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 عضو في مؤسسة إرنست ويونغ العالمية

 المختصرة  الموحدة المرحليةتقرير حول مراجعة القوائم المالية 
 إلى رئيس وأعضاء مجلس إدارة بنك فلسطين

 
المختصرة المرفقة لشركة بنك فلسطين المساهمة العامة المحدودة )البنك( كما في  الموحدة المرحليةلقد راجعنا قائمة المركز المالي 

 المختصرة وقائمة التغيرات الموحدة المرحليةالمختصرة وقائمة الدخل الشامل  الموحدة المرحليةوقائمة الدخل  2018حزيران  30
 المختصرة لفترة الستة أشهر المنتهية في الموحدة المرحلية وقائمة التدفقات النقدية المختصرة الموحدة المرحليةفي حقوق الملكية 

رة وفقًا المختص الموحدة المرحليةإن إدارة البنك مسؤولة عن إعداد وعرض هذه القوائم المالية  .األخرىذلك التاريخ واإليضاحات 
لموحدة ا( "التقارير المالية المرحلية". إن مسؤوليتنا هي التوصل إلى نتيجة حول هذه القوائم المالية 34لمعيار المحاسبة الدولي رقم )

 .المختصرة استنادًا إلى مراجعتنا المرحلية

 جعةانطاق المر 
"مراجعة المعلومات المالية المرحلية من قبل مدقق  2410اجعة لقـد جرت مراجعتنا وفقًا للمعيار الدولي المتعلق بعمليات المر 

الحسابات المستقل للمنشأة". إن عملية مراجعة المعلومات المالية المرحلية تتمثل في القيام باستفسارات بشكل أساسي من األشخاص 
جراءات مراجعة أخ ر رى. إن نطاق أعمال المراجعة أقل بكثيالمسؤولين عن األمور المالية والمحاسبية وتطبيق إجراءات تحليلية وا 

من نطاق أعمال التدقيق التي تتم وفقًا لمعايير التدقيق الدولية وبالتالي ال تمكننا أعمال المراجعة من الحصول على تأكيدات حول 
 ها.كافة األمور الهامة التي من الممكن تحديدها من خالل أعمال التدقيق، وعليه فإننا ال نبدي رأي تدقيق حول

 النتيجة
فقة لم يتم إعدادها، المختصرة المر  الموحدة المرحليةبناًء على مراجعتنا، لم يسترع انتباهنا أية أمور تجعلنا نعتقد بأن القوائم المالية 

 (.34من كافة النواحي الجوهرية وفقًا لمعيار المحاسبة الدولي رقم )

 فقرة توكيدية
ائب البنك بالتخصيص للضر يقوم حيث المرفقة،  المختصرة الموحدة المرحلية( حول القوائم المالية 19إيضاح )نلفت االنتباه إلى 

والمرسوم  2017( لسنة 10رقم )والقرار بقانون  2017( لسنة 22رقم )والتي تتضمن القرار بقانون وفقًا للقوانين السارية المفعول 
لية إن المبالغ الفع. قطاع غزةضريبية خاصة بمكلفي الضرائب في  والتي تتعلق بإعفاءات، 2007( لسنة 18الرئاسي رقم )

التوصل تم  لتيالنتيجة ا. إن هذا األمر ال يعدل الصات النهائية مع دوائر الضريبةللضرائب التي قد تدفع تعتمد على نتائج المخ
 .المختصرة الموحدة المرحليةحول القوائم إليها 
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ضاحات المرفقة ل اإل ة القوائمجزءًا من هذه  35 إلى 1من  تش ة  الموحدة المال   المختصرةالمرحل
1 

  م. ع. م. فلسطینبنك 

ز الماليقائمة  ة المر    الموحدة المرحل
  2018حزران  30ما في 

  
  

      
  حزران  30

2018    
  انون األول 31

2017  
   مدققة   غیر مدققة      
ضاح   ي    إ ي   دوالر أمر   دوالر أمر

          الموجودات
ة   1.286.036.545  1.006.680.776    4  نقد وأرصدة لد سلطة النقد الفلسطین

ةواستثمارات أرصدة   570.782.992   433.650.256    5  لد بنوك ومؤسسات مصرف
مة العادلة من خالل قائمة الدخل الق ة   9.214.445  10.650.582    6  موجودات مال

الت  الت تسه اشرةوتمو ة م  2.518.590.540   2.604.112.333    7  ائتمان
مة العادلة من خالل الدخل الشامل  الق ة   34.197.706  33.710.959    8  موجودات مال

الكلفة المطفأة ة   252.500.947  249.935.219    9  موجودات مال
ات  فةإستثمار في شر  5.225.986  5.366.274    10  حل

 16.693.998  16.489.898     إستثمارات عقارة 
 84.460.662  84.678.478      ممتلكات وآالت ومعدات

 7.145.893  7.727.327    11  مشارع تحت التنفیذ
 13.223.731  13.069.143    12  موجودات غیر ملموسة

 86.749.406  97.831.537    13  موجودات أخر 
 4.884.822.851  4.563.902.782     مجموع الموجودات

ة ات وحقوق الملك          المطلو
ات          المطلو

ة ودائع  296.217.573  210.572.195    14  سلطة النقد الفلسطین
ة  150.234.858  74.392.558    15  ودائع بنوك ومؤسسات مصرف

 3.558.801.862  3.463.048.254    16  ودائع العمالء
ة  209.829.928  208.299.721    17  تأمینات نقد
 75.000.000  75.000.000    18  قرض مساند

 33.924.852  38.636.415      مخصصات متنوعة
 11.127.197  2.174.164    19  مخصصات الضرائب

ات أخر   99.724.894  109.018.599    20  مطلو
ات  4.434.861.164  4.181.141.906      مجموع المطلو

ة          حقوق الملك
 200.000.000  200.000.000    1  رأس المال المدفوع

 24.848.415  24.848.415    21  عالوة إصدار
ار  اطي إج  46.520.307  46.520.307    22  إحت
ار  اطي إخت  246.361  246.361    22  إحت

ة عامة اطي مخاطر مصرف  35.439.810  1.259.694    22  إحت
ات دورة  اطي تقل  40.000.000  40.000.000    22  إحت
مة العادلة اطي الق  159.568  )2.285.689(    8  إحت

 51.138.854  25.588.226      أراح مدورة 
      336.177.314  398.353.315 

طرة  51.608.372  46.583.562      حقوق جهات غیر مس
ة  449.961.687  382.760.876      مجموع حقوق الملك

ة ات وحقوق الملك  4.884.822.851  4.563.902.782      مجموع المطلو
 
 
 
 

    



  

ضاحات المرفقة ل اإل ة القوائمجزءًا من هذه  35 إلى 1من  تش ة  الموحدة المال   المختصرةالمرحل
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  .م .ع .م بنك فلسطین

ة الدخلقائمة     الموحدة المرحل
ة في ل   2018حزران  30لستة أشهر المنته

  

 
 
 
 
 

  

ة في         حزران 30للستة أشهر المنته
     2018    2017  
   غیر مدققة    غیر مدققة     
ضاح   ي   إ ي    دوالر أمر   دوالر أمر

 73.876.894   77.311.392     الفوائد الدائنة
 )20.028.574(   )20.348.094(     الفوائد المدینة

 53.848.320   56.963.298     صافي إیرادات الفوائد 
ل واإلستثمارات   12.167.981   14.540.440     صافي إیرادات التمو

 19.953.057   21.433.651     صافي إیرادات العموالت
 85.969.358   92.937.389      صافي إیرادات الفوائد والعموالت

ة  7.362.366   8.270.567      أراح عمالت أجنب
ة  1.786.127   1.857.437   24   صافي أراح موجودات مال

اشرة  ة م الت ائتمان الت وتمو  4.935.701   4.209.167   7  إسترداد مخصص تدني تسه
فة  ات حل  120.509   140.288   10  حصة البنك من نتائج أعمال شر

 8.163.456   7.511.318     إیرادات أخر 
  108.337.517    114.926.166     الدخلإجمالي 

        المصروفات
 )34.724.287(   )41.793.037(     نفقات الموظفین

ة أخر  مصارف  )25.255.252(   )27.247.823(   25  تشغیل
 )4.950.965(   )6.124.331(     إستهالكات واطفاءات 

اشرةمخصص تدني  ة م الت ائتمان الت وتمو  )7.984.763(   )4.517.411(   7   تسه
سب التخصص لها   )451.859(   )590.520(     دیون معدومة لم 

ة   -    )87.249(   26  غرامات سلطة النقد الفلسطین
 )73.367.126(   )80.360.371(     إجمالي المصروفات

 34.970.391   34.565.795     الرح قبل الضرائب
 )10.247.839(   )9.835.248(   19  مصروف الضرائب

 24.722.552   24.730.547     رح الفترة 
عود إلى:         و

 22.776.204   23.102.877     مساهمي البنك
طرة  1.946.348   1.627.670     جهات غیر مس

     24.730.547   24.722.552 

ة والمخفضة للسهم من رح الفترة ي مساهملالعائد  الحصة األساس
  0.11    0.12   27  البنك
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  م. ع. م. فلسطینبنك 

ة قائمة الدخل الشامل    الموحدة المرحل
ة في لل   2018حزران  30ستة أشهر المنته
 
ة في          حزران 30للستة أشهر المنته
      2018    2017  
  غیر مدققة     غیر مدققة      
ي      ي   دوالر أمر   دوالر أمر
 24.722.552   24.730.547      رح الفترة  
          :بنود الدخل الشامل األخر  

فها إلى            :الحقة في فتراتالموحدة الدخل قائمة بنود لن یتم إعادة تصن
ة  مة العادلة للموجودات المال  )248.430(   )1.541.747(      التغیر في الق

 )248.430(   )1.541.747(      بنود الدخل الشامل األخر للفترة 
 24.474.122   23.188.800      إجمالي الدخل الشامل للفترة 

          
عود إلى:           و

 22.597.554   21.636.456      مساهمي البنك
طرة  1.876.568   1.552.344      جهات غیر مس

      23.188.800   24.474.122 
  
 



 

ضاحات المرفقة ل اإل ة القوائمجزءًا من هذه  35إلى  1من  تش ة المختصرة الموحدة المال  المرحل
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  م. ع. م. بنك فلسطین
ةفي حقوق  قائمة التغیرات ة الملك    الموحدة المرحل

ة في ل  2018حزران  30لستة أشهر المنته
ات               اط         احت

ة     مجموع حقوق الملك
  حقوق جهات 
طرة ة  غیر مس   حقوق الملك

   
مة العادلة    أراح مدورة     الق

  
ات دورة ة عامة   تقل ار   مخاطر مصرف ار  اخت  عالوة اصدار  إج

  رأس المال
  المدفوع

ي 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 ي  دوالر أمر ران  30  دوالر أمر   2018حز

449.961.687 51.608.372 398.353.315 51.138.854 159.568 40.000.000 35.439.810 246.361 46.520.307 24.848.415 200.000.000 
ة الفترة ار التقار  - الرصید في بدا ر قبل تطبی مع
ة الدولي رقم (   )9المال

ة  - - - - )35.439.810( - )978.836( )20.056.419( )56.475.065( )6.059.762( )62.534.827( ار التقارر المال    )9الدولي رقم (أثر تطبی مع

387.426.860 45.548.610 341.878.250 31.082.435 )819.268( 40.000.000 - 246.361 46.520.307 24.848.415 200.000.000 
ة الفترة ار التقار - الرصید في بدا ر عد تطبی مع
ة الدولي رقم (   )9المال

  رح الفترة - - - - - - - 23.102.877 23.102.877 1.627.670 24.730.547
  بنود الدخل الشامل األخر  - - - - - - )1.466.421( - )1.466.421( )75.326( )1.541.747(

  إجمالي الدخل الشامل للفترة - - - - - - )1.466.421( 23.102.877 21.636.456 1.552.344 23.188.800
عة - - - - - - - )337.392( )337.392( )517.392( )854.784( ة تا ضاح  إستحواذ على شر  )3(إ
ات  - - - -  1.259.694 - - )1.259.694( - - - اط  المحول إلى االحت
ضاح توزعات   - - - - - - - )27.000.000( )27.000.000( - )27.000.000( ة (ا  )24نقد

