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جدول أعمال اجتماع الهيئة العامة العادي
اوال : تقرير مجلس االدارة عن السنة المنتهية في 2016/12/31.

ثانيا : تقرير مدقق الحسابات عن السنة المنتهية في 2016/12/31.

ثالثًا : اقرار توصية مجلس االدارة بخصوص توزيع األرباح على مساهمي الشركة.

رابعًا : إبراء ذمة مجلس اإلدارة حتى 2016/12/31.

خامسًا: انتخاب مدققي الحسابات للسنة المالية 2017 ، وتفويض مجلس االدارة بتحديد اتعابهم.

سادسًا : أية امور اخرى تقترح الهيئة العامة ادراجها في جدول اعمال االجتماع وتدخل في نطاق 

االجتماع العادي للهيئة العامة على ان يكون ادراج هذا االقتراح في جدول االعمال بموافقة عدد 

من المساهمين يمثلون ما ال يقل عن 10% من أسهم الشركة .

جدول اعمال اجتماع الهيئة العامة غير العادي
مناقشة توصية مجلس االدارة بتعديل نص المادة  9 من عقد التأسيس والمادة رقم 47 الفقرتين 

)ا+ب( من النظام الداخلي للشركة وأية مواد اخرى بعقد التأسيس والنظام الداخلي للشركة 
تتعلق بعدد اعضاء مجلس االدارة ليصبح عدد اعضاء مجلس ادارة الشركة احد عشر عضوا بدل 

تسعة اعضاء .



تعريف
عن  البنك

البنك الوطني في سطور
البنك الوطني )TNB( هو البنك الأ�شرع منوا يف فل�شطني منذ العام 2011، واأحد اأف�شل مزودي اخلدمات امل�شرفية املتكاملة وال�شاملة يف 
ومتناهية  وال�شغرية  املتو�شطة  امل�شاريع  ال�شتثمارية واخلزينة ومتويل  للخدمات  تقدميه  اإىل  بالإ�شافة  والأفراد  ال�شركات  لقطاعي  فل�شطني 
ال�شغر. يعترب البنك الوطني ثاين اأكرب بنك فل�شطيني من حيث حجم راأ�س املال املدفوع والبالغ 75 مليون دولر اأمريكي . يدار البنك الوطني 
من قبل جمل�س اإدارة مكون من اأجنح واأكرب ال�شركات الفل�شطينية ومن �شمنها: �شندوق �شراج فل�شطني الأول و�شركة امل�شاريع ال�شتثمارية 
و�شركة الت�شالت الفل�شطينية و�شركة باديكو القاب�شة و�شركة م�شار العاملية لل�شتثمار وبنك الإحتاد الأردين و�شركة بريزيت للأدوية و�شركة 

امل�شارق لل�شتثمار.

يتمتع البنك الوطني بقاعدة م�شاهمني هي الأكرب بني امل�شارف يف فل�شطني والتي تتجاوز 9,700 م�شاهم وم�شاهمة، ويقدم اأجود اخلدمات 
الغربية  ال�شفة  املنت�شرة يف خمتلف حمافظات  فروعه  �شبكة  الفل�شطيني من خلل  امل�شريف  ال�شوق  وتطورا يف  والأكرثها حداثة  امل�شرفية 
اأكرث الأماكن حيوية، كما يقدم البنك الوطني خدماته من خلل قنواته الإلكرتونية احلديثة واملتطورة  و�شبكة �شرافاته الآلية املتواجدة يف 
مثل ال�شريفة الإلكرتونية   TNB Online Bankingوتطبيق TNB Mobile للهواتف املحمولة الذكية. ومتا�شيا مع تطوره ومنوه، قام البنك 
الوطني بتحديث نظامه البنكي وتطبيق اأحد النظم البنكية الأكرث تطورا على امل�شتوى العاملي من جمموعة Temenos الدولية،  ليبداأ حقبة 

رقمية جديدة يف ال�شوق امل�شريف الفل�شطيني ويقدم لعملئه اخلدمات امل�شرفية مبعايري عاملية.

9,775
مساهمًا

34 صرافًا اليًا 
موزعًا في 

مختلف انحاء 
الوطن 

أكثر من
70 ألف عميل

16
فرعًا ومكتبًا 

أكثر من 430  
موظفًا لخدمة 

عمالئنا
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التأسيس
تطوير  بهدف  الفل�شطينية  وال�شركات  الأعمال  رجال  من  م�شاهمني  قبل  من  عامة  م�شاهمة  ك�شركة   2005-8-20 بتاريخ  البنك  تاأ�شي�س  مت 
القت�شاد الفل�شطيني ب�شكل عام وتوفري اخلدمات امل�شرفية املتميزة، حيث مت تاأ�شي�س البنك براأ�س مال بلغ 30 مليون دولر ومت اكتتاب ما 

ن�شبته 38% من قبل موؤ�ش�شي البنك وطرح الفرق للكتتاب العام حيث توزعت الأ�شهم املتبقية على اأكرث من 18,000 م�شاهم. 

يف العام 2011، قامت �شركة الت�شالت الفل�شطينية بتملك ح�شة اإ�شرتاتيجية يف اأ�شهم البنك الوطني من خلل اكتتاب خا�س بقيمة 5 مليون 
دولر، لت�شبح اإجمايل ح�شتها يف البنك 7 مليون دولر ولريتفع راأ�س مال البنك اثر ذلك اإىل 35 مليون دولر. 

يف العام 2012 دخلت �شركة م�شار العاملية لل�شتثمار �شريكا ا�شرتاتيجيا جديدا لريتفع راأ�س مال البنك على اثر ذلك اإىل 40 مليون دولر. 
ويف نهاية العام 2012 مت اإطلق البنك الوطني بحلته وهويته اجلديدتني، تطبيقا لتفاقية التملك وال�شم ما بني بنك الرفاه لتمويل امل�شاريع 
ال�شغرية والبنك العربي الفل�شطيني لل�شتثمار براأ�س مال مدفوع بلغ 50 مليون دولر لي�شكل بذلك كيانا م�شرفيا وطنيا جديدا قويا قادرا على 

تغطية كافة الحتياجات امل�شرفية ل�شرائح املجتمع الفل�شطيني ب�شتى قطاعاته القت�شادية. 

يف مطلع العام 2015، ا�شتحوذ البنك الوطني على اأ�شول والتزامات بنك الإحتاد الأردين يف فل�شطني، وترتب على ال�شفقة دخول بنك الإحتاد 
�شريكا ا�شرتاتيجيا �شمن البنك الوطني بن�شبة 10% من راأ�س املال املدفوع والذي ارتفع لي�شل اإىل 75 مليون دولر، ولي�شبح البنك الوطني 

بذلك ثاين اأكرب بنك فل�شطيني من حيث حجم راأ�س املال.

مت تاأ�شي�س  البنك الوطني عام 2005
ك�شركة م�شاهمة عامة  براأ�س مال بلغ 

30 مليون دولر

الفل�شطينية  الت�شالت  �شركة  قامت 
اأ�شهم  يف  اإ�شرتاتيجية  ح�شة  بتملك 

البنك الوطني
 5 بقيمة  خا�س  اكتتاب  خلل  من 
مليون دولر، ولريتفع راأ�س مال البنك 

اثر ذلك اإىل 35 مليون دولر

العاملية  م�شار  �شركة  دخول  مت 
ا�شرتاتيجيا جديدًا  لل�شتثمار �شريكا 

لريتفع راأ�س مال البنك
اثر ذلك اإىل 40 مليون دولر

مت اإطلق البنك الوطني بحلته وهويته 
التملك  لتفاقية  تطبيقا  اجلديدتني، 

وال�شم ما بني
بنك الرفاه لتمويل امل�شاريع  ال�شغرية 
والبنك العربي الفل�شطيني لل�شتثمار 
براأ�س مال مدفوع بلغ 50 مليون دولر

اأ�شول  على  الوطني  البنك  ا�شتحوذ 
يف  الأردين  الإحتاد  بنك  والتزامات 
دخول  ال�شفقة  على  وترتب  فل�شطني، 
بنك الإحتاد �شريكا ا�شرتاتيجيا  �شمن 
راأ�س  من   %10 بن�شبة  الوطني  البنك 

املال لي�شل اإىل 75 مليون دولر 

30
35

40

50

75

2015 2012 2012 2011 2005
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20122015

تطور رأس
المال

ماليين الدوالرات
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الجوائز
البنك الوطني ملتزم بالتميز والريادة على كافة الأ�شعدة، وهذا مكنه من ح�شد العديد من اجلوائز املحلية والعاملية ومن �شمنها: 

جائزة البنك الأ�شرع منوا يف فل�شطني للعامني 2014 و 2016 من موؤ�ش�شة CPI Financial وبت�شنيف املجلة ال�شادرة عنها  •
The Banker Middle East، ويف العام 2014 �شنفت املجلة البنك الوطني بالبنك الأ�شرع منوا يف ال�شرق الأو�شط من حيث 

النمو يف حجم الأ�شول واملطلوبات.
عنها                                      • ال�شادرة  واملجلة   CPI Financial موؤ�ش�شة  قبل  من   2014 العام  عن  فل�شطني  يف  خزينة  اإدارة  اأف�شل  جائزة 

The Banker Middle East لتطويره لهذه اخلدمة ب�شكل ملحوظ وملفت. 

جائزة البنك الأكرب من حيث قاعدة امل�شاهمني من قبل الإحتاد الدويل للم�شرفيني العرب يف العام 2015 •
جائزة اأمان للنزاهة عن العام 2012 •

2016
2014

20142015

األسرع
نموًا في 
فلسطين

أكبر 
قاعدة

مساهمين
أفضل

إدارة خزينة
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الشركات التابعة
امل�شاهمة  لل�شتثمار  وطن  "�شركة  من   %100 ن�شبته  ما  الوطني  البنك  ميتلك 
اخل�شو�شية"، والتي �شمها البنك تنفيذا لتفاقية التملك وال�شم ما بني بنك الرفاه 
لتمويل امل�شاريع ال�شغرية والبنك العربي الفل�شطيني لل�شتثمار، وبناء عليه مت تغيري 
ال�شفقة القانونية ل�شركة البنك العربي الفل�شطيني لل�شتثمار وا�شمها واأ�شبحت ملكًا 

بالكامل للبنك الوطني.
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كلمـة رئيـس
مجلـس اإلدارة

ت�شجيل املليار الدولر وتعدت اأرباح م�شرفكم 10 مليون دولر قبل 
اإذا ما قورنت بنتائج   %36.3 احت�شاب ال�شريبة بنمو بلغت ن�شبته 
اجليدة  النتائج  دولر.هذه  مليون   7.4 بلغت  حيث   2015 العام 
والتي  املالية  البنك  موؤ�شرات  بنود  كافة  يف  املطردة  النمو  ون�شب 
منت جميعها بن�شبة تعدت 15% تدل على جناح خطط وروؤى البنك 

وتر�شيخ مكانته كاأحد البنوك الرائدة يف فل�شطني. 

خلططنا  انعكا�شا  جاء  املالية  موؤ�شراتنا  يف  النمو  هذا  اإن 
الإ�شرتاتيجية امل�شتدامة من اجل تو�شيع ح�شتنا ال�شوقية يف اجلهاز 
امل�شريف الفل�شطيني، حيث عمدنا على اتخاذ مبادرات اإ�شرتاتيجية 
لتوزيع  املحافظ  هذه  وتنويع  وال�شركات  الأفراد  حمفظة  لتو�شعة 
بالإ�شافة  املختلفة،  القت�شادية  القطاعات  على  املخاطر  ن�شبة 
متخ�ش�شة  منتجات  طرح  طريق  عن  جدد  عملء  ا�شتقطاب  اإىل 
تقليدية  وغري  مغايرة  بطريقة  ال�شوق  تق�شيم  على  مبنية  ومدرو�شة 
اإىل  بالإ�شافة  لفتة،  جناحات  ولقت  البنوك  بني  ميزتنا  والتي 
التوجه اأي�شا اإىل القطاعات غري امل�شتغلة بال�شكل الأمثل يف ال�شوق 

امل�شريف الفل�شطيني والتي تعد قطاعات واعدة.  

