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التأسيس

نبذة عن بنك فلسطين:

المرحوم الحاج هاشم عطا الشوا

المرحوم الدكتور هاني هاشم الشوا

مؤسس بنك فلسطين

الرئيس السابق لمجلس اإلدارة

اســتطاع المرحــوم الحــاج هاشــم عطــا الشــوا عبــر
تأســيس بنــك فلســطين بنــاء صــرح اقتصــادي ،وقــام
بتكريــس حياتــه مــن أجــل ذلــك لخدمــة وطنــه وشــعبه.
وتمكــن بعزيمتــه وصبــره وشــجاعته ،مــن قيــادة البنــك
عبــر ســنوات طويلــة مــن الكفــاح والتحديــات إلــى درجــات
التفــوق والتميــز.

أكمــل المرحــوم الدكتــور هانــي هاشــم الشــوا مســيرة بنــاء
ً
معتمــدا علــى اســتراتيجية
وتطويــر هــذا الصــرح المميــز
التوســع ومواكبــة التطــور التكنولوجــي والنهــوض بمســتوى
العمــل ومهنيــة األداء ،واســتطاع المرحــوم تــرك بصماتــه
المتميــزة .ومــا زالــت سياســاته الحكيمــة تقودنــا حتــى
يومنــا هــذا تحقيقـ ًـا لهدفنــا المشــترك فــي النهــوض خدمـ ًـة
لعمالئنــا ومســاهمينا.

تأســس بنــك فلســطين فــي العــام  1960بمدينــة غــزة ،وباشــر
أعمالــه فــي العاشــر مــن شــباط عــام  1961كمؤسســة ماليــة رائــدة
تســعى للنهــوض بمســتوى الخدمــات المصرفيــة فــي فلســطين مــع
التركيــز علــى تمويــل المشــاريع الصغيــرة والمتوســطة ،إلــى أن
توســعت خدماتــه لتلبــي جميــع االحتياجــات الماليــة لمختلــف الشــرائح
والقطاعــات االقتصاديــة .يعــد بنــك فلســطين اليــوم أكبــر البنــوك
الوطنيــة ،بــرأس مــال يبلــغ  200مليــون دوالر ،ليحافــظ علــى صــدارة
البنــوك العاملــة فــي فلســطين مــن حيــث رأس المــال المدفــوع
وموجــودات بلغــت حتــى نهايــة النصــف األول مــن العــام  2017مــا
قيمتــه  4.65مليــار دوالر .ويعــد البنــك مــن أكثــر البنــوك انتشــاراً مــن
حيــث عــدد الفــروع التــي وصلــت إلــى  68فرعــًا ومكتبــًا ،باإلضافــة
إلــى مــا يزيــد عــن  149صــراف آلــي منتشــر فــي مختلــف محافظــات
الوطــن .وبــكادر بلــغ عــدده  1695موظفــة وموظــف ،يعملــون علــى
خدمــة أكثــر مــن  890,000عميــل مــن أفــراد ،شــركات ومؤسســات
بمختلــف األنــواع واألحجــام باإلضافــة إلــى الفلســطينيين المغتربيــن،
كمــا بلغــت الحصــة الســوقية للبنــك مــن التســهيالت االئتمانيــة
والودائــع للقطــاع المصرفــي الفلســطيني  % 32.36و % 31.30علــى
التوالــي.
تطبيقــا الســتراتيجية الحداثــة المصرفيــة والتــي جذورهــا القيــم
اســتمر البنــك باالهتمــام بعمليــة الشــمول المالــي عبــر زيــادة حجــم
الدعــم المقــدم لمختلــف المشــاريع االقتصاديــة وتــم التركيــز علــى
دعــم المنشــآت الصغيــرة والمتوســطة فــي فلســطين.
اشــتملت خطــط البنــك علــى تفعيــل عــدة برامــج لتمكيــن المــرأة
الفلســطينية عبــر تخصيــص برامــج لتمكيــن المــرأة وتشــجيعها
للمشــاركة الفاعلــة فــي الحيــاة االجتماعيــة واالقتصاديــة بقطاعاتهــا
المختلفــة ،باإلضافــة إلــى زيــادة نســبة توظيــف النســاء العامــات
فــي البنــك.
وقــد حــاز البنــك علــى جائــزة أفضــل بنــك فــي العالــم فــي مجــال
الشــمول المالــي مــن مجلــة  The Bankerالعالميــة التابعــة لصحيفــة
الفاينشــال تايمــز فــي كانــون ثانــي  ، 2016وبتقديــر إيجابــي مــن
هيئــة األمــم المتحــدة للمــرأة ومنظمــة العمــل الدوليــة علــى سياســة
االهتمــام بالنــوع االجتماعــي.
يمتلــك بنــك فلســطين المركــز األول والوحيــد إلصــدار وقبــول
بطاقــات االئتمــان والخصــم فــي فلســطين ،حيــث يعتبــر المصــدر
الوحيــد لهــذه البطاقــات بكافــة أنواعهــا وقــام بتقديــم خدمــة
اإلصــدار الفوريــة لبطاقــة الخصــم والمشــتريات واســتمر البنــك
بتطويــر برنامــج خدماتــه البنكيــة اإللكترونيــة «بنكــي» بنســخته
المعدلــة «بنكــي  »2بمــا يشــمل تطبيــق الهاتــف المحمــول مــا أدى
الــى زيــادة االقبــال علــى الخدمــات االلكترونيــة.
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عمــل بنــك فلســطين بالتعــاون مــع مؤسســة التمويــل الدوليــة IFC
علــى تطبيــق الممارســات الفضلــى فــي ادارة المخاطــر ليكــون بذلــك
أول مؤسســة فلســطينية تطبــق هــذه الممارســات ،حيــث أســس
سياســات واجــراءات الدارة كافــة أنــواع المخاطــر ممــا يوفــر القاعــدة
لنظــام ادارة كافــة أنــواع المخاطــر علــى كل المســتويات ،كمــا أن
وجــود نظــام فعــال وسياســة الدارة المخاطــر لــه أثــر علــى االســتثمار
وزيــادة الثقــة واالطمئنــان والطمأنينــة مــن قبــل المودعيــن.
فــي عــام  ،2005أدرج ســهم بنــك فلســطين للتــداول فــي البورصــة
الفلســطينية ،وأصبــح اآلن ثانــي أكبــر الشــركات المدرجــة حيــث تبلــغ
قيمتــه الســوقية  % 15.24مــن إجمالــي القيمــة الســوقية الســهم
الشــركات المدرجــة فــي البورصــة.
وفــي عــام  ،2007أســس البنــك شــركة الوســاطة لــأوراق الماليــة
لتكــون الــذراع االســتثماري للبنــك ،كمــا تعمــل الشــركة علــى
تقديــم خدمــات البيــع والشــراء ألســهم الشــركات المدرجــة فــي
بورصــة فلســطين وبورصــات أخــرى فــي الشــرق األوســط ،حيــث
حصلــت لفتــرات متتاليــة علــى المركــز األول كأنشــط الشــركات فــي
اســتقطاب المســتثمرين وحجــم التــداول مــن بيــن ثمانــي شــركات
وســاطة فــي فلســطين .أســس البنــك فــي العــام  2011شــركة
® PalPayلتطويــر منظومــة الدفــع االلكترونيــة فــي فلســطين
لتشــمل عمليــات الشــراء لمختلــف الســلع ،ودفــع فواتيــر الخدمــات،
وشــحن الهواتــف بمختلــف أنواعهــا عــن طريــق االنترنــت ومــن خــال
أكبــر شــبكة يمتلكهــا البنــك لنقــاط البيــع اإللكترونيــة موزعــة علــى
المحــال التجاريــة والفنــادق والمطاعــم ومراكــز االتصــاالت والخدمــات
العامــة .باالضافــة الــى شــرائه حصــة إضافيــة فــي البنــك االســامي
العربــي لتصــل حصتــه فيــه إلــى  ،% 52وذلــك بهــدف تقديــم خدمــات
الصيرفــة االســامية والتــي بــدأت تتمتــع بأفــق مســتقبلية واســعة.
وتقديــرا لــدور وانجــازات بنــك فلســطين وتميــزه بتقديــم الخدمــات
االجتماعيــة واالقتصاديــة وتطــوره الدائــم ،اســتمر البنــك فــي العــام
 2017بالحصــول علــى جوائــز محليــة ودوليــة عديــدة ،كان مــن
أبرزهــا؛ حصولــه علــى جائــزة «أفضــل بنــك فــي فلســطين» مــن
عــدة مؤسســات عالميــة مرموقــة ،منهــا:
Euromoney, Emeafinance,The Banker, Global Finance,
Asiamoney

الرؤية والقيم

% $

رؤيتنا
نطمح إلى أن نكون المؤسسة المصرفية المتميزة بالقيم والحداثة
المصرفية على المستوى المحلي والدولي.

مهمتنا
يضطلع بنك فلسطين بمهمة جذورها متأصلة بالقيم منذ العام 1960
وشاملة ألفضل الممارسات المهنية والحداثة المصرفية للتأثير على

حداثة مصرفية جذورها القيم
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التنمية االقتصادية والبشرية في فلسطين والحفاظ على حقوق
المساهمين والمتعاملين في شراكة وطنية تمتد أواصرها إلى اإلقليم
والعالم.

مؤشرات األداء الرئيسية
اإلرتفاع في المؤشرات األداء للنصف األول من العام 2017
% 13.33 % 10.67

% 9.42

% 3.62

% 2.55

% 2.34

صافي الربح
قبل الضريبة

اجمالي الدخل

الدوالر األمريكي

2014

2015

2016

H1 2017

إجمالي الدخل

120,288,657

136,787,234

177,484,615

108,337,517

األرباح قبل الضريبة

51,659,265

54,570,455

67,999,090

34,970,391

صافي األرباح

40,222,506

43,167,433

53,055,980

24,722,552

موجودات

2,424,773,961

2,785,203,240

4,118,629,230

4,656,357,657

ودائع العمالء

2,062,524,075

2,242,782,298

3,143,151,591

3,562,200,140

تسهيالت

1,151,825,644

1,388,805,441

2,213,463,765

2,421,971,467

حقوق المساهمين

280,106,578

305,756,304

403,574,797

418,200,707

رأس المال المدفوع

160,000,000

175,000,000

195,008,685

200,000,000

صافي إيرادات الفوائد والعموالت

102,545,209

115,655,568

149,135,734

85,969,358

عدد الموظفين

1,280

1,405

1,652

1695

عدد الفروع

54

57

67

68

الحصة السوقية  -ودائع

% 23.08

% 23.23

% 29.67

% 31.30

الحصة السوقية  -تسهيالت

% 23.53

% 23.84

% 32.68

% 32.63
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% 31.33

كلمة رئيس مجلس االدارة

هاشم الشوا
رئيـــس مجلـــس اإلدارة والمديـــر العام

حضرات المساهمين الكرام،
بالنيابــة عــن نفســي وعــن أعضــاء مجلــس إدارة البنــك و إدارتــه
التنفيذيــة و ســائر موظفــي البنــك ,يســرني أن أقــدم لكــم التقريــر
النصــف ســنوي الــذي يلخــص أعمــال البنــك و إنجازاتــه و النتائــج الماليــة
خــال النصــف األول مــن العــام .2017
لقــد اســتطاع البنــك أن يرســخ مكانتــه فــي الســوق المصرفــي
الفلســطيني كأكبــر مؤسســة مصرفيــة فلســطينية ،تلتــزم بمبــادئ
اإلســتدامة وتحمــل المســؤولية لتحقيــق العائــد لصالــح كافــة متعامليــه
مــن مســاهمين وعمــاء وموظفيــن ومورديــن ،وبمــا يشــمل أيضـًا كافــة
فئــات المجتمــع الفلســطيني .و كان النصــف األول مــن العــام 2017
حافــا باإلنجــازات علــى الصعيــد المحلــي و اإلقليمــي ,و رغــم اســتمرار
التحديــات اإلقتصاديــة و التقلبــات فــي األســواق  ،إال أن تبنــي البنــك
إلســتراتيجية طويلــة األمــد مكنتــه مــن التمتــع بمرونــة ورصانــة عكســت
نفســها عبــر مؤشــرات األداء جميعهــا والتــي شــهدت نمــواً فــي العمليــات
و اســتمراراً فــي ابتــكار الخدمــات المصرفيــة.