ة الفترة (غیر مدققة) 200.000.000 24.848.415 46.520.307  246.361 1.259.694 40.000.000 )2.285.689( 25.588.226 336.177.314 46.583.562 382.760.876  الرصید في نها
 

ات               اط         احت

ة     مجموع حقوق الملك
  حقوق جهات 
طرة ة  غیر مس   حقوق الملك

   
مة العادلة    أراح مدورة     الق

  
ات دورة ة عامة   تقل ار   مخاطر مصرف ار  اخت  عالوة اصدار  إج

  رأس المال
  المدفوع

ي 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 ي  دوالر أمر ران  30  دوالر أمر   2017حز
ة الفترة  195.008.685 24.848.415 41.431.505 246.052 30.553.490 39.001.737 )297.057( 36.171.383 366.964.210 36.610.587 403.574.797   الرصید في بدا
  رح الفترة - - - - - - - 22.776.204 22.776.204 1.946.348 24.722.552

  بنود الدخل الشامل األخر  - - - - - - )178.650( - )178.650( )69.780( )248.430(
  إجمالي الدخل الشامل للفترة - - - - - - )178.650( 22.776.204 22.597.554 1.876.568 24.474.122

- )4.866( 4.866 )5.268( 10.134 - - - - - - 
ة مثبتة  ع موجودات مال مة العادلة لنتائج ب اطي الق إحت

اشرة في األراح المدورة  م
عة - - - -  - - -  - -  10.741.335  10.741.335 ة تا   تسدید رأسمال شر
عةناتجة عن عالوة إصدار   -  -  -  -  -  -  -  -  -  2.685.334  2.685.334 ة تا   زادة رأسمال شر

ات  - - - -  3.409.795 - - )3.409.795( - - - اط  المحول إلى االحت
ضاح توزعات أسهم   4.991.315 - - - - - - )4.991.315(  - - -   )24(ا
ضاح توزعات   - - - - - - - )20.359.814( )20.359.814( )2.920.726( )23.280.540( ة (ا  )24نقد

اعة     - - - - - - - 5.659 5.659 - 5.659  سور األسهم الموزعة الم
ة الفترة (غیر مدققة) 200.000.000 24.848.415 41.431.505 246.052 33.963.285 39.001.737 )465.573( 30.187.054 369.212.475 48.988.232 418.200.707  الرصید في نها
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  .م ع. م. فلسطینبنك 
ة ة قائمة التدفقات النقد    الموحدة المرحل

ة في ل   2018حزران  30لستة أشهر المنته
ة في          حزران 30للستة أشهر المنته
      2018    2017  
  غیر مدققة     غیر مدققة      
ضاح   ي    إ ي    دوالر أمر   دوالر أمر

            التشغیلأنشطة 
  34.970.391    34.565.795      رح الفترة قبل الضرائب

الت:             تعد
  4.950.965    6.124.331      إستهالكات واطفاءات

ة   (1.786.127)    )1.857.437(      صافي أراح موجودات مال
اشرةمخصص تدني  ة م الت ائتمان الت وتمو   7.984.763    4.517.411       تسه

اشرةإسترداد مخصص  ة م الت وتموالت ائتمان   (4.935.701)    )4.209.167(      تسه
  3.843.793    7.559.299      مخصصات متنوعة 

فة  ات حل   (120.509)    )140.288(      حصة البنك من نتائج أعمال شر
عاد ممتلكات وآالت ومعداتخسائر   110.136   19.496      است

      46.579.440   45.017.711 
ات:التغیر في              الموجودات والمطلو

ة الت ائتمان الت وتمو اشرة تسه   )211.556.764(    )146.058.084(      م
اطي اإللزامي ات اإلحت   (38.196.954)    )5.090.438(      النقد  متطل

 )141.739.630(   )9.380.821(      موجودات أخر 
 387.386.093   )95.753.608(      ودائع العمالء
ة   31.662.456    )1.530.207(      تأمینات نقد

ات أخر   10.023.878   8.784.815      مطلو
 82.596.790   )202.448.903(    من أنشطة التشغیل قبل الضرائب والمخصصات(المستخدم في) صافي النقد 

  (14.292.653)    )20.489.591(      ضرائب مدفوعة
 (394.915)    )2.847.736(      مخصصات متنوعة مدفوعة

 67.909.222   )225.786.230(      أنشطة التشغیل من )المستخدم في(صافي النقد 
            أنشطة اإلستثمار

مة العادلة من خالل الدخل  الق ة    (586.667)    )1.055.000(     الشاملشراء موجودات مال
مة العادلة من خالل الدخل  الق ة   -    )1.662.185(     شراء موجودات مال

الكلفة المطفأةشراء موجودات  ة    (32.289.242)    )28.623.634(     مال
ة  ع موجودات مال   931.467    -      ب

ة    23.020.989    30.084.582      الكلفة المطفأةاستحقاق موجودات مال
ة تستح خالل فترة تزد عن ثالثة أشهر   35.428.710    24.239.712    ودائع بنوك ومؤسسات مصرف

ة تستح خالل فترة تزد عن ثالثة أشهرإستثمارات في بنوك    -    )89.009(    إسالم
  2.561.207    2.434.427      عوائد أسهم مقبوضة 

عة  ة تا   -    )2.070.000(      إستثمارات في شر
  (1.835.417)    )598.790(      موجودات غیر ملموسة
  (939.958)    )3.005.686(      مشارع تحت التنفیذ

  (7.702.879)    )5.652.700(      ومعداتشراء ممتلكات وآالت 
ع   327.866    1.727.154      ممتلكات وآالت ومعدات ب

  (368.143)    )70.500(      شراء إستثمارات عقارة 
ع إستثمارات عقارة    149.500    274.600      ب

  18.697.433    15.932.971      أنشطة االستثمارمن صافي النقد 
ل             أنشطة التمو

ة موزعة    (20.208.579)    )26.087.303(      أراح نقد
عة ة تا   10.741.335    -      تسدیدات رأسمال شر

عة ة تا   2.685.334    -      تسدیدات عالوة إصدار شر
اعة   5.659    -      سور األسهم الموزعة الم

لالمستخدم في صافي النقد    (6.776.251)    )26.087.303(      أنشطة التمو
ادة (النقص) مه الز   79.830.404    )235.940.562(      في النقد وما في ح

ة الفترة مه في بدا   678.813.158    1.045.705.787      النقد وما في ح
ة الفترة مه في نها   758.643.562    809.765.225    28    النقد وما في ح
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  م.ع.م بنك فلسطین

ضاحات حول  ة إ ةالقوائم المال   المختصرة الموحدة المرحل
  2018حزران  30

  عــام .1

ة، في مدینة غزة في فلسطین، ل جِ سُ و  1960تأسس بنك فلسطین (البنك) عام  ة الفلسطین ات في السلطة الوطن لد مسجل الشر
ة مساهمة عامة محدودة تحت رقم ( ات لسنة 563200096شر موجب قانون الشر الته الالحقة.  1929)    وتعد

ه من  ي واحد للسهم 250یتألف رأسمال البنك المصرح  ة دوالر أمر مة إسم ق ملیون  200م زادته من عد أن ت ملیون سهم 
ة التي إنعقدت في  الهیئة العامةسهم وفقًا لقرار  ملیون دوالر  200مبلغ بلغ رأس المال المدفوع  .2018آذار  29غیر العاد

ي    .2017انون األول  31و 2018حزران  30 ما فيأمر

ة خالل عام    .2005تم إدراج أسهم البنك للتداول في سوق فلسطین لألوراق المال

ات الجارة واالعتمادات وقبول الودائع واألمانات  ع أعمال البنوك وتشمل هذه األعمال فتح الحسا ام بجم ات البنك الق من أهم غا
ًا.44الى ( اإلضافة) فرعًا 28وعددها ( وٕاقراض األموال من خالل فروعه المنتشرة في فلسطین ت ة  ) م اتب التمثیل بلغ عدد الم

ة للبنك  ة الخارج ة المتحدة واآلخالمرخصة من قبل سلطة النقد الفلسطین تبین أحدهما في مدینة دبي في دولة اإلمارات العر ر م
عة ( / ما بلغ عدد فروع البنك االسالمي العري في دولة تشیلي. ة تا تب14شر اإلضافة إلى م   .ین) فرعًا 

عة ( .2018حزران  30ما في  ) موظفاً 1.711في البنك (بلغ عدد موظ ات التا   . ) موظفاً 565بلغ عدد موظفي الشر

ة المختصرة من قبل مجلس إدارة البنك  ة المرحل ، وتم 2018آب  30بتارخ  )360رقم (خالل جلسته تم إقرار هذه القوائم المال
ة بتارخ   .2018تشرن األول  3الموافقة علیها وٕاقرارها من سلطة النقد الفلسطین

ةالتغیرات في أسس اإلعداد و  .2 اسات المحاسب   الس

  عداد اإلأسس 
ة  ةتم إعداد القوائم المال ة في  الموحدة المرحل ة الدولي  2018حزران  30المختصرة لفترة الستة أشهر المنته ار المحاس وفقًا لمع

ة.  )34(رقم  مات سلطة النقد الفلسطین ة" ووفقًا لتعل ة المرحل   "التقارر المال
  

ة  ةال تتضمن القوائم المال ة  الموحدة المرحل ة إلعداد القوائم المال ضاحات المطلو افة المعلومات واإل ة لموحدة االمختصرة  السنو
ة  جب قراءتها مع القوائم المال ما في الموحدة و ة للبنك  ذلك إن نتائج أعمال الستة أشهر  .2017انون األول  31السنو

ة في  ة التي ستنتهي في  2018حزران  30المنته الضرورة مؤشرًا على النتائج المتوقعة للسنة المال انون األول  31ال تمثل 
2018.  

  

ة  ةتم إعداد القوائم المال استثناء الموحدة المرحل ةالموجودات  وفقًا لمبدأ الكلفة  مة العادلة من خالل المال الدخل الشامل  ائمةق الق
مة العادلة من خاللو  الق ة  ة.الدخل  قائمة الموجودات المال ة المرحل مة العادلة بتارخ القوائم المال الق   التي تظهر 
  

ي الدوالرإن  ة األمر   العملة األساس للبنك. مثلوالذ  هو عملة إظهار القوائم المال
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ةالتغیرات في  اسات المحاسب   الس
ة المختصرة  ة المرحل عة في إعداد القوائم المال ة المت اسات المحاسب دامها إلعداد انت متفقة مع تلك التي تم استخ للبنكإن الس

الت على مع عض التعد ام البنك بتطبی  استثناء ق قة  ة في السنة السا ة الدو القوائم المال ةار التقارر المال ر امع) و 9رقم ( ل
ة ة الدول حت نافذة المفعول اع) 15رقم ( التقارر المال   :ما هو مبین أدناه 2018انون الثاني  1ارًا من توالتي أص

ة الدولي رقم ( ر المال ار التقار ة9مع  ) األدوات المال
ة الدولي رقم ( ار التقارر المال ار في 9قام البنك بتطبی مع ة بتارخ التطبی اإللزامي للمع انون الثاني  1) األدوات المال

ات نموذج 2018 م متطل الت الم، حیث قام البنك في ذلك التارخ بتقی ة التحو والتعد ة المتوقعة ومحاس تعلقة الخسائر اإلئتمان
ة. اس لألدوات المال ة الدولي رقم ( التصنیف والق ار التقارر المال ) الصادر عام 9قام البنك بتطبی المرحلة األولى من مع

ار في 2009 ان التطبی المبدئي للمرحلة األولى من المع   .2012انون الثاني  1. و

ة الدولي رقم ( ار التقارر المال ما یتماشى مع مع أثر رجعي و ار  قم البنك بتعدیل أرقام المقارنة. تم 9تم تطبی المع )، ولم 
ار في  أثر تطبی المع ة.  2018انون الثاني  1االعتراف   من خالل حقوق الملك

