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  بنك فلسطین م. ع. م.
ز المالي    الموحدةقائمة المر

  2017 اذار 31ما في 
2016انون االول  31   2017اذار  31   
ضاح  ي  إ ي  دوالر أمر  دوالر أمر

       الموجودات
ةنقد وأرصدة لد سلطة النقد    801.160.640    1.224.154.561  1 الفلسطین

ة  621.058.507   624.192.489  2 أرصدة لد بنوك ومؤسسات مصرف
مة العادلة من خالل قائمة الدخل  الق ة   10.117.262   10.070.959   3  موجودات مال

الت  الت تسه اشرةوتمو ة م  2.213.463.765   2.276.555.662  4 ائتمان
مة العادلة من خالل الدخل الشاملموجودات  الق ة   37.186.147   37.099.856   5  مال

الكلفة المطفأة ة   256.782.668   265.353.895  6  موجودات مال
فة ات حل  5.006.039   5.068.183  7 إستثمار في شر

 15.904.566   16.233.209     إستثمارات عقارة
 69.320.409   72.593.152   ممتلكات وآالت ومعدات

 8.522.483   8.557.772     مشارع تحت التنفیذ
 10.421.612   11.780.910   8  موجودات غیر ملموسة

 69.685.132   146.248.948  9 موجودات أخر 
 4.118.629.230   4.697.909.596   مجموع الموجودات

  
ة ات وحقوق الملك       المطلو

ات       المطلو
ةودائع سلطة النقد   308.987.536   291.228.084   الفلسطین

ة  89.225.299   235.709.299  10 ودائع بنوك ومؤسسات مصرف
 2.981.754.664   3.363.428.294  11 ودائع العمالء
ة  161.396.927   179.984.589  12 تأمینات نقد
 50.000.000   50.000.000  13  قرض مساند

 28.867.116   31.504.803   مخصصات متنوعة
 6.519.249   7.906.573   مخصصات الضرائب

ات أخر   88.303.642   122.209.658  14 مطلو
ات  3.715.054.433   4.281.971.300   مجموع المطلو

ة       حقوق الملك
 195.008.685   195.008.685   رأس المال المدفوع

 24.848.415   24.848.415   عالوة إصدار
ار  اطي إج  41.431.505   41.431.505    إحت
ار  اطي إخت  246.052   246.052    إحت

ة عامة اطي مخاطر مصرف  30.553.490   30.553.490   إحت
ات اطي تقل  39.001.737   39.001.737    دورة إحت

مة العادلة  اطي الق  )297.057(   )279.733(    إحت
 36.171.383   47.413.932   أراح مدورة 

ة مساهمي البنك  366.964.210  378.224.083   مجموع حقوق ملك
طرة  36.610.587  37.714.213    حقوق جهات غیر مس

ة  403.574.797  415.938.296    مجموع حقوق الملك
ة ات وحقوق الملك  4.118.629.230  4.697.909.596   مجموع المطلو
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  بنك فلسطین م. ع. م.
  الموحدةقائمة الدخل 

ة في  للفترة   2017 اذار 31المنته
  
   2017  2016 
ضاح  ي  إ ي  دوالر أمر  دوالر أمر

 28.311.693   36.109.234   الفوائد الدائنة
 (5.389.476)   )9.738.592(   الفوائد المدینة

 22.922.217   26.370.642   صافي إیرادات الفوائد 
ل واإلستثمارصافي إیرادات   -   6.061.448    التمو

 6.869.997   9.891.655   صافي إیرادات العموالت
ل واإلستثمار صافي إیرادات الفوائد   29.792.214   42.323.745   والعموالتوالتمو

      
ة  2.066.831   4.034.763    أراح عمالت أجنب

ة خسائر)  (صافي   (584.022)   (14.460)    أراح موجودات مال
اشرة  ة م الت ائتمان  1.767.969   2.247.173    إسترداد مخصص تدني تسه

فة اتحصة البنك من نتائج أعمال شر  332.848   62.144    حل
 3.491.940   4.206.499   إیرادات أخر 
 36.867.780    52.859.864   إجمالي الدخل

      المصروفات
  )11.712.586(    )17.374.962(   نفقات الموظفین

ة أخر  مصارف  )7.821.802(   )12.692.378(   تشغیل
 )1.662.392(   )2.444.623(   إستهالكات وٕاطفاءات 