املناطق  اإىل  الو�شول  ت�شتهدف  جغرايف  متدد  �شيا�شة  واعتمدنا 
كل  وحق  املايل  لل�شتمال  املخدومة م�شرفيا حتقيقا  وغري  النائية 
م�شرفية.  وت�شهيلت  خدمات  على  باحل�شول  فل�شطيني  مواطن 
ا�شتكمال  جاء  والذي  حزما  بلدة  يف  فرعا  املا�شي  العام  افتتحنا 
القد�س  حمافظة  يف  والنت�شار  للتو�شع  الإ�شرتاتيجية  خلطتنا 
�شنقوم  حيث  اأهلها،  اإىل  الوطنية  امل�شرفية  خدماتنا  ولإي�شال 
الوطني  البنك  لي�شبح   2017 عام  فيها  الفروع  من  املزيد  بافتتاح 

السيدات والسادة
مساهمي البنك الوطني المحترمين ،

السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته،

البنك  اإدارة  جمل�س  اأع�شاء  عن  وبالإنابة  نف�شي  عن  بالأ�شالة 
الوطني، ي�شعدين اأن اأرحب بكم جميعًا يف الجتماع ال�شنوي لهيئتكم 
العامة، واأن اأ�شع بني اأيديكم الإ�شدار اجلديد للتقرير ال�شنوي الذي 
ي�شلط ال�شوء على اأداء م�شرفكم واأن�شطته الرئي�شية وبيان القوائم 
اجنازات  �شهدت  التي  ال�شنة   ،2016 املنتهية  املالية  لل�شنة  املالية 
اأهداف  وحتقيق  مل�شرفكم  املايل  الأداء  يف  ملحوظ  ومنو  عديدة 
اإ�شرتاتيجية �شتكون مبثابة حجر الأ�شا�س ملزيد من التطور واملناف�شة 

يف ال�شوق امل�شريف الفل�شطيني.

البنكية  الأنظمة  احد  تطبيق  يف  جنحنا  املا�شي،  العام  نهاية  ففي 
الدولية،   Temenos جمموعة  من  العامل  م�شتوى  على  الأحدث 
ليكون تطبيقه مبثابة عملية تطور نوعية تفتح الأبواب اأمامنا للدخول 
مب�شتوى  حديثة  الكرتونية  خدمات  وطرح  جديدة  رقمية  حقبة  يف 
اخلدمات التي تقدمها امل�شارف العاملية، وذلك حتقيقا لتوجهاتنا 
وروؤانا بطرح كل ما هو جديد ومتطور من خدمات يف العامل امل�شريف 

اإىل املواطن الفل�شطيني.

األخوات واألخوة،
العام  يف  الوطني  القت�شاد  منو  معدلت  تباطوؤ  من  الرغم  على 
2016 ب�شبب ان�شداد الأفق ال�شيا�شي وانعكا�شاته على �شتى مكونات 

موؤ�شرات النمو، وا�شل البنك الوطني اجنازاته وجناحاته،  لنح�شل 
على جائزة البنك الأ�شرع منوا يف فل�شطني 2016 من قبل موؤ�ش�شة 
 The Banker Middle لها   التابعة  واملجلة    CPI Financial

ب�شبب  الآن  �شنوات  لعدة  اللقب  هذا  على  بذلك  حمافظني   East

من  لتقرتب  املوجودات  فنمت  ملفت،  ب�شكل  املايل  اأدائنا  تطور 
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�شاحب اأكرب �شبكة م�شرفية يف القد�س بني البنوك يف فل�شطني. كما 
احتفلنا العام املا�شي بافتتاح 3 مكاتب لنا يف حماكم رام اهلل ونابل�س 
ولت�شهيل  الأعلى  الق�شاء  جمل�س  مع  لتفاقيتنا  تنفيذا  واخلليل، 
الفل�شطيني.  الق�شاء  اأمام  املحتكمني  للمواطنني  املالية  الإجراءات 
يف  ممتدا  ومكتبا  فرعا   16 جعبتنا  ويف   2016 العام  انهينا  وبهذا 
خمتلف مناطق ال�شفة الغربية، و�شنعمل على افتتاح 5 فروع ومكاتب 
جديدة يف العام 2017 والذي �شيكون عام التو�شع اجلغرايف للبنك، 
لت�شل �شبكة فروعنا اإىل اأكرث من 21 فرعا ومكتبا ممتدا يف خمتلف 
حمافظات ال�شفة الغربية، ولنقدم اأي�شا خدماتنا امل�شرفية خارج 
احلدود اجلغرافية التي نتواجد بها عن طريق اخلدمات اللكرتونية 

املتطورة مثل النرتنت البنكي وتطبيق الوطني موبايل.  

مساهمينا الكرام، 
امل�شتمرة  وثقتكم  جناحنا،  م�شرية  اأ�شا�س  يعد  امل�شتمر  ولئكم  اإن 
على  البنوك  بني  م�شاهمني  قاعدة  اأكرب  على  نحافظ  جعلتنا  بنا 
م�شتوى الوطن والتي بلغ حجمها نهاية العام املا�شي 9,775 م�شاهم 
وم�شاهمة، وي�شعدين من هنا اأن اأجدد با�شمي وبا�شم اأع�شاء جمل�س 

اإدارة البنك فخرنا بكم جميعا على الدعم املتوا�شل. 

طلل نا�شر الدين
رئي�س جمل�س الإدارة   

اإن جمل�س الإدارة اأيها ال�شيدات وال�شادة، توافق العام املا�شي على 
�شيا�شة منتظمة وم�شتمرة يف توزيع الأرباح، ت�شمن الثبات اأو الزيادة 
يف ن�شب التوزيع لل�شنوات القادمة، وذلك بالرتكاز على الأداء املايل 
تلو  عاما  املالية  موؤ�شراته  يف  مطردة  منو  ن�شب  يحقق  الذي  للبنك 
بهذا اخل�شو�س  العامة  الهيئة  لقرار  ال�شتناد  �شيتم  وعليه  الآخر، 
حول  اللزمة  القانونية  التدابري  واتخاذ  التوزيع  ن�شبة  حول  اليوم 

ذلك.
جمل�س  اأع�شاء  وبا�شم  با�شمي  اأ�شكر  اأن  يل  ا�شمحوا  اخلتام،  ويف 
اإدارة البنك الوطني ح�شوركم الكرمي وال�شكر مو�شول كذلك الأمر 
التي  املميزة  والنتائج  للبنك على جهودهم احلثيثة  الإداري  للكادر 
ا�شتطاعوا حتقيقها على مدار العام املا�شي، ول ي�شعني اإل التوجه 
بال�شكر اجلزيل اإىل �شلطة النقد الفل�شطينية ممثلة مبعايل املحافظ 
ل�شمان  احلكيمة  وقراراتهم  توجيهاتهم  على  ال�شوا  عزام  الأ�شتاذ 
الوطني،  القت�شاد  ودعم  الفل�شطيني  امل�شريف  اجلهاز  ا�شتقرار 

ووفقنا اهلل جميعا يف خدمة وطننا ومواطنينا.

واهلل ويل التوفيق
وال�شلم عليكم ورحمة اهلل وبركاته
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اعاد البنك الوطني  يف عام 2016 اإطلق احلملة الرتويجية اجلديدة 
حل�شاب التوفري الأول للمراأة الفل�شطينية "حياتي" والذي يهدف اإىل 
متكني املراأة الفل�شطينية اقت�شاديا من خلل اجلوائز املطروحة فيه 
لكن على نطاق اأو�شع واأ�شمل  لتخاطب الغاية الأ�شا�شية التي �شمم 
األ وهو حتقيق الأمان املايل امل�شتقبلي للمراأة،  الربنامج من اأجلها 
عمل  �شلب  من  الفل�شطينية  للمراأة  القت�شادي  التمكني  يعد  اذ 
الربنامج  على  الإبقاء  قرار  وان  وطنية،  م�شرفية  كموؤ�ش�شة  البنك 
الفل�شطينية  املراأة  تلعبه  الذي  الدور  باأهمية  البنك  اإميانا من  ياأتي 
ال�شتمال  تاأثري  القت�شادي ومدى  اأو  املجتمعي  ال�شعيد  �شواء على 
املايل لن�شف املجتمع على امل�شاهمة يف القت�شاد املحلي، بالإ�شافة 
اإىل كون التمكني القت�شادي للمراأة العن�شر الأ�شا�شي الذي يدفع 
داخل  �شواء  اكرب  دورا  واإعطائها  لها  الجتماعي  التمكني  باجتاه 

اأ�شرتها اأو حتى يف اإطار اأو�شع على �شعيد املجتمع.

مع بدء العام الدرا�شي 2016، اأطلق البنك الوطني الربنامج الأول 
يف القطاع امل�شريف الفل�شطيني، املتخ�ش�س للمعلمني الفل�شطينيني 
للمعلمني  الفعلي  املايل  الحتياج  يلبي  والذي  "قدوتي"،  ا�شم  حتت 
ملتطلباتهم  وفقا  خ�شي�شا  م�شممة  وت�شهيلت  مزايا  بتقدميه 
اأنف�شهم، ومت  املعلمني  بناءه من قبل  الربنامج مت  ان  املالية.  حيث 
ت�شميمه بناء على درا�شة �شوق اخت�شت بدرا�شة �شلوك هذا القطاع 
ا�شتغرقت عدة �شهور وعلى عدة مراحل، حيث مت طرح ا�شتبيانات 
ودرا�شة جمموعات ا�شتهدفت هذا القطاع ملعرفة احتياجهم املايل، 
من  الئتمانية  الت�شهيلت  مبختلف  الربنامج  ت�شميم  مت  ولذلك 
اأي  قرو�س خمف�شة الفوائد وبطاقات ائتمانية وجاري مدين بدون 

فوائد لتلبية هذه احلاجة لدى �شريحة املعلمني
يف مطلع عام 2016 مت توقيع اتفاقية ا�شرتاتيجية مع جمل�س الق�شاء 
فروع  يف  نقد  مكاتب  فتح  الوطني  للبنك  بدورها  تتيح  التي  العلى 
املحاكم املنت�شرة يف جميع انحاء الوطن لت�شهيل الإجراءات املالية 

للمواطنني املحتكمني اأمام الق�شاء الفل�شطيني ، وتطبيقًا ملا ورد من 
كربى  يف  مكاتب  ثلثة  بافتتاح   الوطني  البنك  قام  التفاقية  بنود 

املحاكم الفل�شطينية  مبدينة رام اهلل ونابل�س واخلليل .

وزارة  مع  تفاهم  ،بتوقيع مذكرة   2016 الوطني يف عام  البنك  قام 
م�شاريع  بتمويل  الوطني  البنك  مبوجبها  ليقوم  الفل�شطينية   العمل 
الأف�شلية  اإعطاء  مع  فوائد،  بدون  دولر  األف   150 بقيمة  اإنتاجية 
الوطني  البنك  ن�شاء متا�شيا مع �شيا�شة  الإنتاجية بقيادة  للم�شاريع 
منها  ت�شتفيد  اأن  وعلى  الفل�شطينية،  املراأة  متكني  اإىل  الهادفة 
الت�شغيل  جمال�س  اختيار  على  بناء  باختلفها  الوطن  حمافظات 

التابعة للوزارة .

القد�س مذكرة  وقفية  و�شندوق  الوطني  البنك  وقع   ،2016 عام  يف 
املقد�شيني  للطلبة  فوائد  اأي  بدون  تعليمية  قرو�س  لتمويل  تفاهم 
ومبوجب املذكرة، مت التفاق على متويل الطلبة املقد�شيني امللتحقني 
يف اجلامعات الفل�شطينية بقرو�س بدون فوائد ب�شكل ف�شلي و�شنوي 
من خلل البنك الوطني بغر�س تغطية تكاليف الأق�شاط اجلامعية 
�شيكون  الذي  القد�س  وقفية  �شندوق  من  تن�شيب  كتاب  على  بناء 

مبثابة ال�شامن لهذه القرو�س.