نتائج مالية متميزة للنصف األول من العام
: 2017
وبالعــودة الــى النتائــج الماليــة للنصــف األول مــن العــام الجــاري ،2017
فقــد كانــت نتائجهــا إيجابيــة ،حيــث حقــق البنــك زيــادة فــي إجمالــي
الدخــل للنصــف األول مــن هــذا العــام بنســبة  31.33%حيــث بلــغ
 108,337,517دوالر مقارنــة مــع  82,491,754دوالر فــي النصــف األول
مــن العــام  ،2016األمــر الــذي مكــن البنــك مــن تحقيــق أربــاح صافيــة
خــال النصــف األول للعــام  2017بعــد احتســاب الضريبــة بقيمــة بلغــت
24,722,552دوالر ،أي بنســبة نمــو بلغــت  1.26%مقارنــة مــع صافــي
أربــاح  24,414,699دوالر فــي نفــس الفتــرة للعــام .2016
أمــا موجــودات البنــك فقــد واصلــت ارتفاعهــا خــال النصــف األول
مــن العــام الجــاري لتصــل إلــى  4.65مليــار دوالر بنســبة نمــو قدرهــا
 13.06%مقارنــة مــع  4.11مليــار دوالر فــي نهايــة العــام .2016أمــا حجم
التســهيالت االئتمانيــة فقــد ارتفــع فــي النصــف األول مــن العــام 2017
لتبلغ  2.42مليــار دوالر ،بعــد أن كانت  2.21مليــار دوالر فــي نهايــة
عــام  2016أي بنســبة زيــادة بلغــت حوالــي  ،9.42%حيــث يواصــل بنــك
فلســطين ســعيه لزيــادة حجــم محفظــة التســهيالت لتقديــم التمويــل
الــازم لجميــع الشــرائح المجتمعيــة والقطاعــات اإلقتصاديــة والمشــاريع
التــي تســاهم فــي تحفيــز اإلقتصــاد الوطنــي ودعــم المشــاريع الصغيــرة
بنك فلســـطين |

والمتوســطة والمتناهيــة الصغــر .ومــع ذلــك حافــظ البنــك علــى
نســبة منخفضــة مــن الديــون المتعثــرة بلغــت  .2.34%فيمــا زادت
ودائــع العمــاء بنســبة  13.33%لتصــل الى  3.56مليــار دوالر مقارنــة
مــع   3.14مليــار دوالر فــي نهايــة عــام  ،2016وهــو مــا يعكــس
زيــادة الثقــة التــي يتمتــع بهــا البنــك مــن جانــب عمالئــه ومتعامليــه.
وبالنظــر الــى حقــوق المســاهمين ،فقــد واصلــت نموهــا كغيرهــا مــن
المؤشــرات الماليــة ،حيــث بلغــت حقــوق مســاهمي بنــك فلســطين مــع
نهايــة النصــف األول مــن العام  2017مــا مجموعــه 418,200,707
دوالر مقارنــة مــع  403,574,797دوالر فــي نهايــة عــام .2016

قرارات اجتماع الجمعية العمومية لبنك
فلسطين 2017
صادقــت الجمعيــة العموميــة العاديــة لبنــك فلســطين التــي عقــدت فــي
الـــ  6مــن نيســان  2017الماضــي علــى توصيــات مجلــس اإلدارة بتوزيع
أربــاح علــى المســاهمين بقيمــة  25مليــون دوالر أمريكــي ،وبنســبة
 13٪مــن رأس المــال المدفــوع .حيــث قســمت علــى؛  4.9مليــون
دوالر أمريكــي أســهم مجانيــة ،و 20مليــون دوالر أمريكــي نقــداً علــى
المســاهمين المســجلين لــدى مركــز اإليــداع والتحويــل فــي بورصــة
فلســطين حتــى تاريــخ .05/04/2017

عمليات استحواذ وتنويع مصادر الدخل
ان النتائــج الماليــة التــي تحققــت تمثــل اســتمراراً لنجاحــات حققهــا
البنــك فــي العــام الماضــي .وأن نســب النمــو التــي حظــي البنــك بهــا
نهايــة النصــف األول مــن العــام  ،2017هــي نســب نمــو ناتجــة عــن
عمليــات االندمــاج واالســتحواذ ،وتمثــل قاعــدة يتــم البنــاء عليهــا لنســب
نمــو جديــدة .وقــد اعتمــد البنــك اســتراتيجية نمــو مســتدامة مــن خــال
التطويــر المســتمر للخدمــات والتوســع واالنتشــار وتأســيس دوائــر
لتحقيــق هــذا الغــرض .حيــث عمــل البنــك علــى إنشــاء وحــدة مركزيــة
إلدارة العمليــات فــي البنــك ،والتــي ســتعمل علــى هندســة العمليــات
بشــكل أفضــل وأتمتــة الحــركات بهــدف تخفيــض التكاليــف عبــر
اســتثمار أمثــل لمــوارد البنــك ،وهــو مــا ســيؤثر علــى مســتوى الكفــاءة
واالنتاجيــة وتحســين جــودة الخدمــات المقدمــة .حيــث ســتقوم هــذه
الوحــدة بخدمــة العمــاء وتنفيــذ الحــركات بطــرق أكثــر ســرعة ودقــة،
فيمــا ســيتبعها مســتقب ً
ال تطويــر العمــل بالحــواالت والتجــارة الدوليــة،
ليتــم تنفيــذ الحــواالت الــواردة وارســال الحــواالت الداخليــة المجمعــة
بشــكل مركــزي ،والــذي ســيصب فــي مصلحــة العميــل وتحقيــق أعلــى
نســبة رضــى لديهــم.

تنويع الخدمات
فــي إطــار تنويــع الخدمــات المقدمــة للعمــاء األفــراد ،تجــدر اإلشــارة
الــى تأســيس البنــك دائــرة لخدمــات األفــراد ،والتــي تعمــل علــى خدمــة
العمــاء األفــراد والموظفيــن والعامليــن فــي القطاعيــن العــام والخــاص،
واالهتمــام بمتطلباتهــم المصرفيــة ،مــن التســهيالت والبطاقــات
والخدمــات األخــرى ،فضـ ً
ا عــن الحمــات المتميــزة التــي يطلقهــا البنــك،
والتــي كان آخرهــا حملــة لتشــجيع العمــاء علــى اســتخدام البطاقــات
البالســتيكية ،وســيقدم البنــك خــال هــذه الحملــة جوائــز يوميــة بقيمــة
المشــتريات ،وجائــزة كبــرى هــي ســيارة مــن نــوع مرســيدس GLA
 .250كمــا أطلــق البنــك حملــة أخــرى خاصــة بحســابات توفيــر األطفــال
“براعــم”

الخدمات المصرفية االلكترونية
ان إصــدار قانــون المعامــات االلكترونيــة والذي يتماشــى مع اســتراتيجية
الشــمول المالــي التــي اعتمدهــا البنــك بهــدف التســهيل علــى المواطــن
الفلســطيني وعمــاء البنــوك لتنفيــذ خدماتهــم المصرفيــة بشــكل
الكترونــي ،ويمكنهــم مــن فتــح آفــاق كبيــرة علــى صعيــد االســتفادة مــن
الخدمــات الماليــة والمصرفيــة بشــكل إلكترونــي ودون الحاجــة للحضــور
الــى مقــرات الفــروع ،وهــو مــا ســيعزز مــن ســهولة المعامــات علــى
القطــاع المالــي برمتــه.

التوسع الداخلي والخارجي
ان البنــك مــا زال يخطــو خطواتــه نحــو العالميــة عبر تدشــينه ثاني مكتب
تمثيلــي خــارج الوطــن ،والــذي ســيتم إطــاق خدماتــه فــي العاصمــة
التشــيلية «ســنتياغو» ،حيــث ســيعمل علــى تســويق الخدمــات الماليــة
ألكثــر مــن مليــون فلســطيني مغتــرب فــي تشــيلي وأمريــكا الالتينيــة،
وكذلــك مــد جســور التواصــل مــا بيــن الفلســطينيين والمســتثمرين فــي
األمريكيتيــن مــع داخــل الوطــن .وهــو مــا ســيعزز مــن مكانــة البنــك على
المســتوى الدولــي كأول مؤسســة مصرفيــة فلســطينية تعمــل خــارج
فلســطين .كمــا توفــر المكاتــب التمثيليــة للبنــك فرصــة لعــرض الفــرص
االســتثمارية فــي فلســطين مــن خــال تواجدهــا فــي أمريــكا الالتينيــة
ومنطقــة الخليــج العربــي .حيــث كشــف الشــوا عــن أن االفتتــاح الرســمي
للمكتــب التمثيلــي ســيكون فــي شــهر تشــرين الثانــي مــن العــام الجــاري.
اســتمر البنــك فــي عمليــة التفــرع وتوســيع شــبكته فــي مختلــف
المناطــق ال ســيما الريفيــة ،وتعزيــز وجــود الخدمــات عبــر شــبكة فروعــه
المنتشــرة فــي جميــع محافظــات الوطــن ،وحفــاظ البنــك علــى امتالكــه
ألكبــر شــبكة مصرفيــة مكونــة مــن  68فرعــ ًا ومكتبــاً ،معبــراً عــن
ســعادته لإلعــان عــن قــرب افتتــاح أول فــرع لبنــك فلســطين فــي مدينــة
القــدس ،فــي ضاحيــة البريــد ليقــدم خدمــات ماليــة ومصرفيــة ألهلنــا
فــي المدينــة المقدســة ويكــون جــزءاً مــن مقومــات التنميــة االقتصاديــة
فيهــا .باالضافــة الــى فــرع آخــر ســيتم البــدء بالعمــل فيــه فــي مدينــة
طولكــرم.

المسؤولية االجتماعية
وفيمــا يتعلــق بالمســؤولية االجتماعيــة ،فقــد اســتمر بنــك فلســطين
بتخصيــص مــا نســبته  6%مــن أرباحــه الســنوية للنشــاطات االجتماعيــة
المختلفــة ،والتــي شــملت جوانــب التعليــم والصحــة والثقافــة والرياضــة
والمســاعي االنســانية ،حيــث واصــل البنــك تقديــم مســاهماته فــي
مشــاريعه التنمويــة والمســاعي اإلنســانية .بمــا يشــمل جميــع محافظــات
الوطــن.

الشركات التابعة:
بال بي ()PalPay
تعتبــر شــركة بــال بــاي المشــغل األول للمدفوعــات اإللكترونيــة فــي
فلســطين ،حيــث ارتفــع عــدد الحــركات المنفــذة مــن خــال نظــام
الشــركة مــن تســديد الفواتيــر والشــحن المســبق الدفــع للهواتــف
النقالــة والكهربــاء وغيرهــا مــن الخدمــات خــال النصــف األول مــن
العــام  2017لتصــل الــى  6.6مليــون حركــة ،بنســبة ارتفــاع مقدارهــا
 2.92%مقارنــة بالفتــرة ذاتهــا مــن العــام الماضــي .كمــا قامــت الشــركة
بتفعيــل خدمــات جديــدة علــى نظامهــا خــال النصــف األول مــن العــام
ومــن أهمهــا الشــحن المســبق الدفــع لشــركة توزيــع كهربــاء الشــمال،
والتعاقــد مــع ســتة شــركات لتحصيــل أثمــان خدماتهــا مــن خــال النظــام،
ليصــل العــدد الكلــي للشــركات المتعاقــد معهــا الــى أكثــر مــن  52شــركة
ومؤسســة وبنــك .فضــا عــن إطــاق خدمــات شــركة بــال بــاي مــن خــال
تطبيــق بنكــي وتطبيــق االنترنــت البنكــي الخــاص ببنــك فلســطين
والتــي تمكــن عمــاء البنــك مــن االســتعالم ودفــع فواتيرهــم وشــحن
هواتفهــم المتنقلــة .و ستســتمر الشــركة هــذا العــام بتوقيــع اتفاقيــات
مــع العديــد مــن الشــركات الخدماتيــة فــي فلســطين والتــي ترغــب
بتقديــم خدمــة الدفــع االلكترونــي لعمالئهــا عــن طريــق نظــام بــال بــاي.