ة الدولي رقم ( ار التقارر المال ار التقارر  )9تتضمن النسخة المعدلة لمع ة. یتطلب مع ات المال ة تصنیف الموجودات والمطلو آل
ة الدولي رقم ( ة وخصائص 9المال ة بناًء على نموذج أعمال المنشأة إلدارة األصول المال ع الموجودات المال ) أن یتم تصنیف جم

ار التقا م أثر تطبی مع ة الدولي رقم (التدف النقد التعاقد لألصل المالي. قام البنك بتقی اس 9رر المال ) على تصنیف وق
ة لل ات المال ار في  بنكالموجودات والمطلو ار للمع . ال یوجد أ اختالف جوهر 2018انون الثاني  1بتارخ التطبی اإلج

ة الدولي رقم ( ار التقارر المال ة ناتج عن تطبی مع ات المال   ). 9لتصنیف الموجودات والمطلو

ة الدولي رقم (استبدلت  ار التقارر المال ة المعدلة لمع ة 9النسخة النهائ ار المحاس ة المتكبدة وفقًا لمع ) نموذج الخسارة اإلئتمان
ة 39الدولي رقم ( ة االعتراف وتسجیل الخسائر اإلئتمان اس، حیث تضمنت نموذجًا شامًال آلل ة: االعتراف والق ) األدوات المال

ة، عقود الضمان المالي، الودائع، والذمم المدینة، المتوقعة. تضمن المع ار نموذج أعمال ألدوات الدین، القروض، االلتزامات المال
ار التقارر  ة عند التطبی األولي لمع ة للموجودات المال ة متدن ة. في حال وجود مخاطر ائتمان إال أنه ال ینطب على أدوات الملك

ة الدولي رقم ( ل جوهر منذ االعتراف ) یتم اعت9المال ش ة أنها لم تتغیر  ار مخاطر االئتمان المتعلقة بهذه الموجودات المال
ة الدولي رقم ( ار التقارر المال ار 9األولي بها. وفقًا لمع رة مقارنة مع مع فترات م ة المتوقعة  الخسائر االئتمان ) یتم االعتراف 

ة الدولي رقم ( ة األدوات39المحاس اس. ) المال ة: االعتراف والق  المال

ة على أساس المرحلة ( ما هو موضح 3) والمرحلة (2) والمرحلة (1صنف البنك أدواته المال قة،  ة التدني المط ) وفقًا لمنهج
  أدناه:

اتها المبدئي والتي لم 1المرحلة ( – ل جوهر منذ اث ش ة  ة التي لم تزد مخاطرها االئتمان حدث علیها ): تشمل األدوات المال
ة المتوقعة على مد  قید مخصص تدني للخسائر االئتمان قوم البنك   شهرًا. 12تدني ائتماني منذ منحها. 

حدث علیها 2المرحلة ( – اتها المبدئي والتي لم  ل جوهر منذ إث ش ة  ة التي زادت مخاطرها االئتمان ): تشمل األدوات المال
قید مخصص  قوم البنك  ة.تدني ائتماني.  ة المتوقعة على مد عمر األداة المال  تدني للخسائر االئتمان

ة على مد العمر المتوقع 3المرحلة ( – قید مخصص تدني خسائر ائتمان قوم البنك  ًا.  ة ائتمان ة المتدن ): تشمل األدوات المال
ة.  لتلك األدوات المال

  
ة الدولي رقم ( ر المال ار التقار ة تطبی مع ات واالفتراضات المستخدمة في حساب ) األد9منهج ة: المدخالت، اآلل وات المال

ة المتوقعة  الخسائر اإلئتمان
ار من قبل  عین االعت ة ذات األثر الجوهر والتي تتطلب قدر عالي من اجتهادات اإلدارة والتي تم أخذها  س م الرئ إن المفاه

ار تتضمن ما یلي:   البنك عند تطبی المع
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ا م الز ة: تقی ة في المخاطر اإلئتمان  دة الجوهر
ة  ان هنالك زادة جوهرة للمخاطر اإلئتمان ما إذا  م ف ة على أساس نسبي. یتم تقی م الزادة الجوهرة في المخاطر اإلئتمان یتم تقی

ل  ة  ة في نها مقارنة مخاطر التعثر للعمر المتوقع لألداة المال قوم البنك  ة ممنذ تارخ نشأتها، حیث  ع مخاطر التعثر فترة مال
ات إدارة المخاطر المتوفرة لد البنك.  ة لعمل س م الرئ استخدام المفاه ة   عند نشوء األداة المال

ل منفصل لكل من التعرضات لمخاطر االئتمان  ش ل ثالثة أشهر و ة مرة واحدة  م الزادة الجوهرة للمخاطر اإلئتمان یتم تقی
ة فإنه یتم إعادة تصنیف األداة  ناء على ثالثة عوامل. إذا أشار أحد هذه العوامل إلى وجود زادة جوهرة للمخاطر اإلئتمان و

ة من المرحلة   : )2(ى المرحلة إل )1(المال
ة  .1 ة حدوث التعثر لألداة المال ة بناء على التغیر في احتمال اس الجوهرة في المخاطر اإلئتمان قام البنك بتحدید حدود لق

 مقارنة مع تارخ نشأتها. 
س وضع ال .2 ع ما  الت  م نتائج التغیر في مراحل التصنیف أو إجراء التعد ة لتقی ادة ز إضافة إلى استخدام عوامل نوع

ل أفضل.  ش ة   الجوهرة في المخاطر اإلئتمان
ة الدولي رقم ( .3 ار التقارر المال ة لألدوات 9یتضمن مع ة افتراضا بوجود زادة جوهرة في المخاطر اإلئتمان ) األدوات المال

ة التي تعثرت واستحقت ألكثر من   . اً یوم 30المال

ة. إن طرقة تحدید  )3(والمرحلة  )2(عتمد التغیر بین المرحلة  ة الفترة المال ما في نها ة متعثرة  انت األدوات المال على ما إذا 
ة الدولي ( ار التقارر المال ة وفقًا لمع ة وفقًا 9تعثر األدوات المال ) هي مشابهة لطرقة تحدید حدوث التعثر للموجودات المال

ة الدولي رقم ( ار المحاس ة: اال39لمع اس. ) األدوات المال  عتراف والق

و:  ة المتوقعة واستخدام أكثر من سینار  عوامل االقتصاد الكلي، األحداث المستقبل
ة المتوقعة وفقًا لمعلومات موثوقة  اإلضافة لألحداث المستقبل ة  ة واألوضاع الحال ار المعلومات التارخ عین االعت یجب األخذ 

ة المتوقعة لكل م اس الخسائر اإلئتمان ام عند ق ة المتوقعة یتطلب من إدارة البنك الق اس وتطبی المعلومات المستقبل رحلة إن ق
 اجتهادات جوهرة. 

ة حدوث التعثر وخسارة التعثر المفترضة واألثر عند التعثر والمدخالت المستخدمة في المرحلة   )2(والمرحلة  )1(إن احتمال
ة مصممالتسهالت و لمخصص تدني  الت اإلئتمان ة متغیرة (أو التغیر في عوامل االقتصاد الكلي) التمو ة بناًء على عوامل اقتصاد

المحفظة.  ة المتعلقة  المخاطر اإلئتمان اشر  ل م ش طة   والمرت
عوامل االقتصاد الكلي المتغیرة.  ة المتوقعة  ل سینارو من حاالت االقتصاد الكلي المستخدمة في حساب الخسارة اإلئتمان  یتم رط 

ة المتوقعة للمرحلة  التقدیراتإن  استخدام السیناروهات المرجحة  )2(والمرحلة  )1(المستخدمة في حساب الخسائر اإلئتمان
ة لالقتصاد الكلي   .المخصومة والتي تتضمن المعلومات المستقبل

تغیرات  م وأسعار الفائدة). إنعتمد السینارو األساسي على تنبؤات االقتصاد الكلي (مثل: الناتج المحلي واإلجمالي والتضخ
نة. تشتمل هذه السیناروهات  ة البدیلة المم ة سیتم إعدادها على أساس األوضاع االقتصاد الصعود والهبو في العوامل االقتصاد

ما تقتضي الحاجة لذلك.  ل سنو على األقل و ش ة   على تغیرات هبو إضاف
اس االحتماالت المرجحة وفقًا ألفضل ت م السیناروهات یتم ق ة. یتم تقی ة واألوضاع الحال ة التارخ االحتمال قدیر والمتعل 

ة المتوقعة.  ع المحافظ المعرضة للخسائر اإلئتمان ع السیناروهات لجم ل ثالثة أشهر. تطب جم  المرجحة 

 تعرف التعثر:
تف مع  م التغیر بین المراحل یتماشى و ة المتوقعة والمستخدم في تقی اس الخسائر اإلئتمان إن تعرف التعثر المستخدم في ق
ار، وهناك افتراض  ة لد البنك. التعثر غیر معرف من قبل المع ة الداخل تعرف التعثر المستخدم من قبل إدارة المخاطر اإلئتمان

أنه التوقف  یومًا فأكثر.  90عن الدفع لمدة  قابل للنقض 
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  العمر المتوقع: 
عتبرها البنك  ة المتوقعة والتي  ار أقصى مد للتدفقات النقد عین االعت األخذ  قوم البنك  ة المتوقعة،  اس الخسائر اإلئتمان عند ق
ارات  ارات الدفع المقدم، وخ ما فیها خ ة للعمر المتوقع، و ع التدفقات النقد ار جم عین االعت معرضة لمخاطر التدني. یتم األخذ 

عض التمدید. ی اس العمر المتوقع ل الت و تم ق ة المتجددة والتي ال یوجد لها تارخ سداد محدد بناء علالتسه الت اإلئتمان ى التمو
ن لإلدارة تجنبها. م   الفترة المعرض بها البنك لمخاطر االئتمان التي ال 

  إستخدام التقدیرات
ة الموحدةإن إعداد  ة القوائم المال اسات المحاسب الغ وتطبی الس ام بتقدیرات واجتهادات تؤثر في م  یتطلب من إدارة البنك الق

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

ات وعوامل متعددة لها  الضرورة على فرض ة  ورة مبن ة وأوقاتها. إن التقدیرات المذ ة المستقبل الغ التدفقات النقد هامة لتقدیر م
ة قد تختلف عن التقدیرات وذلك نتیجة التغیرات الناجمة  قن وأن النتائج الفعل ن أوضاع عدرجات متفاوتة من التقدیر وعدم الت

  وظروف تلك التقدیرات في المستقبل.
أن تقدیراتها ضمن  ة الموحدةفي إعتقاد إدارة البنك    معقولة ومفصلة على النحو التالي: القوائم المال

ةیتم مراجعة مخصص تدني  الت االئتمان الت والتمو ة. التسه هذا  ضمن األسس الموضوعة من قبل سلطة النقد الفلسطین
ة  البنكصنف و  ما هو موضح ل وفقاً  )3(والمرحلة  )2(والمرحلة  )1(المرحلة  على أساسأدواته المال قة،  ة التدني المط منهج

  أدناه:
ة التي لم )1(المرحلة  – ة تزد مخاطرها : تشمل األدوات المال ل جوهر االئتمان اتها المبدئي والتي لش حدث  ممنذ اث

ة المتوقعة على مد  البنكقوم تدني ائتماني منذ منحها.  علیها  شهرًا. 12قید مخصص تدني للخسائر االئتمان
ة التي )2( المرحلة – ة  زادت مخاطرها: تشمل األدوات المال ل جوهر االئتمان اتها المبدئي والتي ش علیها  حدثلم منذ إث

ة المتوقعة على البنكقوم ائتماني.  تدني ة.مد عمر األ قید مخصص تدني للخسائر االئتمان  داة المال
ًا. )3(المرحلة  – ة ائتمان ة المتدن ة على مد العمرمخصص قید  البنكقوم : تشمل األدوات المال  تدني خسائر ائتمان