عام  نهاية  يف  م�شاهمًا   9,775 الوطني  البنك  م�شاهمي  عدد  بلغ 
من  الفل�شطينية  البنوك  اكرب  الوطني  البنك  يعترب  حيث   ،2016

حيث قاعدة امل�شاهمني يف القطاع امل�شريف الفل�شطيني، بالإ�شافة 
اإىل ذلك �شهد العام املا�شي كذلك ن�شاطا مميزا على �شهم البنك 
الوطني ليحقق ال�شعر الأعلى له منذ اإدراجه للتداول يف ال�شوق املايل 
ب�شعر بلغ  1.90 دولر لل�شهم الواحد ، كما اختارت بور�شة فل�شطني 
البنك الوطني من �شمن عينة ال�شركات املكونة ملوؤ�شر القد�س للعام 

2016، والتي ت�شم 15 �شركة مدرجة من اأ�شل 49. 

في العام 2016، حقق البنك الوطني العديد من اإلنجازات وشهد تحوالت إستراتيجية أدت إلى استمراره في النمو ليبقى وللعام السادس 
على التوالي البنك األسرع نموا في فلسطين، ومن اوائل البنوك الفلسطينية المستكملة لتعليمات سلطة النقد الفلسطينية في ما يخص 
رأس المال، حيث بلغ رأس مال البنك المدفوع 75 مليون دوالر امريكي ليكون بذلك ثاني اكبر بنك فلسطيني من حيث حجم رأس المال المدفوع، 
اذ بلغت نسبة كفاية رأس المال في نهاية العام2016، 14.36%  وهي من النسب األعلى بين البنوك الفلسطينية والتي هي أعلى كذلك 
من متطلبات سلطة النقد الفلسطينية والبالغة 12% ومعايير لجنة بازل األولى والبالغة 8%، وهذا يدل على متانة وقوة المركز المالي للبنك 

وقدرته العالية على مواجهة أي مخاطر مستقبلية محتملة. 

إنجازات
البنك للعام 2016
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تت�سم اخلطة الإ�سرتاتيجية للبنك الوطني لالأعوام 2013-2017 باأهداف طموحة للنهو�س بخدمات البنك مبا يحقق ر�سى العمالء ويدر 
اأرباحا جمزية للم�ساهمني.

 
حيث تكمن اأهداف اخلطة الإ�سرتاتيجية للبنك الوطني بالآتي:  

النهو�س بجودة اخلدمات املقدمة مبا يحقق ر�شى العملء ب�شكل اأ�شا�شي.  •
حتقيق م�شتوى ربحية مر�ٍس لطموحات م�شاهمي البنك الوطني، وتغيري ترتيبه التناف�شي لي�شبح يف موقع متقدم يف القطاع امل�شريف  •

الفل�شطيني.
تطوير الأنظمة والإجراءات البنكية مبا يرفع من جودة و�شرعة اخلدمات املقدمة للعملء. •
تطوير ورفع كفاءة الكادر الب�شري العامل يف البنك، ليتمكن من تقدمي اخلدمة بال�شورة الأمثل. •
الإهتمام بامل�شوؤولية الإجتماعية اإنطلقًا من هوية البنك املوؤ�ش�شية الوطنية.  •

ولتحقيق اأهداف اخلطة الإ�سرتاتيجية يعمل البنك الوطني على: 
اإفتتاح فروع جديدة، بناء �شبكة فروع ذكية والتوزيع املنظم لل�شرافات الآلية مبا يخدم  • الإنت�شار يف كافة حمافظات الوطن من خلل 

عملء البنك يف كافة املناطق.
العمل على تطوير منتجات بنكية مبا يخدم العملء من كافة ال�شرائح.  •
الرتكيز على تطوير خدمات بنكية جديدة للقطاعات الإقت�شادية غري املخدومة بال�شكل الأمثل من قبل القطاع البنكي.  •
الإ�شتمرار يف تقدمي اخلدمات لقطاع امل�شاريع ال�شغرية باإعتباره اأحد اأهم القطاعات يف التنمية القت�شادية الفل�شطينية. •
تطوير الأنظمة البنكية مبا يواكب اخلطة الإ�شرتاتيجية للبنك للأعوام املقبلة.  •
الإ�شتثمار بتكنولوجيا املعلومات ب�شكل اأكرب ليكون البنك الوطني يف موقع متميز عن باقي البنوك الأخرى العاملة يف فل�شطني. •
تدريب و تاأهيل الكادر الب�شري يف البنك الوطني ب�شكل اأكرب مما يرفع من كفاءته وقدرته على تقدمي اخلدمات للعملء بال�شكل الأمثل. •

 2016 عام  يف  الأمني  للحفظ  تعاقدية  اتفاقية  الوطني  البنك  وقع 
املحفظة  اإدارة  للبنك  تتيح  والتي  الفل�شطينية،  التقاعد  هيئة  مع 
يقوم  التفاقية،  ومبوجب  بالهيئة  اخلا�شة  واملمتلكات  واحل�شابات 
الهيئة  ممتلكات  جلميع  احلفظ   خدمات  بتقدمي  الوطني  البنك 
ال�شتثمارية واملالية  واإبقائهم على اطلع كافة الإجراءات املتعلقة 
املالية  املحافظ  تلك  على  العائدة  واحلقوق  والأرباح  بالفوائد 
وال�شتثمارية، بالإ�شافة اإىل اإدارة الفوائ�س النقدية وال�شيولة ح�شب 
اإ�شراف  حتت  وذلك  لها،  ال�شتثمارية  وال�شيا�شة  الهيئة  تعليمات 

الخطة
االستراتيجية للبنك

هذا  يف  كبرية  خربة  وذو  ال�شاأن  بهذا  وخمت�س  مدرب  مهني  كادر 
للمتقاعدين  فاعلة  بطريقة  الأموال  اإدارة  حتقيق  ل�شمان  املجال، 

الفل�شطينيني وبال�شكل الأمثل.
على �شعيد التو�شع والنت�شار، ا�شتطاع البنك الوطني تو�شيع �شبكة 
فروعه بافتتاح فرع يف مدينة حزما ، وثلثة مكاتب يف كربى املحاكم 
الفل�شطينية يف كل ما مدينة رام اهلل  ونابل�س واخلليل ، لي�شبح يف 

جعبته 16 فرعًا ومكتباً. 
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نتائج
األعمال  2016

ا�شتمرت موؤ�شرات النمو الإيجابي للبنك الوطني يف العام 2016  ووا�شل م�شرية التقدم والنجاح بتحقيقه نتائج مالية مميزة وتقدما ملحوظا 
يف ن�شب الأداء والنمو وم�شتويات الت�شغيل والربحية، وهذا يعك�س جناح البنك يف تطبيق خطته ال�شرتاتيجية طموحة الأهداف والروؤى �شعيا 

للو�شول اإىل مركز متقدم بني البنوك يف فل�شطني الأمر الذي ا�شتطاع امل�شرف حتقيقه يف فرتة وجيزة.  

22% من ودائع العملء  655.9 مليون دولر حمققة ن�شبة منو بلغت  2016 الن�شف مليار دولر لتبلغ   جتاوزت ودائع العملء يف نهاية العام 
عن ال�شنة ال�شابقة والبالغة 538.61 مليون دولر، ليحتل البنك الوطني بذلك املركز الثاين بني البنوك الفل�شطينية من حيث منو حجم ودائع 
عملئه، ويعد هذا النمو دليل وا�شحا على زيادة ثقة العملء بالبنك بالإ�شافة اإىل التو�شع يف قاعدة عملئه ب�شبب اخلدمات امل�شرفية املميزة 

وتطويره ملنتجات مدرو�شة ومتخ�ش�شة تق�شم �شوق العمل اإىل قطاعات وحتاكي الحتياج امل�شريف لكل قطاع على حدة.

فيما يخ�س حمفظة الت�شهيلت الئتمانية املبا�شرة كما يف تاريخ 31-12-2016، فقد منت بن�شبة 29% لت�شل اإىل 519.32 مليون دولر اأمريكي 
مقارنة مع 401.78 مليون دولر يف نهاية عام 2015، ويعزى ذلك اإىل قدرة البنك على ا�شتقطاب عملء جدد عن طريق جودة اخلدمات املقدمة 
واإتباعه ل�شيا�شة تو�شع وانت�شار ت�شتهدف الريف الفل�شطيني بافتتاح فروع يف مناطق جغرافية غري خمدومة م�شرفيا مما اأدى اإىل زيادة قاعدة 
عملئه وا�شتقطابه لعملء جدد هذا بالإ�شافة اإىل ال�شيا�شة احلكيمة املتبعة يف اإدارة حمفظة ت�شهيلت ائتمانية منوعة وتوزيع املخاطر املتعلقة 
بالإقرا�س بتمويل �شتى القطاعات القت�شادية.  زيادة ن�شاط الإقرا�س انعك�س بدوره على الدخل الت�شغيلي فقد بلغ �شايف الفوائد والعمولت 

واأرباح فرق العملة للبنك حوايل 31.02 مليون دولر يف نهاية العام 2016 مرتفعة بن�شبة 25.97% عن عام 2015. 
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�شهد العام 2016 كذلك منوا يف موجودات البنك لت�شل اإىل 957.09 مليون دولر اأمريكي مرتفعة بن�شبة 16.68% مقارنة مع 820.27 مليون 
دولر اأمريكي يف نهاية عام 2015. ومنت �شايف اأرباح البنك الوطني يف العام 2016 لت�شجل 7.4 مليون دولر مقارنة مع 5.44 مليون دولر عن 

العام 2015 بنمو بلغت ن�شبته %36.03. 

وارتفعت القيمة ال�شوقية للبنك يف العام 2016 لت�شل اإىل حوايل 142.50 مليون دولر بعد اأن كانت 119.25 مليون دولر نهاية العام 2015. كما 
ارتفعت القيمة ال�شوقية ل�شهم البنك الوطني خلل العام 2016 بن�شبة 19.5%، حيث و�شل �شعر ال�شهم اىل 1.90 دولر لل�شهم الواحد يف تاريخ 

31-12-2016 مقارنة مع 1.59 دولر لل�شهم يف نهاية 2015.
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1.20 1.23 القيمة الدفرتية

تحليل المركز المالي للبنك الوطني 
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خدماتنا
المـصرفـية

ي�شعى البنك الوطني اىل تقدمي احللول امل�شرفية ال�شاملة والأكرثها جودة وتطورا لكافة القطاعات القت�شادية والتي ت�شمل قطاع ال�شركات 
والأفراد واخلدمات ال�شتثمارية واخلزينة بالإ�شافة اىل متويل امل�شاريع املتو�شطة وال�شغرية، وذلك من خلل دوائره املختلفة التي ي�شغلها كادر 

مهني متخ�ش�س ومتعدد اخلربات يعمل على تقدمي اخلدمة للعميل وتلبية احتياجاته باأعلى معايري اجلودة. 

خدمات األفراد
القرو�س ال�شخ�شية •
قرو�س الإ�شكان •
قرو�س ال�شيارات •
ح�شاب اجلاري مدين •
البطاقات الئتمانية ما�شرتكارد •
• Debit Cards بطاقات اخل�شم الفوري
• Platinum خدمة كبار العملء

دائرة تمويل المشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر
التمويل ب�شمان الذهب •
متويل م�شاريع اإنتاجية •
متويل امل�شاريع املنزلية والن�شوية •
متويل اإحتياجات املو�شم •
متويل املجموعات •
متويل احلا�شوب ال�شخ�شي  •
متويل �شيارات العمومي •
متويل م�شاريع ذوي الحتياجات اخلا�شة •
متويل امل�شاريع ال�شبابية •
متويل م�شاريع متكني املراأة  •

خدمات الخزينة واالستثمار
ال�شتثمار بال�شندات املحلية والعاملية •
خدمة العقود الآجلة وعقود اخليار لأغرا�س التحوط •
خدمة �شوق ال�شلع واملعادن الثمينة •
خدمة ال�شناديق ال�شتثمارية •
خدمة احلفظ الأمني •

دائرة خدمات الشركات
اخلدمات التمويلية التجارية وال�شناعية والعقارية •
متويل الأ�شول الثابتة •
ح�شابات اجلاري مدين الثابت واملتحرك •
خطابات ال�شمان •
الإعتمادات امل�شتندية •
الكفالت البنكية •
بوال�س التح�شيل •
الإ�شت�شارات املالية •
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سوق تبادل العمالت  
• :)Spot Rate( العمليات الآنية

هي خدمة بيع و�شراء العملت الأجنبية بحيث تكون تغطية ال�شفقة فورية.
• :)Forward Rate( العمليات الآجلة

وهي خدمة بيع و�شراء العملت الأجنبية بحيث تكون تغطية ال�شفقة م�شتقبليًا ويف تاريخ حمدد متفق عليه. 
• :)Swap Rate( عمليات املقاي�سة

وهي مقاي�شة عملة بعملة اأخرى ولفرتة حمددة متفق عليها.