الت  الت مخصص تدني تسه اشرة وتمو ة م  )1.924.425(   )3.569.592(    ائتمان
سب التخصص لها   )77.360(   )224.876(   دیون معدومة لم 

 )23.198.565(   )36.306.431(   إجمالي المصروفات

 13.669.215  16.553.433   الرح قبل الضرائب
 (3.271.969)  )4.207.258(   مصروف الضرائب

  10.397.246  12.346.175   رح السنة
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  بنك فلسطین م. ع. م.
  الموحدة قائمة الدخل الشامل

ة في  للفترة   2017 اذار 31المنته
 

     2017  2016 
ضاح  ي    إ ي  دوالر أمر  دوالر أمر

  10.397.246  12.346.175     رح السنة

:  بنود الدخل الشامل األخر
  

   
فها إلى قائمة الدخل       الحقة: في فتراتالموحدة بنود لن یتم إعادة تصن

ة  مة العادلة للموجودات المال  (878.251)  17.324      التغیر في الق
 (878.251)  17.324     الشامل األخر إجمالي بنود الدخل 

 9.518.995  12.363.499     إجمالي الدخل الشامل للسنة
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  بنك فلسطین م. ع. م.
ةقائمة التغیرات في حقوق    الموحدة الملك

ة في  للفترة   2017اذار 31المنته
 
 

ات           اط                    احت

  
  رأس المال
  المدفوع

  
ار   اصدار عالوة ار   إج   اخت

  مخاطر
ة ات الدورة  عامة مصرف   التقل

ة متوفر موجودات مال
ع   أراح مدورة  للب

حقوق جهات غیر 
طرة ة  مس  صافي حقوق الملك

ي  2017 ي    دوالر أمر ي    دوالر أمر ي    دوالر أمر ي    دوالر أمر ي    دوالر أمر ي    دوالر أمر ي   دوالر أمر ي      دوالر أمر ي    دوالر أمر   دوالر أمر
  403.574.797    36.610.587      36.171.383   )297.057(   39.001.737  30.553.490    246.052    41.431.505    24.848.415    195.008.685  2016انون االول  31الرصید في 

                                         
  12.363.499    1.103.626      11.242.549   17.324    -    -    -    -    -    -  للفترةالي الدخل الشامل إجم
                                       

  415.938.296    37.714.213      47.413.932   )279.733(   39.001.737  30.553.490    246.052    41.431.505    24.848.415    195.008.685  2017اذار  31الرصید في 

            
ات اط       احت

 
  

    
      

  
  رأس المال
  المدفوع

  
ار   اصدار عالوة ار   إج   اخت

  مخاطر
ة ات الدورة  عامة مصرف   التقل

ة متوفر موجودات مال
ع   أراح مدورة  للب

حقوق جهات غیر 
طرة ة  مس  صافي حقوق الملك

ي  6201 ي    دوالر أمر ي    دوالر أمر ي    دوالر أمر ي    دوالر أمر ي    دوالر أمر ي    دوالر أمر ي   دوالر أمر ي      دوالر أمر ي    دوالر أمر   دوالر أمر
  305.756.304    757.950      30.647.037   )3.109.880(   34.232.752  22.655.293    205.523    36.332.937    9.034.692    175.000.000  2015انون االول  31الرصید في 

                                         
  9.518.995    24.367      10.372.879   )878.251(    -    -    -    -    -    -  للفترةالي الدخل الشامل إجم
         )10.000.000(                           10.000.000  عات أسهم  توز 
ة توز   )18.000.000(         )18.000.000(                             عات نقد
  297.275.299    782.317      13,019.916  )3.988.131(   34.232.752  22.655.293    205.523    36.332.937    9.034.692    185.000.000  2016اذار  31صید في الر 
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  بنك فلسطین م.ع. م.
ة    الموحدةقائمة التدفقات النقد

ة في  للفترة   2017اذار 31المنته
ضاح   2016  2017  إ

ي  أنشطة التشغیل ي  دوالر أمر  دوالر أمر
  13.669.215   16.553.433   رح السنة قبل الضرائب

الت:       تعد
 1.662.392  2.444.623   إستهالكات وٕاطفاءات

ة   584.022  14.460   صافي أراح موجودات مال
الت  ة وتموالت مخصص تدني تسه  1.924.425  3.569.592   إئتمان

ة  الت ائتمان  (1.767.969)  (2.247.173)    إسترداد مخصص تدني تسه
 615.300  2.637.687   مخصصات متنوعة 

