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  كما في    

2019حزيران  30     2018كانون األول  31    

 مدققة  غير مدققة  إيضاح  
       الموجودات

 252,146,806  189,350,316  (7)  نقد وأرصدة لدى سلطة النقد الفلسطينية
 160,803,286  194,682,072  (8)  أرصدة لدى بنوك ومؤسسات مصرفية

 697,803,505  733,196,262  (9)  تسهيالت ائتمانية مباشرة
 90,506  90,694    موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل

 5,663,480  8,430,138  (10)  موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل الشامل
 18,453,012  17,949,011  (11)  موجودات مالية بالكلفة المطفأة

  -   17,944,636  (12)   الموجوداتحق االستخدام من 
 1,433,126  1,400,303     استثمار في شركة حليفة

 32,584,888  27,445,976  (13)  ممتلكات وعقارات ومعدات
 1,066,727  1,942,719     موجودات ضريبية مؤجلة

 2,416,216  2,217,736  (14)  موجودات غير ملموسة
 3,718,633  4,450,410     مشاريع تحت التنفيذ

 36,844,943  36,561,345  (15)  موجودات أخرى
 1,213,025,128  1,235,661,618    مجموع الموجودات

       المطلوبات وحقوق الملكية
       المطلوبات

 40,576,000  61,033,400  (16)   ودائع سلطة النقد الفلسطينية
 66,011,852  54,535,501 (17) ودائع بنوك ومؤسسات مصرفية

 877,678,532  853,259,142  (18)  ودائع العمالء
 81,449,260  85,207,759  (19)  تأمينات نقدية

 -  10,000,000  (20)  ةض مساندوقر
 294,778  235,615     أموال مقترضة
  -   17,141,117  (21)   مطلوبات إيجار

 1,952,704  4,068,555  (22)   مخصص ضريبة الدخل
 6,063,694  6,150,714  (23)  مخصصات متنوعة

 27,555,199  31,765,592  (24)  مطلوبات أخرى
 1,101,582,019  1,123,397,395    مجموع المطلوبات

       
       حقوق الملكية

 83,570,667  90,172,750    رأس المال المدفوع
 6,602,083  -     عالوة إصدار

 7,607,752  7,607,752  (26)  إجباري إحتياطي
 3,182,400  3,182,400  (26)  إحتياطي مخاطر مصرفية عامة

 4,757,269  4,757,269  (26)  إحتياطي التقلبات الدورية
 )2,603,012(  )2,826,437(  (10)   إحتياطي القيمة العادلة

 8,325,950  9,370,489    األرباح المدورة
 111,443,109  112,264,223    الملكيةصافي حقوق 

 1,213,025,128  1,235,661,618    مجموع المطلوبات وحقوق الملكية
 

 ) للبيانات المالية المرحلية المختصرة جزءاً ال يتجزأ منها. 29) إلى (8من (تشكل اإليضاحات المرفقة على الصفحات  - 
 .2019تموز  28 بتاريخ ) من قِبل مجلس إدارة البنك29) إلى (3الصفحات من ( علىتم اعتماد البيانات المالية المرحلية المختصرة  - 



 شركة مساهمة عامة محدودة  -القدس بنك 
   2019حزيران  30البيانات المالية المرحلية المختصرة (غير المدققة) لفترة الستة أشهر المنتهية في 

  

  المختصرالدخل المرحلي بيان 
 (جميع المبالغ بالدوالر األمريكي إال إذا أشير إلى غير ذلك) 
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 للبيانات المالية المرحلية المختصرة جزءاً ال يتجزأ منها.  )29() إلى 8الصفحات من (تشكل اإليضاحات المرفقة على  - 

 حزيران 30للستة أشهر المنتهية في    

    2019  2018 
 غير مدققة   غير مدققة    إيضاح اإليرادات

 24,971,171  27,747,226     الفوائد الدائنة
 (6,219,534)  (6,734,628)    المدينةالفوائد 

 18,751,637  21,012,598    صافي إيرادات الفوائد
 5,723,995  4,689,032    صافي إيرادات العموالت

 24,475,632  25,701,630    صافي إيرادات الفوائد والعموالت
 3,630,100  4,362,661    أرباح التعامل بالعمالت األجنبية

 1,537,548  1,581,015    المسترد من مخصص تدني تسهيالت ائتمانية 
 -  58,189     استرداد خسائر ائتمانية متوقعة أخرى

 67,596  281,568    صافي أرباح موجودات مالية 
 432,309  261,530    إيرادات أخرى بالصافي

      30,143,185  32,246,593    إجمالي اإليرادات
       المصروفات

 (10,244,490)  (10,939,801)    نفقات الموظفين
 (6,488,246)  (6,108,696)    مصاريف تشغيلية أخرى

 (4,921,304)  (4,378,789)    مخصص تدني تسهيالت ائتمانية مباشرة
 -  (1,168,782)     صافي مخصص وتناقالت من مخصص تدني تسهيالت متوقعة

 -  (14,407)     أخرىمخصص خسائر ائتمانية متوقعة 
 (1,344,819) (2,515,385) استهالكات وإطفاءات

 -  (32,823)     حصة البنك من نتائج أعمال الشركة الحليفة
 (22,998,859) (25,158,683) اجمالي المصروفات
 7,144,326  7,087,910    الربح قبل الضرائب
 (2,071,855)  (1,363,413)   (22) مصروف الضرائب

 5,072,471  5,724,497    ربح الفترة
 0.062   0.063   (27) الحصة األساسية والمخفضة للسهم من ربح الفترة



 شركة مساهمة عامة محدودة  -القدس بنك 
   2019حزيران  30البيانات المالية المرحلية المختصرة (غير المدققة) لفترة الستة أشهر المنتهية في 

  

  المختصرالدخل الشامل المرحلي بيان 
 (جميع المبالغ بالدوالر األمريكي إال إذا أشير إلى غير ذلك) 
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 حزيران 30للستة أشهر المنتهية في   

  2019  2018 

 ةقغير مدق  ةقغير مدق  

 5,072,471  5,724,497  ربح الفترة

     بنود الدخل الشامل األخرى
     في فترات الحقة: المرحلي المختصربنود لن يتم إعادة تصنيفها إلى بيان الدخل 

 (144,245)  )223,425(  التغير في القيمة العادلة للموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل الشامل

 (144,245)  )223,425(  بنود الدخل الشامل األخرى للفترة

 4,928,226  5,501,072  صافي الدخل الشامل للفترة
 

 للبيانات المالية المرحلية المختصرة جزءاً ال يتجزأ منها.  )29( ) إلى8تشكل اإليضاحات المرفقة على الصفحات من ( - 

  



 شركة مساهمة عامة محدودة  -القدس بنك 
   2019حزيران  30البيانات المالية المرحلية المختصرة (غير المدققة) لفترة الستة أشهر المنتهية في 

  

  المختصرالتغيرات في حقوق الملكية المرحلي بيان 
 (جميع المبالغ بالدوالر األمريكي إال إذا أشير إلى غير ذلك) 
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رأس المال 

  إصدار عالوة  المدفوع
إحتياطي 
  إجباري

مخاطر إحتياطي 
  مصرفية عامة

إحتياطي 
التقلبات 
  الدورية

القيمة إحتياطي 
  األرباح المدورة  العادلة

صافي حقوق 
 الملكية

                                 2018حزيران  30
كانون الثاني  1الرصيد كما في 

 102,730,674  15,666,791  (2,782,374)  4,757,269  10,264,820 6,448,168  -   68,376,000  (قبل التعديل)  2018
أثر تطبيق المعيار الدولي للتقارير 

 (4,783,606)  -  -  -  (4,783,606)  -  -   -  ) 9المالية رقم (
كانون الثاني  1الرصيد كما في 

 97,947,068  15,666,791  (2,782,374)  4,757,269  5,481,214 6,448,168  -   68,376,000  (المعدل) 2018
  5,072,471    5,072,471    -    -    -    -    -    -  ربح الفترة

  )144,245(    -    )144,245(    -    -    -    -    -  التغير في القيمة العادلة
  4,928,226    5,072,471    )144,245(    -    -    -    -    -  صافي الدخل الشامل للفترة

 -  (6,837,600)  -  -  -  -  -   6,837,600  )25توزيعات أسهم (إيضاح 
 (6,837,600)  (6,837,600)  -  -  -  -  -   -  )25توزيعات نقدية (إيضاح 

 2018حزيران  30الرصيد كما في 
  96,037,694    7,064,062    )2,926,619(    4,757,269    5,481,214   6,448,168    -    75,213,600  (غير مدقق)

                 
                                2019حزيران  30

كانون الثاني  1الرصيد كما في 
2019   83,570,667   6,602,083  7,607,752 3,182,400  4,757,269  )2,603,012(  8,325,950  111,443,109 

  5,724,497    5,724,497    -    -    -    -    -    -  ربح الفترة
  )223,425(    -    )223,425(    -    -    -    -    -  التغير في القيمة العادلة

  5,501,072    5,724,497    )223,425(    -    -    -    -    -  صافي الدخل الشامل للفترة
 -  -  -  -  -  - )6,602,083(   6,602,083  )25توزيعات أسهم (إيضاح 
 )4,679,958(  (4,679,958)  -  -  -  -  -   -  )25توزيعات نقدية (إيضاح 

 2019حزيران  30الرصيد كما في 
  112,264,223    9,370,489    )2,826,437(    4,757,269    3,182,400   7,607,752    -    90,172,750  (غير مدقق)

  ة المختصرة جزءاً ال يتجزأ منها. للبيانات المالية المرحلي )29( ) إلى8الصفحات من (تشكل اإليضاحات المرفقة على  -

 



 شركة مساهمة عامة محدودة  - القدسبنك 
   2019حزيران  30البيانات المالية المرحلية المختصرة (غير المدققة) لفترة الستة أشهر المنتهية في 

  

  المختصرالتدفقات النقدية المرحلي بيان 
  (جميع المبالغ بالدوالر األمريكي إال إذا أشير إلى غير ذلك) 
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 حزيران 30للستة أشهر المنتهية في     

     2019  2018 

 غير مدققة   غير مدققة   إيضاح  
         أنشطة التشغيل

 7,144,326   7,087,910     الربح قبل الضرائب
         تعديالت:

 1,344,819   1,783,316     استهالكات وإطفاءات
 -    732,069      استهالك حق االستخدام من الموجودات

 4,921,304   4,378,789      مخصص تدني تسهيالت ائتمانية مباشرة
  )1,537,548(    )1,581,015(      ائتمانية تسهيالت تدني مخصص من المسترد