شركة الوساطة لألوراق المالية
حققــت شــركة الوســاطة لــأوراق الماليــة عــدة نجاحــات خــال النصــف
األول مــن العــام  ,2017فقــد بلغــت حصــة الشــركة مــن حجــم التــداول
فــي بورصــة فلســطين مــا يزيــد عــن  103مليــون دوالر ,كمــا حافظــت
الشــركة علــى ريادتهــا فــي اســتقطاب المســتثمرين الجــدد لبورصــة
فلســطين و حصلــت علــى المركــز األول حيــث بلــغ عــدد المســتثمرين
الحاصليــن علــى رقــم مســتثمر  13,073مســتثمرًا مــن اجمالــي 48,580
مســتثمرًا مســجلين فــي بورصــة فلســطين بنســبة بلغــت .26.91%
وعلــى صعيــد التــداول فقــد بلــغ تــداول الشــركة فــي بورصــة فلســطين
واألســواق اإلقليميــة مــا يزيــد عــن  186مليــون دوالر ،فيمــا بلغــت
إجمالــي قيــم محافــظ المســتثمرين مــن خــال الشــركة مــا يزيــد عــن
 486مليــون دوالر .وحصــل العديــد مــن موظفــي الشــركة علــى شــهادة
الوســيط المعتمــد لتصبــح الشــركة األولــى فــي فلســطين مــن ناحيــة
عــدد الوســطاء المعتمديــن لديهــا بعــدد  14وســيط معتمــد.

البنك اإلسالمي العربي
تأســس البنــك اإلســامي العربــي عــام  1995كأول مؤسســة مصرفيــة
إســامية فــي فلســطين .يعمــل البنــك اإلســامي العربــي علــى ترســيخ
مبــدأ التعامــل مــع النظــام المصرفــي اإلســامي و النهــوض بهــذا النظــام
لتحقيــق مبــدأ التكافــل و مراعــاة األهــداف اإلجتماعيــة اإلســامية .و
تتــوزع فــروع البنــك اإلحــدى عشــر فــي كافــة محافظــات فلســطين فــي
الضفــة الغربيــة و قطــاع غــزة.

آفاق مستقبلية
لقــد كان النصــف االول مــن العــام  2017حافــا باإلنجــازات والتحديــات
فــي ان واحــد ،ولكــن اســتطاع البنــك تخطــي التحديــات بثبــات وإنجــاز
قضايــا اســتراتيجية هامــة شــملت أنجــاز عمليــة االندمــاج مــع البنــك
التجــاري الفلســطيني واالســتحواذ علــى نســبة أساســية فــي البنــك
اإلســامي العربــي ممــا زاد مــن رقعــة انتشــار البنــك جغرافيــا وكذلــك
النمــو فــي المؤشــرات األساســية ،وشــملت اإلنجــازات االســتراتيجية
تدشــين أول مكتــب تمثيلــي فــي مدينــة دبــي الماليــة فــي إمــارة دبــي
ليكــون فاتحــة انطالقــة للبنــك نحــو العالميــة واالتصــال مــع أكثــر مــن
 7.8مليــون فلســطيني فــي المهجــر ,والتجهيــز الفتتــاح اول مكتــب
تمثيلــي فــي القــارة الالتينيــة.
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إن الوضــع السياســي الحالــي علــى مســتوى الوطــن و اإلقليــم يوجــب
التحــوط و الحــذر و هــذه أهــم مزايــا الحوكمــة و إدارة المخاطــر لــدى
البنــك ,إذ ننظــر إلــى المســتقبل علــى أرضيــة ثابتــة و واقعية بمــا يمكننا
مــن اغتنــام الفــرص عنــد وجودهــا ,حيــث أن فلســطين مــا زالــت واعــدة
و أمامهــا متســع مــن الفــرص اإلســتثمارية و خاصــة فــي العديــد مــن
المجــاالت القطاعيــة فــي الطاقــة و الميــاه و الطاقــة البديلــة و المشــاريع
اإلســكانية و المشــاريع الصناعيــة األمــر الــذي سيســهم فــي تحريــك
الــدورة االقتصاديــة و تفعيــل النشــاط المصرفــي مــن أجــل االســهام فــي
تمويــل المشــاريع الكبيــرة و تلــك الرياديــة و الصغيــرة الحجــم .و نحــن
نلتمــس ايضــا و مــن خــال تواصلنــا المســتمر مــع المهجــر الفلســطيني
اهتمــام متزايــد و رغبــة فــي تكويــن شــراكة اســتثمارية و اقتصاديــة
مســتدامة دعمــا القتصــاد فلســطين و نمــو افاقهــا.
مرة أخرى نشكركم جميعًا.
والسالم وعليكم ورحمة اهلل وبركاته
هاشم الشوا

استراتيجية الشمول المالي والحداثة المصرفية

%32.63

المؤشرات المالية

%31.30

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
النصف األول من العام  2017ما نسبته  ،32.63%مقارنة ب  24.54%في نفس الفترة من العام  .2016وارتفعت ودائع
العمالء نهاية النصف األول من العام  2017لتصل حصتنا السوقية إلى  31.30%مقارنة ب  23.10%في نفس الفترة من
العام .2016
تمكن بنك فلسطين من تحقيق نسب نمو مرتفعة بجميع أعماله ومشاريعه االستثمارية ،وقد ساهمت استراتيجية
النمو الطبيعي وتنويع مصادر الدخل عقب عمليات االندماج واالستحواذ في العام  2016من المحافظة على وتيرة
نمو متصاعدة في كافة المؤشرات التشغيلية ،بالرغم من المخاطر المحيطة في بيئة عمله محلياً ودوليًا .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

 2.40مليار دوالر
2.40

ودائع العمالء

 3.56مليار دوالر
3.56

2.21

حقوق المساهمين

صافي األرباح

مجموع الموجودات

 418مليون دوالر

 24.72مليون دوالر

 4.65مليار دوالر
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2014

2013

بعد دراسة شاملة للقطاعات االقتصادية وإمكانات
النمو ،عزز البنك جهوده في توفير التمويل الالزم
لكافة الشرائح االقتصادية ،وخاصة للشركات
الصغيرة والمتوسطة والمشاريع التي تعزز النمو
االقتصادي وخلق فرص العمل.

أما مجموع حقوق المساهمين ،فقد بلغت في
نهاية النصف االول من العام  2017ما قيمته
 418,200,707دوالر أمريكي بزيادة نسبتها % 3.62
مقارنة مع نهاية العام 2016

H12017

بلغ صافي التسهيالت المصرفية التي قدمها البنك
نهاية العام  2017مبلغ 2,403,412,623دوالر
أميركي ،بنسبة نمو بلغت  % 8.58عن العام .2016

وصلت ودائع العمالء نهاية النصف األول من العام
 2017ما قيمته  3,562,200,140دوالر أميركي،
بنسبة نمو % 13.33مقارنة مع العام  2016حيث
كانت  3,143,151,591دوالر .ويعود سبب هذه
الزيادة إلى سياسة البنك في التوسع واالنتشار مع
التركيز على القرى والمناطق التي لم يكن فيها
بنوك من قبل .كما وأطلق البنك خالل هذه الفترة
مجموعة من البرامج والخدمات اإللكترونية التي
ساهمت في جلب المزيد من الودائع.

بلغ رأس المال المدفوع مبلغ  200,000,000دوالر
مقسمة إلى  200,000,000سهم بقيمة اسمية
قيمتها دوالرا واحدا للسهم.

بلغت قيمة إيرادات البنك مع نهاية النصف األول
من العام  2017ما يبلغ مجموعه 108,337,517
دوالر أمريكي ،مقارنة مع  82,491,754حققها
البنك في نفس الفترة من العام  ،2016مسجال
أرباحاً صافية بعد طرح المصروفات والضرائب
بلغت قيمتها  24,722,552دوالر ،بنسبة نمو
بلغت  % 1.26مقارنة بعام  2016حيث كانت
 24,414,699دوالر أمريكي .لقد استطاع البنك
في العام الماضي تحقيق النمو الطبيعي لعملياته
وتنويع مصادر الدخل من الشركات التابعة
واالستثمارات المختلفة.

2013

24.72

بلغ مجموع موجودات البنك مع نهاية النصف
األول من العام  2017مبلغ 4,656,357,657
دوالر ،بالمقارنة مع عام  2016التي بلغت
 4,118,629,230دوالر ،بنسبة نمو وصلت إلى
% 13.06
وتعزى هذه النتائج إلى التوسع الطبيعي لشبكة
فروعنا ،ونمو محفظة منتجاتنا وقاعدة عمالئنا
أضف الى ذلك مساهمة عملية اندماج البنك
التجاري الفلسطيني مع بنك فلسطين في نمو
مجموع الموجودات.

االعترافات الدولية بالقيم والحداثة
المصرفية لبنك فلسطين

منحــت مجلــة  The Bankerالتابعــة لمجموعــة  Financial Timesالعالميــة بنــك فلســطين
جائــزة أفضــل بنــك فــي العالــم فــي مجــال الشــمول المالــي فــي عــام  .2016ومنــح البنــك هــذه
الجائــزة كجــزء مــن دوره فــي إطــاق برنامــج «فلســطينية» الريــادي ،والــذي يعمــل علــى تنفيــذ
برامــج تدريبيــة وتوعويــة للمــرأة الفلســطينية فــي مجــال االستشــارات الماليــة وتمكيــن المــرأة
الفلســطينية فــي إدارة شــؤونها الماليــة فــي المنــزل ،ومــكان العمــل ،خاصــة أصحــاب األعمــال
الحــرة اللواتــي بحاجــة الــى تنميــة أعمالهــن.
كمــا واســتحق بنــك فلســطين هــذه الجائــزة بفضــل برنامــج الدفــع االلكترونــي الــذي يتيــح
لألشــخاص خــارج نطــاق الخدمــة البنكيــة التمكــن مــن دفــع الفواتيــر وأقســاط القــروض
فــي المناطــق النائيــة عبــر نقــاط البيــع االلكترونيــة الخاصــة ببنــك فلســطين .حيــث طــور
البنــك هــذه اآلليــة بالشــراكة مــع شــركته التابعــة  PalPayلتحقيــق معاييــر الشــمول المالــي
للمواطنيــن الذيــن يقطنــون بعيــداً عــن مراكــز المــدن الرئيســية التــي ال يتوفــر فيهــا خدمــات
مصرفيــة وذلــك تســهيال لهــم.
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مجلس اإلدارة

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 /21/03 :
تاريخ العضوية2002 :

األستاذ الدكتور /هاني حسن نجم
عضو مجلس إدارة
دكتوراه في الهندسة  -جامعة ليستر  -المملكة المتحدة 1981
تاريخ الميالد1952 /06 /28 :
تاريخ العضوية2004 :

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

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 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

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 :

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
خبرات
 2002 - 1992نائب رئيس مجلس إدارة الشركة
مدير عام شركة الشوا للتجارة العامة والمقاوالت  -فلسطين
الوطنية لصناعة الكرتون  -فلسطين
 - 1993حتى تاريخه رئيس مجلس إدارة ومدير عام
عضويات
شركة المصنوعات الورقية  -فلسطين
رئيس مجلس إدارة شركة الشوا للتجارة العامة والمقاوالت – فلسطين
 1996حتى تاريخه رئيس مجلس إدارة شركة
نائب رئيس مجلس إدارة مركز التجارة الفلسطيني بال تريد -
الحرباوي لالستثمار والتجارة الدولية -فلسطين
فلسطين
 2000حتى تاريخه رئيس مجلس إدارة فندق برج
نائب رئيس مجلس إدارة شركة الشرق األوسط لصناعة األدوية -
الميزان  -فلسطين
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  )TBP( -الواليات المتحدة األمريكية
عضو اتحاد المقاولين  -فلسطين
عضو نقابة المهندسين  -فلسطين
عضو جمعية رجال األعمال الفلسطينية

عضويات
 2004 – 1995رئيس مجلس إدارة ملتقى األعمال
الفلسطيني  -فلسطين
رئيس مجلس إدارة مركز التجارة الفلسطيني بال
تريد  -فلسطين
الرئيس الفخري للنادي األهلي – فلسطين