فة ات حل  (332.848)  (62.144)    حصة البنك من نتائج أعمال شر
عاد ممتلكات وآالت ومعدات(خسائر)ا  (8.264)  359   راح إست

   22.910.837  16.346.273 
ات       :التغیر في الموجودات والمطلو
اشرة ة م الت ائتمان الت وتمو  (67.824.539)  (68.908.662)   تسه

اطي اإللزامي النقد  ات اإلحت  (3.092.674)  (33.617.817)   متطل
 (23.611.067)  (65.783.803)   موجودات أخر 
 (8.182.501)  381.673.630   ودائع العمالء
ة  10.968.515  18.587.662   تأمینات نقد

ات أخر   17.327.944  38.222.007   مطلو
 (58.068.049)  270.173.017  أنشطة التشغیل قبل الضرائب والمخصصات المدفوعة صافي النقد المستخدم في

 (11.253.198)  (14.933.801)   ضرائب مدفوعة 
 (69.321.247)  278.150.053    أنشطة التشغیلصافي النقد المستخدم في 

  
   أنشطة اإلستثمار

 
  

مة العادلة من خالل الدخل الشامل الق ة   (600.655)  31.844   موجودات مال
مة العادلة من خالل قائمة الدخل الق ة   (135.456)  103.615   موجودات مال

الكلفة المطفأة ة   1.217.598  (8.571.227)   موجودات مال
ة تستح خالل فترة تزد عن ثالثة أشهر   43.724.000  19.399.365  ودائع لد بنوك ومؤسسات مصرف

 (657.578)  (35.289)    مشارع تحت التنفیذ
  -   (328.643)    شراء إستثمارات عقارة

 (2.653.208)  (5.504.076)   شراء ممتلكات وآالت ومعدات
ع  6.960  54.010   ومعداتممتلكات وآالت  ب

 40.901.661  5.149.599   صافي النقد من (المستخدم في) أنشطة االستثمار

ل       أنشطة التمو
ة موزعة   (7.648.226)   (114.751)   أراح نقد

ل  (7.648.226)  (114.751)   صافي النقد من (المستخدم في) أنشطة التمو
       

ادة (النقص)  مه في النقدالز  (36.067.812)  283.184.901   وما في ح
ة السنة مه في بدا  599.643.127  556.127.435   النقد وما في ح

ة السنة مه في نها  563.575.315  839,312,336     النقد وما في ح
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ة .1   نقد وأرصدة لد سلطة النقد الفلسطین
 شمل هذا البند ما یلي:

 2016انون االول  31   2017اذار  31 
ي  ي  دوالر أمر  دوالر أمر

 452.604.350  863.950.052  الصندوق نقد في 
ة:     أرصدة لد سلطة النقد الفلسطین

ات جارة وتحت الطلب  46.987.100  30.430.029 حسا
ة  ادل  18.025.388  12.612.860  ودائع ت

اطي اإللزامي النقد ات اإلحت  283.543.802  317.161.619 متطل
 1.224.154.561  801.160.640 

 

ةأرصدة  .2   لد بنوك ومؤسسات مصرف
  شمل هذا البند ما یلي:

 
   2017اذار  31

انون االول  31
2016  

ي  ي    دوالر أمر   دوالر أمر
ة: ة محل     بنوك ومؤسسات مصرف

ات جارة  3.953.368  15.673.944  حسا
 67.069.088  116.400.212 ودائع تستح خالل فترة ثالثة أشهر فأقل

 132.074.156  71.022.456 
ة: ة خارج     بنوك ومؤسسات مصرف

ات جارة وتحت الطلب  326.888.547  264.403.655 حسا
 160.798.152  176.442.049 ودائع تستح خالل فترة ثالثة أشهر فأقل

 53.326.710  42.249.987 ودائع تستح خالل فترة تزد عن ثالثة أشهر 
 483.095.691  541.013.409 

ة     :إستثمارات لد بنوك إسالم
 3.000.000  3.000.000 إستثمارات تستح خالل فترة ثالثة أشهر 

 8.322.642  8.322.642 إستثمارات تستح خالل فترة تزد عن ثالثة أشهر 
  11.322.642   11.322.642  

ة   )2.300.000(  )2.300.000( مخصص تدني إستثمارات لد بنوك إسالم
 9.022.642  9.022.642 