الخدمات البنكية األخرى
•  )TNB Online ( خدمة ال�شريفة الإلكرتونية
•  )TNB Mobile( اخلدمة امل�شرفية عرب الهاتف املحمول
خدمات احل�شابات باأنواعها •
خدمة ال�شراف الآيل •
خدمة الر�شائل الق�شرية •
خدمة احلوالت اخلارجية  •
خدمة احلوالت ال�شريعة )وي�شرتن يونيون( •
خدمات الت�شديد الآيل للخدمات العامة املقدمة من خمتلف املوؤ�ش�شات •
خدمة ت�شديد ال�شريبة •
خدمة �شناديق الأمانات •
خدمة حت�شيل ال�شيكات •

سوق الودائع 
قبول الودائع بجميع العملت القابلة للتحويل وجلميع الفرتات وباأ�شعار مناف�شة.  •
ت�شجيع ح�شابات التوفري وخا�شة تلك املرتبطة بعمل جمموعات الت�شامن والتكافل. •
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خدمة الحواالت السريعة
)Western Union( ويسترن يونيون

اأر�شلوا وا�شتلموا حوالت وي�شرتن يونيون من حول العامل عرب فروعنا ومكاتبنا اأو من خلل وكلئنا الفرعيني املنت�شرين يف فل�شطني.
تتميز خدمة وي�شرتن يونيون باإمكانية ار�شال وا�شتقبال الأموال ب�شرعة كبرية ل تتعدى الدقائق، ودون احلاجة اىل ح�شاب بنكي. 

أرسل واستقبل األموال
بـأمــان وسـرعـة
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منتجات البنك الوطني 
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برنامج توفير 

حياتي         

مت خلل عام 2016  اإعادة اإطلق احلملة الرتويجية اجلديدة حل�شاب التوفري الأول للمراأة الفل�شطينية "حياتي" والذي يهدف اإىل متكني 
املراأة الفل�شطينية اقت�شاديا من خلل اجلوائز املطروحة فيه لكن على نطاق اأو�شع واأ�شمل لتخاطب الغاية الأ�شا�شية التي �شمم الربنامج من 

اأجلها األ وهو حتقيق الأمان املايل امل�شتقبلي للمراأة.

حيث تنوعت جوائز الربنامج لت�شمل بيت وراتب بقيمة 500 دولر �شهريا ملدة 20 عاما بالإ�شافة اإىل �شيارة هيونداي النرتا ت�شنيع العام 2017 
لفائزة واحدة وهي اجلائزة الكربى، وجائزة نقدية بقيمة 30 األف دولر لثلث فائزات يتم ال�شحب عليها كل �شهرين وبواقع 10 اآلف دولر 
للفائزة الواحدة، كما وا�شتمر الربنامج بتقدمي لريات ذهبية يتم ال�شحب عليها كل اأ�شبوعني بواقع 3 لريات لفائزة واحدة، مع الإبقاء كذلك 

الأمر على جائزة متويل م�شاريع اإنتاجية بقيادة ن�شاء مبا جمموعه مليون دولر وبدون فوائد.
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برنامج 

قدوتي         

مع بدء العام الدرا�شي 2016 ، اأطلق البنك الوطني الربنامج الأول يف القطاع امل�شريف الفل�شطيني، املتخ�ش�س للمعلمني الفل�شطينيني حتت 
وي�شمل  املالية.   ملتطلباتهم  وفقا  وت�شهيلت م�شممة خ�شي�شا  مزايا  بتقدميه  للمعلمني  الفعلي  املايل  الحتياج  يلبي  والذي  "قدوتي"،  ا�شم 
الربنامج اإمكانية احل�شول على ح�شاب جاري مدين بقيمة 200% من الراتب ال�شهري وبدون اأي فوائد، وقر�س بقيمة 10 اأ�شعاف الراتب 
وجتديد  اإ�شدار  ر�شوم  وبدون  جمانا  الراتب  قيمة  من   %200 ب�شقف  ما�شرتكارد  وبطاقة  الطلب،  تقدمي  عند  فورا  منحه  يتم  كفلء  بدون 
ملدة 5 �شنوات، ودفرت �شيكات واحد جمانا �شنويا، وقر�س �شخ�شي لغاية تعليم الأبناء بفوائد خمف�شة، وعرو�س خا�شة على قرو�س ال�شكن 

وال�شيارات، بالإ�شافة اإىل الإعفاء من عمولة اإدارة احل�شاب وحتويل الراتب.

مزايا برنامج قدوتي

جاري مدين بقيمة 200% بدون فوائد
اإلعفاء من عمولة إدارة الحساب وتحويل الراتب 

10 اضعاف الراتب بدون كفالء
والعديد من المزايا
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حساب توفير 

المحامي          

مت ت�شميم "ح�شاب املحامي" لت�شهيل تعاملتهم مع املحاكم الفل�شطينية و�شرف م�شتحقاتهم من خلل هذا احل�شاب، ويتمتع �شاحب "ح�شاب 
املحامي" بامليزات التالية:

جاري مدين ي�شل اإىل 5,000 �شيكل بدون فوائد. •
فوائد وعمولت مناف�شة خا�شة باحل�شاب. •
اإعفاء من عمولة اإدارة احل�شاب ملدة 3 �شنوات. •
بطاقة ما�شرتكارد الوطني ذهبية بدون ر�شوم اإ�شدار وبدون ر�شوم جتديد ملدة 5 �شنوات. •
عر�س مميز ل�شراء اإلتزامات املحامني من البنوك الأخرى بدون عمولة منح. •
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بطاقات

ماستركارد الوطني            

   )Debit Card( مزايا بطاقة الدفع املبا�شر من البنك الوطني
اإ�شدار البطاقة جمانًا. •
بطاقة �شراف اآيل وبطاقة ت�شوق يف اآن واحد. •
بطاقة حممية ب�شريحة ذكية وباأعلى درجات الأمان. •
ميكن ا�شتخدام البطاقة حمليا ويف جميع اأنحاء العامل عرب نقاط البيع وال�شرافات الآلية التي حتمل �شعار ما�شرتكارد. •
ميكن طلب بطاقات اإ�شافية لأفراد العائلة مو�شولة باحل�شاب نف�شه. •
احل�شول على خدمة الر�شائل الن�شية)SMS( املجانية بجميع احلركات التي تتم على البطاقة مبا�شرة. •
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ما�شرتكارد الوطني التي تعد اإحدى قنوات البنك الآلية التي تعمل على مدار 24 �شاعة، من اأي مكان بالعامل والتي متكنك من احل�شول على 
خدمات م�شرفية متعددة من خلل ا�شتعمالها لل�شحب النقدي على اأجهزة ال�شراف الآيل اأو ت�شديد اأثمان م�شرتياتك وخدماتك حمليًا وعامليًا 

من خلل مواقع مبيعات النرتنت واأجهزة نقاط البيع.

مزايا بطاقة ماستركارد الوطني اإلئتمانية 

حد ائتمان ينا�شب احتياجاتك. •
ت�شديد مرن يبداأ من 2% وي�شل اىل 100% من الر�شيد امل�شتغل �شهريا، ح�شب رغبة امل�شرتك. •
اإ�شدار البطاقة جمانًا. •
امكانية اجراء �شحوبات نقدية بوا�شطة البطاقة من خلل اجهزة ال�شراف الآيل املنت�شرة يف العامل والتي حتمل �شعار ما�شرتكارد. •
التكنولوجيا  • اليها  التي تو�شلت  الأمان  اأعلى درجات  التي تعترب من  الذكية  الرقاقة  اأمان، لحتوائها على  اأنظمة  باأحدث  البطاقة  تتمتع 

احلديثة.  
�شعر فائدة مناف�س. •
�شمانات �شهلة ويف متناول اجلميع دون احلاجة اىل حتويل الراتب. •
ميكنك وبكل �شهولة طلب بطاقة / بطاقات فرعية لأقربائك من الدرجة الأوىل �شواء �شمن �شقف البطاقة اخلا�شة بك اأو ب�شقف منف�شل. •
�شقف ا�شتخدام البطاقة على �شبكة الإنرتنت بقيمة 200$ وقابل للزيادة يف اأي وقت. •
�شهولة متناهية يف �شراء ال�شلع واخلدمات من خلل نقاط البيع POS املنت�شرة يف العامل. •

بطاقة ماستركارد
الوطـني اإلئتـمانية 

)لفضية، الذهبية، بالتينيوم (

ANNUAL REPORT 2016
التقرير السنوي



خدماتنا االستثمارية:
�سراء وبيع الأ�سهم وال�سندات حمليا، واإقليميا اأو عاملياً 	 

والبور�شات  والأعمال  املال  �شوق  اأخبار  متابعة  على  فريقنا  يعمل 
ال�شوق  درا�شات  واإجراء  لل�شركات  املالية  املوؤ�شرات  العاملية وحتليل 
قليلة  خماطرة  وبن�شب  ال�شليمة  ال�شتثمارية  القرارات  لتخاذ 
اليومية  التقارير  للعملء  ال�شتثمار  دائرة  تقدم  كما  ومدرو�شة. 
الإ�شدارات  كثب  عن  وتتابع  املالية  بالأ�شواق  املتعلقة  والربعية 
اجلديدة للأ�شهم وال�شندات بالإ�شافة اإىل اإعداد تقارير اقت�شادية 

ربعية.  
احلفظ الأمني مل�ستثمري بور�سة فل�سطني	 

ممار�شة  رخ�شة  على  احلا�شلني  اأوائل  من  الوطني  البنك  يعد   
احلفظ الأمني من هيئة �شوق راأ�س املال الفل�شطينية، ويعمل حافظا 
وذلك  فل�شطينية،  بور�شة  يف  امل�شتثمرين  كبار  من  ملجموعة  اأمينا 
راأ�س  �شوق  لهيئة  اخلا�شعة  والتعليمات  والأنظمة  القوانني  ح�شب 
املال الفل�شطينية وبور�شة فل�شطني و�شلطة النقد الفل�شطينية. ومن 

اخلدمات التي يقدمها البنك الوطني �شمن هذه اخلدمة: 
ال�شناديق . 1 من  وال�شندات  الأ�شهم  ملك  �شوؤون  متابعة 

واملوؤ�ش�شات ال�شتثمارية املحلية والعربية والأجنبية
حفظ الأوراق املالية للم�شتثمرين وتنظيم وحفظ �شجلتهم.. 2
امل�شتثمرين . 3 عن  نيابة  امل�شرتاة  املالية  الأوراق  اأثمان  دفع 

وقب�س اأثمان الأوراق املالية املباعة
وح�شاباتهم . 4 حمافظتهم  عن  للعملء  دورية  تقارير  اإر�شال 

املتعلقة  الإجراءات  بكافة  اطلع  على  واإبقائهم  النقدية 
املالية  الأوراق  على  العائدة  واحلقوق  والإرباح  بالفوائد 

اخلا�شة بهم وقب�شها بالإنابة عنهم.   
اإدارة الرثوات	 

الوطني  البنك  يقدم  ال�شتثمارية،  ال�شت�شارية  اخلدمات  �شمن 
خدمات التخطيط املايل واإدارة املحافظ ال�شتثمارية من قبل فريق 
اأي�شا  الفريق  يعمل  اخلدمة  هذه  و�شمن  ومهني.  متخ�ش�س  عمل 
ال�شرتاتيجي  والتخطيط  للأفراد  امل�شرفية  تن�شيق اخلدمات  على 

للموارد.   