  -    1,168,782      وتناقالت من مخصص تدني تسهيالت متوقعةصافي مخصص 
 16,986   )188(      خسائر تقييم موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل

 (84,582)  (281,380)      توزيعات أرباح موجودات مالية
 (824,884)  (568,330)     فوائد سندات

 -  284,004     فوائد التزامات إيجارية
 688,320   736,463     مخصصات متنوعة

  -    32,823      حصة البنك من نتائج أعمال الشركة الحليفة
 57,170   173,670      خسائر استبعاد ممتلكات وعقارات ومعدات

  -    )123,554(     بنود غير نقدية

     13,823,359   11,725,911 
         التغير في الموجودات والمطلوبات

 5,652,187   )39,417,502(     ائتمانية مباشرةتسهيالت 
 )2,068,537(   )488,573(      االحتياطي اإللزامي النقدي

 6,658,897   )543,778(      موجودات أخرى
 )6,279,733( )24,419,390(  ودائع العمالء

  -    56,033,400      شهور 3ودائع سلطة النقد الفلسطينية / الجل تستحق اكثر من 
 7,465,504 3,758,499  تأمينات نقدية

 )1,988,200(   3,935,770      مطلوبات أخرى
صافي التدفقات النقدية الناتجة عن أنشطة التشغيل قبل المخصصات المتنوعة 

 21,166,029   12,681,785      والضرائب المدفوعة
 )310,097(   )649,443(      مخصصات متنوعة مدفوعة 

 )3,260,488(   -      ضرائب مدفوعة
 17,595,444   12,032,342      صافي التدفقات النقدية الناتجة عن األنشطة التشغيلية

         أنشطة االستثمار
 -  7,052,186     ودائع لدى بنوك ومؤسسات مصرفية تستحق خالل فترة تزيد عن ثالثة أشهر

 )4,231,311(   )7,231,312(     شراء موجودات مالية بالكلفة المطفأة 
 -   7,764,946      استحقاق موجودات مالية بالكلفة المطفأة

 )1,099,129(  (2,990,083)      شراء موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل الشامل
 (850,921)   )731,777(      مشاريع تحت التنفيذ

 )1,104,371(   )799,795(     شراء ممتلكات وعقارات ومعدات
 420   4,180,201      المتحصل من إستبعاد ممتلكات وعقارات ومعدات

 84,582   281,380      المتحصل من توزيعات موجودات مالية
 824,884  426,551      فوائد سندات مقبوضة

 )6,375,846(   7,952,297     صافي التدفقات النقدية الناتجة عن (المستخدمة في) األنشطة االستثمارية
         انشطة التمويل 

 -  10,000,000     ةض مساندوقر
 )11,720(   )59,163(     أموال مقترضة
 )5,907,142(   )4,405,335(      توزيعات نقدية

  -    (850,437)      سداد مطلوبات إيجار 
 )5,918,862(   4,685,065      صافي التدفقات النقدية الناتجة عن (المستخدمة في) األنشطة التمويلية

 5,300,736   24,669,704     الزيادة في النقد وما في حكمه
 173,877,257   215,740,612      النقد وما في حكمه في بداية الفترة
 179,177,993   240,410,316  (28)    النقد وما في حكمه في نهاية الفترة

 

المالية المرحلية المختصرة جزءاً ال يتجزأ منها. للبيانات )29() إلى 8اإليضاحات المرفقة على الصفحات من (تشكل  - 
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   2019حزيران  30البيانات المالية المرحلية المختصرة (غير المدققة) لفترة الستة أشهر المنتهية في 

  

  اإليضاحات للبيانات المالية المرحلية المختصرة 
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  ) عام 1إيضاح (
بموجب قانون الشركات  563200880تحت رقم كشركة مساهمة عامة محدودة  في غزة 1995نيسان  2بتاريخ  (فيما يلي "البنك") القدستأسس بنك 

سهم بقيمة إسمية مقدارها دوالر أمريكي  20,000,000دوالر أمريكي موزع على  20,000,000وتعديالته الالحقة وذلك برأسمال مقداره  1929لسنة 
ج أسهم البنك للتداول في سوق فلسطين لألوراق . وقد تم إدرا1997كانون الثاني  18نشاطه المصرفي في فلسطين بتاريخ باشر البنك للسهم الواحد. 

 2005. قام البنك خالل الفترة من عام الفلسطينية. ويخضع البنك لقانون المصارف وتعليمات سلطة النقد 2005المالية (بورصة فلسطين) خالل العام 
دوالر أمريكي موزعاً  90,172,750بزيادة رأس المال المصرح به والمدفوع على مراحل ليصبح رأس المال المدفوع مبلغ  2019حزيران  30وحتى 
  سهم بواقع دوالر أمريكي واحد لكل سهم.  90,172,750على 

  
وفتح الحسابات الجارية واإلعتمادات المستندية،  بكافة األعمال المصرفية التجارية واإلستثمارية من خالل اإلقراض والتمويلمن أهم غايات البنك القيام 

مكتباً كما  )14) فرعاً باإلضافة إلى (25(وقبول الودائع واألمانات، والمتاجرة في العمالت المختلفة من خالل فروعه المنتشرة في فلسطين والبالغ عددها 
  . 2019حزيران  30في 

  
  . 2018حزيران  30كما في ) موظفاً 734موظفاً و( )758( 2019حزيران  30ا في كم(اإلدارة العامة والفروع) بلغ عدد موظفي البنك 

  
 المرفقة ولم يتم تدقيقها. البيانات المالية المرحلية المختصرة ةتم فقط مراجع

  
، وهي خاضعة لموافقة سلطة النقد 2019 تموز 28تم إقرار البيانات المالية المرحلية المختصرة من قبل مجلس إدارة البنك في جلسته المنعقدة بتاريخ 

  الفلسطينية والهيئة العامة للمساهمين. 
  

 المختصرةالمرحلية  المالية ) البيانات2إيضاح (
األرصدة  المرفقة المركز المالي للبنك ونتائج أعماله والتغيرات في حقوق الملكية وتدفقاته النقدية بعد استبعاد المختصرة المالية المرحلية البياناتتمثل 

  والمعامالت بين الفروع.
  

 أسس اإلعداد والسياسات المحاسبية) 3إيضاح (

  المختصرةالمرحلية  المالية البياناتأسس إعداد 

"التقارير المالية المرحلية" ووفقاً  34وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي رقم  2019حزيران  30 في كماالمرفقة المختصرة المالية المرحلية  البياناتتم إعداد 
  لتعليمات سلطة النقد الفلسطينية.

  
الدخل والموجودات المالية  بيانية باستثناء الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل وفقاً لمبدأ الكلفة التاريخ المختصرةالمرحلية المالية  البياناتتم إعداد 

  المختصرة.  المالية المرحلية البياناتوالتي تظهر بالقيمة العادلة بتاريخ  الشامل الدخل بيانبالقيمة العادلة من خالل 
  

 والذي يمثل العملة الرئيسية للبنك. المرحلية المختصرة المالية البياناتإن الدوالر األمريكي هو عملة إظهار 
  

 المالية البياناتالسنوية ويجب قراءتها مع  المالية البياناتاإليضاحات المطلوبة إلعداد والمختصرة كافة المعلومات  المالية المرحلية ياناتالبال تتضمن 
على النتائج  ل بالضرورة مؤشراً ثمال ت 2019حزيران  30ج أعمال الستة أشهر المنتهية في . كذلك إن نتائ2018كانون األول  31السنوية للبنك كما في 

 .2019كانون األول  31المتوقعة للسنة المالية التي ستنتهي في 
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  التغيرات في السياسات المحاسبية 

المختصرة تتوافق مع تلك التي تم استخدامها في إعداد البيانات المالية السنوية كما في عداد البيانات المالية المرحلية إن السياسات المحاسبية المتبعة في إ
  ، باستثناء تطبيق المعايير الجديدة والتعديالت على المعايير الحالية كما هو مذكور أدناه.2018كانون األول  31

 
تبدأ في أول المعايير والتفسيرات الجديدة والمعدلة التي صدرت والتي تم تطبيقها من قبل البنك ألول مرة والنافذة التطبيق في السنة المالية التي 

  : 2019كانون الثاني 
  
 ، "األدوات المالية": 9معيار التقارير المالية الدولي رقم التعديالت على  - 

بقياس المزيد من الموجودات بالتكلفة المطفأة بوتيرة أكبر مقارنة باإلصدار السابق للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم  يسمح التعديلطبيعة التغيير: 
الفوري وبشكل خاص بعض الموجودات المالية المدفوعة مسبقاً. يؤكد التعديل أيضاً على أن التعديالت في المطلوبات المالية سيؤدي إلى االعتراف  9

  أو الخسارة. بالربح 
  

 "الشكوك حول معالجات ضريبة الدخل":  ،الصادر عن لجنة تفسيرات المعايير الدولية للتقارير المالية 23التفسير رقم  - 
دما يوضح التفسير تحديد الربح الخاضع للضريبة (الخسارة الضريبية) واألسس الضريبية والمزايا الضريبية غير المستخدمة ومعدالت الضريبة عن

  ويراعي التفسير على وجه التحديد:  12هناك عدم يقين حول معالجات ضريبة الدخل بموجب المعيار المحاسبي رقم يكون 

  .ما إذا كان ينبغي النظر في المعالجات الضريبية بشكل جماعي 

  .افتراضات السلطات الضريبية 

  ومعدالت الضريبة. تحديد الربح الضريبي (الخسارة الضريبية) واألسس الضريبية غير المستخدمة 

  .تأثير التغيرات في الحقائق والظروف 
  
 ، "عقود اإليجار": 16معيار التقارير المالية الدولي رقم  - 

. هذا وقد أدى المعيار إلى االعتراف بجميع عقود اإليجار ببيان 2016خالل كانون الثاني  16صدر معيار التقارير المالية الدولي رقم طبيعة التغيير: 
 ام البندالمركز المالي، حيث تم إزالة التمييز بين عقود اإليجار التشغيلي والتمويلي. بموجب هذا المعيار، تم االعتراف باألصل (الحق في استخد

فإنه ال يوجد  المؤجر) وااللتزام المالي مقابل دفعات االيجارات. باستثناء عقود اإليجار قصيرة األجل ومنخفضة القيمة. فيما يتعلق بمحاسبة المؤجرين
  تغيير ملحوظ عليها. 