ة المتوقع لتلك األدوات   .المال
ة الدولي رقم (نتج عن تطبی  ار التقارر المال ة الموحدةعلى ) 9مع ما في  القوائم المال  انخفاض 2018انون الثاني  1للبنك 

مبلغ    ما یلي: 20.056.419في األراح المدورة 

ة الدولي  ار المحاس مع
 )39رقم (

ة   ار التقارر المال مع
  )9الدولي رقم (

  

  التغیر
ي  ي   دوالر أمر ي    دوالر أمر   دوالر أمر

ة  )196.029( 570.586.963    570.782.992  أرصدة واستثمارات لد بنوك ومؤسسات مصرف
اشرة ة م الت ائتمان الت وتمو   )53.669.143( 2.464.921.397    2.518.590.540 تسه

الكلفة المطفأة ة   )1.267.679(  251.233.268    252.500.947 موجودات مال

 )7.117.961(  79.631.445   86.749.406  أخر موجودات 
ات الت  -أخر  مطلو ةتسه الت ائتمان  وتمو

الت  اشرةغیر وتمو   99.724.894   م
 

99.424.123 
 

)300.771( 
ة عامة اطي مخاطر مصرف  )35.439.810(   -    35.439.810  احت

مة العادلة اطي التغیر المتراكم في الق  )978.836( )819.268(    159.568  احت

 )20.056.419( 31.082.435    51.138.854 األراح المدورة



 

10  

ة الدولي رقم ( ار التقارر المال   ) االیرادات من العقود مع العمالء15مع
ة الدولي رقم ( ار التقارر المال ار المحاسبي الدولي رقم (15حل مع ة 11) بدًال من المع ار المحاس ) عقود اإلنشاءات ومع

ع إیرادات18الدولي رقم ( نطب على جم عقود العمالء، ما لم تكن هذه العقود في نطاق  ) االیرادات والتفسیرات ذات الصلة و
موجب  اإلیرادات الناتجة عن العقود مع العمالء.  ار الجدید نموذًجا من خمس خطوات لالعتراف  حدد المع  . المعاییر األخر

ة الدولي رقم ( ار التقارر المال مة تمثل المبلغ الذ تتوقع المنشأ15مع ق اإلیرادات  ل ة أن تحققه مقابل نق) یتم االعتراف 
م الخدمات إلى العمیل. ضاعة أو تقد  ال

ع الحقائ والظروف ذات الصلة عند تطبی خطوات  ار جم عین االعت ات استخدام التقدیرات، مع األخذ  ار من الشر یتطلب المع
ة ل التكالیف اإلضاف ة المتعلقة  ار المعالجة المحاسب حدد المع ما  اإلیراد.  اشرة لحصول على العقد والتكالیفاالعتراف   الم

طة بتنفیذ العقد.   المرت

ة الدولي رقم ( البنكقام  ار التقارر المال ة 15بتطبی مع ار التقارر المال أثر رجعي. إن أثر تطبی مع طرقة التطبی المعدل   (
ة 15الدولي ( ة المرحل   للبنك.الموحدة المختصرة ) غیر جوهر على القوائم المال

ة الموحدة .3  القوائم المال

ة  ةتمثل القوائم المال ما في  الموحدة المرحل عة  اته التا ة بنك فلسطین وشر ة لشر ة المرحل   .2018حزران  30القوائم المال

ة  عة التي تتمثل في تم توحید القوائم المال ات التا ة البنك اإلسالمي العري (البنك اإلسالمي العري) للشر ة الوساطة و شر شر
ة  ة الوساطة) وشر ة (شر ة  2000لألوراق المال ال بي) 2000لإلستثمار (شر ة  ال بي ألنظمة الدفع المسب (شر ة  ) وشر

ات  ات ونتائج أعمال البنك مع بنود موجودات ومطلو ل بند من موجودات ومطلو ع  ة للبنك على أساس تجم مع القوائم المال
ات عة ونتائج أعمال الشر ما بین البنك منذ تارخ اإلستحواذ التا ات الجارة والمعامالت ف افة أرصدة الحسا عاد  عد است  ،

عة. ات التا   والشر

ة  عة إن السنة المال ات التا ة للشر اسات الیتم عند الضرورة و  ،للبنكهي ذات السنة المال الت لتتواف الس عة في إجراء تعد مت
عة  ات التا ة مع السالشر    للبنك.اسات المحاسب

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

  ة ة الوســـــــاطة لألوراق المال ة لشـــــــر ســـــــان  27جتماعها الذ عقد بتارخ إفي أقرت الهیئة العامة غیر العاد على  2010ن
ي واحد للســــهم،  ة دوالر أمر مة إســــم ق ه إلى خمســــة مالیین ســــهم  ة المصــــرح  ر إجتماعها غیوفي زادة رأســــمال الشــــر

ــة على أن یتم دفع الزــادة في رأس المــال من قبل بنك  وافقــت الهیئــة 2017ــانون األول  2العــاد بتــارخ  العــامــة للشــــــــــــــر
ة. ة الالزمة لتســـجیل الزادة في رأس المال.  تم خالل الفترة فلســـطین لتضـــاف إلى أســـهمه الحال إســـتكمال اإلجراءات القانون

امل حصــته في هذه  الكامل لبنك فلســطین وقام بنك فلســطین بدفع  ة  ة مملو حت الشــر ة  .الزادةحیث أصــ نتج عن عمل
مبلغ  ي 337.392االستحواذ قید خسارة في األراح المدورة    .دوالر أمر

   

    

  بلد المنشأ

ة   ة الملك تتبرأس المال     نس عة الم ات التا   الشر
ي    %         دوالر أمر

      
حزران  30

2018    
انون  31

    2017األول 
حزران  30

2018    
انون  31

  2017األول 
  75.000.000    75.000.000    52.06   52.06    فلسطین    االسالمي العريالبنك 

ة الوساطة   3.560.000   5.000.000   87   100    فلسطین    *شر
ال بي ( ة   1.500.000   1.500.000    85    85    فلسطین    )Palpayشر

ة   100.000   100.000   100   100    فلسطین     2000شر
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ة .4   نقد وأرصدة لد سلطة النقد الفلسطین
  شمل هذا البند ما یلي:

  حزران  30  
2018    

  انون األول 31
2017  

ي   ي    دوالر أمر   دوالر أمر
 912.510.512  604.145.770  نقد في الصندوق 

ة:      أرصدة لد سلطة النقد الفلسطین
ات جارة وتحت الطلب  13.711.977  40.820.357  حسا

 29.760.225  21.156.558  ودائع ألجل تستح خالل فترة ثالثة شهور
ة ادل  5.007.052  10.420.874  ودائع ت

ات  اطي متطل  325.046.779  330.137.217  اإللزامي النقداالحت
  1.006.680.776  1.286.036.545 

ة رقم ( م سلطة النقد الفلسطین اطي إلزامي 2010/67یتعین على البنك وفقًا لتعم احت ة  ) االحتفا لد سلطة النقد الفلسطین
ة  افة ودائع العمالء. ال %9نقد بنس ة النقد سلطة تعمل من  ات هذه على فوائد دفع على الفلسطین اط ة االحت ة النقد ، اإللزام

موجب مات و ض ) یتم2/2012رقم ( التعل مة تخف الت القائم الرصید ق عض القدس مدینة في الممنوحة للتسه قبل  القطاعات ل
اطي احتساب . االحت   اإللزامي النقد

ات الجارة. ة فوائد على أرصدة الحسا ة للبنوك أ   ال تدفع سلطة النقد الفلسطین

ة النقد سلطة تدفع   .%1.70و %1.25تتراوح بین  ألجل الودائع على فوائد الفلسطین

ة واستثماراتأرصدة  .5   لد بنوك ومؤسسات مصرف
  شمل هذا البند ما یلي:

  حزران  30 
2018    

  انون األول 31
2017  

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

ات جارة  5.671.518  61.876  حسا
 56.262.820  32.587.896 ودائع تستح خالل فترة ثالثة أشهر فأقل

 32.649.772  61.934.338 
ة: ة خارج     بنوك ومؤسسات مصرف

ات جارة وتحت الطلب  138.149.679  176.607.132 حسا
 330.384.435  206.448.229 ودائع تستح خالل فترة ثالثة أشهر فأقل

 31.291.898  7.052.186 ثالثة أشهر تزد عن ودائع تستح خالل فترة 
 390.107.547  499.826.012 

    :ةإستثمارات لد بنوك إسالم
 3.000.000  5.000.000 إستثمارات تستح خالل فترة ثالثة أشهر 

 8.322.642   8.411.651  ثالثة أشهر  عن إستثمارات تستح خالل فترة تزد
 13.411.651  11.322.642  

ة المتوقعة  )2.300.000(  )2.518.714(  ینزل: مخصص الخسائر االئتمان
 433.650.256   570.782.992 
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ة المتوقعة ة على مخصص الخسائر االئتمان ما یلي ملخص الحر   :ةمصرفالمؤسسات البنوك و الرصدة لد على األ ف
  2018حزران  30 

  المجموع  3المرحلة  2المرحلة  1المرحلة   
ي   ي دوالر أمر ي دوالر أمر ي  دوالر أمر  دوالر أمر
 2.300.000  2.300.000  -  -  2018انون الثاني  1ما في الرصید 

ة رقم ( ة الدول ار التقارر المال   196.029  -  7.297  188.732  )9أثر تطبی مع
 2.496.029  2.300.000  7.297  188.732  )(معدل 2018انون الثاني  1ما في الرصید 

ة المتوقعة للفئاإل (األراح) صافي الخسائر   22.685  -  )6.641(  29.326  ترةتمان
ة الفترة   2.518.714  2.300.000  656  218.058   رصید نها

مة العادلة من خالل  .6 الق ة    قائمة الدخلموجودات مال
متها العادلة شمل هذا البند استثمارات في أسهم مدرجة في بورصة  ي  10.650.582فلسطین والتي بلغت ق دوالر أمر

ما في  9.214.445و ي    ، على التوالي.2017انون األول  31و 2018حزران  30دوالر أمر

الت  .7 الت تسه ةوتمو اشرة ائتمان   م
  شمل هذا البند ما یلي:

  حزران  30 
2018    

  انون األول 31
2017  

ي  يدوالر   دوالر أمر  أمر

 1.485.744.363  1.566.903.695 قروض
 366.786.369  356.507.818 جار مدین

شوف  99.382.830  82.057.714 طلب م
  40.350.033   38.741.977  طاقات ائتمان 

الت    561.953.285  650.409.373  تمو
 2.694.620.577  2.554.216.880 

 )7.364.755(  )8.927.678( معلقةوأراح  فوائد وعموالت
الت  الت مخصص تدني تسه اشرةوتمو ة م  )28.261.585(  )81.580.566( ائتمان

 2.604.112.333  2.518.590.540 
الت  ة على مخصص تدني التسه ما یلي ملخص الحر اشرة:ف ة الم الت االئتمان   والتمو

      2018حزران  30 

 3المرحلة  2المرحلة  1المرحلة  
 

  المجموع
  انون األول 31  

2017  
ي   ي دوالر أمر ي دوالر أمر ي  دوالر أمر ي   دوالر أمر   دوالر أمر

ة الفترة    -  -  السنة /الرصید في بدا
28.261.58

5  28.261.585  20.742.087  
ة  ار التقارر المال   -    53.669.143   -   35.318.425  18.350.718 )9قم (ر  الدوليأثر تطبی مع

ة الفترة     35.318.425  18.350.718  (معدلة) السنة /الرصید في بدا
28.261.58

5   81.930.728    20.742.087  
ة للفترة   8.506.067    308.244  21.353.372  )22.618.658(    1.573.530 / للسنة صافي الخسائر (األراح) االئتمان

عاد  ة مخصص إست الت وتموالت ائتمان تسه
 )663.510(   )867.430( )867.430(  -  -  تسنوا 6من ثر مضى على تعثرها أك

ه مقابل  الت مخصص تم شط الت وتمو تسه
ة معدومة   )533.195(    )1.313(  )1.313(  -  -  ائتمان