مجلس اإلدارة

السيد  /طارق طاهر الشكعة
عضو مجلس إدارة  -ممثل شركة بيرزيت لألدوية
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 – مرشح من قبل مؤسسة التمويل
الدولية
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.1
 1981 - 1980مساعد نائب الرئيس بنك بوسطن  -الواليات
المتحدة األمريكية2
 1985 - 1981نائب الرئيس والمدير العام لفرع بنك بوسطن
– نيجيريا3
 1989 - 1985نائب الرئيس والمدير العام لبنك بوسطن -جزر
األنتيل الهولندية4
 1992 - 1989الرئيس والمدير العام لبنك بوسطن – فرنسا5
 1993 - 1992نائب الرئيس والمدير العام لبنك بوسطن -
الواليات المتحدة األمريكية6
 - 1993حتى تاريخه شريك إداري في شركاء بوسطنGlobal -
 /الواليات المتحدة7
 2010 – 2005مدير الصندوق األوروبي الفلسطيني لضمان
االئتمان في فلسطين8
 2010حتى تاريخه مدير تنفيذي وعضو مجلس إدارة للصندوق
األوروبي الفلسطيني لضمان االئتمان في فلسطين9
 2014حتى تاريخه عضو مجلس إدارة وعضو لجنة المخاطر في
بنك األمان – تونس10

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

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

خبرات
الدولية سابقا)  CHFمنذ عام  2003المدير اإلقليمي لمؤسسة مجتمعات عالمية
في فلسطين (المسماة
 - 2003 - 1986نائبة الممثل المقيم لبرنامج األمم المتحدة  -برنامج مساعدة
الشعب الفلسطيني التابع لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائيUNDP/PAPP

عضويات
عضو في مجلس إدارة صندوق االستثمار الفلسطيني
نائبة رئيس مجلس إدارة مؤسسة فلسطين من أجل عهد جديد
عضو مجلس إدارة صندوق إقراض الطالب الفلسطيني
عضو محلس إدارة شركة فيتاس لالقراض الصغير
عضو في مجلس أمناء معهد أبحاث السياسات االقتصادية الفلسطيني (ماس)
عضو في مجلس تأسيس ألمؤسسة الفلسطينية للدبلوماسية العامة
عضو في مؤسسة التعليم من اجل التوظيف
عضو في منتدى سيدات األعمال
عضو 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
مدير ادارة االستثمار – شركة آسيا لالستثمارات – الكويت 2012 2015 -
مؤسسة التمويل الدولية – دولة اإلمارات المتحدة 2012 2011-
بنك بوبيان – الكويت2010-2011
الكويت  HSBC -بنك 2010 – 2006
شركة المهلب الكويتية العقارية – الكويت 2006 – 2001

اإلدارة التنفيذية

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 – مدير الرقابة
المالية للمجموعة
بكالوريوس تجارة محاسبة  -جامعة
عين شمس القاهرة – مصر 1981
تاريخ الميالد:0807/1958/
تاريخ بداية العمل 1982 :

السيد  /إحسان كمال شعشاعة

السيد /وائل عبد اللطيف الصوراني

مساعد المدير العام لفروع قطاع غزة

بكالوريوس أحياء وكيمياء  -جامعة
صنعاء – اليمن 1993
تاريخ الميالد:0702/1967/
تاريخ بداية العمل1995 :
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السيدة  /رايه محسن ديب يوسف “سبيتانى
مدير إدارة تطوير األعمال والشمول المالي
بكالوريوس دراسات الشرق األوسط  /اقتصاد
وهندسة انظمة
ماجيستير إدارة دولية
تاريخ الميالد1983/11/08 :
تاريخ بداية العمل2011 :

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

السيد  /هاني صالح ناصر
مساعد المدير العام لفروع الضفة الغربية

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

السيد /حسن العفيفي
مساعد مدير عام لتكنولوجيا المعلومات
بكالوريوس هندسة صناعية – جامعة روزفلت
 شيكاغو – الواليات المتحدة 1985بكالوريوس انظمة معلومات – جامعة روزفلت
 شيكاغو – الواليات المتحدة 1985تاريخ الميالد1962/06/12 :
تاريخ بداية العمل2015 :

السيدة /سوزان جورج خوري

مساعد المدير العام لشؤون اإلئتمان

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

السيد /محمود ماهر الشوا
مساعد المدير العام مدير إدارة المالية
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  /نجيب جاسر نجيب ياسر
مساعد المدير العام مدير إدارة المخاطر
بكالوريوس محاسبة
ماجيستير في التمويل والتخطيط
اإلداري والعلوم المالية
تاريخ الميالد1978/05/30 :
تاريخ بداية العمل2017 :

السيد  /ثائر عبدالهادي علي “حمايل “مره

مدير إدارة التسويق

بكالوريوس إدارة أعمال
ماجيستير إدارة أعمال
تاريخ الميالد1978/05/13 :
تاريخ بداية العمل2000 :

السيدة  /رنده صليبا سليمان موسى “عبداهلل”
مدير إدارة الموارد البشرية
بكالوريوس اقتصاد
ماجيستير إدارة أعمال
تاريخ الميالد1974/05/14 :
تاريخ بداية العمل2011 :

السيد  /كامل عارف كامل الحسيني
مدير إدارة العالقات الدولية وعالقات المساهمين

بكالوريوس علوم مالية ومصرفية وعالقات دولية
ماجيستير عالقات دولية
تاريخ الميالد1966/02/11 :
تاريخ بداية العمل2016 :

اإلدارة التنفيذية

السيد  /حاتم غالب حسن مصطفى
مدير إدارة متابعة ورقابة اإلئتمان
بكالوريوس علوم
تاريخ الميالد1961/04/01 :
تاريخ بداية العمل1994 :
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السيد /عبدالحي يوسف الشوا
رئيس دائرة الرقابة والتفتيش
بكالوريوس رياضيات
جامعة عين شمس  -القاهرة 1981
تاريخ الميالد1957/12/02 :
تاريخ بداية العمل2002 :

السيد /صقر محمود جندية
رئيس دائرة مراقبة االمتثال

السيد /خميس فوزي عصفور

بكالوريوس اقتصاد وعلوم سياسية
جامعة االسكندرية – مصر 1972
ماجستير تجارة واقتصاد
جامعة بنها – مصر 1990
تاريخ الميالد1949/02/01 :
تاريخ بداية العمل2009 :

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

المستشار القانوني

افصاحات

موشرات مالية ￼
ٔ
تسهيالت إتمانية /ودائع العمالء % 67.99
تسهيالت إئتمانية  /اجمالي الموجودات % 52

عدد االسهم الصادرة
بلغ عدد ا سهم الصادرة و المدفوعة بالكامل  200مليون سهم بقيمة اسمية دور واحد لكل سهم.

التغيرات والتطورات خالل النصف األول من العام
لم يطأ أي تغيرات أو تطورات جوهرية خالل النصف الزول من العام .2017

المدقق الخارجي
وافقت الهيئة العامة على أعادة تعيين السادة إيرنيست و يونغ مدققي حسابات للعام .2017

الرييسية
النشاطات ٔ
ال يوجد تعديالت على النشاطات الرئيسية للبنك.

االجراءات القانونية
بلغ عدد القضايا المقامة علي البنك وشركاته التابعة ( )97قضية ،وذلك ضمن النشاط الطبيعي للبنك .بلغت قيمة القضايا ما يعادل
قيمة  15,555,409دوالر امريكي .وفي تقدير إدارة ومحامي البنك فأنه لن يترتب على البنك أية التزامات لقاء هذه القضايا بأستثناء
ما تم تخصيصه لمواجهتها.
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اجتماع الجمعية العمومية

اجندة اجتماع الجمعية العمومية لبنك فلسطين وتوصيات مجلس االدارة
تم عقد الجمعية العمومية العادية لبنك فلسطين في مقر المركز الرئيسي للبنك في رام اهلل مع مقر اإلدارة العامة في
غزة /الرمال بالتواصل المرئي عبر الفيديو كنفرنس ،في تمام الساعة  12:30ظهرا من يوم الخميس الموافق .2017/4/6
جدول أعمال الجمعية العمومية العادية ومقترحات مجلس اإلدارة
• تالوة تقرير مجلس اإلدارة ومناقشته والمصادقة عليه.
• عرض تقرير فاحص الحسابات ومناقشة البيانات المالية للشركة والمصادقة عليهما للسنة المالية المنتهية في
.2016/12/31
• إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31
• انتخاب فاحص حسابات جديد لعام  2017وتحديد أتعابه أو تفويض المجلس بذلك.
• المصادقة على توصية مجلس اإلدارة على صرف مكافأة للسادة أعضاء مجلس إدارة البنك عن العام .2016
• مناقشة اقتراح مجلس اإلدارة بتوزيع مبلغ  25,351,129دوالر أمريكي من األرباح المتحققة بواقع  13%من رأس المال
المدفوع على النحو التالي:
•  20,359,814دوالر نقداً بواقع  % 10.44من رأس المال المدفوع.
•  4,991,315دوالر كأسهم مجانية بواقع  % 2.56من رأس المال المدفوع.
وذلك على السادة المساهمين أعضاء الجمعية العمومية المسجلين لدى بورصة فلسطين بتاريخ يوم االربعاء الموافق
 2017/4/5كل بقدر نصيبه في رأس مال الشركة.
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البيانات المالية للنصف

األول من العام2017

قائمة المركز المالي الموحدة المرحلية
بـنـك فلسطين
شركة مساهـمــة عامة محدودة
القوائم المالية الموحدة المرحلية المختصرة (غير المدققة)
 30حزيران 2017
تقرير حول مراجعة القوائم المالية الموحدة المرحلية المختصرة
إلى رئيس وأعضاء مجلس إدارة بنك فلسطين
لقد راجعنا قائمة المركز المالي الموحدة المرحلية المختصرة المرفقة لشركة بنك فلسطين المساهمة العامة المحدودة (البنك) كما في  30حزيران
 2017وقائمة الدخل الموحدة المرحلية المختصرة وقائمة الدخل الشامل الموحدة المرحلية المختصرة وقائمة التغيرات في حقوق الملكية الموحدة
المرحلية المختصرة وقائمة التدفقات النقدية الموحدة المرحلية المختصرة لفترة الستة أشهر المنتهية في ذلك التاريخ واإليضاحات األخرى .إن
اإلدارة مسؤولة عن إعداد وعرض هذه القوائم المالية الموحدة المرحلية المختصرة وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي « 34التقارير المالية المرحلية» .إن
مسؤوليتنا هي التوصل إلى نتيجة حول هذه القوائم المالية الموحدة المرحلية المختصرة استناداً إلى مراجعتنا.
نطاق المراجعة
لقـد جرت مراجعتنا وفقًا للمعيار الدولي المتعلق بعمليات المراجعة « 2410مراجعة المعلومات المالية المرحلية من قبل مدقق الحسابات المستقل
للمنشأة» .إن عملية مراجعة المعلومات المالية المرحلية تتمثل في القيام باستفسارات بشكل أساسي من األشخاص المسؤولين عن األمور المالية
والمحاسبية وتطبيق إجراءات تحليلية وإجراءات مراجعة أخرى .إن نطاق أعمال المراجعة أقل بكثير من نطاق أعمال التدقيق التي تتم وفقاً لمعايير
التدقيق الدولية وبالتالي ال تمكننا أعمال المراجعة من الحصول على تأكيدات حول كافة األمور الهامة التي من الممكن تحديدها من خالل أعمال
التدقيق ،وعليه فإننا ال نبدي رأي تدقيق حولها.
النتيجة
بنا ًء على مراجعتنا ،لم يسترع انتباهنا أية أمور تجعلنا نعتقد بأن القوائم المالية الموحدة المرحلية المختصرة المرفقة لم يتم إعدادها ،من كافة
النواحي الجوهرية ،وفقًا لمعيار المحاسبة الدولي .34
فقرة توكيدية
نلفت االنتباه إلى إيضاح ( )19حول القوائم المالية الموحدة المرحلية المختصرة المرفقة ،قام البنك بالتخصيص للضرائب للستة أشهر المنتهية في
 30حزيران  2017وفقًا للقوانين السارية المفعول والقرار بقانون رقم ( )10لسنة  .2017كما قام البنك بالتخصيص للضرائب لألعوام السابقة وفقًا
للقوانين السارية المفعول والمرسوم الرئاسي رقم ( )18لسنة  .2007إن المبالغ الفعلية للضرائب التي قد تدفع تعتمد على نتائج المخالصات النهائية
مع دوائر الضريبة .إن هذا األمر ال يعدل النتيجة التي تم التوصل اليها حول القوائم المالية الموحدة المرحلية المختصرة.
إرنست ويونغ – الشرق األوسط
رخصة رقم 206/2012

