االندماج الفعلي بتاريخ  8أيلول  2016بتحضير المتطلبات الفنية واإلجراءات االدارية وعمل التقييمات الالزمة لموجودات ومطلوبات التجاري والتي تمثل
المركز المالي للتجاري الذي تم دمجه فعلي ًا.
هذا وقد تم اإلندماج تنفيذاً لقرار الهيئة العامة غير العادية للبنك التي كانت قد أقرت بتاريخ  25آذار  2016اندماج التجاري مع بنك فلسطين ،واتفاقية
االندماج من خالل الشراء مع التجاري والمشار إليها أعاله ،بعد اقرارها من قبل الهيئة العامة غير العادية للتجاري ،والتي بموجبها يقوم بنك فلسطين
بشراء موجودات وااللتزام بمطلوبات التجاري المحددة كما بتاريخ  4أيار  2016كمركز مالي مبدئي لالتفاق ،مقابل إصدار سهم واحد من اسهم بنك
فلسطين لكل ثالثة أسهم من اسهم التجاري لصالح مساهمي التجاري وبذلك يصبح عدد األسهم التي سوف يصدرها بنك فلسطين  10.008.685سهمًا
مقابل  30.026.056سهماً من اسهم التجاري .هذا وال يزال البنك في انتظار موافقة هيئة سوق رأس المال على ادراج األسهم التي سوف يصدرها
البنك لمساهمي التجاري.

 .33تركز المخاطر في المنطقة الجغرافية
يمارس البنك وشركاته التابعة غالبية أنشطتهم في فلسطين إن عدم استقرار الوضع السياسي واالقتصادي في المنطقة يزيد من خطر ممارسة البنك
وشركاته التابعة ألنشطتهم وقد يؤثر سلباً على أدائهم.
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