ة م عمالت أجنب  210.136   210.337 210.337  -  -  فرق تقی
ة الفترة  28.261.585    81.580.566  48.956.551   12.699.767   19.924.248  / السنة رصید نها
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ما یلي ملخص  ةف   المعلقة:والعموالت واألراح على الفوائد  الحر

  
  حزران  30

2018    
  األول انون  31

2017  
ي   ي    دوالر أمر   دوالر أمر

ة الفترة / السنة  6.638.986   7.364.755  الرصید في بدا
  4.601.729    3.194.082  السنة الفترة / معلقة خاللوأراح فوائد 

 )3.107.025(    )1.269.739(  استرداد فوائد معلقة 
عاد  ة مضى على تعثرها على معلقة وأراح  فوائداست الت ائتمان الت وتمو تسه

 )565.739(    )275.290(  سنوات 6أكثر من 
 )70.748(    )30.227(  فوائد معلقة تم شطبها 

 )132.448(    )55.903(  فروقات عملة
ة الفترة / السنة  7.364.755    8.927.678  الرصید في نها

 

ما  الت ف ة على مخصص تدني التسه الت یلي ملخص الحر اشرة التي مضى على تعثرها أكثر من والتمو ة الم   سنوات: 6االئتمان

  
  حزران  30

2018    
انون األول  31

2017  
ي   ي  دوالر أمر  دوالر أمر

ة   10.584.394  11.388.919   الفترة / السنةالرصید في بدا
 663.510  867.430  اإلضافات

  )136.142(  )26.450(   إسترداد مخصص تدني 
ه    )8.623(   )8.010(   مخصص تم شط

 285.780  )241.758(   فروقات عملة
ة الفترة / السنة  11.388.919  11.980.131   الرصید في نها
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ة موجودات .8 مة العادلة من خالل الدخل الشامل  مال  الق

 

 
أسهم مدرجة في 
ة  أسواق مال

 محافظ
 استثمارة

ة غیر موجودات مال
مدرجة في أسواق 

ة  المجموع   مال
ي  ي دوالر أمر ي دوالر أمر ي دوالر أمر  دوالر أمر

ران  30        2018حز
  14.429.637    4.920.194   2.441.950  7.067.493  محلي
  19.281.322    280.622   -   19.000.700  أجنبي

  26.068.193  2.441.950   5.200.816    33.710.959  
     2017انون األول  31

  13.585.691    4.952.233   1.379.240  7.254.218  محلي
  20.612.015    282.595   -   20.329.420  أجنبي

  27.583.638   1.379.240   5.234.828    34.197.706 
  

ما یلي: مة العادلة  اطي الق ة على إحت انت الحر  لقد 
  حزران  30  

2018    
  انون األول 31

2017  
ي   ي    دوالر أمر   دوالر أمر

ة الفترة / السنة   )297.057(    159.568  الرصید في بدا
ة الدولي رقم (أثر  ار التقارر المال   -    )978.836(  )9تطبی مع

ة الفترة / السنة   )297.057(    )819.268(  (معدلة) الرصید في بدا
مة العادلة   850.379    )1.466.421(  التغیر في الق

اشرة في األراح المدورة ة مثبتة م ع موجودات مال   )393.754(    -  ب
ة الفترة / السنة   159.568    )2.285.689(  الرصید في نها
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الكلفة المطفأة  .9 ة   موجودات مال
الكلفة المطفأة ما یلي: ة    تشمل الموجودات المال

الك ة  ة المتوقعة للموجودات المال ة الحاصلة على مخصص الخسائر االئتمان ما یلي: لإن الحر   فة المطفأة هي 
  2018حزران  30 

  المجموع  3المرحلة  2المرحلة  1المرحلة   
ي   ي دوالر أمر ي دوالر أمر ي  دوالر أمر  دوالر أمر
 1.263.425  1.263.425  -  -  2018انون الثاني  1ما في 

ة رقم ( ة الدول ار التقارر المال  1.267.679  -  26.830  1.240.849  )9أثر تطبی مع
 2.531.104  1.263.425  26.830  1.240.849  (معدلة) 2018انون الثاني  1ما في 
ة المتوقعة للفئاإلالخسائر  )األراح(صافي    )162.900(   -  18.918  )181.818(  ترةتمان

ة الفترة   2.368.204  1.263.425  45.748  1.059.031  رصید نها

ات ستثمارإ .10 فة  في شر  حل
م اتف ما في  ا یلي تفاصیل اإلستثمار في الشر فة    :2017انون األول  31و 2018حزران  30الحل

ما یلي حصة البنك من إیرادات ونتائج أعمال  فة:ات شرالف  الحل

 

 

  
أذونات خزنة 

ة وم  ح

ة  سندات مال
مدرجة في أسواق 

ة    مال

ة  سندات مال
غیر مدرجة في 
ة ة    أسواق مال وك إسالم   ص

 
مخصص الخسائر 
ة المتوقعة  المجموع  اإلئتمان

ي   ي دوالر أمر ي دوالر أمر ي  دوالر أمر ي دوالر أمر ي دوالر أمر  دوالر أمر
          2018حزران  30

  15.072.514   )4.846(   -   6.910.000  -  8.167.360    محلي
 234.862.705   )2.363.358(   30.513.425   - 133.795.358  72.917.280   أجنبي

   81.084.640  133.795.358 6.910.000   30.513.425   )2.368.204(   249.935.219 
      2017انون األول  31

  10.295.031   -   -   6.910.000  -  3.385.031   محلي
 242.205.916   )1.263.425(   27.513.425   - 135.946.797  80.009.119   أجنبي

   83.394.150  135.946.797 6.910.000   27.513.425   )1.263.425(   252.500.947 

  

 بلد
  المنشأ

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

    
حزران  30

2018    
انون  31

   2017األول 
حزران  30

2018    
انون األول  31

2017 
ة  ة واالستثمار أشر  4.580.608  4.616.286    21    21    فلسطین  براج للتنم

ة لنقل األموال ة الفلسطین ات والم الشر قتن
ة  645.378  749.988    30    30    فلسطین  الثمینة والخدمات المصرف

              5.366.274  5.225.986 

  حزران 30
2018  

  حزران 30
2017 

ي  يدوالر  دوالر أمر  أمر

  120.509   140.288   نتائج أعمال
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ع تحت التنفیذ .11  مشار
ة على المشارع تحت و شمل هذا البند أعمال إنشاء  ما یلي تفاصیل الحر ع وتحسینات لفروع البنك الجدیدة، ف تشطیب وتوس

ع وتحسینات مأجور وأعمال التنفیذ،  ة على تشطیب وتوس ما یلي الحر    التنفیذ: المشارع تحتللبنك اإلسالمي العري. ف

  حزران 30 
2018   

  انون األول 31
2017 

ي  ي دوالر أمر  دوالر أمر
ة الفترة   8.522.483  7.145.893  السنة /الرصید في بدا
  5.782.927  3.005.686  السنة /إضافات خالل الفترة 

 )7.159.517(  )2.424.252(  محول إلى ممتلكات وآالت ومعدات
ة الفترة   7.145.893  7.727.327 السنة /الرصید في نها

ما في  مبلغ 2018 حزران 30إن الكلفة المتوقعة الستكمال المشارع تحت التنفیذ  ي 3.152.639 تقدر    .دوالر أمر

 موجودات غیر ملموسة .12
  شمل هذا البند ما یلي:

  حزران 30 
2018   

  انون األول 31
2017 

ي  ي دوالر أمر  دوالر أمر
 9.449.173  9.294.585  برامج الحاسب اآللي

 3.774.558  3.774.558  شهرة 
 13.069.143  13.223.731 

 موجودات أخر  .13
  شمل هذا البند ما یلي:

  حزران 30 
2018   

  انون األول 31
2017 

ي  ي دوالر أمر  دوالر أمر
ات مقاصة   31.266.580  46.803.157 ش

عة *أراح  ة تا م غیر متحققة من عقود المواعدات لشر   18.033.518   7.419.961  تقی
عة  ة تا   9.705.511   10.497.718  ذمم مدینة وسلف ومصارف مؤقتة لشر

 10.796.990  17.397.590 دفعات مقدمة 
 4.848.562  4.638.444 فوائد وعموالت وٕایرادات مستحقة 

ة ومطبوعات  2.634.007  2.197.581 مخزون قرطاس
ة دخل ات ضر ضاح  سلف   -   1.605.369  )19(إ

  1.626.928  1.626.928 موجودات آلت ملكیتها وفاء لدیون 
ة مؤجلة   2.085.772   2.154.279  موجودات ضرب

ات مدینة أخر   6.053.538  10.910.471 حسا
 105.251.498  87.051.406 

عة مخصص تدني عقود مواعدات ة تا   )302.000(   )7.419.961( * لشر
 97.831.537   86.749.406 
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العمالت األجنب  * م المراكز المفتوحة  عةبلغت ق ة التا ما في  192.261.530 ة لد الشر ي  . 2018حزران  30دوالر أمر
مبلغ  م هذه المراكز المفتوحة ذمم وأراح غیر متحققة  ي. بلغ  7.419.961نتج عن تقی مخصص تدني عقود دوالر أمر

ة مقابل هذه العقود  7.419.961على هذا المراكز  المواعدات ي. بلغت التأمینات النقد دوالر  8.417.674دوالر أمر
ما في  ي  ة على مخصص تدني عقود المواعدات: .2017انون األول  31أمر ما یلي ملخص الحر   ف

  

  2018حزران  30 
  المجموع  3المرحلة  2المرحلة  1المرحلة   
ي   ي دوالر أمر ي دوالر أمر ي  دوالر أمر  دوالر أمر
  302.000   302.000  -  -  2018انون الثاني  1ما في 

ة الدولي رقم ( أثر ار التقارر المال   7.117.961   -  7.117.961  -  )9تطبی مع
  7.419.961   302.000  7.117.961  -  (معدلة) 2018انون الثاني  1ما في 

ة المتوقعة للفترةئصافي الخسائر اإل   -   -  -  -  تمان
ة الفترة   7.419.961   302.000  7.117.961  -  رصید نها

ة .14  ودائع سلطة النقد الفلسطین
  شمل هذا البند ما یلي:

  حزران  30  
2018    

  انون األول 31
2017  

ي   ي    دوالر أمر   دوالر أمر
 213.083.433   200.649.485  ودائع ألجل تستح خالل فترة ثالثة شهور

ة ادل   78.134.140   -  ودائع ت
 5.000.000  9.922.710  ودائع جارة

  210.572.195  296.217.573 

ة .15  ودائع بنوك ومؤسسات مصرف
 شمل هذا البند ما یلي:

 

ات جارة   حسا

  وتحت الطلب

ودائع ألجل تستح 
 ثالثة أشهرخالل 

ودائع ألجل تستح  
فترة تزد عن خالل 

 المجموع  ثالثة أشهر

ي  ي  دوالر أمر ي  دوالر أمر ي  دوالر أمر  دوالر أمر

ران  30        2018حز

 11.105.208  2.975.000   8.130.208   - محلي
 63.287.350  -  63.287.350  - أجنبي

 -   71.417.558   2.975.000  74.392.558 
       2017انون األول  31

 48.917.675  -  48.917.675  - محلي
 101.317.183  -  80.931.314  20.385.869 أجنبي

 20.385.869  129.848.989  -  150.234.858 
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  ودائع العمالء .16
  حزران  30 

2018    
  انون األول 31

2017  
ي  ي  دوالر أمر  دوالر أمر

     العمالءودائع 

ات جارة وتحت الطلب  1.459.066.081  1.368.919.542  حسا
 804.490.541  807.586.010 ودائع التوفیر

 773.181.235  762.966.030 ودائع ألجل وخاضعة إلشعار
ات  36.568.995  11.585.596 دائنة مؤقتاً  –مدینة  حسا

 2.951.057.178  3.073.306.852 
ات االستثمارات المطلقةحقوق أصحاب    حسا

  325.451.212   327.658.444 توفیرالودائع 
  160.043.798   184.332.632 ودائع ألجل

 511.991.076   485.495.010  
 3.463.048.254   3.558.801.862  

ةت .17  أمینات نقد
  حزران 30    

2018    
  انون األول 31

2017  
ي     ي    دوالر أمر   دوالر أمر

الت  الت تسه اشرةوتمو ة م  147.531.253  142.668.177    ائتمان
الت  الت تسه اشرةوتمو ة غیر م  33.334.797  36.941.977    ائتمان