كما في  30حزيران 2017

إيضاح

غير مدققة

مدققة

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

الموجودات
نقد وأرصدة لدى سلطة النقد الفلسطينية

4

1.038.356.492

801.160.640

أرصدة واستثمارات لدى بنوك ومؤسسات مصرفية

5

557.653.333

621.058.507

موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل

6

9.409.570

10.117.262

تسهيالت وتمويالت ائتمانية مباشرة

7

2.421.971.467

2.213.463.765

موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل

8

36.848.708

37.186.147

موجودات مالية بالكلفة المطفأة

9

266.050.921

256.782.668

إستثمار في شركات حليفة

10

5.126.548

5.006.039

16.123.209

15.904.566

72.971.018

69.320.409

مشاريع تحت التنفيذ

11

8.765.450

8.522.483

موجودات غير ملموسة

12

11.656.179

10.421.612

موجودات أخرى

13

211.424.762

69.685.132

4.656.357.657

4.118.629.230

إستثمارات عقارية
ممتلكات وآالت ومعدات

مجموع الموجودات
المطلوبات وحقوق الملكية
المطلوبات
ودائع سلطة النقد الفلسطينية

14

292.575.198

308.987.536

ودائع بنوك ومؤسسات مصرفية

15

196.829.667

89.225.299

ودائع العمالء

16

3.369.140.757

2.981.754.664

تأمينات نقدية

17

193.059.383

161.396.927

قرض مساند

18

50.000.000

50.000.000

32.315.994

28.867.116

مخصصات الضرائب

19

3.446.682

6.519.249

مطلوبات أخرى

20

100.789.269

88.303.642

4.238.156.950

3.715.054.433

رأس المال المدفوع

1

200.000.000

195.008.685

عالوة إصدار

21

24.848.415

24.848.415

إحتياطي إجباري

22

41.431.505

41.431.505

إحتياطي إختياري

22

246.052

246.052

مخصصات متنوعة

رامالله-فلسطين

 30حزيران 2017

 31كانون األول 2016

مجموع المطلوبات
حقوق الملكية

إحتياطي مخاطر مصرفية عامة

22

33.963.285

30.553.490

إحتياطي تقلبات دورية

22

39.001.737

39.001.737

إحتياطي القيمة العادلة

8

()465.573

()297.057

30.187.054

36.171.383

369.212.475

366.964.210

48.988.232

36.610.587

418.200.707

403.574.797

4.656.357.657

4.118.629.230

أرباح مدورة
3

حقوق جهات غير مسيطرة
مجموع حقوق الملكية
مجموع المطلوبات وحقوق الملكية

تشكل اإليضاحات المرفقة من  1إلى  34جزءاً من هذه القوائم المالية الموحدة المرحلية المختصرة

بنك فلســـطين |

قائمة الدخل الشامل الموحدة المرحلية

قائمة الدخل الموحدة المرحلية

للستة أشهر المنتهية في  30حزيران 2017

للستة أشهر المنتهية في  30حزيران 2017

للستة أشهر المنتهية في  30حزيران

إيضاح

للستة أشهر المنتهية في  30حزيران

2017

2016

غير مدققة

غير مدققة

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

الفوائد الدائنة

73.876.894

59.422.028

الفوائد المدينة

()20.028.574

()11.734.696

صافي إيرادات الفوائد

53.848.320

47.687.332

صافي إيرادات التمويل واإلستثمارات

12.167.981

3.520.608

صافي إيرادات العموالت

19.953.057

15.454.161

صافي إيرادات الفوائد والعموالت

85.969.358

66.662.101

أرباح عمالت أجنبية

7.362.366

5.236.417

1.786.127

996.069
2.038.327
382.674

أرباح موجودات مالية

24

إسترداد مخصص تدني تسهيالت وتمويالت ائتمانية مباشرة

7

4.935.701

حصة البنك من نتائج أعمال شركات حليفة

10

120.509

إيرادات ناتجة عن إندماج أعمال

3

-

2.062.233

إيرادات أخرى

8.163.456

5.113.933

إجمالي الدخل

108.337.517

82.491.754

إيضاح
ربح الفترة

2017

2016

غير مدققة

غير مدققة

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

24.722.552

24.414.699

بنود الدخل الشامل األخرى:
بنود لن يتم إعادة تصنيفها إلى قائمة الدخل الموحدة في فترات الحقة:
التغير في القيمة العادلة للموجودات المالية
بنود الدخل الشامل األخرى للفترة
إجمالي الدخل الشامل للفترة

8

()248.430

265.302

()248.430

265.302

24.474.122

24.680.001

ويعود إلى:
مساهمي البنك

22.597.554

24.163.536

جهات غير مسيطرة

1.876.568

516.465

24.474.122

24.680.001

المصروفات
نفقات الموظفين
مصاريف تشغيلية أخرى

25

مخصص تدني تسهيالت وتمويالت ائتمانية مباشرة

7

إستهالكات واطفاءات
ديون معدومة لم يسبق التخصيص لها
إجمالي المصروفات
الربح قبل الضرائب
19

مصروف الضرائب
ربح الفترة

()34.724.287

()25.498.876

()25.255.252

()17.368.128

()4.950.965

()3.647.816

()7.984.763

()4.208.147

()451.859

()171.771

()73.367.126

()50.894.738

34.970.391

31.597.016

()10.247.839

()7.182.317

24.722.552

24.414.699

ويعود إلى:
مساهمي البنك

22.776.204

23.898.234

جهات غير مسيطرة

1.946.348

516.465

24.722.552

24.414.699

0.11

0.12

الحصة األساسية والمخفضة للسهم من ربح الفترة

26

تشكل اإليضاحات المرفقة من  1إلى  34جزءاً من هذه القوائم المالية الموحدة المرحلية المختصرة

بنك فلســـطين |

تشكل اإليضاحات المرفقة من  1إلى  34جزءاً من هذه القوائم المالية الموحدة المرحلية المختصرة

بنك فلســـطين |

دوالر أمريكي
36.171.383

دوالر أمريكي
()297.057

تقلبات دورية
دوالر أمريكي
39.001.737

مخاطر
مصرفية عامة
دوالر أمريكي
30.553.490

اختياري
دوالر أمريكي
246.052

إجباري
دوالر أمريكي
41.431.505

عالوة اصدار
دوالر أمريكي
24.848.415

رأس المال
المدفوع
دوالر أمريكي
195.008.685

 30حزيران 2017
الرصيد في بداية الفترة

للستة أشهر المنتهية في  30حزيران 2017

قائمة التغيرات في حقوق الملكية الموحدة المرحلية
حقوق الملكية
دوالر أمريكي
366.964.210

احتياطيات

36.610.587

القيمة العادلة

حقوق جهات
غير مسيطرة
دوالر أمريكي

أرباح مدورة

مجموع حقوق
الملكية
دوالر أمريكي
403.574.797
-

-

-

-

-

-

ربح الفترة
بنود الدخل الشامل األخرى

()178.650

22.776.204
إجمالي الدخل الشامل للفترة

()178.650
-

22.776.204
-

()69.780
-

1.946.348
-

()248.430
-

24.722.552
-

تسديد رأسمال شركة تابعة
عالوة إصدار ناتجة عن زيادة
رأسمال شركة تابعة
المحول إلى االحتياطيات
توزيعات أسهم (ايضاح )23
توزيعات نقدية (ايضاح )23

-

-

10.134

4.991.315

()178.650

-

()5.268

24.848.415

22.776.204

41.431.505

4.866

3.409.795
246.052

22.597.554

33.963.285

()4.866

39.001.737

1.876.568

()3.409.795
()4.991.315
()20.359.814
()465.573

-

()20.359.814
5.659
30.187.054

24.474.122

10.741.335
2.685.334
()2.920.726
5.659
369.212.475

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

10.741.335
2.685.334
()23.280.540
48.988.232

30.647.037
-

5.149

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
-

200.000.000

رأس المال
المدفوع
دوالر أمريكي
175.000.000
10.000.000
-

 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
توزيعات أسهم (ايضاح )23
توزيعات نقدية (ايضاح )23

كسور األسهم الموزعة المباعة -

الرصيد في نهاية الفترة (غير
مدققة)

دوالر أمريكي
23.898.234
23.898.234
()8.735.069
()10.000.000
()18.000.000

كسور األسهم الموزعة المباعة -

5.659
418.200.707

حقوق الملكية
دوالر أمريكي
304.998.354
265.302

5.149
36.332.937
9.034.692

احتياطيات

757.950
23.898.234
24.163.536
()18.000.000
205.523

القيمة العادلة

حقوق جهات
غير مسيطرة
دوالر أمريكي

31.390.362

أرباح مدورة

مجموع حقوق
الملكية
دوالر أمريكي
305.756.304
516.465
516.465
33.908.742
()126.405
34.232.752

346.223.791

265.302

24.414.699
24.680.001
33.908.742
5.149
()2.844.578

311.167.039

35.056.752

()18.126.405

الرصيد في نهاية الفترة (غير
مدققة)

185.000.000

17.815.351

تشكل اإليضاحات المرفقة من  1إلى  34جزءاً من هذه القوائم المالية الموحدة المرحلية المختصرة

قائمة التدفقات النقدية الموحدة المرحلية
للستة أشهر المنتهية في  30حزيران 2017
للستة أشهر المنتهية في  30حزيران

إيضاح

ربح الفترة قبل الضرائب

أنشطة التشغيل

مخصصات متنوعة مدفوعة

ضرائب مدفوعة

صافي النقد من (المستخدم في) أنشطة التشغيل

شراء موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل

شراء موجودات مالية بالكلفة المطفأة
بيع موجودات مالية

استحقاق موجودات مالية
23.020.989
9.882.188

ودائع بنوك ومؤسسات مصرفية تستحق خالل فترة تزيد عن ثالثة أشهر
35.428.710
()13.630.357

()5.322.642

إستثمارات في بنوك إسالمية تستحق خالل فترة تزيد عن ثالثة أشهر

إستثمارات في شركة تابعة
عوائد أسهم مقبوضة
موجودات غير ملموسة

شراء ممتلكات وآالت ومعدات

مشاريع تحت التنفيذ

قرض مساند

كسور األسهم الموزعة المباعة

النقد وما في حكمه في بداية الفترة (البنك اإلسالمي العربي)
النقد وما في حكمه في بداية الفترة
2.685.334
-

5.659
5.149

صافي النقد (المستخدم في) من أنشطة التمويل
()6.776.251
7.990.423

الزيادة (النقص) في النقد وما في حكمه
79.830.404
()66.066.369

678.813.158
599.643.127

157.528.106

758.643.562
691.104.864

النقد وما في حكمه في نهاية الفترة
27

2017
2016

غير مدققة
غير مدققة

دوالر أمريكي
دوالر أمريكي

34.970.391
31.597.016

تعديالت:

إستهالكات واطفاءات
4.950.965
3.647.816

أرباح موجودات مالية
()1.786.127
()996.069

التغير في الموجودات والمطلوبات:

مخصص تدني تسهيالت وتمويالت ائتمانية مباشرة
7.984.763
4.208.147

إسترداد مخصص تسهيالت وتمويالت ائتمانية مباشرة
()4.935.701
()2.038.327

مخصصات متنوعة
3.843.793
3.032.816

حصة البنك من نتائج أعمال شركات حليفة
()120.509
()382.674

خسائر (أرباح) استبعاد ممتلكات وآالت ومعدات
110.136
()36.684

45.017.711
39.032.041

تسهيالت ائتمانية مباشرة
()211.556.764
()256.265.737

متطلبات اإلحتياطي اإللزامي النقدي
()38.196.954
()9.356.578

موجودات أخرى
()141.739.630
()48.209.651

ودائع العمالء
387.386.093
175.298.486

تأمينات نقدية
31.662.456
31.542.411

مطلوبات أخرى
10.023.878
76.242.112

صافي النقد من أنشطة التشغيل قبل الضرائب والمخصصات

أنشطة اإلستثمار

82.596.790
8.283.084

()14.292.653
()12.623.031

()394.915
()297.112

67.909.222
()4.637.059

()586.667
()750.657

()32.289.242
()25.917.589

931.467
-

2.561.207
1.880.729

()24.208.435

()1.835.417
()902.435

()939.958
()4.523.552

()7.702.879
()6.020.692

بيع ممتلكات وآالت ومعدات
327.866
132.514

شراء إستثمارات عقارية
()368.143
()293.956

بيع إستثمارات عقارية
149.500
255.151

صافي النقد من (المستخدم في) أنشطة االستثمار
18.697.433
()69.419.733

أرباح نقدية موزعة
()20.208.579
()17.014.726

أنشطة التمويل

25.000.000

تسديدات رأسمال شركة تابعة
10.741.335
-

تسديدات عالوة إصدار شركة تابعة

تشكل اإليضاحات المرفقة من  1إلى  34جزءاً من هذه القوائم المالية الموحدة المرحلية المختصرة