 
  أثر المعيار بشكل رئيسي على محاسبة عقود اإليجار التشغيلية للبنك. األثر: 

  
. هذا وقد قام البنك بتطبيق نهج االنتقال المبسط بحيث لم 2019إلزامي للسنوات المالية التي تبدأ في أو بعد أول كانون الثاني تاريخ إلزامية التطبيق: 

 يتم بيان المبالغ المقارنة للسنة السابقة. 
 

ت التأجير فيما يتعلق بعقود اإليجار التي تم تصنيفها سابقاً على أنها "عقود ، تم االعتراف بالتزاما16عند اعتماد المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 
عقود اإليجار. تم قياس هذه االلتزامات بالقيمة الحالية لمدفوعات اإليجار المتبقية،  17إيجار تشغيلية" بموجب مبادئ المعيار المحاسبي الدولي رقم 

. وكان متوسط معدل االقتراض اإلضافي المطبق على التزامات 2019كانون الثاني  1ر في مخصومة باستخدام معدل االقتراض اإلضافي للمستأج
 %.3.25اإليجار يساوي 

ممارسة خيار عند تحديد فترة اإليجار، تضع اإلدارة في االعتبار جميع الحقائق والظروف التي تنشئ حافزاً اقتصادياً لممارسة خيار التمديد، أو عدم 
لتمديد (أو الفترات بعد خيارات الفسخ) فقط في فترة اإليجار إذا كان من المؤكد بصورة معقولة تمديد عقد اإليجار (أو عدم فسخه). الفسخ. تُدرج خيار ا

عند بدء اإليجار إذا كان من المؤكد بصورة معقولة ممارسة خيارات التمديد. إذا كان هناك حدث جوهري أو تغير جوهري في الظروف  البنكقيم ي
  بإعادة تقييم ما إذا كان من المؤكد بصورة معقولة ممارسة الخيارات. البنك قوم ييطرة، ضمن الس

     البنك.وإدارة هذا المعيار تمثل مواقع فروع إن جميع العقود التي يتم معالجتها ضمن 
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على حدى. يتم إطفاء الموجودات المثبتة ضمن بيان المركز المالي باستخدام طريقة القسط الثابت على المدة المتوقعة لحق استخدام األصل ولكل أصل 
رة ضمن بيان ) وتقيد كمصروف إيجار للفت17علماً بأن عقود اإليجار كانت تعالج سابقاً كعقود تأجير تشغيلي وفقاً للمعيار المحاسبي الدولي رقم (

  الدخل. 
  

  دوالر أمريكي.  22,657,352فقد كان لدى البنك إلتزامات عقود تأجير تشغيلية غير قابلة لإللغاء بمبلغ  2019كانون الثاني  1كما في 
  

 17,999,550غ دوالر أمريكي وتم تسجيل إلتزامات مقابل عقود تأجير بمبل 17,999,550قام البنك بتسجيل حق استخدام أصول مستأجرة بمبلغ 
  دوالر أمريكي. 

  
دوالر  732,069دوالر أمريكي، وزيادة مصروف اإلستهالك مبلغ  873,573إن األثر على بيان الدخل يتمثل بتخفيض مصروف اإليجار بمبلغ 
 .2019حزيران  30دوالر أمريكي للفترة المنتهية في  284,004أمريكي و االعتراف بمصاريف فوائد مقابل التزامات ايجار بمبلغ 

 
والرصيد االفتتاحي لبند إلتزامات مقابل عقود تأجير  17فيما يلي تسوية بين قيمة إلتزامات عقود اإليجارات التشغيلية وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي رقم 

  : 16تشغيلي وفقاً لمعيار التقارير المالية الدولي رقم 
  

 2019كانون الثاني  1في  كما البند
  

 22,657,352  2018كانون األول  31إلتزامات عقود اإليجار التشغيلية كما في 
  )4,657,802( خصم إلتزامات عقود اإليجارات التشغيلية باستخدام معدل اإلقتراض اإلضافي للمستأجر

  17,999,550  2019كانون الثاني  1إلتزامات عقود اإليجارات التشغيلية كما في 
   منها: 

  1,709,755  إلتزامات عقود إيجارات تشغيلية تستحق خالل فترة تقل عن سنة 
 16,289,795 إلتزامات عقود إيجارات تشغيلية تستحق خالل فترة تزيد عن سنة 

 
الستخدام يتم اإلعتراف باإليجارات باعتبارها موجودات حق االستخدام وااللتزامات المقابلة في التاريخ الذي تكون فيه الموجودات المؤجرة متاحة 

ى فترة عقد اإليجار البنك. يتم توزيع كل دفعة من دفعات اإليجار بين االلتزام وتكلفة التمويل. يتم تحميل تكلفة التمويل على الربح أو الخسارة على مد
وذلك للحصول على معدل دوري ثابت للفائدة المستحقة على الرصيد المتبقي من المطلوبات لكل فترة. يحتسب االستهالك على موجودات حق 

  االستخدام على مدى العمر اإلنتاجي لألصل أو مدة عقد االيجار، أيهما أقصر، بطريقة القسط الثابت. 
  

  : والتي تتضمن ما يلي بات الناتجة من اإليجار على أساس القيمة الحاليةتقاس الموجودات والمطلو

  .دفعات ثابتة (تشمل الدفعات الثابتة من حيث الجوهر)، ناقصاً أي حوافز إيجار مستقبلية 

  .دفعات إيجار متغيرة بناء على المؤشر أو المعدل 

  المتبقية. المبالغ المتوقع دفعها من قبل المستأجر بموجب ضمانات القيمة 

  .سعر الممارسة لخيار الشراء في حال كان المستأجر متأكداً إلى حد معقول من ممارسة هذا الخيار 

  .دفعات عن غرامات فسخ اإليجار، إذا كانت شروط اإليجار تشير إلى استخدام المستأجر هذا الخيار 
  

المدرج غي عقد  الفائدةتقاس إلتزامات عقود اإليجار التشغيلية بالقيمة الحالية لمدفوعات اإليجار المتبقية، حيث تُخصم دفعات اإليجار بإستخدام معدل 
القتراض األموال  اإليجار. وإذا تعذر تحديد هذا المعدل، يُستخدم معدل اإلقتراض اإلضافي للمستأجر، وهو المعدل الذي يتعين على المستأجر دفعه

  الالزمة للحصول على أصل ذي قيمة مماثلة بشروط وأحكام مماثلة. 
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 ألول مرة، استخدم البنك التسهيالت العملية التالية المسموح بها بموجب المعيار: 16عند تطبيق المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية 

  الخصائص المتشابهة إلى حد معقول.استخدام معدل خصم واحد لمحفظة عقود اإليجار ذات  

 .االعتماد على التقييمات السابقة حول ما إذا كانت عقود اإليجار ملزمة  

  يتم اإلعتراف بالدفعات المرتبطة بعقود اإليجار قصيرة األجل والموجودات ذات القيمة المنخفضة على أساس القسط الثابت كمصاريف في
  شهراً أو أقل.  12األجل هي عقود إيجار لمدة  الربح أو الخسارة. عقود اإليجار قصيرة

  
  تشمل: يقاس حق استخدام األصل بالتكلفة التي 

  .مبلغ القياس المبدئي اللتزام اإليجار 

  .أي دفعات إيجار مسددة في أو قبل تاريخ بدء العقد ناقصاً أي حوافز إيجار مستلمة 

  .أي تكاليف أولية مباشرة 

  .تكاليف التصليحات إلعادة األصل المستأجر لحالته قبل االستئجار 
  

ولم يقم البنك بإعادة إصدار البيانات المالية  2019كانون الثاني  1) بأثر مستقبلي اعتباراً من 16قام البنك بتطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم (
  المعيار. بموجب األحكام االنتقالية المحددة في  2018لعام 

  
 :البنك قبل من مبكرا تطبيقها يتم لم والتي 2019 الثاني كانون 1 في تبدأ التي المالية للسنة الملزمة غير الجديدة والتفسيرات المعايير

 

، أنهى مجلس معايير المحاسبة الدولية مشروعه الطويل لوضع معيار 2017 آيار 18في  - "عقود التأمين" 17المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 
محل المعيار الدولي للتقارير  17"عقود التأمين". يحل المعيار الدولي رقم  17محاسبي حول عقود التأمين وأصدر المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

إلى تغيير كبير في المحاسبة لدى جميع المنشآت التي تصدر  17ت. سيؤدي المعيار الدولي رقم والذي يسمح حالياً بالعديد من الممارسا 4المالية رقم 
 عقود تأمين وعقود استثمار تشمل ميزة المشاركة االختيارية.

  

ع تطبيق المعيار الدولي ويسمح بالتطبيق المبكر إذا كان متزامناً م 2022 كانون الثاني 1ينطبق المعيار على الفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد 
  "األدوات المالية". 9"اإليرادات من العقود مع العمالء" والمعيار الدولي للتقارير المالية رقم  15للتقارير المالية رقم 

 

النقدية المرجحة نموذج قياس حالي حيث يعاد قياس التقديرات في كل فترة تقرير. ويعتمد القياس على أسس التدفقات  17يتطلب المعيار الدولي رقم 
المخصومة وتعديل للمخاطر وهامش الخدمات التعاقدية الذي يمثل أرباح العقد غير المكتسبة. وهناك أسلوب تخصيص مبّسط لألقساط يُسمح به 

ا كانت فترة التغطية تمتد لاللتزامات على مدار فترة التغطية المتبقية إذا أتاح هذا األسلوب طريقة قياس غير مختلفة جوهرياً عن النموذج العام أو إذ
  لسنة أو أقل. ومع ذلك، يجب قياس المطالبات المتكبدة باالعتماد على أسس التدفقات النقدية المرجحة والمعدلة بالمخاطر والمخصومة.

  .2022 كانون الثاني 1سوف يكون هذا المعيار سارياً على الفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد 
  

ينقح هذا التعديل تعريف النشاط التجاري. وفقاً للتعليقات التي تلقاها مجلس معايير المحاسبة  - 3ار الدولي للتقارير المالية رقم التعديالت على المعي
  الدولية، يُعتقد أن تطبيق اإلرشادات الحالية معقد للغاية ويؤدي إلى عدد كبير جداً من المعامالت المؤهلة للتصنيف كاندماجات أعمال.