استثمار أموال وتنمية اقتصادية واجتماعية في 
الوقت ذاته

اإمكانية متويل م�شاريع مع عائد جيد!
بالعديد  الوطني  البنك  ال�شتثمارية، دخل  اإىل اخلدمات  بالإ�شافة 
�شاهمت  ودولية  عربية  ال�شتثمارات جلهات  من  كنوع  الربامج  من 
ثابت  الو�شع القت�شادي وخلق فر�س عمل ودخل  واإنعا�س  بتح�شني 
اإنتاجية  م�شاريع  اإقرا�س  خلل  من  الفل�شطينية  الأ�شر  من  للعديد 
املودعة  اأمواله  للم�شتثمر على  لها عائدا  قليلة، كان  بفوائد  �شغرية 
الو�شع  وتنمية  الربامج  لهذه  باملقابل  البنك  اأودعها  التي  والأموال 

القت�شادي والجتماعي يف فل�شطني بالوقت ذاته. 

األسواق  في  المختلفة  بالعمالت  األموال  إدارة  في  الكبيرة  الخبرة  ذو  المتخصص  عمله  بفريق  الوطني  البنك  يتميز 
الرأسمالية بطرق علمية وحديثة وضمان تحقيق عوائد كبيرة ضمن درجة مخاطرة معقولة.

البنك الوطني 
نافذتك لالستثمار 

م�شروع زراعي ممول من البنك الوطني
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البنك الوطني يطبق أحد النظم البنكية األكثر تطورا على 
المستوى العالمي من مجموعة Temenos ليبدأ حقبة 

رقمية جديدة في السوق المصرفي الفلسطيني
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الوضع التنافسي

النتائج املالية املميزة للبنك الوطني والتي جاءت نتيجة التطبيق الفّعال خلطته الإ�شرتاتيجية الطموحة مكّنت البنك من تغيري ترتيبه التناف�شي 
ومن احتلل مراكز متقدمة بني البنوك الفل�شطينية، فحّل يف املركز الثاين يف العام 2016 من حيث قيمته ال�شوقية والتي بلغت 142.50 مليون 

دولر اأمريكي حيث بلغ راأ�س مال البنك الوطني كما يف نهاية العام  2016 ما قيمته  75 مليون دولر.
 

البنوك  بني  الثاين  املركز  احتل  اإذ  والت�شهيلت،  الودائع  �شعيد  على  ال�شوقية  ح�شته  زيادة  يف  اأي�شا  ملحوظا  تقدما  الوطني  البنك  وحقق 
12.13% يف اإجمايل ودائع  باملقارنة مع ن�شبة منو بلغت حوايل  الفل�شطينية من حيث ن�شبة منو ودائع العملء والتي بلغت حوايل %22.79 
العملء يف البنوك الفل�شطينية ولتبلغ ح�شة البنك الوطني من اإجمايل ودائع العملء يف البنوك الفل�شطينية ما ن�شبته 11% يف نهاية العام 

.2016

يعمل البنك الوطني حاليًا من خلل �شتة ع�شر فرعًا ومكتبًا منت�شرا يف كل من مدن رام اهلل، ونابل�س، واخلليل، وجنني، ودورا، وبيت حلم، ودير 
جرير، وعقربا ، وحزما ، والرام  ويخطط لفتتاح 5 فروع جديدة يف العام 2017.
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2014

2014

2015

2015

2016

2016

البنك الوطني

البنك الوطني

القطاع المصرفي في فلسطين

القطاع المصرفي في فلسطين

النمو في التسهيالت االئتمانية

النمو في ودائع العمالء

مؤشرات النمو مقارنة مع القطاع المصرفي: 
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أكبر خمسة عشر 
مساهمًا      

Siraj Palestine Fund I ,LTDEnterprise Investment 
Company

شركة االتصاالت الفلسطينية

منال عادل رفعت زريقشركة بيرزيت لالدويةبنك االتحاد/االردن

ش مجموعة الرواد العربية شركة اوركيد االستثمارية
للتنمية واالستثمار

شركة مسار العالمية سمير هالل محمد زريق
لالستثمار م.خ

ص توفير عمال وموظفي 
شركة بيرزيت لالدوية

شركة سراج إلدارة صناديق 
اإلستثمار

الشركة الفلسطينية 
لالستثمار واالنماء

شركة السنابل للتجارة 
واالستثمار

14,999,99913,903,69012,553,318

7,500,0003,000,000
2,659,109

2,583,0911,404,830

1,197,241

500,000

1,134,319
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750,000
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16.74
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18.54
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0.560.53
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1.00
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%
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%
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%
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%

Siraj Palestine Fund I 
Holding

1,626,200

2.17
%
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أعضاء مجلس اإلدارة
كما بتاريخ 2016-12-31

صفة التمثيل صفة العضوية االسـم

�شخ�شي رئي�س جمل�س الإدارة ال�شيد طلل كاظم عبد اهلل نا�شر الدين

�شركة امل�شاريع ال�شتثمارية  ال�شيد عمر منيب  امل�شري نائب رئي�س جمل�س الإدارة

�شركة م�شار العاملية لل�شتثمار ع�شوًا ال�شيد �شمري زريق

�شركة الت�شالت الفل�شطينية ع�شوًا ال�شيد كمال اأبو خديجة

�شركة امل�شارق ال�شتثمارية ع�شوًا  ال�شيدة دينا  منيب امل�شري

�شركة الت�شالت الفل�شطينية ع�شوًا ال�شيد �شلمة خليل

�شركة  فل�شطني للتنمية وال�شتثمار )باديكو(  ع�شوًا  ال�شيد معن ملحم

�شركة م�شار العاملية لل�شتثمار ع�شوًا ال�شيد منر عبد الواحد

بنك الإحتاد الأردين ع�شوًا ال�شيد ع�شام �شلفيتي
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نبذة أعضاء مجلس اإلدارة

السيد طالل ناصر الدين
رئيس مجلس اإلدارة 

صفة التمثيل: شخصي
ي�شغل ال�شيد طلل نا�شر الدين من�شب رئي�س جمل�س اإدارة البنك الوطني ويعترب من اأحد موؤ�ش�شيه منذ العام 

2005 عندما كان يعرف ببنك الرفاه لتمويل امل�شاريع ال�شغري، وي�شغل بالإ�شافة اإىل ذلك من�شب رئي�س جمل�س 

الإدارة واملدير التنفيذي العام ل�شركة بريزيت للأدوية. 
ي�شغل نا�شر الدين كذلك عدة منا�شب حيوية، حيث انه رئي�س جمل�س اإدارة �شركة اأبراج لل�شتثمارات العقارية، 

و�شركة برتوبال للزيوت املعدنية، ولوت�س لل�شتثمارات املالية، اإ�شافة اإىل كونه ع�شو جمل�س اإدارة يف كل من : 
جمموعة الت�شالت الفل�شطينية منذ العام 2004، وال�شركة الفل�شطينية للكهرباء،اإ�شافة اإىل كونه ع�شو جمل�س 

اأمناء يف م�شت�شفى مار يو�شف.
ومن اجلدير ذكره اأن نا�شر الدين كان ع�شوًا يف جمل�س اإدارة �شندوق ال�شتثمار الفل�شطيني بني الأعوام 2002-
2006 ، وكان ي�شغل من�شب رئي�س جلنة ف�س النزاعات، وع�شو جلنتي ال�شتثمار والرت�شيحات، ويف نف�س الفرتة 

كان كذلك ع�شوًا يف جمل�س اإدارة �شلطة النقد الفل�شطينية. اأ�ش�س نا�شر الدين احتاد ال�شناعات الفل�شطينية 
وتراأ�شه حتى العام 2003، و�شاهم يف تاأ�شي�س مركز التجارة الفل�شطيني )بال تريد( يف العام 1997، كما و�شاهم 

يف تاأ�شي�س  جمعية رجال الأعمال الفل�شطينية  يف العام 1998. يحمل نا�شر الدين �شهادة ماج�شتري يف الكيمياء 
من اجلامعة الأمريكية يف بريوت عام 1974. 
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عمر منيب المصري
نائب رئيس مجلس اإلدارة 

صفة التمثيل: شركة المشاريع االستثمارية
ال�شيد عمر منيب امل�شري رجل اأعمال معروف على م�شتوى العامل العربي و ميتلك خربة 26 عاما يف القطاع 

امل�شريف. ي�شغل من�شب املدير التنفيذي ل�شركة Edgo  منذ العام 2006، وهي �شركة اإقليمية رائدة يف جمال 
النفط والغاز والطاقة والبنية التحتية واملياه. اأ�ش�س امل�شري عام 1996 جمموعة اأطل�س ال�شتثمارية التي تعنى 

بال�شتثمار امل�شريف على م�شتوى اإقليمي وتوىل اإدارتها. يف العام 2004 ا�شتحوذ البنك العربي على املجموعة 
و�شمها لت�شبح الذراع ال�شتثماري لها والتي تعرف اليوم بـ

)AB Invest(، وعلى اثر ذلك مت تعيني ال�شيد امل�شري كاأول رئي�س لل�شتثمارات امل�شرفية العاملية لدى البنك 
العربي. قام امل�شري اأي�شا بتمثيل البنك العربي بعدة �شركات �شقيقة ومملوكة من قبله، ومن �شمنها البنك 

العربي الوطني يف ال�شعودية. يعترب امل�شري اأول احلا�شلني على رخ�شة م�شت�شار وو�شيط مايل ومدير ا�شتثمار من 
قبل هيئة الأوراق املالية يف الأردن. مت دعوة امل�شري يف عام 2004 لي�شاهم يف تاأ�شي�س         

 DIFX Practitioner من خلل ع�شوية يف Dubai International Financial Exchange 
.Commission

عمل امل�شري على تاأ�شي�س البنك العربي الفل�شطيني لل�شتثمار )APIB( يف عام 1997 بال�شراكة مع البنك 
العربي وموؤ�ش�شة التمويل الدولية)IFC( واملوؤ�ش�شة الأملانية للتطوير ال�شتثماري )DEG(  وعمل على دمج البنك 

العربي الفل�شطيني لل�شتثمار مع بنك الرفاه يف عام 2012 لين�شاأ البنك الوطني.
 Foreign& Colonial Emergingيف اأوائل الت�شعينيات، عمل امل�شري مديرا لل�شتثمارات املالية لدى

Markets يف اململكة املتحدة، حيث اأ�ش�س واأدار اأول �شندوق ا�شتثماري لل�شرق الأو�شط يف العامل والذي مت اإدراجه 
يف بور�شة نيويورك.

يف عام 2011، عمل على تاأ�شي�س �شركة Akkadia لل�شت�شارات املالية واحللول امل�شرفية وهي �شركة مقرها 
الرئي�شي يف اململكة املتحدة وهو ع�شو جمل�س اإدارة فيها كما ي�شغل امل�شري اأي�شا من�شب ع�شو جمل�س اإدارة يف 

�شركة متويلكم لتمويل امل�شاريع ال�شغرية بالأردن. 
يف عام 2002 قام امل�شري بتاأ�شي�س جمعية CFA بالأردن كما توىل رئا�شتها وهي جمعية ت�شم اخلرباء 

بال�شتثمارات املحلية وال�شت�شارات امل�شرفية. ان�شم امل�شري اإىلYoung Presidents’ Organization  يف 
العام 2001، ومت اختياره  يف عام 2009 كاأف�شل قيادي �شاب من قبل منتدى القت�شاد العاملي.