 28.963.878  28.689.567   أخر 
    208.299.721  209.829.928 

 قرض مساند .18
عها بتارخ  2016عام حصل البنك خالل  ة تم توق موجب اتفاق ة  2016حزران  20على قرض 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  2021ول انون األ 15سنوات فترة سماح، و حزران  15و

معدل 2026 ة  ة فائدة سنو ستح على القرض نس انون  15بتارخ  بدأتتسدد على أساس نصف سنو  %7.52. هذا و
  . 2016األول 

ار  30وقع البنك بتارخ  مة  2017أ ة وعلیها تمت زادة ق ل الدول ة مع مؤسسة التمو ة قرض إضاف مبلغ القرض المسانإتفاق د 
ح  25 ص ي ل ة القرض المساند المشار الیها أعاله. 75ملیون دوالر أمر ي، بنفس شرو إتفاق   ملیون دوالر أمر
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  مخصصات الضرائب .19
ة على حساب مخصصات الضرائب  انت الحر ة في  خالللقد  ة سنةالو  2018حزران  30الفترة المنته انون  31في  المنته

  ما یلي: 2017 األول
  حزران 30  

2018    
انون األول  31

2017 

ي   ي    دوالر أمر   دوالر أمر
ة الفترة / السنة  6.519.249  11.127.197  رصید بدا

 19.209.390  9.931.189  / السنةخالل الفترة  إضافات
  )14.601.442(  )20.489.591(  الفترة / السنةخالل المسدد 

ة الفترة /   11.127.197  568.795   السنةرصید نها
ضاح  ة دخل (إ ات ضر   -   1.605.369  )13سلف

  2.174.164   11.127.197 
 

ما یلي تفاصیل مخصص الضرائب    :لسنةللفترة / لف
  حزران 30  

2018    
انون األول  31

2017 

ي   ي    دوالر أمر   دوالر أمر
ون المخصص   19.838.635  11.106.676  لسنةللفترة / لالم

ة ع ة تشج   )864.319(   )1.271.428(  خصومات ضرب
 18.974.316  9.835.248  لسنةللفترة / ل الظاهر في قائمة الدخل مصروف الضرائب

التخصص للضرائب وفقًا للقوانین السارة المفعول قوم  قانون البنك  قانون  2017) لسنة 22رقم (والتي تتضمن القرار  والقرار 
لفي الضرائب في ، 2007) لسنة 18والمرسوم الرئاسي رقم ( 2017) لسنة 10رقم ( م ة خاصة  والتي تتعل بإعفاءات ضرب

ونة حتى عام الضرائب  اتإن مخصص. قطاع غزة  .نتائج أعمال فروع البنك في قطاع غزةال تشمل ضرائب على  2016الم
ة الدخل على نتائج أ  ونة ضر ار تشمل مخصصات الضرائب الم وفقًا  2017عمال فروع البنك في قطاع غزة ابتداًء من شهر أ

قانون رقم ( مة المضافة على 2017) لسنة 10للقرار  ة الق ما تشمل ضر اًء من ابتد نتائج أعمال فروع البنك في قطاع غزة، 
قانون رقم ( 2017انون األول  31   .2017) لسنة 22وفقًا للقرار 

  

مة المضافة عن نتائج اعمالالى البنك توصل یلم  ة الق ة الدخل وضر ة مع دائرة ضر ة نهائ وحتى  2013ن م ه لألعوامتسو
م االقرار  ، علماً 2017 ان قد قام بتقد ة.  ةالضرب اتأن البنك  ة للضرائب التي قخالل المدة القانون الغ الفعل د تدفع إن الم

ة مع  ة ائرالدو تعتمد على نتائج المخالصات النهائ   .الضرب
  

ة الدخل  ة لضر ة القانون مة المضافة %15بلغت النس ة الق ة لضر ة القانون ما بلغت النس ما في  16%،  حزران  30وذلك 
قانون رقم (2018 ام القرار  قانون رقم ( 2014) لسنة 4. استنادًا ألح ة الدخل،  2011) لعام 8شأن تعدیل القرار  شأن ضر

ة ال ة فإن ضر ل المشارع الصغیرة والمتوسطة تستوفى بنس  من تلك األراح. %10دخل على األراح الناجمة عن تمو
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ات أخر  .20  مطلو
  شمل هذا البند ما یلي:

  حزران 30 
2018    

انون األول  31
2017  

ي  ي  دوالر أمر  دوالر أمر
ة ة مع سلطة النقد الفلسطین  4.320.701  34.662.655 أرصدة تحت التسو

عة ة تا م غیر متحققة من عقود المواعدات لشر   18.033.518  7.419.961  خسائر تقی
 10.085.091  6.096.422  مستحقةضرائب 

ة مصدقة  ات بن  22.353.383  13.660.663 ش
ة غیر مدفوعة   6.109.639  7.022.336 توزعات أراح نقد

  8.532.771  6.159.817 أمانات مؤقتة 
 9.528.409  10.231.668 مستحقة غیر مدفوعة وأراح فوائد 

ات اإلستثمار المطل   933.189  974.954 عائد أصحاب حسا
 685.989  1.124.240 المستح لصندوق إدخار الموظفین 

افأة أعضاء مجلس اإلدارة مستحقة الدفع  1.175.000  110.000 م
عة ات تا  2.119.435  2.551.647 ذمم عمالء شر
ة مؤجلة ات ضرب   1.894.634  2.034.194 مطلو

  13.953.135  16.970.042 أخر 
 109.018.599  99.724.894 

  عالوة إصدار .21
  نتجت عالوة اإلصدار مما یلي:

ام بنك فلسطین بإصدار  - ة للبنك التجار الفلسطیني من خالل ق سهمًا من  10.008.685االستحواذ على المحفظة البن
ضاح  اسهمه لمساهمي البنك التجار الفلسطیني الغة )2(إ ي الفرق  15.813.723. تمثل عالوة اإلصدار وال دوالر أمر

الغة  2.58بین سعر تداول األسهم والتي بلغت  ة وال متها األسم ي للسهم وق ي للسهمواحد دوالر أمر ك وفقًا ، وذلدوالر أمر
ة للبنك بتارخ الهیئة العامة غیر العا هأقرتلما   .2016آذار  25د

مساهمة  - شرك إستراتیجي للبنك  ة  ل الدول عادل  %5إدخال مؤسسة التمو سهمًا  4.070.239من رأسمال البنك أ ما 
مة ( ق ي للسهم وعالوة إصدار  ة مقدارها واحد دوالر أمر مة إسم مجموع عالوة 2.06ق ي للسهم الواحد،  ) دوالر أمر

ي 8.384.692ا إصدار قدره حزران  15مجلس إدارة البنك في جلسته التي انعقدت في  هأقر  ، وذلك وفقًا لمادوالر أمر
2008.  

ي للسهم وعالوة  13طرح  - ة مقدارها واحد دوالر أمر مة إسم ق ملیون سهم لإلكتتاب الثانو مقصورًا على مساهمي البنك فقط 
مة ( ق ي للسهم، 0.05إصدار  ي 650.000مجموع عالوة إصدار قدرها ) دوالر أمر  هأقرت، وذلك وفقًا لما دوالر أمر

ة للبنك في جلستها التي انعقدت في  سان  6الهیئة العامة غیر العاد   .2007ن
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ات .22 اط  اإلحت

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

قة موافقة إال المساهمین على ار حیث النقد سلطة من مس اطي اإلج قم البنك بإقتطاع اإلحت ة. لم  ة أن هذه القوائم ا الفلسطین لمال
ة.   الموحدة مرحل

ار  اطي إخت  إحت
ار خالل  اطي إخت عة بإقتطاع إحت ات التا عة. لم تقم الشر ات التا ار ما یتم إقتطاعه من قبل الشر اطي اإلخت مثل اإلحت

  الفترة.

ة عامة اطي مخاطر مصرف   إحت
ة رقم ( مات سلطة النقد الفلسطین اطي المخاطر الذ تم اقتطاعه وفقًا لتعل مة إحت ة 6/2015مثل هذا البند ق من  %1.5) بنس

ة الت االئتمان الت والتمو الت  التسه عد طرح مخصص تدني التسه اشرة  التالم الت من  %0.5واألراح المعلقة و التسه التسه
ة الت االئتمان ة رقم ( غیر والتمو م سلطة النقد الفلسطین اشرة. وفقًا لتعم ة 53/2013الم اطي مخاطر مصرف ن إحت )، ال یتم تكو

ةعامة مقابل  الت االئتمان الت والتمو قت علیها الشرو  التسه اشرة الممنوحة للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة في حال انط الم
م. ال یجوز التصرف بهذا االحت ةالواردة في التعم قة من سلطة النقد الفلسطین موافقة مس خالل  البنكقام  .اطي أو توزعه إال 

ة الدولي رقم ( 2018عام  ار التقارر المال ار من 9بتطبی مع ما  استخدامخالل ) وتسجیل أثر المع اطي  حساب هذا االحت
ة وف المرحلتین األولى والثان ة المتوقعة الخاصة  الخسائر االئتمان ة رقیتعل  مات سلطة النقد الفلسطین   ).2/2018م (قًا لتعل

ة ات دور اطي تقل   إحت
مة  اطيمثل هذا البند ق ة رقم  احت مات سلطة النقد الفلسطین ة  )6/2015(المخاطر الذ تم اقتطاعه وفقًا لتعل من  %15بنس

العمل  طة  م رأسمال المصرف ولمواجهة المخاطر المح ة لتدع  أن قبل االقتطاع هـذا وقف یجوز المصرفي. الاألراح الصاف
الغ مجموع یبلغ اطيأ جزء من  استخدامال یجوز  مال البنك المدفوع.رأس من %20 عادل ما الحساب لهذا المتجمعة الم  احت

ة.  قة من سلطة النقد الفلسطین موافقة مس ضه على أ وجه إال  ات الدورة أو تخف ي هذا الحساب فهذا وقد بلغ المتجمع التقل
عادل  ه تم وقف اإلقتطاع %20ما  ة رقم  2018تم خالل عام  .من رأسمال البنك وعل مات سلطة النقد الفلسطین اصدار تعل

المخاطر تقررها سلطة 1/2018( ة من األصول المرجحة  نس ه  ات الدورة، حیث سیتم احتسا اطي التقل شأن احتساب احت  (
ة تتراوح  ة لعام %2.5-%0بین (النقد الفلسطین من األصول المرجحة  %0.57حیث تكون  2018). تم تحدید هذه النس

ة. ة الموحدة مرحل ون هذه القوائم المال ات الدورة  اطي التقل اقتطاع احت قم البنك    المخاطر. لم 

عات أراح .23  توز
ة أقرت الهیئة العامة للبنك في جلستها  مبلغ  2018آذار  29التي إنعقدت في العاد ي  27.000.000توزع أراح  دوالر أمر

ملكه من أسهم البنك 2017عن نتائج أعمال البنك لعام  ة ما  ٌل بنس ة على مساهمي البنك    .أراح نقد

ة أقرت الهیئة العامة للبنك في جلستها  سان  6التي إنعقدت في العاد مبلغ  2017ن ي  25.351.129توزع أراح  دوالر أمر
ي  4.991.315وذلك بواقع  2016نتائج أعمال البنك لعام  عن ي  20.359.814وأسهم توزعات دوالر أمر دوالر أمر

ملكه من أسهم البنك ة ما  ٌل بنس ة على مساهمي البنك  ما قام أراح نقد عة) و (شرمن البنك اإلسالمي العري ٌل .  ة تا
عة) بتوزع أشر  ة تا مبلغ راح ة الوساطة (شر ي و 6.000.000خالل الفترة  ي، على التوالي،  311.000دوالر أمر دوالر أمر