 624.192.489  621.058.507 
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مة العادلة من خالل قائمة الدخل .3 الق ة    موجودات مال
متها العادلة  ي و 10.070.959مثل هذا البند أسهم مدرجة في بورصة فلسطین بلغت ق ي  10.117.262دوالر أمر دوالر أمر

  ، على التوالي. 2016انون األول  31و 2017 اذار 31ما في 

الت  .4 الت تسه ةوتمو اشرة ائتمان  م
  شمل هذا البند ما یلي:

2016انون االول  31   2017اذار  31 
ي  ي  دوالر أمر  دوالر أمر

    
  1.369.457.639   1.408.271.400 قروض 

ات جارة مدینة  322.710.490  305.275.474 حسا
 36.941.886  37.308.596  ائتمانطاقات 

الطلب شوفین  ات الم  91.064.368  85.455.001  حسا
الت  ة تمو  420.670.455  468.174.161  اسالم

  2.304.484.632   2.240.844.838  
 )6.638.986(  )6.653.932( فوائد وعموالت وأراح معلقة

اشرة ة م الت ائتمان الت وتمو  )20.742.087(  )21.275.038( مخصص تدني تسه
 2.276.555.662  2.213.463.765 
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مة العادلة من خالل الدخل الشامل .5 الق ة   موجودات مال
مة العادلة من خالل الدخل الشامل ما یلي: الق ة    تشمل الموجودات المال

 

  
أسهم مدرجة في 
ة   محافظ استثمارة أسواق مال

ة  موجودات مال
غیر مدرجة في 
ة   المجموع   أسواق مال

ي   ي دوالر أمر ي دوالر أمر ي  دوالر أمر  دوالر أمر
        7201 اذار 31

  17.691.049    4.777.723   1.401.774   11.511.552   محلي
  19.408.807    275.235   -  19.133.572   أجنبي

   30.645.124   1.401.774   5.052.958    37.099.856 
         2016انون األول  31

  17.120.460    4.777.725   1.390.108  10.952.627   محلي
  20.065.687    267.755   -   19.797.932   أجنبي

   30.750.559   1.390.108   5.045.480    37.186.147 

 

الكلفة المطفأة  .6 ة   موجودات مال
ة    الكلفة المطفأة ما یلي:تشمل الموجودات المال

 

  
أذونات خزنة 

ة وم  ح

ة  سندات مال
مدرجة في أسواق 

ة    مال

ة غیر  سندات مال
مدرجة في أسواق 

ة     مال
وك  ص

ة   المجموع   إسالم
ي    ي دوالر أمر ي دوالر أمر ي  دوالر أمر ي دوالر أمر  دوالر أمر

        7201 اذار 31
  13.526.157   -   6.910.000  - 6.616.157   محلي 
  251.827.738   19.750.000   - 141.122.122  90.955.616   أجنبي

   97.571.773  141.122.122 6.910.000   19.750.000   265.353.895  
     2016انون األول  31

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

   85.418.822  147.463.846 3.900.000   20.000.000   256.782.668  
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ات .7 فة إستثمار في شر  حل
فةشمل  ات حل   ما یلي: استثمار في شر

    

  

ة   ة الملك تتبرأس المال     نس   الم

   2017اذار  31      
انون االول 31

   2017اذار  31    2016
انون االول  31

2016  
ي    %    %    بلد المنشأ     ي    دوالر أمر   دوالر أمر

ة واإلستثمار  ة ابراج للتنم  4.546.341   4.574.278    21    21    فلسطین    شر
ة لنقل األموال  ة الفلسطین الشر
ات الثمینة والخدمات  والمقتن

ة   493.905    30    30    فلسطین    المصرف

  

459,698 
                5.068.183   5.006.039 

 

 

 موجودات غیر ملموسة .8
  شمل هذا البند ما یلي:

2016انون االول  31   2017اذار  31   
ي  ي  دوالر أمر  دوالر أمر

 6.647.054  8.006.352  برامج الحاسب اآللي 
 3.774.558  3.774.558  ح الشهرة 

 11.780.910   10.421.612 
 

  موجودات أخر  .9
  شمل هذا البند ما یلي:

 
   2017اذار  31

انون االول  31
2016  

ي  ي  دوالر أمر  دوالر أمر
عة  ات تا   23.973.781   26.418.331 ذمم مدینة وسلف ومصارف مؤقتة لشر