  2022 كانون الثاني 1هذا المعيار ساري على الفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد  سوف يكون
 

، "عرض 1هذه التعديالت على المعيار المحاسبي الدولي رقم  - 8والمعيار المحاسبي الدولي رقم  1التعديالت على المعيار المحاسبي الدولي رقم 
، "السياسات المحاسبية والتغيرات في التقديرات المحاسبية واألخطاء"، والتعديالت الالحقة على 8م البيانات المالية"، والمعيار المحاسبي الدولي رق

) تستخدم تعريفاً ثابتاً لألهمية النسبية في جميع المعايير الدولية للتقارير المالية وإطار المفاهيم للتقارير 1المعايير الدولية للتقارير المالية األخرى: 
  حول المعلومات غير الهامة. 1) تدرج بعض التوجيهات في المعيار المحاسبي الدولي رقم 3ح تفسير تعريف األهمية النسبية، ) توض2المالية، 

 .2022 كانون الثاني 1سوف يكون هذا المعيار سارياً على الفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد 
 

عتزم تطبيقها، حيثما يكون مالئماً، عندما تصبح يو للبنكحالياً بتقييم تأثير هذه المعايير والتعديالت على البيانات المالية الموحدة المستقبلية  يقوم البنك
  سارية المفعول.
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  ) التقديرات المحاسبية4( إيضاح
بتقديرات تؤثر في مبالغ الموجودات والمطلوبات المالية وكذلك اإلفصاح عن  إن إعداد البيانات المالية المرحلية المختصرة يتطلب من إدارة البنك القيام

 ضمن حقوق اإللتزامات المحتملة. كما أن هذه التقديرات تؤثر في اإليرادات والمصاريف والمخصصات وكذلك في التغيرات في القيمة العادلة التي تظهر
  مة لتقدير مبالغ التدفقات النقدية المستقبلية وأوقاتها.الملكية. تقوم إدارة البنك بإصدار أحكام واجتهادات ها

  
قديرات وذلك نتيجة إن هذه التقديرات المذكورة مبنية على عوامل متعددة لها درجات متفاوتة من التقدير وعدم التيقن وأن النتائج الفعلية قد تختلف عن الت

  التغيرات الناجمة عن أوضاع وظروف تلك التقديرات في المستقبل.
  

كذلك مصادر إن التقديرات الهامة المستخدمة من قبل اإلدارة في إعداد هذه البيانات المالية المرحلية المختصرة والمطبقة في السياسات المحاسبية و
 . 2018كانون األول  31التقديرات في حاالت عدم التيقن، تتماشى مع تلك المتبعة في إعداد البيانات المالية للسنة المنتهية كما في 

 

 قياس القيمة العادلة) 5إيضاح (
  يستخدم البنك التسلسل التالي لتحديد واإلفصاح عن القيم العادلة ألدواته المالية:

 المستوى األول: باستخدام أسعار التداول (غير المعدلة) ألدوات مالية مشابهة تماماً في أسواق مالية نشطة لألدوات المالية. - 
 عطيات غير أسعار التداول ولكن يمكن مالحظتها بشكل مباشر أو غير مباشر.المستوى الثاني: باستخدام م - 
 المستوى الثالث: باستخدام معطيات ال تستند لبيانات سوق يمكن مالحظتها. - 

  :2019حزيران  30يوضح الجدول التالي التسلسل الهرمي لقياس القيمة العادلة للموجودات كما في 

 

   إجراء تحويالت ألدوات مالية بين المستويين األول والثاني كما لم يتم إجراء أية تحويالت من وإلى المستوى الثالث. الفترةلم يتم خالل 
   

 قياس القيمة العادلة باستخدام    

 (المستوى الثالث)  (المستوى الثاني)  (المستوى األول)  المجموع  
 موجودات بالقيمة العادلة:
عادلة من خالل بيان موجودات مالية بالقيمة ال

 -  -  90,694  90,694 الدخل 
موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل بيان 

          )10الدخل الشامل (إيضاح 
 -  -  7,627,802  7,627,802   مدرجة 

 802,336  -  -  802,336   غير مدرجة
   8,430,138  7,627,802  -  802,336 
 

  :2018كانون األول  31يوضح الجدول التالي التسلسل الهرمي لقياس القيمة العادلة للموجودات كما في 

 قياس القيمة العادلة باستخدام    

 (المستوى الثالث)  (المستوى الثاني)  (المستوى األول)  المجموع  
         موجودات بالقيمة العادلة:

يمة العادلة من خالل بيان موجودات مالية بالق
 -  -  90,506  90,506  الدخل 

موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل بيان 
           )10الدخل الشامل (إيضاح 

 -  -  4,861,144  4,861,144   مدرجة 
 802,336  -  -  802,336   غير مدرجة

   5,663,480  4,861,144  -  802,336 
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  المالية األدواتالقيمة العادلة 

  : 2018األول  كانون 31و  2019حزيران  30يمثل الجدول التالي مقارنة للقيم الدفترية والقيم العادلة لألدوات المالية كما في 
  2018كانون األول  31    2019حزيران  30 

  القيمة العادلة    القيمة الدفترية   القيمة العادلة  القيمة الدفترية 
        موجودات مالية

 252,146,806  252,146,806  189,350,316   189,350,316 لدى سلطة النقد الفلسطينيةنقد وأرصدة 
  160,803,286    160,803,286    194,682,072    194,682,072 أرصدة لدى بنوك ومؤسسات مصرفية

  697,803,505    697,803,505    733,196,262    733,196,262 تسهيالت ائتمانية مباشرة
بالقيمة العادلة من خالل بيان موجودات مالية 

  90,506    90,506    90,694    90,694 الدخل
موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل بيان 

  5,663,480    5,663,480    8,430,138    8,430,138 الدخل الشامل
  18,453,012    18,453,012    17,949,011    17,949,011 موجودات مالية بالكلفة المطفأة

  31,978,176    31,978,176    31,554,068    31,554,068 مالية أخرىموجودات 

 1,175,252,561    1,175,252,561    1,166,938,771    1,166,938,771  
         مطلوبات مالية

 40,576,000  40,576,000  61,033,400   61,033,400  ودائع سلطة النقد
  66,011,852    66,011,852   54,535,501   54,535,501 ودائع بنوك ومؤسسات مصرفية

  877,678,532    877,678,532   853,259,142    853,259,142 ودائع العمالء
  81,449,260    81,449,260   85,207,759    85,207,759 تأمينات نقدية

  294,778    294,778    235,615    235,615 أموال مقترضة 
  -    -   10,000,000    10,000,000 ةض مساندوقر

  23,245,700    23,245,700   28,097,024    28,097,024 مالية أخرىمطلوبات 

 1,092,368,441    1,092,368,441   1,089,256,122    1,089,256,122  
  

البيع اإلجبارية  ناء عملياتتم إظهار القيم العادلة للموجودات والمطلوبات المالية وفقاً للقيم التي يمكن أن تتم بها عمليات التبادل بين جهات معنية بذلك باستث
رصدة لدى سلطة النقد الفلسطينية واألرصدة لدى البنوك والمؤسسات المصرفية والموجودات المالية األخرى وودائع البنوك ألإن القيم العادلة ل أو التصفية.

ر لقيمها الدفترية وذلك لكون تلك األدوات ذات والمؤسسات المصرفية وودائع العمالء والتأمينات النقدية والمطلوبات المالية األخرى هي مقاربة بشكل كبي
  فترات سداد أو تحصيل قصيرة األجل.

  
الدخل الشامل التي لها  بيانالدخل والموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل  بيانتم تحديد القيمة العادلة للموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل 

اما بالنسبة للموجودات غير مدرجة في أسواق نشطة، يستخدم البنك أساليب التقييم المناسبة  المالية. البياناتأسعار سوقية وفقاً ألسعار تداولها في تاريخ 
ذات صلة التي يمكن مالحظتها والتقليل من استخدام حسب الظروف التي توفر معلومات كافة لقياس القيمة العادلة وذلك من خالل زيادة استخدام معطيات 

 المعلومات التي ال يمكن مالحظتها.
  

ال تختلف القيمة تم تحديد القيمة العادلة للتسهيالت االئتمانية من خالل دراسة المتغيرات المختلفة مثل أسعار الفوائد وعوامل المخاطر وقدرة المدين. 
  .2019حزيران  30يمتها العادلة كما في الدفترية للتسهيالت االئتمانية عن ق
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 إدارة رأس المال

  إن الهدف الرئيسي من إدارة رأس مال البنك هو الحفاظ على نسب رأس مال مالئمة بشكل يدعم نشاط البنك ويُعظم حقوق المساهمين.
إجراء أية تعديالت يقوم البنك بإدارة هيكلة رأس المال وإجراء التعديالت الالزمة عليها في ضوء تغيرات الظروف االقتصادية وطبيعة العمل. لم يقم البنك ب

   .)25رقم ( إيضاحهو مبين في  كما توزيع االسهم المجانيةباستثناء على األهداف والسياسات واإلجراءات المتعلقة بهيكلة رأس المال خالل الفترة الحالية 
  

) المستندة لمقررات بازل، وفيما يلي نسبة كفاية رأس المال مقارنة 6/2015يتم احتساب نسبة كفاية رأس المال وفقاً لتعليمات سلطة النقد الفلسطينية رقم (
  بالنسبة للسنة السابقة:

  

  

  نسبة تغطية السيولة

تقل هذه النسبة في جميع  أن الأداة من أدوات االصالحات الكمية المقررة من قبل لجنة بازل للرقابة المصرفية، بحيث يجب نسبة تغطية السيولة تعتبر 
تعزيز قدرة المصارف على مواجهة مخاطر السيولة على المدى القصير من خالل ضمان  إلىحيث تهدف نسبة تغطية السيولة  ،%100األحوال عن 

يوما، وبغرض استمرار  30توافر مخزون كاف من األصول السائلة عالية الجودة لتلبية احتياجات السيولة التي قد تطرأ وفقا لسيناريو االجهاد ولمدة 
 بداية تاريخ االجهاد ولحين اتخاذ المصرف االجراءات الالزمة لحل المشكلة بطريقة منتظمة.المصرف بتقديم خدماته خالل الفترة المذكورة منذ 

 30كما في  %114و %154 صافي التدفقات النقدية الخارجةعلى  االصول عالية الجودةوالتي تمثل حاصل قسمة مجموع نسبة تغطية السيولة بلغت 
  .على التوالي 2018كانون االول  31و 2019حزيران 

  

 نسبة صافي التمويل المستقر

مخاطر السيولة لدى المصارف من خالل االحتفاظ بمصادر تمويل أكثر استقرار لمواءمة استحقاقات  إدارةتعزيز  إلىتهدف نسبة صافي التمويل المستقر 
ي تمويل أصولها. بناءا على تعليمات األصول داخل وخارج الميزانية، والحد من اعتماد المصارف على مصادر تمويل قصيرة األجل وغير مستقرة ف