طرة من هذه االراح مبلغ  لغت حصة الجهات غیر المس ي. 2.920.726و   دوالر أمر
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ة .24  صافي أراح موجودات مال

ما یلي:   إن تفاصیل هذا البند هي 
ة في     حزران 30للستة أشهر المنته
 2018  2017 

ي  ي دوالر أمر  دوالر أمر
ة   2.561.207  2.434.427  عوائد توزعات موجودات مال

ة  ع موجودات مال  )28.227(  )226.048(  الكلفة المطفأةخسائر ب
مة العادلة من خالل قائمة  الق ة  م موجودات مال خسائر غیر متحققة من تقی

 20.957 الدخل
 

)423.249( 
 )323.604(  )371.899(  إستثماراتعمولة إدارة 
 1.857.437  1.786.127 

ة أخر  .25  مصارف تشغیل
ة في     حزران 30للستة أشهر المنته
 2018  2017 

ي  ي دوالر أمر  دوالر أمر
 4.609.722  5.122.383 صندوق ضمان الودائع 

 2.929.872  2.831.468 برد وفاكس وهاتف
مات انة وترم  2.057.605  2.329.912 ص

 2.153.196  2.280.472 االیجارات 
 1.082.481  2.149.637 مصارف نقل النقد

ة وٕاعالن   3.069.055  2.050.431 دعا
ة  ةمسؤول  1.232.010  1.263.562  اجتماع

ة   775.122  994.371 مصارف مهن
ة ومطبوعات  853.858  880.878 قرطاس

اه  742.277  817.071 هراء وم
 498.565  643.804 محروقات 
 843.447  617.796 اشتراكات

ص   722.357  617.120 رسوم ترخ
 564.506  592.990 رسوم تأمین 

افأة ومصارف أعضاء مجلس اإلدارة   173.850   388.500  م
 544.480  248.441 مصارف سفر وندوات

افة وحفالت   209.943  197.991 مصارف ض
ارات  125.569  111.841 مصارف س

ات  اعة دفاتر الش  103.259  70.093 ط
 1.964.078  3.039.062 متفرقة 

 27.247.823  25.255.252 
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ة .26  غرامات سلطة النقد الفلسطین
ة  عة مثل هذا البند غرامات مفروضة من سلطة النقد الفلسطین ة تا   السنة:فترة الخالل على البنك وشر

  حزران 30 
2018 

ي   دوالر أمر

عةغرامة نتیجة مخالفة  ة تا مات الخاصة للقوانین  شر  28.290  التعرف على العمالء.والتعل
عةغرامة نتیجة مخالفة  ة تا ام المادة رقم ( شر ما یتعل 9/2010) من قانون رقم (49و46ألح ) ف

انات المستلمة للنصف األول  انات المستلمة  2017من عام الكشوفات والب حیث تبین عدم دقة الب
  15.000 وعدم التجاوب السرع في معالجة األخطاء.

التعرف على العمالء. مات الخاصة   14.104 غرامة نتیجة مخافة البنك للقوانین والتعل
ات البند رقم ( متطل مات رقم 4غرامة لعدم إلتزام البنك  ما 02/2017() من المادة خامسًا من التعل ) ف

سبب الفقدان أو الخالف التجار عل ات الموقوفة  ات ن ىیخص تكرار خطأ التصرح عن الش ظام الش
 10.000 المعادة.

عةغرامة نتیجة تأخر  ة تا ة شر ة حساب سلطة النقد الفلسطین  9.300 .في تغذ
م رقم ( ات التعم متطل ة ) بخصوص ق82/2016غرامة لعدم إلتزام البنك  شأن آل رار مجلس الوزراء 

ل. ات والتبرعات والمنح والتمو ة الموافقة على اله ات غیر الرح  5.000 منح الشر
مات رقم ( عًا من التعل ات البند رقم (أ) من المادة سا متطل ما 06/2012غرامة لعدم إلتزام البنك  ) ف

ات الصرافین.  5.000 یخص إدارة حسا
ام  عةغرامات نتیجة ق ة تا ة وطلب تصنیف  شر اإلفصاح عن معلومات خاطئة لسلطة النقد الفلسطین

 555 .العمیل
 87.249 

ة والمخفضة للسهم من رح الفترة .27   الحصة االساس
  حزران 30  

2018    
  حزران 30

2017  
ي   ي    دوالر أمر   دوالر أمر

  22.776.204    23.102.877  رح الفترة العائد لمساهمي البنك
  سهم    سهم  

تتب بها خالل الفترة   200.000.000    200.000.000  المتوسط المرجح لعدد األسهم الم

  
  

ي     دوالر أمر
  

ي   دوالر أمر
ة والمخفضة للسهم من رح الفترة   0.11    0.12  الحصة األساس
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مه .28  النقد وما في ح
ة  مه الظاهر في قائمة التدفقات النقد ةیتكون النقد وما في ح ز المالي  الموحدة المرحل الغ المبینة في قائمة المر لموحدة امن الم

ة   ما یلي: المرحل
  حزران 30  

2018    
  حزران 30

2017  
ي   ي    دوالر أمر   دوالر أمر

ة 1.038.356.492  1.006.680.776  نقد وأرصدة لد سلطة النقد الفلسطین

  ضاف: 
ة   557.653.333  433.650.256  أرصدة لد بنوك ومؤسسات مصرف

  1.440.331.032  1.596.009.825
  ینزل:

  )17.898.000(   )7.052.186( ثالثة أشهر تزد عن ودائع تستح خالل فترة 
ة  إستثمارات   )8.322.642(   )8.411.651(  هرأش ثالثة عن تزد فترة خالل تستحلد بنوك إسالم

ة ودائع سلطة النقد  )292.575.198(  )210.572.195( الفلسطین
ة   )196.829.667(  )74.392.558( ودائع وأرصدة البنوك والمؤسسات المصرف

اطي االلزامي ات االحت  )321.740.756(  )330.137.217( متطل
  809.765.225  758.643.562 

  معامالت مع جهات ذات عالقة .29
عة عتبر البنك  ة التا سیین والشر ا و أعضاء مجلس االدارة و و المساهمین الرئ ة اإلدارة العل ات أ طرون عشر لیها أو لهم القدرة س

الت  /الفترة  تمت خالل جهات ذات عالقة. على التأثیر بها الت السنة معامالت مع هذه الجهات تمثلت في ودائع وتسه وتمو
ة ما یلي: ائتمان   ممنوحة 

  
   

  2018حزران  30  

فة  ات حل   شر

  
  مساهمون 
سیون    رئ

أعضاء مجلس 
اإلدارة واإلدارة 

ة *  التنفیذ  أخر

  

  المجموع
ي  ي   دوالر أمر ي  دوالر أمر ي  دوالر أمر ي   دوالر أمر  دوالر أمر

ز المالي           :الموحدة بنود قائمة المر
ة الت ائتمان الت وتمو  59.099.408   20.384.405  37.350.233  -    1.364.770 اشرةم تسه

 60.928.409   16.037.003  44.590.177  -    301.229 ودائع 
  75.000.000    -   -   75.000.000    -  قرض مساند

افأة أعضاء مجلس اإلدارة   110.000   -   110.000   -    -  م
          إلتزامات محتملة:

 958.160  334.993  623.167  -    - فاالت
  -   -   -   -    -  إعتمادات

 11.666.498  10.076.811  1.589.687  -  -  سقوف غیر مستغلة
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  2017انون األول  31  

فة  ات حل   شر

  
  مساهمون 
سیون    رئ

أعضاء مجلس 
اإلدارة واإلدارة 

ة *  التنفیذ  أخر

  

  المجموع
ي  ي   دوالر أمر ي  دوالر أمر ي  دوالر أمر ي   دوالر أمر  دوالر أمر

ز المالي           :الموحدة بنود قائمة المر
الت  الت وتمو تسه

ة اشرة ائتمان    1.472.807 م
-    

14.094.720  21.034.790 
  

36.602.317 
 43.173.012   35.209.620  7.649.640    -   313.752 ودائع 

  75.000.000    -   -    75.000.000   -  قرض مساند
افأة أعضاء مجلس  م

  -  اإلدارة
  

-   110.000   -   1.175.000  
          إلتزامات محتملة:

 1.099.503  590.134  509.369    -   - فاالت
 216.027   216.027   -    -   -  إعتمادات

  13.830.225   12.579.168  1.251.057    -  -  سقوف غیر مستغلة

  2018حزران  30  

فة  ات حل   شر

  
  مساهمون 
سیون    رئ

أعضاء مجلس 
اإلدارة واإلدارة 

ة *  التنفیذ  أخر

  

  المجموع
ي  ي   دوالر أمر ي  دوالر أمر ي  دوالر أمر ي   دوالر أمر  دوالر أمر

          :الدخل الموحدةبنود قائمة 
  2.711.494   841.032  1.765.308  -    105.154 فوائد وعموالت مقبوضة
 3.353.656   14.197  270.516  3.068.943    - فوائد وعموالت مدفوعة

  2017حزران  30  

فة  ات حل   شر

  
  مساهمون 
سیون    رئ

أعضاء مجلس 
اإلدارة واإلدارة 

ة *  التنفیذ  أخر

  

  المجموع
ي  ي   دوالر أمر ي  دوالر أمر ي  دوالر أمر ي   دوالر أمر  دوالر أمر

          :الموحدةالدخل بنود قائمة 
 1.051.541   822.010  190.527  -    39.004 فوائد وعموالت مقبوضة
 2.022.345   117.720  7.559  1.897.066    - فوائد وعموالت مدفوعة
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ة االدارة غیر من وموظفین الفروع مدراء أخر  بند یتضمن * سیین غیر ومساهمین وأقارهم التنفیذ  یتم ما سبح وذلك رئ

ة طةللس عنه اإلفصاح   .النقد الفلسطین
الت  – ل صافي التسه الت ش ما فيوالتمو اشرة الممنوحة لجهات ذات عالقة  ة الم  31و 2018حزران  30 االئتمان

ةمن صافي  %1.45و %2.27 ما نسبته 2017انون األول  الت االئتمان الت والتمو اشرة، على التوالي التسه   .الم

الت  – ل صافي التسه الت ش ما في والتمو اشرة الممنوحة لجهات ذات عالقة  ة الم  31و 2018حزران  30االئتمان
  .التواليمن قاعدة رأسمال البنك، على  %8.30و %13.16ما نسبته  2017انون األول 

ي بین  – الدوالر األمر اشرة  الت الم  .%14.4إلى  %1.8تتراوح أسعار الفائدة على التسه

قل اإلسرائیلي بین  – الش اشرة  الت الم   .%16إلى  %3تتراوح أسعار الفائدة على التسه

اشرة  – الت الم   .%11إلى  %7.5بین  الدینار األردنيتتراوح أسعار الفائدة على التسه

ي بین تتراوح  – الدوالر األمر   .%1.25إلى  % 0,75أسعار الفائدة على الودائع 
  

ما یلي ملخص لمنافع  ا ف ):اإلدارة العل افآت ومنافع أخر   (رواتب وم

 
  حزران 30

2018  
  حزران 30

2017 

ي  ي  دوالر أمر  دوالر أمر

  731.142   555.474 المدیر العام
ا من الرواتب    1.804.796   2.308.382 والمصارف المتعلقة بهاحصة اإلدارة العل

ة الخدمة ا من تعوض نها  293.112  1.056.348 حصة اإلدارة العل

عة ة تا   173.850   233.872  مصارف سفر وتنقل أعضاء مجلس إدارة شر

اس  .30 مة العادلةق  الق
اسلالجدول التالي التســــــلســــــل الهرمي مثل  مة العادلة لموجودات ال ق ما یلي  .بنكالق ة ف اس الاإلفصــــــاحات الكم مة العادلة ق لق

  :2018حزران  30ما في موجودات التسلسل الهرمي للو 
استخدام    مة العادلة  اس الق   ق

    المجموع     

أسعار التداول في 
ة نشطة  اسواق مال
    (المستو األول)

ات جوهرة  معط
ن مالحظتها   م
    (المستو الثاني)