ات مقاصة   20.324.729  71.081.660  ش
 9.446.902  17.252.016 دفعات مقدمة

ة ومطبوعات وأجهزة   2.839.713  3.468.131 مخزون قرطاس
 3.500.275  4.772.656 فوائد وعموالت مستحقة 

  1.626.928   1.626.927 موجودات آلت ملكیتها وفاء لدیون 
ة    1.850.698   1.850.698  مؤجلةموجودات ضرب

ات مدینة أخر   6.122.106  19.778.529 حسا
 146.248.948  69.685.132 
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ة .10   ودائع بنوك ومؤسسات مصرف
  شمل هذا البند ما یلي:

 
ات جارة    حسا
  وتحت الطلب

ودائع ألجل تستح 
 المجموع  ثالثة أشهرخالل 

ي  ي دوالر أمر ي دوالر أمر  دوالر أمر
     7201 اذار 31

 114.597.362  114.597.362  - محلي
 121.111.937  120.093.472  1.018.465 أجنبي

 1.018.465  234.690.834  235.709.299 
      2016انون األول  31

 68.187.057  68.187.057  - محلي
 21.038.242  20.893.324  144.918 أجنبي

 144.918  89.080.381  89.225.299 
 

  ودائع العمالء .11
 2016انون االول  31   2017اذار  31 

ي  ي دوالر أمر  دوالر أمر
     ودائع العمالء

ات جارة وتحت الطلب   1.170.859.972  1.333.815.420  حسا
 724.488.449  750.893.472 ودائع التوفیر

 678.535.366  828.277.728 ودائع ألجل وخاضعة إلشعار
ات مدینة   11.582.385  15.351.362 مؤقتًا دائنة –حسا

 2.928.337.982  2.585.466.172 
ات االستثمار المطلقة        حقوق أصحاب حسا

  290.343.642   311.652.752 ودائع التوفیر 
  105.944.850   123.437.560 ودائع ألجل

 435.090.312   396.288.492  
 3.363.428.294   2.981.754.664  
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ة .12  تأمینات نقد
ة مقابل:   شمل هذا البند تأمینات نقد

 2016انون االول  31   2017اذار  31 
ي  ي  دوالر أمر  دوالر أمر

اشرة ة م الت ائتمان الت وتمو  114.912.392  131.385.931 تسه
اشرة ة غیر م الت ائتمان الت وتمو  30.069.651  32.792.794 تسه

 16.414.884  15.805.864 أخر 
 179.984.589  161.396.927 

 

  قرض مساند  .13
عها بتارخ على حصل البنك خالل السنة  ة تم توق موجب اتفاق ة  2016حزران  20قرض مساند  ل الدول مع مؤسسة التمو

ة على  50مبلغ  موجب هذه االتفاق سدد القرض  ي، و ة خالل مدة  10ملیون دوالر أمر سنوات منها  10أقسا نصف سنو
ستح القسط االول للقرض بتارخ  5 ستح القسط األخیر بتارخ  2021انون األول  15سنوات فترة سماح، و حزران  15و

ة 2026 ة فائدة سنو ستح على القرض نس عادل . هذا و  15تسدد على أساس نصف سنو تبدأ بتارخ  %7.52متوسط 
ة لرأسمال البنك 2016انون األول  جزء من الشرحة الثان احتساب القرض  ة رأس المال  فا قوم البنك وألغراض احتساب   .

ازل.وف ة وارشادات  مات سلطة النقد الفلسطین   قًا لتعل
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ات أخر  .14  مطلو
    شمل هذا البند ما یلي:

 
   2017اذار  31

انون االول  31
2016  

ي  ي دوالر أمر  دوالر أمر
 8.802.828  10.014.112 ضرائب مستحقة

ة مصدقة ات بن  20.057.166  20.750.138 ش
عة ذمم عمالء ات تا  2.423.733  4.389.739  شر

ة ة مع سلطة النقد الفلسطین  30.115.739  18.976.554 أرصدة تحت التسو
ة غیر مدفوعة  3.974.039  4.233.985 توزعات أراح نقد

  4.277.895   5.339.981 أمانات مؤقتة 
 6.293.541  8.118.626 فوائد مستحقة وغیر مدفوعة

افآت أعضاء مجلس اإلدارة   1.062.857  1.062.857 م
 833.187  1.470.273  مستح لصندوق إدخار الموظفین

ة مؤجلة ات ضر   1.894.634   1.894.634  مطلو
  8.568.023   45.958.759 أخر 

 122.209.658  88.303.642 
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