بلغت نسبة %، 100) بشأن تطبيق نسبة صافي التمويل المستقر، يجب أن ال تقل هذه النسبة في جميع األحوال عن 5/2018سلطة النقد الفلسطينية رقم (
 30في  كما %130% و124المطلوب ل المستقر صافي التمويل المستقر والذي يمثل حاصل قسمة اجمالي التمويل المستقر المتاح على اجمالي التموي

  .على التوالي 2018كانون االول  31و 2019ران حزي
 

  التحليل القطاعي) 6إيضاح (
 

  عمالاألمعلومات عن قطاعات 

  ألغراض إدارية تم توزيع أنشطة البنك إلى ثالث قطاعات أعمال رئيسية:
  

  القروض والديون والبطاقات االئتمانية وخدمات أخرى.يشمل متابعة ودائع العمالء األفراد ومنحهم األفراد: 

  يشمل متابعة الودائع والتسهيالت االئتمانية والخدمات المصرفية األخرى الخاصة بالعمالء من المؤسسات.الشركات والمؤسسات: 

     إدارة أموال البنك واالستثمارات.يشمل هذا القطاع تقديم خدمات التداول والخزينة والخزينة: 

 2018كانون األول  31  2019حزيران  30 

 المبلغ 
نسبته إلى 
 الموجودات

إلى نسبته 
المرجحة  الموجودات

 المبلغ  بالمخاطر
نسبته إلى 
 الموجودات

إلى نسبته 
المرجحة  الموجودات

 بالمخاطر

 %12.33 %8.25 100,121,554  %11.93 %8.25 102,023,308 رأس المال األساسي

 %13.02 %8.71 105,708,921  %14.03 %9.70 119,849,045 رأس المال التنظيمي
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  ل موزعة حسب األنشطة:ا يلي معلومات قطاعات األعمافيم

  

  معلومات التوزيع الجغرافي

رس البنك يمثل هذا اإليضاح التوزيع الجغرافي ألعمال البنك. يمارس البنك نشاطاته بشكل رئيسي في فلسطين والتي تمثل األعمال المحلية وكذلك يما
  الدولية.نشاطات دولية والتي تمثل األعمال 

  فيما يلي توزيع اإليرادات والموجودات والمصاريف الرأسمالية للبنك حسب القطاع الجغرافي:

   

 المجموع       

 
خدمات مصرفية 

 لألفراد

خدمات مصرفية 
للشركات 

  أخرى  القطاع العام الخزينة والمؤسسات
حزيران  30

 2018حزيران  30  2019
 37,660,154  38,906,405  457,508  878,478 6,052,872 17,847,191 13,670,356 إجمالي اإليرادات

 (3,383,756)  )3,922,774(  (14,407)  29,633 58,189 )959,492( (3,036,697)  مخصص تدني 
نتائج أعمال 

 34,276,398  34,983,631  443,101  908,111 6,111,061 16,887,699 10,633,659 القطاع
ف غير مصاري
  )27,132,072(   (27,895,721)       موزعة

الربح قبل 
  7,144,326   7,087,910       الضرائب

مصروف 
  )2,071,855(   )1,363,413(       الضرائب

  5,072,471   5,724,497       ربح الفترة
           معلومات أخرى

مصاريف 
 1,104,371  799,795       رأسمالية

استهالكات 
 1,344,819  2,515,385       وإطفاءات

          

       
حزيران  30

2019  
كانون األول  31

2018 
إجمالي موجودات 

 1,213,025,128  1,235,661,618  90,529,861  46,389,408 411,935,355 421,922,090 264,884,904 القطاع
إجمالي مطلوبات 

 1,101,582,019  1,123,397,395  69,125,979  243,543 115,568,901 341,835,405  596,623,567 القطاع

 المجموع  دولي  محلي 

 
 حزيران 30
 2019  

 حزيران 30
 2018  

حزيران  30
2019  

 حزيران 30
 2018  

 حزيران 30
 2019  

 حزيران 30
 2018 

 5,072,471  5,724,497  417,323  947,495  4,655,148  4,777,002 ربح الفترة
المصاريف 

 1,104,371  799,795  -  -  1,104,371  799,795 الرأسمالية

            

 المجموع  دولي  محلي 

 
 حزيران 30
 2019  

كانون األول  31
2018  

حزيران  30
2019  

كانون األول  31
2018  

 حزيران 30
 2019  

كانون األول  31
2018 

مجموع 
  1,213,025,128   1,235,661,618  108,526,295  130,968,203  1,104,498,833  1,104,693,415 الموجودات
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 نقد وأرصدة لدى سلطة النقد الفلسطينية) 7إيضاح (
   -تفاصيل البند

 
، يتعين على البنك اإلحتفاظ 2010تموز  5) الصادر عن سلطة النقد الفلسطينية لكافة البنوك العاملة في فلسطين بتاريخ 67/2010بحسب التعميم رقم (

ميم المشار إليه % من كافة ودائع العمالء ولجميع العمالت، كما تقرر بحسب التع9لدى سلطة النقد الفلسطينية بإحتياطيات إلزامية بنسب مئوية تعادل 
% من اإلحتياطي اإللزامي كحساب ثابت 80% من اإلحتياطي اإللزامي كرصيد متحرك يضاف إلى الحسابات الجارية لدى سلطة النقد وبقاء 20تحويل 

 وذلك تمهيداً لتطبيق نظام التسوية. ال تدفع سلطة النقد فوائد على هذه اإلحتياطيات. 
 

فقد تقرر تخفيض قيمة  2012آذار  21صادرة عن سلطة النقد الفلسطينية لكافة البنوك العاملة في فلسطين بتاريخ ) ال2/2012بحسب التعليمات رقم (
   الرصيد القائم للتسهيالت اللمنوحة لبعض القطاعات االقتصادية داخل مدينة القدس من وعاء االحتياطي اإللزامي.

  
 أرصدة لدى بنوك ومؤسسات مصرفية) 8إيضاح (
 -البندتفاصيل 

 
  فيما يلي ملخص الحركة على مخصص أرصدة لدى بنوك ومؤسسات مصرفية: (*)

  2018كانون األول  31   2019حزيران  30 
  -    101,500  السنة /الرصيد في بداية الفترة 

  76,548    -  )9أثر تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم (
  76,548    101,500  السنة (معدل) /الرصيد في بداية الفترة 

 24,952  (28,556)  السنة  /االضافات خالل الفترة  )االسترداد(
 101,500  72,944  السنة /الرصيد في نهاية الفترة 

 
 67,852,248مبلغ  2018كانون األول  31و  2019حزيران  30التي ال تتقاضى فوائد كما في المصرفية المؤسسات وبلغت األرصدة لدى البنوك 

  على التوالي. ،دوالر أمريكي 43,591,226ومبلغ دوالر أمريكي 

   

 2018 ولكانون األ 31  2019حزيران  30 
 140,177,924  92,330,262 الصندوقوالخزينة نقد في 

    أرصدة لدى سلطة النقد الفلسطينية:
 28,297,940  12,860,539 حسابات جارية وتحت الطلب

 83,670,942  84,159,515 متطلبات االحتياطي اإللزامي النقدي

 189,350,316  252,146,806 

 2018كانون األول  31 2019حزيران  30
    ن:بنوك ومؤسسات مصرفية داخل فلسطي

 60,143,436  76,221,744 شهور 3ارصدة لدى بنوك محلية الجل تستحق خالل 

 76,221,744  60,143,436 
    بنوك ومؤسسات مصرفية خارج فلسطين:

 56,731,702  67,852,248 ارصدة لدى بنوك خارج فلسطين جاري
 36,977,462  50,681,024  شهور 3ارصدة لدى بنوك خارج فلسطين الجل تستحق خالل 

 7,052,186  - شهور 3من أكثر خالل  ج فلسطين الجل تستحقارصدة لدى بنوك خار
  118,533,272  100,761,350  

  )101,500(  )72,944(  ) *9دولي للتقارير المالية رقم (مخصص التدني وفقاً للمعيار ال

 194,682,072  160,803,286 
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 (جميع المبالغ بالدوالر األمريكي إال إذا أشير إلى غير ذلك) 
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 : يلي كما هي مصرفية ومؤسسات بنوك لدى أرصدة اجمالي على الحاصلة الحركة إن

  
 : يلي كما هي مصرفية ومؤسسات بنوك لدى أرصدة تدني مخصص على الحاصلة الحركة إن

  
 تسهيالت ائتمانية مباشرة) 9إيضاح (

   -تفاصيل البند

  
   

 المجموع   المرحلة الثالثة  المرحلة الثانية    المرحلة األولى  
 160,904,786  -  -  160,904,786 إجمالي الرصيد كما في بداية الفترة 

 75,104,546  -  -  75,104,546 األرصدة الجديدة خالل الفترة 
 (41,254,316)  -  -  (41,254,316) األرصدة المسددة 

 -  -  -  - األولى المرحلة إلى تحويله تم ما
 -  -  -  - الثانية  المرحلة إلى تحويله تم ما
 -  -  -  - الثالثة  المرحلة إلى تحويله تم ما

 -  -  -  - األرصدة المعدومة 
 194,755,016  -  -  194,755,016 إجمالي الرصيد كما في نهاية الفترة 

 المجموع   المرحلة الثالثة  المرحلة الثانية    المرحلة األولى  
 101,500  -  -  101,500 إجمالي الرصيد كما في بداية الفترة 

خسارة التدني على األرصدة الجديدة خالل 
 18,776  -  -  18,776 الفترة 

ينزل: المسترد من خسارة التدني على 
 (47,332)  -  -  (47,332) األرصدة المسددة

 -  -  -  - األولى المرحلة إلى تحويله تم ما
 -  -  -  - الثانية  المرحلة إلى تحويله تم ما
 -  -  -  - الثالثة  المرحلة إلى تحويله تم ما

 -  -  -  - األرصدة المعدومة 
 72,944  -  -  72,944 إجمالي الرصيد كما في نهاية الفترة 

 2018كانون األول  31  2019حزيران  30 
 633,710,432  662,025,710 قروض

  74,056,839  86,109,767 جاري مدين ومكشوفي الطلب
  11,159,851  10,449,300 كمبياالت مخصومة