ات  ن معط م جوهرة ال 
  مالحظتها

  (المستو الثالث)
ي  متارخ التقی  ي  دوالر أمر ي  دوالر أمر ي  دوالر أمر   دوالر أمر

مة العادلة الق ة          :موجودات مال

مة العادلة من خالل  الق ة  موجودات مال
ضاح  مدرجة - قائمة الدخل   -    -    10.650.582    10.650.582    2018حزران  30  ):6(ا

مة العادلة من خالل  الق ة  موجودات مال
ضاح  الدخل الشامل           :)8(إ

  -    -    26.068.193    26.068.193    2018حزران  30  مدرجة
  -    2.441.950    -    2.441.950    2018حزران  30  استثمارة محافظ

  5.200.816    -    -    5.200.816    2018حزران  30  غیر مدرجة
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ما یلي  ة ف مة العادلة لاإلفصاحات الكم اس الق اتالتسلسل الهرمي للو ق   :2017 انون األول 31ما في  موجودات والمطلو
  

ــة في  ــة  2017ــانون األول  31والعــام المنتهي في  2018حزران  30لم یتم خالل الفترة المنته الت ألدوات مــال إجراء تحو
الت من وٕالى المستو الثالث. ة تحو ما لم یتم إجراء أ ین األول والثاني    بین المستو

ة: مة العادلة لألدوات المال   الق
ة مثل م العادلة لألدوات المال م الدفترة والق   :2018حزران  30ما في  الجدول التالي مقارنة للق

مة الدفترة  مة العادلة  الق  الق
ة ي موجودات مال ي  دوالر أمر  دوالر أمر

ةنقد و    1.006.680.776    1.006.680.776 أرصدة لد سلطة النقد الفلسطین
ة أرصدة لد بنوك ومؤسسات  433.650.256   433.650.256 مصرف

مة العادلة من خالل قائمة الدخل الق ة   10.650.582   10.650.582 موجودات مال
اشرة ة م الت ائتمان الت وتمو  2.604.112.333   2.604.112.333 تسه

مة العادلة من خالل الدخل الشامل الق ة         :موجودات مال
  26.068.193    26.068.193 أسهم مدرجة

  2.441.950    2.441.950  محافظ استثمارة مدرجة
  5.200.816    5.200.816 أسهم غیر مدرجة

الكلفة المطفأة: ة         موجودات مال
ة وم   81.084.640    81.084.640 أذونات خزنة ح

  142.869.924    133.795.358 سندات مدرجة
  6.910.000    6.910.000 سندات غیر مدرجة

وك  ةص   30.513.425    30.513.425  إسالم
ة أخر    62.473.247    62.473.247  موجودات مال

ة   4.412.656.142    4.403.581.576  مجموع الموجودات المال
       

ة ات مال        مطلو
ة  210.572.195   210.572.195 ودائع سلطة النقد الفلسطین

ة  74.392.558   74.392.558 ودائع بنوك ومؤسسات مصرف
 3.463.048.254   3.463.048.254 ودائع العمالء
ة   208.299.721    208.299.721 تأمینات نقد
  75.000.000    75.000.000  قرض مساند

ة أخر  ات مال   93.185.856    93.185.851 مطلو
ة ات المال   4.124.498.584    4.124.498.579 مجموع المطلو

مة العادلة       اس الق   استخدامق

 
م   تارخ التقی

    المجموع  

أسعار التداول في 
ة نشطة  اسواق مال
    (المستو األول)

ات جوهرة  معط
ن مالحظتها   م
    (المستو الثاني)

ات جوهرة  معط
ن مالحظتها م   ال 
  (المستو الثالث)

ي   ي  دوالر أمر ي  دوالر أمر ي  دوالر أمر   دوالر أمر
مة العادلة: الق ة         موجودات مال

مة العادلة من خالل قائمة الدخل  الق ة  موجودات مال
ضاح  -   -    -    9.214.445    9.214.445    2017انون األول  31  ):6مدرجة (ا

مة العادلة من خالل الدخل الشامل  الق ة  موجودات مال
ضاح              ):8(إ

  -    -   27.583.638   27.583.638    2017انون األول  31  مدرجة
  -    1.379.240    -    1.379.240    2017انون األول  31  استثمارة محافظ

  5.234.828    -    -    5.234.828    2017انون األول  31  غیر مدرجة
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  التحلیل القطاعي .31
  معلومات قطاعات أعمال

ما   یلي معلومات قطاعات األعمال موزعة حسب األنشطة: ف

  

ع الجغرافي   معلومات التوز
ما یلي توزع اإلیرادات والموجودات للبنك حسب القطاع الجغرافي:   ف

  
   

 أفراد 

ات ومؤسسات  شر
 خزنة وقطاع عام 

  

  أخر 

  المجموع
  حزران 30 

 2018    
  حزران 30
 2017  

ي   ي    دوالر أمر ي    دوالر أمر ي   دوالر أمر ي    دوالر أمر ي    دوالر أمر   دوالر أمر
 129.698.227 136.825.652 5.728.659 20.097.183 52.441.683 58.558.127  إجمالي اإلیرادات

الت  )7.984.763( )4.517.411( - - )4.018.273( )499.138(  مخصص تدني تسه
الت  4.935.701 4.209.167 - - 2.910.391 1.298.776  استرداد تدني تسه
 108.337.517 114.926.166 25.244.140 11.033.039 39.948.313 38.700.674  نتائج أعمال القطاع

 )73.367.126( )80.360.371(      مصارف غیر موزعة
 34.970.391 34.565.795      الرح قبل الضرائب
 )10.247.839( )9.835.248(      مصروف الضرائب

 24.722.552 24.730.547      رح الفترة
  

  معلومات أخر 
           

 4.950.965  6.124.331          استهالكات واطفاءات
ة  10.478.254  9.257.176          مصارف رأسمال

                 

        

 

  
  حزران 30
 2018    

انون األول  31
2017  

 4.884.822.851  4.563.902.782  57.134.813  1.887.055.615  1.741.638.093  878.074.261  إجمالي موجودات القطاع
ات القطاع إجمالي م  4.434.861.164  4.181.141.906  62.454.489  439.409.284  1.298.432.001  2.380.846.132  طلو

  المجموع    دولي    محلي  

 
  حزران  30

2018    
  حزران  30

2017  
  حزران  30

2018    
  حزران  30

2017  
  حزران  30

2018    
  حزران  30

2017  
ي   ي    دوالر أمر ي    دوالر أمر ي    دوالر أمر ي   دوالر أمر ي    دوالر أمر   دوالر أمر

 129.698.227  136.825.652  24.783.094  25.753.285  104.915.133  111.072.367  إجمالي اإلیرادات
ة  10.478.254  9.257.176  -  -  10.478.254  9.257.173  مصارف رأسمال

                     
  المجموع    دولي    محلي  

  
  حزران  30

2018    
انون األول  31

2017  
  حزران  30

2018    
انون األول  31

2017  
  حزران  30

2018    
انون األول  31

2017  
ي   ي    دوالر أمر ي    دوالر أمر ي    دوالر أمر ي   دوالر أمر ي    دوالر أمر   دوالر أمر

 4.884.822.851  4.563.902.782  830.654.951  785.530.359  4.054.167.900  3.778.372.423  إجمالي الموجودات
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 دارة رأس المالإ .32

سي من إدارة رأس ل یدعم نشا البنك وُعظم حقوق  مال البنك هو الحفا على نسب رأس إن الهدف الرئ ش مال مالئمة 
  المساهمین.

الت الالزمة علیها في ضوء تغیرات الظروف  لة رأس المال وٕاجراء التعد ةقوم البنك بإدارة ه عة ا االقتصاد قم  .لعملوطب لم 
قة ة والسنة السا لة رأس المال خالل الفترة الحال اسات واإلجراءات المتعلقة به الت على األهداف والس ة تعد   .البنك بإجراء أ

ازل ة المستندة لمقررات  مات سلطة النقد الفلسطین ة رأس المال وفقًا لتعل فا ة  ه تم اح یتم احتساب نس لمساند تساب القرض اوعل
ة مات سلطة النقد الفلسطین ة لرأسمال البنك وفقا لتعل ة رأس المال للفتضمن الشرحة الثان فا ة  ما یلي نس ة ، وف النس رة مقارنة 

قة:   السا
  

اطات .33   والتزامات محتملة إرت
ة    محتملة مقابل ما یلي: التزاماتعلى البنك بتارخ القوائم المال

  حزران 30  
2018   

  األولانون  31
2017  

ي   ي   دوالر أمر   دوالر أمر
 209.541.445  207.825.107  فاالت

 37.749.564  25.680.400   اعتمادات
 15.035.718  18.362.999  قبوالت
  243.157.553  192.261.530  المواعداتعقود 

ةسقوف  الت وتموالت ائتمان  240.728.506  240.775.076  غیر مستغلة تسه
  844.473  792.110  أخر 

  685.697.222  747.057.259  
  

ع وشراء العمالت للعمالء القائمة  ي ومبلغ  4.646.704مبلغ بلغت العقود اآلجلة لب ي  11.859.417دوالر أمر دوالر أمر
اطات وااللتزامات المحتملة على التوالي،  2017 انون األول 31و 2018حزران  30ما في  وال یتم اإلفصاح عنها ضمن االرت

ام البنك  اً نظر  ة مخاطر لق امه بتغط اإلضافة إلى ق  ، ة جز حهذه العقود عبر إبرام عقود مقابلة لها لد بنوك أخر تأمینات نقد
ة  ة  عقد لمن  %10 إلى %5بنس العقدأة انحرافات قد تحدث في األسعار ألتغط   .و عدم التزام العمیل 

  
   

  2017انون األول  31    2018حزران  30  

  المبلغ  

إلى  نسبته
  الموجودات 

  نسبته
إلى الموجودات المرجحة 

  المبلغ   المخاطر

إلى  نسبته
  الموجودات 

  نسبته
إلى الموجودات المرجحة 

 المخاطر

ي   ي   %  %  دوالر أمر  %  %  دوالر أمر

مي  14.68  9.03  441.206.679 14.59    9.84    449.102.182  رأس المال التنظ
 11.87 7.31 356.906.725  11.92    8.04    366.769.379  رأس المال األساسي
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ة على مخصص  ما یلي ملخص الحر الت ف ة المتوقعة للتسه اشرةالخسائر االئتمان ة غیر الم   :االئتمان
  

  2018حزران  30 
  المجموع  3المرحلة  2المرحلة  1المرحلة   
ي   ي دوالر أمر ي دوالر أمر ي  دوالر أمر  دوالر أمر
  -  -  -  -  2018انون الثاني  1ما في 

ة رقم ( ة الدول ار التقارر المال   300.771  -  6.259  294.512  )9أثر تطبی مع
  300.771  -  6.259  294.512  (معدلة) 2018انون الثاني  1ما في 

ة المتوقعة للفترةئصافي الخسائر اإل   )18.600(  -  )5.337(  )13.263(  تمان
ة الفترة   282.171  -  922  281.249  رصید نها

ا المقامة على البنك .34   القضا
ا المقامة على البنك  عة بلغ عدد القضا اته التا ما في 109() و113(وشر ة  انون األول  31و 2018حزران  30) قض

عي للبنك2017 عادل  .، على التوالي، وذلك ضمن النشا الطب ا ما  مة القضا ي  23.378.407بلغت ق دوالر أمر
ما في  20.892.357 ي  ي تقدیر إدارة ومحامي البنك ، على التوالي، وف2017انون األول  31و 2018حزران  30دوالر أمر

ة  صه لمواجهتها التزاماتفإنه لن یترتب على البنك أ استثناء ما تم تخص ا      .لقاء هذه القضا

ة .35 ز المخاطر في المنطقة الجغراف  تر

عة مارس البنك  اته التا ةوشر اسي واالقتصاد في المنطقة یز .في فلسطین مأنشطته غالب د من إن عدم استقرار الوضع الس
عة خطر ممارسة البنك  اته التا ًا على أدائه مألنشطتهوشر  .موقد یؤثر سل