 يحمل ال�شيد امل�شري �شهادة البكالوريو�س يف العلوم امل�شرفية من جامعة جورج وا�شنطن يف الوليات املتحدة 
الأمريكية، وتابع م�شريته الأكادميية باإكمال دورة تدريبية مكثفة ملدة �شنتني يف الت�شهيلت الئتمانية يف

Philadelphia   National   Bank/Wharton Business School  يف الوليات املتحدة الأمريكية، 
وعلى اإثره عمل على اإدارة حمفظة الت�شهيلت لـ   Philadelphia National Bank  يف اليابان و تايلند.
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سمير زريق
عضوا  

صفة التمثيل:  شركة مسار العالمية لالستثمار
ال�شيد �شمري زريق الرجل اأعمال بارز، وهو �شريك يف �شركة م�شار العاملية القاب�شة والتي تدير جمموعة من 

ال�شركات التابعة و�شبكة متنوعة من ال�شتثمارات. ي�شرف زريق على ا�شتثمارات املجموعة يف القطاع املايل منذ 
اأكرث من 15عامًا �شمن خربته ال�شتثمارية التي جتمع بني قوة املعرفة وبراعة املهارات والتي قاد باإثرها العديد 

من ال�شركات للتفوق يف اأدائها مقارنة باأقرانها.
ي�شغل زريق من�شب ع�شو يف جلنة ال�شتثمار التابعة ل�شندوق �شراج فل�شطني الأول، ال�شندوق ال�شتثماري 

املتخ�ش�س يف ال�شتثمار يف امللكية اخلا�شة يف فل�شطني براأ�س مال قدره 90 مليون دولر، ويّوجه فريق مديري 
ال�شتثمار يف �شفقات اإ�شرتاتيجية �شمن مهاراته الفريدة يف التفكري التحليلي والتفاو�س واإدارة الأ�شول. ومن 

خلل من�شبه كرئي�س تنفيذي ل�شركة �شهم لل�شتثمار والأوراق املالية، �شركة و�شاطة وخدمات ا�شتثمارية 
فل�شطينية رائدة، قاد ال�شيد زريق ال�شركة للتمو�شع يف اأعلى الرتب من حيث احل�شة ال�شوقية يف بور�شة فل�شطني 

وال�شراكات الإ�شرتاتيجية وخدمات الأبحاث واإدارة الإ�شدار واإدارة املحافظ ال�شتثمارية، ليجّند تفانيه يف رفع 
معايري اخلدمات املالية يف فل�شطني. وم�شّخرًا ل�شبكة علقاته الناجحة ومهاراته القيادية، يرتاأ�س زريق جمل�س 
اإدارة �شركة فل�شطني لل�شتثمار والإمناء، �شركة م�شاهمة عامة مدرجة يف بور�شة فل�شطني، كما ي�شغل من�شب 
ع�شو جمل�س اإدارة يف البنك الوطني، البنك الأ�شرع منوًا يف فل�شطني. اأي�شًا، ي�شغل زريق من�شب ع�شو جمل�س 

اإدارة يف �شركة بيتي لل�شتثمار العقاري، املطور العقاري ملدينة روابي، اأول مدينة فل�شطينية يتم ت�شميمها 
وفق خمطط تنظيمي هيكلي وب�شراكة مع �شركة الديار القطرية. كما ويلتزم زريق بالتنمية امل�شتدامة للقطاع 

اخلا�س الفل�شطيني من خلل تعزيز عنا�شر الن�شاط القت�شادي وي�شغل من�شب رئي�س جمعية رجال الأعمال 
الفل�شطينيني/ القد�س ورئي�س جمل�س اإدارة احتاد جمعيات رجال الأعمال الفل�شطينيني ونائب رئي�س احتاد رجال 

الأعمال العرب. 

سالمة خليل
عضوا  

صفة التمثيل:  شركة االتصاالت الفلسطينية
ي�شغل ال�شيد �شلمة خليل من�شب رئي�س الإدارة املالية ملجموعة الت�شالت الفل�شطينية منذ �شهر اآذار للعام 

2013، ليتوىل مهمة ال�شوؤون املالية والإدارية يف املجموعة. وت�شمل مهمة خليل ودوره على الإ�شراف وتطوير الإدارة 
املالية والإدارية واملوارد الب�شرية والتخطيط وو�شع الإ�شرتاتيجيات املالية يف املجموعة.

قبل ان�شمامه للعمل يف جمموعة الت�شالت الفل�شطينية �شغل خليل من�شب نائب للرئي�س لل�شوؤون املالية يف 
جمموعة بلوم القاب�شة يف اأبو ظبي – الإمارات العربية املتحدة، وقبل انتقاله للعمل يف جمموعة بلوم، عمل خليل 

كمدير للتدقيق يف �شركة اأرن�شت ويوجن يف رام اهلل.
ح�شل ال�شيد خليل على جمموعة من ال�شهادات الدولية يف املجالت املالية واملحا�شبية، وهذه ال�شهادات هي 

)CPA, CIA, CPFS, MFC( ويحمل �شهادة البكالوريو�س يف املحا�شبة من جامعة بريزيت منذ العام 2000. 
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دينا منيب المصري 
عضوا  

صفة التمثيل: شركة المشارق االستثمارية
ت�شغل ال�شيدة دينا منيب امل�شري، من�شب ع�شو جمل�س اإدارة للعديد من �شركات القطاع اخلا�س والعام الكبرية 
يف فل�شطني، وهي �شخ�شية معروفة على ال�شعيد املحلي بن�شاطها يف دعم املجالت اخلريية واملبادرات التي تعزز 

التنمية الثقافية ومتكني الفل�شطينيني من خلل موؤ�ش�شة منيب ر�شيد امل�شري للتنمية.
عملت امل�شري يف الت�شعينات يف بنك Manufacturers Hanover يف مدينة نيويورك يف الوليات املتحدة 

الأمريكية ملدة 3 �شنوات، ثم انتقلت اإىل بريطانيا لإدارة مكتب العائلة هناك. يف العام 1995 عادت اإىل 
فل�شطني حيث �شاركت عائلتها يف اإن�شاء العديد من ال�شركات يف خمتلف القطاعات والتي �شملت �شركات ال�شلع 

ال�شتهلكية، وامل�شروبات، والبناء بالإ�شافة اإىل �شركات جتارة ال�شيارات. 
حتمل ال�شيدة امل�شري �شهادة املاج�شتري يف الدرا�شات البيئية بالإ�شافة اإىل �شهادة ماج�شتري يف العلوم املالية 

وامل�شرفية من جامعة جورج وا�شنطن يف الوليات املتحدة الأمريكية

كمال أبو خديجة
عضوا  

صفة التمثيل: شركة االتصاالت الفلسطينية
ي�شغل ال�شيد كمال اأبو خديجة حاليًا من�شب مدير عام �شركة را�شل اك�شربي�س/فيديك�س وهو �شريك رئي�شي فيها، 
ويزخر تاريخه العملي برتوؤ�شه لعديد من املنا�شب يف �شركات فل�شطينية رائدة، اإذ عمل اأبو خديجة كنائب رئي�س 

تنفيذي وكمدير مايل ملجموعة الت�شالت الفل�شطينية والتي ميثلها يف جمل�س اإدارة البنك الوطني. 
كما و�شغل اأبو خديجة من�شب املدير املايل لكل من �شركة التوريدات الطبية و�شركة يونيبال و�شركة امل�شروبات 
الوطنية-كوكا كول. وخلل عمله مع هذه ال�شركات، قاد اأبو خديجة العديد من عمليات اإعادة الهيكلة وال�شراء 

والبيع والندماج الهامة التي حدثت فرتة عمله. 
خدم اأبو خديجة كع�شو جمل�س اإدارة يف عديد من ال�شركات الفل�شطينية مثل بريكو، وبوابة اأريحا، وفيتيل وغريها. 

بالإ�شافة اإىل ع�شويته يف جمال�س اإدارة بع�س املوؤ�ش�شات الأهلية.
يحمل ال�شيد اأبو خديجة �شهادة املاج�شتري يف اإدارة الأعمال من جامعة كيلوغ الأمريكية التابعة جلامعة نورثو�شترين 

بولية �شيكاغو يف الوليات املتحدة الأمريكية.

نمر عبد الواحد
عضوا  

صفة التمثيل: شركة مسار العالمية لالستثمار
ي�شغل ال�شيد منر عبد الواحد حاليا من�شب الرئي�س املايل ل�شركة بيتي لل�شتثمار العقاري- ال�شركة املطورة 

ملدينة روابي الفل�شطينية- عمله لأكرث من  ثلثة ع�شر عامًا يف جمال الإدارة املالية والتدقيق اأك�شبه خربًة كبرية 
يف التحليل املايل واإدارة املخاطر، وو�شع املوازنات واخلطط املالية، حما�شبة البنوك، اإ�شافًة اإىل كفاءة يف تقييم 
الأهداف املالية وخطط الأعمال على املديني الق�شري والطويل. �شابقًا للتحاقه ب�شركة بيتي، عمل على مدى �شبع 

�شنوات يف تدقيق احل�شابات حيث �شغل من�شب مدير تدقيق يف �شركة اأرن�شت ويوجن العاملية. اإ�شافة اإىل ما ذكر هو 
ع�شو جمل�س اإدارة يف عدد من ال�شركات الفل�شطينية جزء منها مدرج يف �شوق فل�شطني للأوراق املالية. ال�شيد عبد 
الواحد حا�شل على درجة املاج�شتري يف اإدارة الأعمال، وعلى �شهادة مدقق ح�شابات قانوين من الوليات الأمريكية 

املتحدة )CPA(، كما اأنه ع�شوا يف اجلمعية الأمريكي للمحا�شبني القانونيني.
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معن ملحم
عضوا  

صفة التمثيل: شركة  فلسطين للتنمية واالستثمار )باديكو( 
ال�شيد معن ملحم هو املدير العام ل�شركة الت�شالت الفل�شطينية "Paltel"؛ رائدة قطاع الت�شالت وتكنولوجيا 

املعلومات يف فل�شطني واملزود الرئي�شي خلطوط النت فائقة ال�شرعة والهاتف الثابت وترا�شل املعطيات وغريها من 
اخلدمات امل�شافة، والتي تاأ�ش�شت عام 1997 ك�شركة م�شاهمة عامةـ

�شغل ملحم من�شب املدير العام ل�شركة الت�شالت الفل�شطينية يف �شهر ت�شرين الأول للعام 2014، وذلك 
للم�شاهمة يف حت�شني وتطوير اأداء ال�شركة يف خمتلف جمالت عملها.

ومنذ تعينه حر�س ملحم على حتقيق هذا الهدف من خلل تعزيز جتربة امل�شرتكني واإطلق عدد من املبادرات 
املميزة كان اأهمها اإطلق باقات "نت فون" والتي تعترب نظام جديد وغري ماألوف يف تقدمي اخلدمات للم�شرتكني 
عرب باقات جتمع خدمات الت�شالت ب�شعر �شامل لكافة املزايا وبدل ال�شرتاكات ال�شهرية، بالإ�شافة اإىل اإطلق 

�شرعات خط نت فائقة تقدم لأول مرة للمنزل الفل�شطيني. وعمل ملحم على ال�شتثمار بال�شبكة وتو�شيعها من 
خلل ا�شتخدام التقنيات الأكرث تطورًا لتزويد امل�شرتكني باأحدث اخلدمات ومب�شتوى جودة وفق اأعلى املعايري 

العاملية، بالإ�شافة اإىل تو�شيع �شبكة الألياف ال�شوئية املنزلية يف عدد من املدن، وتقدمي خدمات الرتفيه عرب �شبكة 
النرتنت واإثراء املحتوى التلفزيوين عرب تقنية IP-TV  واأجهزة ال�شتقبال الرقمية.

قبل ان�شمامه للعمل يف"Paltel" �شغل ملحم من�شب مدير عام �شركة الت�شالت اخللوية جوال، ال�شركة اخللوية 
الرائدة يف فل�شطني، وعلى مدار اأربعة اأعوام، جنح ملحم بقيادة فريقه لتنفيذ خطة اإ�شرتاتيجية �شاملة حققت 

اأعلى م�شتويات من جودة اخلدمة ور�شا امل�شرتكني، وتلك اخلطة مّكنت جوال من املحافظة على ح�شتها يف ال�شوق، 
بالرغم من دخول مناف�س اإىل �شوق م�شغلي الهواتف اخللوية يف فل�شطني يف ت�شرين الثاين 2009.