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة المرحلية المختصرة
 30حزيران 2017

 .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  200.000.000دوالر
أمريكي و 195.008.685دوالر أمريكي كما في  30حزيران  2017و 31كانون األول  ،2016على 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 ( )27فرعاً باإلضافة الى ( )40مكتبًا .بلغ عدد المكاتب التمثيلية الخارجية للبنك المرخصة من قبل
سلطة النقد الفلسطينية مكتبين أحدهما في مدينة دبي في دولة اإلمارات العربية المتحدة واآلخر في دولة تشيلي .كما بلغ عدد فروع البنك االسالمي
العربي  /شركة تابعة ( )14فرعًا باإلضافة إلى مكتبين.
بلغ عدد موظفي البنك ( )1.695موظفاً كما في  30حزيران  .2017بلغ عدد موظفي الشركات التابعة ( )501موظفاً.
تم إقرار هذه القوائم المالية الموحدة المرحلية المختصرة من قبل مجلس إدارة البنك خالل جلسته رقم ( )353بتاريخ  27آب  ،2017وتم الموافقة
عليها وإقرارها من سلطة النقد الفلسطينية بتاريخ  18أيلول 2017

 .3القوائم المالية الموحدة
تمثل القوائم المالية الموحدة المرحلية القوائم المالية المرحلية لشركة بنك فلسطين وشركاته التابعة كما في  30حزيران .2017
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.
لقد كانت نسب ملكية البنك في رأس مال شركاته التابعة كما يلي:
رأس المال الشركات التابعة المكتتب

نسبة الملكية

دوالر أمريكي

%
بلد المنشأ

 30حزيران2017

 31كانون األول2016

 30حزيران 2017

 31كانون األول2016

فلسطين

51.98

51.98

73.735.444

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 االسالمي العربي

 .2أسس اإلعداد والتغيرات في السياسات المحاسبية
أسس اإلعداد
تم إعداد القوائم المالية الموحدة المرحلية المختصرة لفترة الستة أشهر المنتهية في  30حزيران  2017وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي رقم 34
«التقارير المالية المرحلية» ووفقًا لتعليمات سلطة النقد الفلسطينية.
تم إعداد القوائم المالية الموحدة وفقًا 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  .2016كذلك إن نتائج أعمال الستة أشهر المنتهية في  30حزيران  2017ال تمثل
بالضرورة مؤشراً على النتائج المتوقعة للسنة المالية التي ستنتهي في  31كانون األول .2017

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.
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أقرت الهيئة العامة غير العادية للبنك االسالمي العربي في اجتماعها الذي عقد بتاريخ  2نيسان  2017زيادة رأسمال البنك االسالمي العربي من 50
مليون سهم بقيمة اسمية دوالر أمريكي للسهم إلى  75مليون سهم بقيمة اسمية دوالر أمريكي للسهم مضافاً إليها عالوة إصدار بمبلغ  0.25دوالر
أمريكي لكل سهم .هذا وقد كانت الهيئة العامة غير العادية للبنك قد أقرت سابقاً بتاريخ  25آذار  2016شراء حصة إضافية تعادل  % 31من أسهم
البنك اإلسالمي العربي حيث اصبحت إجمالي حصة بنك فلسطين في البنك اإلسالمي العربي ما نسبته  ،% 51.98األمر الذي مكن البنك من 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 .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 لفترة الستة أشهر المنتهية في  30حزيران .2016

 .4نقد وأرصدة لدى سلطة النقد الفلسطينية
يشمل هذا البند ما يلي:
 30حزيران 2017

 31كانون األول 2016

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

687.451.200

452.604.350

حسابات جارية وتحت الطلب

6.738.583

46.987.100

ودائع ألجل تستحق خالل فترة ثالثة شهور

15.373.766

-

ودائع تبادلية

7.052.187

18.025.388

نقد في الصندوق
أرصدة لدى سلطة النقد الفلسطينية:

متطلبات االحتياطي اإللزامي النقدي

321.740.756

283.543.802

1.038.356.492

801.160.640

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 ()2012/2
يتم 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.
تدفع سلطة النقد الفلسطينية فوائد على الودائع ألجل تتراوح بين  % 1.25و.% 1.70

فيما يلي ملخص الحركة على الفوائد والعموالت واألرباح المعلقة:

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

الرصيد في بداية الفترة  /السنة
 30حزيران 2017

 31كانون األول 2016

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

حسابات جارية

4.418.674

3.953.368

ودائع تستحق خالل فترة ثالثة أشهر فأقل

66.377.593

67.069.088

70.796.267

71.022.456

بنوك ومؤسسات مصرفية محلية:

بنوك ومؤسسات مصرفية خارجية:
حسابات جارية وتحت الطلب

246.007.799

326.888.547

ودائع تستحق خالل فترة ثالثة أشهر فأقل

213.928.625

160.798.152

ودائع تستحق خالل فترة تزيد عن ثالثة أشهر

17.898.000

53.326.710

477.834.424

541.013.409

إستثمارات تستحق خالل فترة ثالثة أشهر

3.000.000

3.000.000

إستثمارات تستحق خالل فترة تزيد عن ثالثة أشهر

8.322.642

8.322.642

11.322.642

11.322.642

()2.300.000

()2.300.000

9.022.642

9.022.642

557.653.333

621.058.507

 .6موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل

 .7تسهيالت وتمويالت ائتمانية مباشرة

-

643.267

فوائد وأرباح معلقة خالل الفترة  /السنة

2.548.718

فوائد وأرباح معلقة محولة للبنك نتيجة إندماج أعمال
استرداد فوائد معلقة

()2.297.740

()424.156

()525.598

()23.832

فوائد معلقة تم شطبها

()37.384

()924.748

أرباح معلقة محولة لإليرادات

()4.577

()28.716

فروقات عملة

()67.657

490.939

6.254.748

6.638.986

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

الرصيد في نهاية الفترة  /السنة

فيما يلي ملخص الحركة على مخصص تدني التسهيالت والتمويالت االئتمانية:
 30حزيران 2017

 31كانون األول 2016

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

20.742.087

12.520.481

-

5.550.536

التخصيص خالل الفترة  /السنة

7.984.763

6.175.232

إسترداد مخصص تدني خالل الفترة  /السنة

()4.935.701

()3.184.656

الرصيد في بداية الفترة  /السنة
مخصص تدني تمويالت محول للبنك نتيجة إندماج أعمال

735

-

استبعاد مخصص تدني لتسهيالت وتمويالت مضى على تعثرها أكثر من  6سنوات

()673.053

()102.928

المسترد من التمويالت المستبعدة
مخصص تم شطبه

()340.826

()880.826

()7.460

664.248

22.770.545

20.742.087

الرصيد في نهاية الفترة  /السنة

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

يشمل هذا البند ما يلي:
 30حزيران 2017

 30حزيران 2017

 31كانون األول 2016

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

10.584.394

2.741.550

-

7.579.676

اإلضافات

673.053

102.928

إسترداد مخصص تدني

()129.836

()16.013

()355

()35.960

281.426

212.213

11.408.682

10.584.394

 31كانون األول 2016

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

1.458.301.121

1.369.457.639

جاري مدين

344.305.547

322.710.490

طلب مكشوف

83.628.502

91.064.369

بطاقات ائتمان

39.014.272

36.941.886

تمويالت

525.747.318

420.670.454

2.450.996.760

2.240.844.838

فوائد وعموالت وأرباح معلقة

()6.254.748

()6.638.986

مخصص تدني تسهيالت وتمويالت ائتمانية مباشرة

()22.770.545

()20.742.087

2.421.971.467

2.213.463.765
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6.638.986

5.158.202

فروقات عملة

يشمل هذا البند استثمارات في أسهم مدرجة في بورصة فلسطين والتي بلغت قيمتها العادلة  9.409.570دوالر أمريكي و 10.117.262دوالر أمريكي
كما في  30حزيران  2017و 31كانون األول  ،2016على التوالي.

قروض

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

1.748.030

إستثمارات لدى بنوك إسالمية:

مخصص تدني إستثمارات لدى بنوك إسالمية

 30حزيران 2017

 31كانون األول 2016

الرصيد في بداية الفترة  /السنة
مخصص تدني محول للبنك نتيجة إندماج أعمال

مخصص تم شطبه
فروقات عملة
الرصيد في نهاية الفترة  /السنة

.10إستثمار في شركات حليفة

 .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

فيما يلي تفاصيل اإلستثمار في الشركات الحليفة كما في  30حزيران  2017و 31كانون األول :2016
نسبة الملكية
%

 30حزيران 2017
محلي

10.915.512

1.452.516

4.804.305

17.172.333

أجنبي

19.399.317

-

277.058

19.676.375

30.314.829

1.452.516

5.081.363

36.848.708

 31كانون األول 2016
محلي

10.952.627

1.390.108

4.777.725

17.120.460

أجنبي

19.797.932

-

267.755

20.065.687

30.750.559

1.390.108

5.045.480

37.186.147

رأس المال المكتتب
دوالر أمريكي

بلد المنشأ

 30حزيران 2017

 31كانون األول 2016

 30حزيران 2017

 31كانون األول
2016

شركة ابراج للتنمية واالستثمار

فلسطين

21

21

4.555.944

4.546.341

الشركة الفلسطينية لنقل األموال
والمقتنيات الثمينة والخدمات
المصرفية

فلسطين

30

30

570.604

459.698

5.006.039

5.126.548

فيما يلي حصة البنك من موجودات ومطلوبات الشركات الحليفة:

لقد كانت الحركة على إحتياطي القيمة العادلة كما يلي:
 30حزيران 2017

 31كانون األول 2016

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

الرصيد في بداية الفترة  /السنة

()297.057

()3.109.880

التغير في القيمة العادلة

()178.650

3.152.619

10.134

()339.796

()465.573

()297.057

بيع موجودات مالية مثبتة مباشرة في األرباح المدورة
الرصيد في نهاية الفترة  /السنة

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

سندات مالية مدرجة في
أسواق مالية

سندات مالية غير مدرجة
في أسواق مالية

صكوك إسالمية

المجموع

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

 30حزيران 2017

 30حزيران
2017

 31كانون األول
2016

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

موجودات

8.041.515

8.073.023

مطلوبات

1.910.462

2.061.849

فيما يلي حصة البنك من إيرادات ونتائج أعمال الشركات الحليفة:
 30حزيران
2017

 30حزيران
2016

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

اإليرادات

355.134

1.691.369

نتائج أعمال

120.509

382.674

 .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 الحركة على مشاريع تحت التنفيذ:

محلي

10.448.740

-

6.910.000

-

17.358.740

 30حزيران 2017

أجنبي

81.849.202

145.592.979

-

21.250.000

248.692.181

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

92.297.942

145.592.979

6.910.000

21.250.000

266.050.921

8.522.483

2.982.306

-

1.111.073

939.958

8.411.015

 31كانون األول 2016

الرصيد في بداية الفترة  /السنة
إندماج أعمال

محلي

6.543.115

-

3.900.000

-

10.443.115

إضافات خالل الفترة  /السنة

أجنبي

78.875.707

147.463.846

-

20.000.000

85.418.822

147.463.846

3.900.000

20.000.000

 31كانون األول 2016

246.339.553

محول إلى ممتلكات وآالت ومعدات

()696.991

()3.981.911

256.782.668

الرصيد في نهاية الفترة  /السنة

8.765.450

8.522.483

 .12موجودات غير ملموسة
يشمل هذا البند ما يلي:
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 30حزيران
2017

 31كانون األول
2016

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

برامج الحاسب اآللي

7.881.621

6.647.054

شهرة

3.774.558

3.774.558

11.656.179

10.421.612

.13موجودات أخرى

 .16ودائع العمالء

يشمل هذا البند ما يلي:
 30حزيران
2017

 31كانون األول
2016

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

شيكات مقاصة

93.419.527

20.324.729

ذمم مدينة وسلف ومصاريف مؤقتة لشركة تابعة

12.856.651

23.973.781

دفعات مقدمة

13.559.228

9.446.902

 30حزيران
2017

 31كانون األول
2016

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

ودائع العمالء
1.341.441.656

1.170.859.972

حسابات جارية وتحت الطلب *
ودائع التوفير

776.087.989

724.488.449

فوائد وعموالت وإيرادات مستحقة

4.921.275

3.500.275

ودائع ألجل وخاضعة إلشعار

789.438.082

678.535.366

مخزون قرطاسية ومطبوعات

3.276.743

2.839.713

حسابات مدينة – مؤقتًا دائنة

11.894.882

11.582.385

موجودات آلت ملكيتها لشركة تابعة وفاء لديون

1.626.928

1.626.928

2.918.862.609

2.585.466.172

موجودات ضريبية مؤجلة

1.958.626

1.850.698

حقوق أصحاب حسابات االستثمارات المطلقة
ودائع التوفير

321.216.855

290.343.642

حسابات مدينة أخرى

79.805.784

6.122.106

ودائع ألجل

129.061.293

105.944.850

211.424.762

69.685.132

450.278.148

396.288.492

3.369.140.757

2.981.754.664

* يمثل هذا البند مجموع الحسابات الجارية وتحت الطلب كما في  30حزيران  2017لحسابات عمالء كل من بنك فلسطين والبنك اإلسالمي العربي
والبالغة  1.088.582.148دوالر أمريكي و 252.859.508دوالر أمريكي ،على التوالي.