 758,584,777  718,927,122  
    ينزل:
  (773,872)  )1,262,416( وعموالت معلقةفوائد 

 (20,349,745)  )24,126,099( مخصص تدني تسهيالت ائتمانية مباشرة

 733,196,262  697,803,505 



 شركة مساهمة عامة محدودة  - القدسبنك 
   2019حزيران  30البيانات المالية المرحلية المختصرة (غير المدققة) لفترة الستة أشهر المنتهية في 

  

  اإليضاحات للبيانات المالية المرحلية المختصرة 
 (جميع المبالغ بالدوالر األمريكي إال إذا أشير إلى غير ذلك) 
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  :المعلقةفيما يلي ملخص الحركة على الفوائد والعموالت 

 

  السنة: /خالل الفترة  (9)رقم  المالية للتقارير الدولي المعيار المباشرة حسب االئتمانية التسهيالت تدني مخصص تفاصيل

  2018كانون األول  31   2019حزيران  30 
  2,268,979    2,792,980  المرحلة االولى
  4,967,540    5,612,322 المرحلة الثانية

  13,113,226    15,720,797 الثالثةالمرحلة 

 24,126,099  20,349,745 
  

  باشرة:صص تدني التسهيالت االئتمانية المفيما يلي ملخص الحركة على مخ

 

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

  
   

 2018كانون األول  31  2019حزيران  30 
 368,380  773,872 الرصيد في بداية الفترة / السنة
 480,566  589,311 فوائد معلقة خالل الفترة / السنة

 (75,074)  )61,907( فوائد معلقة حولت لإليرادات
استبعاد فوائد معلقة على تسهيالت ائتمانية مضى على تعثرها أكثر من ست 

 -  )39,166( سنوات
 -  306 فروقات عملة

 773,872  1,262,416 الرصيد في نهاية الفترة / السنة

 2018كانون األول  31 2019حزيران  30
 4,645,843  20,349,745 الرصيد في بداية الفترة / السنة 

 10,977,417  5,547,571 إضافات خالل الفترة / السنة
 )5,909,098(  )1,581,015(  االسترداد خالل الفترة / السنة

 )6,556(  )411,294( استبعاد مخصص تسهيالت ائتمانية مضى على تعثرها أكثر من ست سنوات
 )2,447(  -  مخصص تم شطبه مقابل تسهيالت ائتمانية معدومة

 )20,222(  221,092  فروقات عملة
 10,664,808  - )9الدولي للتقارير المالية رقم (أثر تطبيق المعيار 

 20,349,745  24,126,099 الرصيد في نهاية الفترة / السنة

 2018كانون األول  31  2019حزيران  30 
 8,833,393  8,339,131 بداية الفترة / السنةالرصيد في 

 6,556  411,294 سنوات 6المحول من مخصص تدني تسهيالت مضى على تعثرها اكثر من 
 )9,823(  - ديون معدومة
 )406,711(  -  االستبعادات

 )84,284(  369,753 فروقات عملة 
 8,339,131  9,120,178 الرصيد في نهاية الفترة / السنة



 شركة مساهمة عامة محدودة  - القدسبنك 
   2019حزيران  30البيانات المالية المرحلية المختصرة (غير المدققة) لفترة الستة أشهر المنتهية في 

  

  اإليضاحات للبيانات المالية المرحلية المختصرة 
 (جميع المبالغ بالدوالر األمريكي إال إذا أشير إلى غير ذلك) 
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 إن الحركة الحاصلة على اجمالي تسهيالت ائتمانية مباشرة هي كما يلي :
 

 المجموع  المرحلة الثالثة  المرحلة الثانية  المرحلة األولى 
 718,927,122  24,644,047  92,179,089   602,103,986 إجمالي الرصيد كما في بداية الفترة 

 203,093,399  658,188  3,111,137  199,324,074 األرصدة الجديدة خالل الفترة 
 )162,578,042(  )1,397,326(  )3,330,389(  )157,850,327(  األرصدة المسددة 

 )1,873,585(  )2,247,050( )22,234,794(  22,608,259 ما تم تحويله إلى المرحلة األولى
 )796,328(  )176,363(  87,721,665  )88,341,630( ما تم تحويله إلى المرحلة الثانية
 654,780  10,519,408  )6,080,073(  )3,784,555( ما تم تحويله إلى المرحلة الثالثة

 1,157,431  -  -  1,157,431 أثر التقييم
 758,584,777  32,000,904  151,366,635   575,217,238 إجمالي الرصيد كما في نهاية الفترة 

  
 الحركة الحاصلة على مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة للتسهيالت االئتمانية المباشرة هي كما يلي : إن

  
  الدخل الشامل بيانموجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل ) 10إيضاح (

  -تفاصيل البند

  
  دات المالية خالل الفترة / السنة: فيما يلي الحركة على حساب إحتياطي القيمة العادلة للموجو

 

  
   

 المجموع  المرحلة الثالثة  المرحلة الثانية  المرحلة األولى 
 20,349,745  13,113,225  4,967,540   2,268,980 إجمالي الرصيد كما في بداية الفترة 

  4,378,789   4,378,789   -   -  3اضافات على مرحلة 
 )1,581,015(  )1,581,015(  -   - 3االستردادت على مرحلة 

صافي استردادات وتناقالت من مخصص تدني 
 1,168,782  -  644,782   524,000  2+1مرحلة 

استبعاد مخصص تسهيالت ائتمانية مضى على 
 )411,294(  )411,294(  -   -  تعثرها أكثر من ست سنوات

 221,092  221,092  -   -  تعديالت نتيجة تغيير أسعار الصرف
 24,126,099  15,720,797  5,612,322   2,792,980 إجمالي الرصيد كما في نهاية الفترة 

 2018كانون األول  31  2019حزيران  30 
 4,861,144  7,627,802  أسهم مدرجة في أسواق مالية
 802,336  802,336   موجودات مالية غير مدرجة

 8,430,138  5,663,480 

 2018كانون األول  31  2019حزيران  30 
 (2,782,374)  )2,603,012( السنةالفترة / الرصيد في بداية 

)94,482(  )223,425(  التغير في القيمة العادلة   
 273,844  -  بيع موجودات مالية من خالل الدخل الشاملنتائج 

)2,603,012(  (2,826,437) السنة الفترة / الرصيد في نهاية  



 شركة مساهمة عامة محدودة  - القدسبنك 
   2019حزيران  30البيانات المالية المرحلية المختصرة (غير المدققة) لفترة الستة أشهر المنتهية في 

  

  اإليضاحات للبيانات المالية المرحلية المختصرة 
 (جميع المبالغ بالدوالر األمريكي إال إذا أشير إلى غير ذلك) 
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  موجودات مالية بالكلفة المطفأة ) 11إيضاح (
  -تفاصيل البند

 
  :)9( رقم ةيالمال ريالدولي للتقار اريالمعتطبيق  حسب موجودات مالية بالكلفة المطفأةفيما يلي ملخص الحركة على مخصص (*) 

  2018كانون األول  31   2019حزيران  30 
  -    81,933  السنة /الرصيد في بداية الفترة 

  31,427    -  )9أثر تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم (
  31,427    81,933  السنة (معدل) /الرصيد في بداية الفترة 

  50,506    )29,633(  السنة /(االسترداد) االضافات خالل الفترة 
  81,933    52,300   السنة /الرصيد في نهاية الفترة 

  
 هي كما يلي : موجودات مالية بالكلفة المطفأةالحركة الحاصلة على اجمالي  إن

 المجموع المرحلة الثالثةالمرحلة الثانية  المرحلة األولى  
 18,534,945  -  -   18,534,945 إجمالي الرصيد كما في بداية الفترة 

 7,231,312  -  -  7,231,312 األرصدة الجديدة خالل الفترة 
 (7,764,946)  -  -  (7,764,946)  األرصدة المسددة 

 -  -  -  - ما تم تحويله إلى المرحلة األولى
 -  -  -  - ما تم تحويله إلى المرحلة الثانية
 -  -  -  - ما تم تحويله إلى المرحلة الثالثة
 -  -  -  -  التغيرات الناتجة عن تعديالت 

 -  -  -  - األرصدة المعدومة
 18,001,311  -  -   18,001,311 إجمالي الرصيد كما في نهاية الفترة 

 هي كما يلي : موجودات مالية بالكلفة المطفأةالحركة الحاصلة على مخصص تدني  إن

  
   

 2018كانون األول  31  2019حزيران  30 
 10,770,000  13,770,000 موجودات مالية بالكلفة المطفأة (محلية)
 7,764,945  4,231,311 موجودات مالية بالكلفة المطفأة (أجنبية)

 18,001,311  18,534,945 
  (81,933)  )52,300(  * )9للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم (مخصص التدني وفقاً 

 17,949,011  18,453,012  

  المجموع  المرحلة الثالثة  المرحلة الثانية  المرحلة األولى 
 81,933  -  -   81,933  إجمالي الرصيد كما في بداية الفترة 

 18,078  -  -   18,078 خسارة التدني على األرصدة الجديدة خالل الفترة
 (47,711)  -  -   )47,711( المسترد من خسارة التدني على األرصدة المسددة

 -  -  -   -  ما تم تحويله إلى المرحلة األولى 
 -  -  -   -  ما تم تحويله إلى المرحلة الثانية 
 -  -  -   -  ما تم تحويله إلى المرحلة الثالثة 

 -  -  -  - األرصدة المعدومة
 -  -  -   - تعديالت نتيجة تغيير أسعار الصرف 
 52,300  -  -   52,300  إجمالي الرصيد كما في نهاية الفترة 



 شركة مساهمة عامة محدودة  - القدسبنك 
   2019حزيران  30البيانات المالية المرحلية المختصرة (غير المدققة) لفترة الستة أشهر المنتهية في 

  

  اإليضاحات للبيانات المالية المرحلية المختصرة 
 (جميع المبالغ بالدوالر األمريكي إال إذا أشير إلى غير ذلك) 
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  ) حق االستخدام من الموجودات12إيضاح (
  

 كما يلي: حق االستخدام من الموجودات تتلخص الحركة في 

  دوالر أمريكي   
     صافي القيمة الدفترية 

 -    2019كانون الثاني  1في 
 18,676,705   16اعتماد المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 

 18,676,705   (ُمعدل) 2019كانون الثاني  1في 
 )732,069(   اإلستهالك 

 17,944,636   2019حزيران  30في 
  

  
  



 شركة مساهمة عامة محدودة  - القدسبنك 
   2019حزيران  30البيانات المالية المرحلية المختصرة (غير المدققة) لفترة الستة أشهر المنتهية في 