كانت بداية م�شريته املهنية يف �شركة جوال منذ 16 عامًا، وتكللت تلك امل�شرية بالت�شميم والعمل اجلاد بتوليه 
اأعلى املنا�شب الإدارية كمدير  لإدارة املبيعات والت�شويق، وذلك قبل توليه ملن�شب مدير عام ال�شركة يف العام 

.2010
يعمل ملحم حاليًا ع�شوا يف اللجنة التنفيذية ملجموعة الت�شالت الفل�شطينية، وع�شو جمل�س اإدارة جمعية 

جمموعة الت�شالت، والبنك الوطني، و�شركة مطاحن القمح الذهبي. ول�شغفه الكبري بالريا�شة يرتاأ�س ملحم 
"الحتاد الفل�شطيني للريا�شة للجميع " منذ عام 2013.

وعلى ال�شعيد الأكادميي، يحمل ال�شيد ملحم �شهادة البكالوريو�س يف املحا�شبة واملالية، ودرجة املاج�شتري يف اإدارة 
الأعمال، وخلل م�شريته املهنية �شارك يف العديد من املوؤمترات الدولية والربامج التدريبية املتقدمة.

عصام سلفيتي
عضوا  

صفة التمثيل: بنك اإلتحاد األردني
ي�شغل ال�شيد ع�شام �شلفيتي من�شب رئي�س جمل�س اإدارة "بنك الحتاد" منذ عام 1997، وقد ا�شتطاع اأن يقّدم 
خل�شة خرباته املمتدة على مدار 48 عامًا يف القطاعني القت�شادي وامل�شريف للم�شاهمة يف اإثراء اإ�شرتاتيجية 

البنك وخططه للنمو والتطّور، علمًا اأنه كان قد �شغل من�شب مدير عام البنك ما بني عامي 1989 و2008.
يف عام 2006، قام بتاأ�شي�س �شركة فرعية تابعة ومملوكة كاملة لبنك الحتاد با�شم "الحتاد للو�شاطة". اإىل جانب 
ذلك يتوىّل ال�شيد �شلفيتي حاليًا رئا�شة جمل�س اإدارة �شركة الفنادق وال�شياحة الأردنية، وهو ع�شو يف جمل�س اإدارة 

كل من موؤ�ش�شة امللك احل�شني، و�شركة زارا لل�شتثمارات، وموؤ�ش�شة التعليم لأجل التوظيف الأردنية حيث ي�شارك 
اأي�شا يف ع�شوية جمل�س الأمناء للموؤ�ش�شة، ومل يغفل �شلفيتي عن اهتمامه باجلانب التعليمي فهو ع�شو يف جمال�س 

اإدارة مدر�شة البكالوريا ومدر�شة اليوبيل.
وكان قد �شغل يف ال�شابق منا�شب عدة اأبرزها ع�شوية جمل�شي اإدارة جمل�س التعليم العايل التابع لوزارة التعليم 

العايل والبحث العلمي، و�شركة �شلفيتي واأولده لل�شرافة يف عّمان وبريوت، و�شركة الحتاد لتطوير الأرا�شي، 
و�شركة م�شانع الحتاد لإنتاج التبغ وال�شجائر، وجمعية رجال الأعمال الأردنيني، ونادي الأعمال الأردين 

ال�شوي�شري، واجلمعية الأردنية الربيطانية، ومعهد البحر الأحمر للفنون ال�شينمائية، اإ�شافة اإىل من�شب نائب 
مدير عام املوؤ�ش�شة املالية العربية، كما كان ي�شغل من�شب نائب رئي�س جمل�س اإدارة �شركة الحتاد ال�شياحية 

التكاملية، وقد كان ع�شو يف جمال�س اأمناء اجلامعة الأردنية.
ولد ال�شيد �شلفيتي يف فل�شطني يف مدينة يافا عام 1944. وقد ح�شل على درجة البكالوريو�س يف القت�شاد من 
اجلامعة الأمريكية يف بريوت عام 1967. ويعترب �شلفيتي �شخ�شية اقت�شادية مرجعية يف ال�شوق الأردين، وله 

العديد من الإجنازات الداعمة للقت�شاد الأردين ب�شكل عام وللقطاع امل�شريف ب�شكل خا�س. هذا ومل يغفل عن 
دوره يف دعم املجتمع و�شرورة تقدميه لر�شالة �شامية ترنو للنهو�س به، ف�شارك يف فعاليات خمتلفة داعمة للتعليم 

والثقافة يف اململكة، ومن ذلك توّليه لرئا�شة جمل�س اإدارة مهرجانات الأردن الذي اأقيم عام 2010.
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دور رئيس مجلس اإلدارة 

اجتماعات مجلس اإلدارة

ميار�س رئي�س جمل�س الإدارة جميع املهام وال�شلحيات املمنوحة له مبوجب القوانني النافذة يف فل�شطني وتعليمات �شلطة النقد الفل�شطينية 
ويقوم مبمار�شة املهام وال�شلحيات املفو�شة اإليه من املجل�س، ويراعى يف من�شب رئي�س املجل�س الف�شل بني من�شبي رئي�س املجل�س واملدير 

العام.

يقوم رئي�س جمل�س الإدارة بالأدوار الرئي�سية التالية :
الإ�شراف ومتابعة �شري اأعمال البنك وال�شيا�شة التي ير�شمها املجل�س لتحقيق اأهداف البنك وغاياته، ويقوم مبتابعة تقييم الأداء العام 	 

للبنك وفقًا لل�شرتاتيجيات واخلطط والأهداف وال�شيا�شات واملوازنات املعتمدة من جمل�س الإدارة.
احلفاظ على علقة بناءة ما بني اإدارة البنك واأع�شاء جمل�س الإدارة، وي�شاهم يف ترويج ثقافة موؤ�ش�شية ت�شجع على النقد البناء ووجهات 	 

النظر املختلفة ومناق�شتها يف اإطار عملية �شنع القرار.
يتاأكد من ح�شول اأع�شاء املجل�س وامل�شاهمني على املعلومات الكافية يف الوقت املنا�شب.	 

نسبة الحضور عدد مرات الحضور المنصب األعضاء

100% 6 رئي�س املجل�س ال�شيد طلل نا�شر الدين

100% 6 نائب رئي�س املجل�س ال�شيد عمر امل�شري

100% 6 ال�شيد �شمري زريق ع�شوا

100% 6 ال�شيدة دينا امل�شري ع�شوا

100% 6 ال�شيد �شلمة خليل ع�شوا

100% 6 ال�شيد كمال اأبو خديجة ع�شوا

100% 6 ال�شيد معن ملحم ع�شوا

100% 6 ال�شيد منر عبد الواحد ع�شوا

83% 5 ال�شيد ع�شام �شلفيتي ع�شوا
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تلتزم ال�شركة بتو�شيات جلنة املكافات واحلوافز بخ�شو�س بدل نفقات ح�شور اع�شاء جمل�س الدارة على تلك التو�شيات مع العلم باأنه يتم 
حتديد مبلغ بدل نفقات احل�شور كالتايل:

مت حتديد مبلغ 15,000 دولر بدل ع�شوية جمل�س الدارة موزعة على جل�شات جمل�س الدارة الر�شمية للمجل�س، با�شتثناء ال�شيد رئي�س 	 
جمل�س الدارة حيث مت حتديد مبلغ 22,500 الف دولر عن جميع اجلل�شات.

مت حتديد مبلغ 625 دولر عن كل جل�شة لجتماعات جلان املجل�س وبحد اق�شى 6,250 دولر لكل ع�شو من جميع اللجان.	 

تنطوي احلاكمية املوؤ�ش�شية لدى البنك الوطني على اأبعاد تت�شف بالنزاهة والتعامل با�شتقامة واأمانة ومو�شوعية فيما يتعلق مبمار�شات املجل�س 
وت�شارب امل�شالح من خلل قيام كل ع�شو يف املجل�س وكل م�شوؤول رئي�شي يف البنك بالإف�شاح عن املعلومات املتعلقة بوجود اأو اإمكانية وجود 
ت�شارب بني م�شاحله وم�شالح البنك، بذل كافة اجلهود اللزمة التي ت�شمن عدم ت�شارب امل�شالح ال�شخ�شية مع م�شالح البنك لأع�شاء 
جمل�س الإدارة وامل�شوؤولني الرئي�شيني يف البنك، كما يجب على كل ع�شو يف املجل�س وكل م�شوؤول رئي�شي الإف�شاح عن ذمته املالية وم�شاحله 

ال�شخ�شية ب�شكل مبا�شر اأو غري مبا�شر.

يقر جمل�س اإدارة البنك الوطني باأنه ل توجد اأي اأمور جوهرية قد توؤثر على ا�شتمرارية عمل امل�شرف، كما ويوؤكد ويقر �شحة الأمور التالية:
�شحة ودقة واكتمال املعلومات والبيانات املالية الواردة يف التقرير ال�شنوي.	 
وجود نظام رقابة فعال يف امل�شرف واأنظمة �شبط ورقابة داخلية على الإبلغ املايل يف البنك ويوؤكد على املحافظة على هذه الأنظمة.	 
وجود اإطار عمل م�شتخدم لتقييم فاعلية اأنظمة ال�شبط والرقابة الداخلية يف امل�شرف.	 
كما ومت اتخاذ كافة القرارات خلل العام 2016 بالت�شويت عليها بالإجماع من قبل جمل�س اإدارة البنك.	 

سياسة الشركة لتحديد حضور جلسات 
مجلس االدارة واالعضاء

ممارسات مجلس اإلدارة وتضارب المصالح

اإلقرارات التي تم اتخاذها خالل العام 2016
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اللجان المنبثقة عن
مجلس االدارة 

لجنة التدقيق  
نمر عبد الواحد -  رئيسًا  	 
معن ملحم- عضوا	 

لجنة التسهيالت  
سمير زريق -  رئيسًا	 
طالل ناصر الدين-  عضواً	 
دينا المصري -  عضواً	 
كمال أبو خديجة -  عضواً	 

لجنة اإلستثمار  
عمر المصري -  رئيسًا	 
طالل ناصر الدين -  عضواً	 
سالمة خليل -  عضواً	 
سمير زريق – عضواً	 
عصام سلفيتي - عضوا	 

لجنة المخاطر والحوكمة 

كمال أبو خديجة -  رئيسًا	 
نمر عبد الواحد -  عضواً	 
معن ملحم -  عضواً	 

لجنة المكافئات والترشيحات 
طالل ناصر الدين -  رئيسًا	 
عمر المصري -  عضواً	 
  سمير زريق -  عضواً	 
عصام سلفيتي- عضواً	 
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اللجان التنفيذية

لجنة التسهيالت. 1
تتاألف جلنة الت�شهيلت من اأربعة اأع�شاء من جمل�س الإدارة، وتكون ذات مهام و�شلحيات حمددة ومكتوبة معتمدة من قبل جمل�س الإدارة. 

ويرتتب على جلنة الت�شهيلت املهام وال�شلحيات التالية:
درا�شة ملفات الت�شهيلت واإقرار منح الت�شهيلت التي تتجاوز 750 األف دولر اأمريكي.  . 1
اإطلع جمل�س الإدارة ب�شكل واٍف ودوري على و�شع املحفظة الئتمانية للبنك من حيث حجمها والتطورات النا�شئة عليها والت�شهيلت . 2

اأية خ�شائر وجهود املتابعة والتح�شيل. ويفرت�س باللجنة اإعلم جمل�س الإدارة ب�شكل فوري باأي  امل�شنفة واملخ�ش�شات املعدة ملواجهة 
تغريات جوهرية تطراأ على و�شع املحفظة الئتمانية للبنك.