.14ودائع سلطة النقد الفلسطينية
يشمل هذا البند ما يلي:
 30حزيران
2017

 31كانون األول
2016

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

281.548.378

290.987.536

ودائع تبادلية

7.096.195

18.000.000

ودائع جارية

3.930.625

-

292.575.198

308.987.536

ودائع ألجل تستحق خالل فترة ثالثة شهور

.15ودائع بنوك ومؤسسات مصرفية

 .17تأمينات نقدية
 30حزيران
2017

 31كانون األول 2016

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

تسهيالت وتمويالت ائتمانية مباشرة

143.440.493

114.912.392

تسهيالت وتمويالت ائتمانية غير مباشرة

30.451.906

30.069.651

أخرى

19.166.984

16.414.884

193.059.383

161.396.927

 .18قرض مساند

يشمل هذا البند ما يلي:
حسابات جارية
وتحت الطلب

ودائع ألجل تستحق
خالل ثالثة أشهر

المجموع

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

 30حزيران 2017
محلي

3.000.000

49.512.752

52.512.752

أجنبي

19.715.662

124.601.253

144.316.915

22.715.662

174.114.005

196.829.667

 31كانون األول 2016
محلي

-

68.187.057

68.187.057

أجنبي

144.918

20.893.324

21.038.242

144.918

89.080.381

89.225.299

حصل البنك خالل عام  2016على قرض مساند بموجب اتفاقية تم توقيعها بتاريخ  20حزيران  2016مع مؤسسة التمويل الدولية بمبلغ  50مليون
دوالر أمريكي ،ويسدد القرض بموجب هذه االتفاقية على  10أقساط نصف سنوية خالل مدة  10سنوات منها  5سنوات فترة سماح ،ويستحق القسط
االول للقرض بتاريخ  15كانون األول  2021ويستحق القسط األخير بتاريخ  15حزيران  .2026هذا ويستحق على القرض نسبة فائدة سنوية
بمتوسط يعادل  % 7.52تسدد على أساس نصف سنوي تبدأ بتاريخ  15كانون األول .2016
وقع البنك بتاريخ  30أيار  2017إتفاقية قرض إضافية مع مؤسسة التمويل الدولية لزيادة قيمة القرض المساند بمبلغ  25مليون دوالر أمريكي،
بنفس شروط إتفاقية القرض المساند.

.19مخصصات الضرائب
لقد كانت الحركة على حساب مخصصات الضرائب خالل الفترة المنتهية في  30حزيران  2017والسنة المنتهية في  31كانون األول  2016كما يلي:
 30حزيران 2017

 31كانون األول 2016

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

6.519.249

2.926.053

-

1.145.602

إضافات خالل الفترة  /السنة

11.220.086

14.943.110

المسدد خالل الفترة  /السنة

()14.292.653

()12.495.516

رصيد نهاية الفترة  /السنة

3.446.682

6.519.249

رصيد بداية الفترة  /السنة
مخصص ضرائب ناتج عن إندماج أعمال
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فيما يلي تفاصيل مخصص الضرائب للفترة  /للسنة:

المخصص المكون للفترة  /للسنة
خصومات ضريبية تشجيعية وتسويات أخرى
مصروف الضرائب الظاهر في قائمة الدخل للفترة  /للسنة

 30حزيران2017

 31كانون األول 2016

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

11.220.086

7.182.317

()972.247

-

10.247.839

7.182.317

يقوم البنك بالتخصيص للضرائب للستة أشهر المنتهية في  30حزيران  2017وفقاً للقوانين السارية المفعول والقرار بقانون رقم ( )10لسنة .2017
كما قام البنك بالتخصيص للضرائب لألعوام السابقة وفقًا للقوانين السارية المفعول والمرسوم الرئاسي رقم ( )18لسنة .2007
لم يتوصل البنك الى تسوية نهائية مع دائرة ضريبة الدخل وضريبة القيمة المضافة عن نتائج اعماله لألعوام من  2013وحتى  ،2016علماً بأن البنك
كان قد قام بتقديم االقرارات الضريبية خالل المدة القانونية ،ويتابع المستشار الضريبي اجراء التسوية النهائية مع دائرة الضريبة .إن المبالغ الفعلية
للضرائب التي قد تدفع تعتمد على نتائج المخالصات النهائية مع الدوائر الضريبية.

 .22اإلحتياطيات
إحتياطي إجباري
وفق ًا لقانون الشركات وقانون المصارف يقتطع ما نسبته  %10من األرباح الصافية سنويًا 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 قيمة اإلحتياطي الذي تم اقتطاعه وفقاً لتعليمات سلطة النقد الفلسطينية رقم ( )2015/6بنسبة  % 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.

 .20مطلوبات أخرى
يشمل هذا البند ما يلي:

إحتياطي تقلبات دورية

 30حزيران 2017

 31كانون األول 2016

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

أرصدة تحت التسوية مع سلطة النقد الفلسطينية

24.907.320

30.115.739

ضرائب مستحقة

9.616.689

8.802.828

شيكات بنكية مصدقة

18.560.264

20.057.166

توزيعات أرباح نقدية غير مدفوعة

7.046.000

3.974.039

أمانات مؤقتة

6.043.714

4.277.895

 .23توزيعات أرباح

فوائد مستحقة غير مدفوعة

9.760.812

6.293.541

عائد أصحاب حسابات اإلستثمار المطلق

749.402

448.600

المستحق لصندوق إدخار الموظفين

473.965

833.187

مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة مستحقة الدفع

83.101

1.062.857

أقرت الهيئة العامة للبنك في جلستها العادية التي إنعقدت في  6نيسان  2017توزيع أرباح بمبلغ  25.351.129دوالر أمريكي عن نتائج أعمال البنك
لعام  2016وذلك بواقع  4.991.315دوالر أمريكي كتوزيعات أسهم و 20.359.814دوالر أمريكي أرباح نقدية على مساهمي البنك ٌ
كل بنسبة ما يملكه
من أسهم البنك .كما قام ك ً
ال من البنك اإلسالمي العربي (شركة تابعة) و شركة الوساطة (شركة تابعة) بتوزيع ارباح خالل الفترة بمبلغ 6.000.000
دوالر أمريكي و 311.000دوالر أمريكي ،على التوالي ،وبلغت حصة الجهات غير المسيطرة من هذه االرباح مبلغ  2.920.726دوالر أمريكي.

ذمم عمالء شركات تابعة

2.600.805

2.423.733

مطلوبات ضريبية مؤجلة

1.894.634

1.894.634

أخرى

19.052.563

8.119.423

100.789.269

88.303.642

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.

يمثل هذا البند قيمة احتياطي المخاطر الذي تم اقتطاعه وفقاً لتعليمات سلطة النقد الفلسطينية رقم ( )2015/6بنسبة  % 15من 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  % 20من 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.

 .21عالوة إصدار

 .24أرباح موجودات مالية

أقرت الهيئة العامة غير العادية للبنك في جلستها التي انعقدت في  6نيسان  2007طرح  13مليون سهم لإلكتتاب الثانوي مقصوراً على مساهمي
البنك فقط بقيمة إسمية مقدارها دوالر أمريكي واحد للسهم وعالوة إصدار بقيمة ( )0.05دوالر أمريكي للسهم ،بمجموع عالوة إصدار قدرها
 650.000دوالر أمريكي.

إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي :

كذلك أقر مجلس إدارة البنك في جلسته التي انعقدت في  15حزيران  2008إدخال مؤسسة التمويل الدولية كشريك إستراتيجي للبنك بمساهمة % 5
من رأسمال البنك أي ما يعادل  4.070.239سهمًا بقيمة إسمية مقدارها دوالر أمريكي واحد للسهم وعالوة إصدار بقيمة ( )2.06دوالر أمريكي للسهم
الواحد ،بمجموع عالوة إصدار قدرها  8.384.692دوالر أمريكي.
كذلك أقرت الهيئة العامة غير العادية للبنك بتاريخ  25آذار  2016االستحواذ على المحفظة البنكية للبنك التجاري الفلسطيني من خالل قيام بنك
فلسطين بإصدار  10.008.685سهمًا من اسهمه لمساهمي البنك التجاري الفلسطيني .تمثل عالوة اإلصدار والبالغة  15.813.723دوالر أمريكي
الفرق بين سعر تداول األسهم والتي بلغت  2.58دوالر أمريكي للسهم وقيمتها األسمية والبالغة دوالر أمريكي للسهم الواحد.
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للستة أشهر المنتهية في  30حزيران

عوائد توزيعات موجودات مالية

2017

2016

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

2.561.207

1.880.729

خسائر بيع موجودات مالية بالكلفة المطفأة

()28.227

-

خسائر غير متحققة من تقييم موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل

()423.249

()491.127

عمولة إدارة إستثمارات

()323.604

()393.533

1.786.127

996.069

 .26الحصة االساسية والمخفضة للسهم من ربح الفترة

 .25مصاريف تشغيلية أخرى
للستة أشهر المنتهية في  30حزيران
2017

2016

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

4.609.722

3.286.582

دعاية وإعالن

3.069.055

2.511.466

مسؤولية اجتماعية

1.232.010

1.565.634

بريد وفاكس وهاتف

2.929.872

1.342.557

قرطاسية ومطبوعات

853.858

721.298

صيانة وترميمات

2.057.605

1.515.634

االيجارات

2.153.196

1.052.598

مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة

173.850

-

كهرباء ومياه

742.277

529.283

مصاريف سفر وندوات

544.480

520.110

رسوم ترخيص

722.357

393.525

اشتراكات

843.447

478.450

محروقات

498.565

374.604

صندوق ضمان الودائع

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

الحصة األساسية والمخفضة للسهم من ربح الفترة

 30حزيران
2017

 30حزيران
2016

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

22.776.204

23.898.234

سهم

سهم

200.000.000

200.000.000

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

0.11

0.12

 .27النقد 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
2017

 30حزيران
2016

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

1.038.356.492

836.819.201

557.653.333

592.267.027

1.596.009.825

1.429.086.228
()78.524.632

مصاريف مهنية

775.122

447.084

رسوم تأمين

564.506

679.371

نقد وأرصدة لدى سلطة النقد الفلسطينية

1.082.481

367.513

209.943

173.421

يضاف:
أرصدة لدى بنوك ومؤسسات مصرفية

مصاريف سيارات

125.569

68.637

طباعة دفاتر الشيكات

103.259

98.200

مصاريف مكتب دبي

182.240

557.527

ينزل:
ودائع تستحق خالل فترة تزيد عن ثالثة أشهر

()17.898.000

1.781.838

684.634

إستثمارات تستحق خالل فترة تزيد عن ثالثة أشهر

()8.322.642

()11.322.642

25.255.252

17.368.128

ودائع سلطة النقد الفلسطينية

()292.575.198

()251.994.781

ودائع وأرصدة البنوك والمؤسسات المصرفية

()196.829.667

()141.888.029

متطلبات االحتياطي االلزامي

()321.740.756

()254.251.280

758.643.562

691.104.864

مصاريف نقل النقد
مصاريف ضيافة وحفالت

متفرقة

بنك فلســـطين |

 .28معامالت 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 2017
شركات حليفة