  

  اإليضاحات للبيانات المالية المرحلية المختصرة 
 (جميع المبالغ بالدوالر األمريكي إال إذا أشير إلى غير ذلك) 
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   ) ممتلكات وعقارات ومعدات13إيضاح (
  

  

   

 مباني  أراضي 
أثاث ومعدات 

 مكتبية
أجهزة وأنظمة 

  سيارات المعلومات
 تحسينات على

 المجموع  المأجور
          2019حزيران  30

         ة:الكلف
 53,075,122  16,757,968  945,472  13,986,271  4,233,598  4,059,034  13,092,779 الفترةالرصيد في بداية 

 799,795 200,045 - 536,140 63,610 -  - إضافات
 - )24,104( - 19,329 4,775 -  - تنقالت

)4,533,182(  -  )201,403(  )66,170(  )4,209(  -  )4,261,400(  االستبعادات
 49,341,735  16,933,909  744,069  14,475,570  4,297,774  4,059,034   8,831,379 الفترةالرصيد في نهاية 

         االستهالك المتراكم:
 20,490,234  9,907,444  301,901  6,789,294  2,687,427  804,168  - الفترةالرصيد في بداية 

 1,584,836 657,930 56,287 675,605 154,425 40,589  - استهالك السنة
 )179,311( - )153,771( )22,521( )3,019( - -  االستبعادات

 21,895,759  10,565,374  204,417  7,442,378  2,838,833  844,757  - الفترةالرصيد في نهاية 
         

 27,445,976  6,368,535  539,652  7,033,192  1,458,941  3,214,277  8,831,379 صافي القيمة الدفترية 



 شركة مساهمة عامة محدودة  - القدسبنك 
   2019حزيران  30البيانات المالية المرحلية المختصرة (غير المدققة) لفترة الستة أشهر المنتهية في 

  

  اإليضاحات للبيانات المالية المرحلية المختصرة 
 (جميع المبالغ بالدوالر األمريكي إال إذا أشير إلى غير ذلك) 
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  (يتبع) ) ممتلكات وعقارات ومعدات13إيضاح (
  

 

  

 مباني  أراضي 
أثاث ومعدات 

 مكتبية
أجهزة وأنظمة 

  سيارات المعلومات
 تحسينات على

 المجموع  المأجور
          2018كانون األول  31

         ة:الكلف
 48,646,210  15,570,745  775,834  10,953,679  4,194,139  4,059,034  13,092,779 الرصيد في بداية السنة

 5,647,060 1,487,518 221,088 3,610,109 328,345 -  - إضافات
(1,218,148)  (300,295)  (51,450)  (577,517)  (288,886)  -   -  االستبعادات

 53,075,122  16,757,968  945,472  13,986,271  4,233,598  4,059,034   13,092,779 الرصيد في نهاية السنة
         االستهالك المتراكم:

 18,367,878  8,696,990  233,421  6,194,439  2,520,041  722,987  - الرصيد في بداية السنة
 2,838,710 1,236,139 108,247 1,056,183 356,960 81,181  - استهالك السنة

 (716,354) (25,685) (39,767) (461,328) (189,574) - -  االستبعادات
 20,490,234  9,907,444  301,901  6,789,294  2,687,427  804,168  - الرصيد في نهاية السنة

         
 32,584,888  6,850,524  643,571  7,196,977  1,546,171  3,254,866  13,092,779 صافي القيمة الدفترية 



 شركة مساهمة عامة محدودة  - القدسبنك 
   2019حزيران  30البيانات المالية المرحلية المختصرة (غير المدققة) لفترة الستة أشهر المنتهية في 

  

  اإليضاحات للبيانات المالية المرحلية المختصرة 
 (جميع المبالغ بالدوالر األمريكي إال إذا أشير إلى غير ذلك) 
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 غير ملموسةموجودات ) 14إيضاح (
   -تفاصيل البند

  

القيمة العادلة للموجودات غير الملموسة المرتبطة بودائع عمالء أساسية الناتجة عن استحواذ البنك على موجودات يمثل هذا البند (*) 
  فلسطين.  -ومطلوبات البنك األردني الكويتي 

 

 موجودات أخرى) 15إيضاح (
   -تفاصيل البند

  

بموجب تعليمات سلطة النقد الفلسطينية يتوجب بيع المباني واألراضي التي تؤول ملكيتها للبنك وفاءاً لديون مستحقة على العمالء خالل * 
  سنوات أخرى.  3سنتين من تاريخ استمالكها ويمكن تمديد مدة االستمالك لتصل كحد أقصى إلى 

 ودائع سلطة النقد الفلسطينية ) 16إيضاح (
   -تفاصيل البند

 

 ومؤسسات مصرفيةودائع بنوك ) 17إيضاح (
   -تفاصيل البند

   

2018كانون األول  31  2019حزيران  30 
 22,481  2,416,216 الرصيد في بداية الفترة / السنة

 35,151  -  إضافات خالل الفترة / السنة
 2,360,640  -  ودائع عمالء أساسية * 

 (2,056)  )198,480(  إطفاءات خالل الفترة / السنة
 2,416,216  2,217,736 الرصيد في نهاية الفترة / السنة

2018كانون األول  31  2019حزيران  30 
 24,343,526  25,569,109 مطالبات تحت التحصيل 

 3,685,186  3,879,298  فوائد مستحقة القبض
 803,141  803,141  موجودات مستملكة وفاء لديون مستحقة (*)

 318,350  -  موجودات برسم البيع 
 2,095,109  2,540,133  مصاريف مدفوعة مقدماً 

 1,446,911  1,485,314  دفعات على حساب استثمارات
 390,971  419,749  لالستردادرسوم قضائية قابلة 

 203,256  178,689  مخزون قرطاسية ومطبوعات
 3,558,493  1,685,912  أخرى 

 36,561,345  36,844,943 

 2018كانون األول  31  2019حزيران  30 
 40,576,000  5,000,000 شهور 3ودائع سلطة النقد الفلسطينيه / الجل تستحق خالل 

 -   56,033,400  شهور 3ودائع سلطة النقد الفلسطينيه / الجل تستحق خالل أكثر من 

 61,033,400  40,576,000 

  2018كانون األول  31   2019حزيران  30 

 
 داخل 
 فلسطين

خارج 
  المجموع فلسطين

 داخل
 فلسطين

خارج 
 المجموع فلسطين

حسابات جارية وتحت 
 183,273 - 183,273  539,110 - 539,110 الطلب

ودائع تستحق خالل 
 65,828,579 4,002,334 61,826,245  53,996,391 5,000,000 48,996,391 فترة ثالثة أشهر أو أقل

 49,535,501 5,000,000 54,535,501  62,009,518 4,002,334 66,011,852 
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 ودائع العمالء) 18إيضاح (
   -تفاصيل البند

 

 نقديةتأمينات ) 19إيضاح (
   -تفاصيل البند

  

 ةض مساندو) قر20إيضاح (
% سنوياً على أساس 5دوالر أمريكي بسعر فائدة  10,000,000بقيمة  2019نيسان  2بتاريخ  ةض مساندوقام البنك بالحصول على قر

 1أقساط سنوية ويكون القسط األول بتاريخ  5على أن يسدد القرض بموجب  دعم الشريحة الثانية من رأس المال الرصيد القائم لغايات
  .2020نيسان 

  

 مطلوبات إيجار ) 21إيضاح (
 تتمثل الحركة في مطلوبات اإليجار خالل الفترة فيما يلي: 

  دوالر أمريكي   
 -    2019كانون الثاني  1في 

 17,999,550   16اعتماد المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 
 17,999,550   (ُمعدل) 2019كانون الثاني  1في 

 284,004   التراكم
 )1,142,437(   السداد

 17,141,117   2019حزيران  30في 
  

 ) مخصص ضريبة الدخل22إيضاح (
كانون األول  31والسنة المنتهية في  2019حزيران  30لقد كانت الحركة على حساب مخصصات الضرائب خالل الستة أشهر المنتهية في 

  كما يلي: 2018

  
   

 2018كانون األول  31  2019حزيران  30 
 250,182,191  236,264,910 ودائع جارية وتحت الطلب

 336,160,986  335,493,143 التوفير ودائع
 291,335,355  281,501,089 ودائع ألجل وخاضعة إلشعار

 853,259,142  877,678,532 

2018كانون األول  31  2019حزيران  30 
 61,206,440  61,782,294 تأمينات مقابل تسهيالت ائتمانية مباشرة

 5,796,260  6,785,970  تأمينات مقابل تسهيالت ائتمانية غير مباشرة
 14,446,560  16,639,495 تأمينات أخرى 

 85,207,759  81,449,260 

 2018كانون األول  31  2019حزيران  30 
 2,051,998  1,952,704 الرصيد في بداية الفترة / السنة

 3,737,922  2,239,405 التخصيص للفترة / للسنة 
 (189,220)  - خصومات ضريبية تشجيعية
 )3,647,996(  -  المدفوع خالل الفترة / السنة

  -   )123,554( فروقات عملة
 1,952,704  4,068,555 الرصيد في نهاية الفترة / السنة
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  تمثل الضرائب الظاهرة في بيان الدخل المرحلي المختصر ما يلي: 

 

   .2017نهاية عام قام البنك بالحصول على مخالصة نهائية مع ضريبة الدخل حتى 

 مخصصات متنوعة) 23إيضاح (
   -تفاصيل البند

 
 ) مطلوبات أخرى24إيضاح (

   -تفاصيل البند

  

   

 2018حزيران  30  2019حزيران  30 
 2,071,855  2,239,405 التخصيص للفترة

       ينزل: 
 -  )875,992(  موجودات ضريبية مؤجلة 

 1,363,413  2,071,855 

 رصيد نهاية الفترة  المدفوع خالل الفترة  التخصيص للفترة  رصيد بداية الفترة 

        2019حزيران  30
تعويض نهاية الخدمة 

 6,114,620   (578,043)   736,463  5,956,200 واإلجازات

 36,094   )71,400(   -   107,494 قضايا مرفوعة على البنك

 6,063,694   736,463   )649,443(   6,150,714 

        
 رصيد نهاية السنة المدفوع خالل السنة التخصيص للسنة رصيد بداية السنة

 2018كانون األول  31
تعويض نهاية الخدمة 

 5,956,200   )623,999(   1,517,095  5,063,104 واإلجازات

 107,494   -   7,494    100,000 قضايا مرفوعة على البنك

 5,163,104    1,524,589   )623,999(   6,063,694 

2018كانون األول  31 2019حزيران  30 
 2,827,552  3,070,828 فوائد مستحقة وغير مدفوعة 

 1,366,071  1,451,262  مصاريف مستحقة وغير مدفوعة 
 15,410,131  18,544,026  شيكات وحواالت برسم الدفع

 953,000  852,750  امانات مؤقتة
 362,500  188,500  مكافآت مستحقة ألعضاء مجلس اإلدارة 

 2,434,246  3,572,423  ذمم دائنة 
 117,024  -  ضرائب مقتطعة من الموردين ورواتب الموظفين

 224,859  499,482  مدفوعةتوزيعات أرباح نقدية غير 
 103,248  222,754  *جلة آصافي عقود صفقات تبادل عمالت 

 3,584,459  3,100,639  عموالت مقبوضة غير مستحقة 
 142,268  156,675  تسهيالت غير مباشرة ** /مخصص خسائر متوقعة 

 29,841  106,253 أخرى 

 31,765,592  27,555,199 
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  : جلةآصافي عقود صفقات تبادل عمالت (*) فيما يلي تفاصيل بند 

  مجموع القيمة اإلسمية   
  (261,380,971)    عقود شراء آجلة بعمالت أجنبية 

  261,603,725    عقود بيع آجلة بعمالت أجنبية 
    222,754  
 

 رقم ةيالمال ريالدولي للتقار اريالمعتطبيق  حسبتدني التسهيالت اإلئتمانية غير المباشرة فيما يلي ملخص الحركة على مخصص ) *(*
)9(:  

  2018كانون األول  31   2019حزيران  30 
  -    142,268  السنة /الرصيد في بداية الفترة 

  137,691    -  )9أثر تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم (
  137,691    142,268  السنة (معدل) /الرصيد في بداية الفترة 
  4,577    14,407  السنة /االضافات خالل الفترة 

  142,268    156,675   السنة /الرصيد في نهاية الفترة 
 

 ) توزيعات أسهم وأرباح نقدية25إيضاح (

دوالر  6,602,083توزيع أرباح على شكل أسهم مجانية بمبلغ  2019نيسان  21أقرت الهيئة العامة للبنك في اجتماعها الذي عقد بتاريخ 
توزيع أرباح  رت الهيئة العامةقأ وكذلكوذلك عن طريق رسملة عالوة اإلصدار. % من رأسمال البنك بذلك التاريخ 7.9أمريكي ما نسبته 

  % من رأسمال البنك في ذلك التاريخ.5.6دوالر أمريكي ما نسبته  4,679,958نقدية بمبلغ 

دوالر  6,837,600توزيع أرباح على شكل أسهم مجانية بمبلغ  2018نيسان  12أقرت الهيئة العامة للبنك في اجتماعها الذي عقد بتاريخ 
% من 10دوالر أمريكي ما نسبته  6,837,600% من رأسمال البنك بذلك التاريخ وكذلك توزيع أرباح نقدية بمبلغ 10أمريكي ما نسبته 
  ذلك التاريخ.رأسمال البنك في 

 
 احتياطيات) 26إيضاح (

  إحتياطي إجباري

% من األرباح الصافية بعد الضرائب سنوياً تخصص لحساب االحتياطي اإلجباري 10قتطع نسبة ف يوفقاً لقانون الشركات وقانون المصار
جوز توزيع االحتياطي اإلجباري يالمتجمعة لهذا الحساب ما يعادل رأسمال البنك. ال  وال يجوز وقف هذا االقتطاع قبل أن يبلغ مجموع المبالغ

جباري على المساهمين أو تحويل هذا االحتياطي إلى الخارج إال بموافقة مسبقة من سلطة النقد الفلسطينية. لم يقم البنك باقتطاع االحتياطي اإل
  مرحلية. ماليةال البياناتهذه  أن حسب أحكام قانون الشركات حيث

  احتياطي مخاطر مصرفية عامة

ً لتعليمات سلطة النقد الفلسطينية رقم ( احتياطي المخاطر الذي تم اقتطاعه يمثل هذا البند قيمة % من التسهيالت 1.5) بنسبة 6/2015وفقا
التسهيالت االئتمانية غير المباشرة بعد طرح % من 0.5االئتمانية المباشرة بعد طرح مخصص تدني التسهيالت االئتمانية واألرباح المعلقة و 

ات الواردة والمشتقات المالية. ال يجوز استخدام الشيكات تحت التحصيل والكفاالت المقبولة والسحوبات المقبولة المكفولة المتعلقة باالعتماد
  ينية.مسبقة من سلطة النقد الفلسطتخفيضه على أي وجه إال بموافقة أي جزء من هذا االحتياطي أو 
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  بات الدوريةاحتياطي التقل

% 15 ) بنسبة6/2015قد الفلسطينية رقم (لألنواع المختلفة من المخاطر والذي تم اقتطاعه وفقاً لتعليمات سلطة النحوط يهدف هذا البند للت
من األرباح الصافية بعد الضرائب لتدعيم رأس مال المصرف ولمواجهة المخاطر المحيطة بالعمل المصرفي. ال يجوز استخدام أي جزء من 

تياطي التقلبات طة النقد الفلسطينية. لم يقم البنك باقتطاع احى أي وجه إال بموافقة مسبقة من سلاحتياطي التقلبات الدورية أو تخفيضه عل
   المالية مرحلية. البيانات هذه ورية حسب تعليمات سلطة النقد الفلسطينية حيث أنالد

% من االصول 0.57بنسبة  احتياطي التقلبات الدوريةوالتي تنص على احتساب  )2018/1(باصدار تعليمات رقم  سلطة النقد الفلسطينيهقامت 
 . 2015لسنة  6من تعليمات رقم  احتياطي التقلبات الدوريةباحتساب  الخاصة 10بالمخاطر. تلغي هذه التعليمات المادة رقم المرجحة 

 الحصة األساسية والمخفضة للسهم من ربح الفترة) 27إيضاح (
   -تفاصيل البند

 2018حزيران  30  2019حزيران  30 

 5,072,471  5,724,497 ربح الفترة

 سهم 

 81,815,683  90,172,750 المعدل المرجح لعدد األسهم المكتتب بها خالل الفترة

 0.062  0.063 الحصة األساسية والمخفضة للسهم من ربح الفترة
 

 النقد وما في حكمه) 28إيضاح (
   -تفاصيل البند

  

 معامالت مع جهات ذات عالقة) 29إيضاح (
ر بها كجهات ن عليها أو لهم القدرة على التأثييعتبر البنك المساهمين الرئيسيين وأعضاء مجلس االدارة واإلدارة العليا وأية شركات يسيطرو

مجلس االدارة  أعضاء في ودائع وتسهيالت ائتمانية ممنوحة ومكافآت تذات عالقة. تمت خالل الفترة / السنة معامالت مع هذه الجهات تمثل
  المستحقة كما يلي:

  

 
 حزيران 30

2019  
 كانون االول 31

 طبيعة العالقة  2018
     المرحلي المختصر: المركز المالي بيانبنود داخل 

 تسهيالت ائتمانية مباشرة
  اعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة

 27,400,696  25,954,660  وأخرىالتنفيذية 

 ودائع العمالء
  اعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة

 3,303,773  4,453,924   التنفيذية وأخرى
 362,500  188,500  مجلس اإلدارة مكافآت مستحقة

      
      التزامات محتملة:

 تسهيالت غير مباشرة 
  اعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة

 1,081,434  846,350   التنفيذية وأخرى
   

 2018حزيران  30 2019حزيران  30
 214,970,316  189,350,316 نقد وارصدة لدى سلطة النقد الفلسطينية

 97,547,870  194,755,016 يضاف: أرصدة لدى بنوك ومؤسسات مصرفية تستحق خالل ثالثة أشهر 
 )58,583,811(  )59,535,501( يُنزل: ودائع بنوك ومؤسسات مصرفية تستحق خالل ثالثة أشهر

 )74,756,382(  )84,159,515( متطلبات االحتياطي اإللزامي النقدي

 240,410,316  179,177,993 
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 محتملةارتباطات والتزامات ) 30إيضاح (
   -تفاصيل البند

 
 القضايا المقامة على البنك) 31إيضاح (

هناك قضايا مقامة على البنك إلبطال مطالبات البنك على الغير و/أو للمطالبة بالعطل والضرر و/أو مطالبات عمالية وغير ذلك، حيث بلغ 
وحسب رأي الدائرة القانونية للبنك فإن مبلغ القضايا  2018قضية للعام  وأربعة وثالثون 2019قضية للعام  ثالثة وأربعونعدد هذه القضايا 

ويبلغ رصيد مخصص القضايا  2018للعام  3,092,772مقابل  2019للعام  3,764,524يمكن أن يترتب عليها إلتزامات مستقبلية بلغت التي 
وفي رأي محامي البنك واإلدارة إن هذه  2018دوالر أمريكي للعام  107,494مقابل  2019دوالر أمريكي للعام  36,904المرصود مبلغ 

   تلك القضايا.المخصصات كافية لمواجهة 

 مقارنةالرقام أ )32إيضاح (
 تؤثر ال التبويبات هذه إن .الحاليةالمختصرة للفترة  المرحلية البيانات المالية عرض مع لتتناسب 2018 سنة حسابات بعض تبويب إعادة تم
  .الملكية حقوق أو السنوات السابقة أرباح ىعل

 

  
 

 حزيران 30
2019  

 حزيران 30
 طبيعة العالقة  2018

      : المرحلي المختصر بيان الدخل داخل بنود

  وعموالت دائنة فوائد 
  اعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة

 593,534  1,347,606  التنفيذية وأخرى

 فوائد وعموالت مدينة 
  اعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة

 (158,521)  (13,365)   التنفيذية وأخرى

 الرواتب والمكافآت 
  اعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة

 815,107  1,034,217  التنفيذية وأخرى

 كافآت مجلس اإلدارة مبدل حضور جلسات و
  اعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة

 104,698  256,716  التنفيذية وأخرى

 2018كانون األول  31  2019حزيران  30 
 25,018,420  23,810,391 سقوف تسهيالت ائتمانية مباشرة غير مستغلة

 34,937,152  36,483,316 كفاالت
 9,969,753  13,972,346 اعتمادات

 1,208,528  4,071,387  سحوبات وبوالص مقبولة
 78,337,440  71,133,853 

 (142,268)  (156,675)  24إيضاح  -) 9مخصص التدني وفقاً للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم (
 78,180,765  70,991,585 