مساهمون
رئيسيون

أعضاء مجلس اإلدارة
واإلدارة التنفيذية

أخرى*

المجموع

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

بنود قائمة المركز المالي الموحدة:
تسهيالت ائتمانية مباشرة
ودائع

1.484.391

-

11.897.628

27.170.828

40.552.847

12.262

-

11.557.022

3.778.854

15.348.138

-

50.000.000

-

-

50.000.000

قرض مساند

* يتضمن بند أخرى مدراء الفروع وموظفين من غير االدارة التنفيذية وأقاربهم ومساهمين غير رئيسيين وذلك حسب ما يتم اإلفصاح عنه لسلطة النقد
الفلسطينية.
يشكل صافي التسهيالت والتمويالت االئتمانية المباشرة الممنوحة لجهات ذات عالقة كما في  30حزيران  2017و 31كانون األول  2016ما نسبته % 1.69
و % 1.78من صافي التسهيالت االئتمانية المباشرة ،على التوالي.
يشكل صافي التسهيالت والتمويالت االئتمانية المباشرة الممنوحة لجهات ذات عالقة كما في  30حزيران  2017و 31كانون األول  2016ما نسبته % 13.73
و % 10.33من 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
فيما يلي ملخص لمنافع اإلدارة العليا (رواتب ومكافآت ومنافع أخرى):
 30حزيران
2017

 30حزيران
2016

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

731.142

501.895

1.804.796

1.980.403

حصة اإلدارة العليا من تعويض نهاية الخدمة

293.112

336.192

مصاريف سفر وتنقل أعضاء مجلس إدارة شركة تابعة

173.850

62.163

إلتزامات محتملة:
6.594

-

774.512

781.072

1.562.178

كفاالت
إعتمادات

-

-

143.516

-

143.516

سقوف غير مستغلة

-

-

784.756

16.809.409

17.594.165

 31كانون األول 2016
شركات حليفة

مساهمون
رئيسيون

أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة
التنفيذية

أخرى*

المجموع

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

بنود قائمة المركز المالي
الموحدة:
تسهيالت ائتمانية مباشرة
ودائع
قرض مساند

1.694.867

-

10.955.366

26.790.329

39.440.562

30.002

-

26.755.003

3.017.954

29.802.959

-

50.000.000

-

-

50.000.000

المدير العام
حصة اإلدارة العليا من الرواتب والمصاريف المتعلقة بها

.29قياس 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 :2017
قياس القيمة العادلة باستخدام
تاريخ التقييم

المجموع

أسعار التداول
في اسواق
مالية نشطة
(المستوى
األول)

معطيات
جوهرية يمكن
مالحظتها
(المستوى
الثاني)

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

إلتزامات محتملة:
كفاالت

-

-

543.636

492.466

1.036.102

إعتمادات

-

-

-

107.780

107.780

سقوف غير مستغلة

-

-

1.011.631

8.126.305

9.137.936

 30حزيران 2017
شركات حليفة

مساهمون
رئيسيون

أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة
التنفيذية

أخرى*

المجموع

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

بنود قائمة الدخل الموحدة:
فوائد وعموالت مقبوضة

39.004

-

190.527

822.010

1.051.541

فوائد وعموالت مدفوعة

-

1.897.066

7.559

117.720

2.022.345

 30حزيران 2016
شركات حليفة

مساهمون
رئيسيون

أعضاء مجلس اإلدارة
واإلدارة التنفيذية

أخرى*

المجموع

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

بنود قائمة الدخل الموحدة:
فوائد وعموالت مقبوضة

53.904

-

89.200

527.498

670.602

فوائد وعموالت مدفوعة

-

-

4.347

45.315

49.662

بنك فلســـطين |

معطيات جوهرية ال
يمكن مالحظتها
(المستوى الثالث)

دوالر أمريكي

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

 30حزيران 2017

9.409.570

9.409.570

-

-

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

 30حزيران 2017

30.314.829

30.314.829

-

-

محافظ استثمارية

 30حزيران 2017

1.452.516

-

1.452.516

-

غير مدرجة

 30حزيران 2017

5.081.363

-

-

5.081.363

فيما يلي اإلفصاحات الكمية لقياس القيمة العادلة والتسلسل الهرمي للموجودات والمطلوبات كما في  31كانون األول :2016

 .30التحليل القطاعي

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

معلومات قطاعات أعمال
فيما يلي معلومات قطاعات األعمال موزعة حسب األنشطة:
أفراد

شركات ومؤسسات
وقطاع عام

موجودات مالية بالقيمة العادلة:

خزينة

المجموع

أخرى
 30حزيران
2017

 30حزيران
2016

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

إجمالي اإليرادات

52.290.336

49.687.259

21.539.175

6.181.457

129.698.227

95.285.457

مخصص تدني تسهيالت

()3.966.490

()4.018.273

-

-

()7.984.763

()4.208.147

استرداد تدني تسهيالت

3.249.275

1.686.426

-

-

4.935.701

2.038.327

مدرجة

 31كانون األول 2016

30.750.559

30.750.559

-

-

نتائج أعمال القطاع

47.144.560

38.520.742

16.490.758

6.181.457

108.337.517

82.491.754

محافظ استثمارية

 31كانون األول 2016

1.390.108

-

1.390.108

-

مصاريف غير موزعة

()73.367.126

()50.894.738

غير مدرجة

 31كانون األول 2016

5.045.480

-

-

5.045.480

الربح قبل الضرائب

34.970.391

31.597.016

مصروف الضرائب

()10.247.839

()7.182.317

ربح الفترة

24.722.552

24.414.699

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

 31كانون األول 2016

10.117.262

10.117.262

-

-

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

لم يتم خالل الفترة المنتهية في  30حزيران  2017والعام المنتهي في  31كانون األول  2016إجراء تحويالت ألدوات مالية بين المستويين األول
والثاني كما لم يتم إجراء أية تحويالت من وإلى المستوى الثالث.

معلومات أخرى

القيمة العادلة لألدوات المالية:

استهالكات واطفاءات

4.950.965

3.647.816

مصاريف رأسمالية

10.846.397

11.740.635

يمثل الجدول التالي مقارنة للقيم الدفترية والقيم العادلة لألدوات المالية كما في  30حزيران :2017

موجودات مالية
نقد وأرصدة لدى سلطة النقد الفلسطينية
أرصدة لدى بنوك ومؤسسات مصرفية
موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل
تسهيالت وتمويالت ائتمانية مباشرة

القيمة الدفترية

القيمة العادلة

 30حزيران
2017

 31كانون األول
2016

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

إجمالي موجودات القطاع

953.871.015

1.450.908.080

2.118.392.648

133.185.914

4.656.357.657

4.118.629.230

1.038.356.492

1.038.356.492

إجمالي مطلوبات القطاع

1.744.150.467

1.819.942.158

545.915.777

128.148.548

4.238.156.950

3.715.054.433

557.653.333

557.653.333

9.409.570

9.409.570

2.421.971.467

2.421.971.467

موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل:
أسهم مدرجة

30.314.829

30.314.829

محافظ استثمارية مدرجة

1.452.516

1.452.516

أسهم غير مدرجة

5.081.363

5.081.363

معلومات التوزيع الجغرافي
فيما يلي توزيع اإليرادات والموجودات للبنك حسب القطاع الجغرافي:
محلي

92.297.942

أذونات خزينة حكومية

145.592.979

145.607.652

سندات غير مدرجة

6.910.000

6.910.000

صكوك إسالمية

21.250.000

21.250.000

موجودات مالية أخرى

171.887.720

171.887.720

4.502.178.211

4.491.788.208

سندات مدرجة

مجموع الموجودات المالية

 30حزيران
2017

 30حزيران
2016

 30حزيران
2017

 30حزيران
2016

 30حزيران
2017

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

إجمالي اإليرادات

104.915.133

89.755.096

24.783.094

5.530.361

129.698.227

95.285.457

مصاريف رأسمالية

10.846.397

11.740.635

-

-

10.846.397

11.740.635

محلي

دولي

المجموع

 30حزيران
2017

 31كانون األول
2016

 30حزيران
2017

دوالر أمريكي
مطلوبات مالية

إجمالي الموجودات

ودائع سلطة النقد الفلسطينية

292.575.198

ودائع بنوك ومؤسسات مصرفية

292.575.198

196.829.667

196.829.667

ودائع العمالء

3.369.140.757

3.369.140.757

تأمينات نقدية

193.059.383

193.059.383

قرض مساند

50.000.000

50.000.000

مطلوبات مالية أخرى
مجموع المطلوبات المالية

بنك فلســـطين |

89.277.946

89.277.946

4.190.882.951

4.190.882.951

دولي

 30حزيران
2016

موجودات مالية بالكلفة المطفأة:
81.893.266

المجموع

3.236.906.317

 31كانون األول
2016

 31كانون األول
2016

 30حزيران
2017

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

3.287.974.279

1.419.451.340

830.654.951

4.656.357.657

4.118.629.230

 .31إدارة رأس المال
إن الهدف الرئيسي من إدارة رأس مال البنك هو الحفاظ على نسب رأس مال مالئمة بشكل يدعم نشاط البنك ويُعظم حقوق المساهمين.
يقوم البنك بإدارة هيكلة رأس المال وإجراء التعديالت الالزمة عليها في ضوء تغيرات الظروف 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
 4.991.315دوالر أمريكي ليصبح رأس الممال المدفوع  200.000.000دوالر أمريكي كما في  30حزيران  ،2017مقابل زيادة راس المال بمبلغ
 20.008.685مليون دوالر أمريكي وذلك من خالل توزيعات أرباح على شكل أسهم بمبلغ  10.000.000دوالر أمريكي وزيادة رأسمال ناتجة عن
اإلستحواذ على البنك التجاري بمبلغ  10.008.685دوالر أمريكي كقيمة إسمية لهذه األسهم ليصبح رأس المال المدفوع  195.008.685دوالر أمريكي
كما في  31كانون االول .2016
يتم احتساب نسبة كفاية رأس المال وفقاً لتعليمات سلطة النقد الفلسطينية المستندة لمقررات بازل وعليه تم احتساب القرض المساند المبين في
ايضاح ( )18ضمن الشريحة الثانية لرأسمال البنك وفقا لتعليمات سلطة النقد الفلسطينية ،وفيما يلي نسبة كفاية رأس المال للفترة مقارنة بالنسبة
السابقة:
 30حزيران 2017
المبلغ

نسبته إلى
الموجودات

 31كانون األول 2016
نسبته
إلى الموجودات
المرجحة بالمخاطر

نسبته إلى
الموجودات

المبلغ

نسبته
إلى الموجودات
المرجحة بالمخاطر

دوالر أمريكي

%

%

دوالر أمريكي

%

%

رأس المال التنظيمي

401.394.265

8.62

13.50

381.971.604

9.27

14.71

رأس المال األساسي

343.773.131

7.38

11.56

324.109.252

7.87

12.48

 .32إرتباطات والتزامات محتملة
على البنك بتاريخ القوائم المالية التزامات محتملة مقابل ما يلي:
 30حزيران
2017

 31كانون األول
2016

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

كفاالت

198.667.446

193.531.051

اعتمادات

34.153.827

21.743.186

قبوالت

19.724.947

13.709.692

سقوف تسهيالت ائتمانية غير مستغلة

251.786.828

221.557.412

504.333.048

450.541.341

بلغت العقود اآلجلة لبيع وشراء العمالت للعمالء القائمة مبلغ  179.830.742دوالر أمريكي ومبلغ  3.888.670دوالر أمريكي كما في  30حزيران 2017
و 31كانون األول  2016على 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.

 .33القضايا المقامة على البنك
بلغ عدد القضايا المقامة على البنك وشركاته التابعة ( )97و( )73قضية كما في  30حزيران  2017و 31كانون األول  ،2016على التوالي ،وذلك ضمن
النشاط الطبيعي للبنك وشركاته التابعة .بلغت قيمة هذه القضايا ما يعادل  15.555.409دوالر أمريكي و 12.515.965دوالر أمريكي كما في 30
حزيران  2017و 31كانون األول  ،2016على 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.

 .34تركز 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 سلب ًا على أدائهم.
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