و�شع ال�شيا�شة الئتمانية للبنك و�شروط منح الت�شهيلت وال�شمانات وال�شقوف الئتمانية وحدود �شلحيات جلنة الت�شهيلت يف الإدارة . 3
واملعايري  املخاطر  اإدارة  وتو�شيات جلنة  وقرارات  النقد  �شلطة  وتعليمات  القوانني  مع  يتوافق  الفروع، مبا  الت�شهيلت يف  العامة وجلان 
مبا  وحتديثها  دوريًا  الئتمانية  ال�شيا�شات  مراجعة  م�شوؤولية  اللجنة  على  ترتتب  كما  للم�شادقة،  الإدارة  جمل�س  على  وعر�شها  البنكية 

يتنا�شب مع التطورات يف البيئة القت�شادية وال�شيا�شية والبنكية والتغريات يف و�شع البنك.
اإقرار اخلطط الت�شويقية املعدة من الإدارة التنفيذية ملنح الت�شهيلت الئتمانية بكافة اأ�شكالها.. 4
التاأكد من التزام الإدارة التنفيذية بال�شيا�شات الئتمانية وبال�شلحيات التي يحددها جمل�س الإدارة.. 5
درا�شة طلبات منح و/اأو جتديد الت�شهيلت والتمويل املرفوعة من جلنة الت�شهيلت يف الإدارة التنفيذية واتخاذ القرار املنا�شب ب�شاأنها . 6

وفق ال�شلحيات وال�شقوف املناطة باللجنة، ورفع التو�شيات على طلبات الت�شهيلت ذات املبالغ التي تزيد عن �شلحيات اللجنة م�شفوعة 
بالتن�شيبات اللزمة ملجل�س اإدارة البنك.

وفقًا . 7 مقابلها  املخ�ش�شات  كفاية  والتاأكد من مدى  تخفي�شها  للعمل على  اللزمة  وو�شع اخلطط  القائمة  املتعرثة  الديون  و�شع  درا�شة 
لتعليمات �شلطة النقد اإ�شافة لتقدمي التو�شيات املتعلقة باإعدام هذه الديون.

دورية اجتماع اللجنة: أسبوعي 

لجنة االستثمار. 2
تتاألف جلنة ال�شتثمار من اأربعة اأع�شاء من جمل�س الإدارة وله اأن يعززها باأع�شاء من الإدارة التنفيذية والأق�شام املعنية على اأن تكون اأغلبية 
اأع�شائها من جمل�س الإدارة، وتكون ذات مهام و�شلحيات حمددة ومكتوبة معتمدة من قبل جمل�س الإدارة. ويرتتب على جلنة ال�شتثمار املهام 

وال�شلحيات التالية:
الإطلع على جميع التقارير والدرا�شات املتعلقة بو�شع التوظيفات اخلارجية وا�شتثمارات البنك احلالية واأو�شاع الأ�شواق املالية املحلية . 1

والدولية وجميع البيانات التي متكن اللجنة من اأداء مهامها بكفاءة ومهنية.
اإطلع جمل�س الإدارة وب�شكل دوري على و�شع حمافظ البنك ال�شتثمارية، واإطلعه دون تاأخري باأي تغريات جوهرية تطراأ على و�شع هذه . 2

ال�شتثمارات.
البنكية، . 3 واملعايري  ال�شارية  والتعليمات  القوانني  مع  توافقها  من  والتاأكد  دوريًا  وحتديثها  ومراجعتها  للبنك  ال�شتثمارية  ال�شيا�شة  و�شع 

وعر�شها على جمل�س الإدارة للم�شادقة عليها، على اأن حتدد ال�شيا�شة ب�شكل وا�شح اآلية اتخاذ القرارات ال�شتثمارية و�شقوف ال�شلحيات 
و�شقوف املراكز املختلفة مبا يتوافق مع تو�شيات وقرارات جلنة اإدارة املخاطر.

املوافقة على ال�شتثمار وامتلك الأوراق املالية املختلفة وفقًا لل�شلحيات املحددة للجنة من قبل جمل�س الإدارة ورفع التو�شيات ملجل�س . 4
الإدارة حول القرارات ال�شتثمارية التي تتجاوز �شلحية اللجنة.

التاأكد من التزام الإدارة التنفيذية بتنفيذ القرارات ال�شتثمارية وبال�شقوف وال�شلحيات املحددة من اللجنة.. 5
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اللجان الرقابية 

لجنة المكافآت والحوافز . 1
مكافاآت  و�شيا�شات  الإدارة،  جمل�س  اأع�شاء  تر�شيح  واإجراءات  اللجنة  وتتوىل   ، اأع�شاء،  اأربعة  من  البنك  يف  واملكافاآت  النتقاء  جلنة  تتاألف 
اأع�شاء جمل�س الإدارة والتنفيذيني، وعمليات تقييم املجل�س واملدراء التنفيذيني، و�شع خطط الإحلل الوظيفي،، كما تقوم هذه اللجنة بتحديد 
تعوي�شات اأع�شاء جمل�س الإدارة مبا ي�شمل الرواتب واملكافاآت وغريها، وتتوىل هذه اللجنة اأية م�شوؤوليات تتعلق باأع�شاء جمل�س الإدارة من حيث 

التدريب امل�شتمر والو�شول اإىل املعلومات والدعم الفني. 
تتوىل جلنة املكافاآت واحلوافز م�شوؤولية توفري معلومات وملخ�شات حول خلفية بع�س املوا�شيع الهامة عن البنك لأع�شاء املجل�س عند 	 

اأع�شاء  بت�شجيع  البنك  يقوم  لذلك  البنكي. وحتقيقًا  بالعمل  العلقة  املوا�شيع ذات  اأحدث  امل�شتمر على  والتاأكد من اطلعهم  الطلب، 
جمل�س اإدارته على ح�شور الندوات واملنا�شبات التي تتيح لهم فر�شة اللقاء مع املوؤ�ش�شات وال�شركات املحلية والعاملية.

مبراجعة 	  اللجنة  تقوم  كما  العام.  للمدير  الأخرى(  وامليزات  ال�شهري  الراتب  ذلك  يف  )مبا  باملكافاآت  واحلوافز  املكافاآت  جلنة  تو�شي 
املكافاآت )مبا يف ذلك الرواتب( املمنوحة لباقي اأع�شاء الإدارة التنفيذية.

تتوىل جلنة املكافاآت واحلوافز، م�شوؤولية التاأكد من وجود �شيا�شة مكافاآت لدى البنك ت�شمن اأن تكون املكافاآت والرواتب كافية ل�شتقطاب 	 
اأ�شخا�س موؤهلني للعمل يف البنك والحتفاظ بهم، ومبا يتما�شى مع املكافاآت والرواتب املمنوحة من قبل البنوك املماثلة يف ال�شوق.

مراجعة الهيكل التنظيمي للبنك وتعديله ب�شكل دوري ل�شمان فعاليته يف م�شاندة وتطور البنك.	 
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لجنة التدقيق الداخلي. 2
تقوم اللجنة بتقدمي التو�شيات حول تر�شيح املدقق اخلارجي وحتديد اأتعابه، وتقييم ا�شتقللية املدقق اخلارجي ومو�شوعيته ومراجعة 	 

خطة املدقق اخلارجي والتاأكد من احتوائها على كافة اأن�شطة البنك.
 	

مراجعة القوائم املالية املرحلية وال�شنوية للبنك ومناق�شتها مع الإدارة واملدقق اخلارجي بالإ�شافة للأحكام والتقديرات املتعلقة بالقوائم 	 
املالية.

الإ�شراف املبا�شر على دائرة التدقيق الداخلي والتاأكد من توفر النزاهة واملو�شوعية يف عمل التدقيق الداخلي من حيث قدرة التدقيق 	 
الداخلي على تنفيذ مهامه بحرية كاملة وبعيدًا عن اأي حتيز من خلل:

رواتبهم أ.  وحتديد  للتدقيق  املخ�ش�شة  واملوازنة  الداخلي  التدقيق  مدير  خدمة  واإنهاء  وتعيني  اختيار  بخ�شو�س  التو�شيات  تقدمي 
ومكافاآتهم وعلواتهم ال�شنوية 

مراجعة واعتماد خطة التدقيق ال�شنوية وميثاق التدقيق	. 
و�شع اآلية وا�شحة مل�شاءلة مدير وموظفي التدقيق الداخلي	. 
متابعة مدى ا�شتجابة الإدارة لتو�شيات اللجنة والنتائج التي تتو�شل اإليهاد. 
مراجعة التقارير املعدة من دائرة التدقيق الداخلي ومتابعة ت�شويب املخالفات	. 

الإ�شراف على التزام البنك باملتطلبات القانونية والتنظيمية	 
التن�شيق مع جلنة اإدارة املخاطر مبا بكفل بيان و�شع البنك املايل واأدائه.	 
مراجعة امللحظات الواردة يف تقارير �شلطة النقد ومتابعة الإجراءات املتخذة والتاأكد من تنفيذها ورفع التو�شيات ب�شاأنها ملجل�س الإدارة.	 
مراجعة التقارير التي يعدها مراقب المتثال يف البنك ومتابعة التزامه بدليل اإجراءات العمل ومدى �شمول تقارير لكافة نواحي العمل 	 

وفق متطلبات �شلطة النقد ذات العلقة، وذلك بهدف الو�شول اإىل اأق�شى درجات المتثال للقوانني والتعليمات والأنظمة واملمار�شات 
امل�شرفية ال�شليمة.
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حتر�س اللجنة على تطبيق نظام يتيح للموظفني الإبلغ ب�شكل �شري عن خماوفهم ب�شاأن املخالفات املحتملة وبطريقة جتعل من املمكن 	 
وتتوىل جلنة  ال�شيئة من زملئهم  املعاملة  اأو  روؤ�شائهم  للعقاب من  تعر�شهم  دون  ومتابعتها  م�شتقل  ب�شكل  املخالفات  التحقيق يف هذه 

التدقيق املتابعة والتحقق من امللحظات التي تردها مبوجب الآلية املعتمدة من املجل�س.
قيام اللجنة ب�شورة منتظمة بتقدمي تقارير عن اأعمالها اإىل جمل�س الإدارة.	 
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لجنة إدارة المخاطر والحوكمة  . 3
تتاألف جلنة املخاطر من ثلثة اأع�شاء من جمل�س الإدارة ي�شكل جمل�س الإدارة  و تكون اأغلبية اأع�شاء هذه اللجنة من جمل�س الإدارة، وتكون 
ذات مهام و�شلحيات حمددة ومكتوبة ومعتمدة من قبل جمل�س الإدارة، ويرتتب على جلنة اإدارة املخاطر حتديد واإدراك كافة اأنواع املخاطر 
املختلفة التي قد يتعر�س لها البنك، مبا ي�شمل خماطر الئتمان وخماطر ال�شوق، خماطر اأ�شعار الفوائد، واأ�شعار ال�شرف، واأ�شعار ال�شلع( 
اللجنة  تتوىل  كذلك  اأخرى(   خماطر  واأية  ال�شمعة  وخماطر  الدول  وخماطر  المتثال  عدم  وخماطر  الت�شغيلية  واملخاطر  ال�شيولة  وخماطر 

الإ�شراف على اإطار حوكمة البنك

 ومتار�س اللجنة املهام التالية:
يجب اأن تقوم اللجنة بالتاأكد من وجود بيئة منا�شبة لإدارة املخاطر يف البنك بحيث ي�شمل ذلك درا�شة مدى ملئمة الهيكل التنظيمي 	 

للبنك ووجود كادر موؤهل يعمل ب�شكل م�شتقل على اإدارة املخاطر الأ�شا�شية التي تواجه البنك، وفق نظام وا�شح لإدارة املخاطر، على اأن 
يوفر هذا النظام باحلد الأدنى ما يلي:

توفر املراقبة امللئمة للمخاطر من قبل املجل�س والإدارة العليا.	 
حتديد وقيا�س و�شبط كافة املخاطر املرتبطة بالأن�شطة البنكية.	 
اإيجاد ال�شبل امللئمة لتخفي�س م�شتوى املخاطر واخل�شائر التي قد تنجم عنها.	 
الحتفاظ براأ�س املال اللزم ملواجهتها.	 

تقوم جلنة اإدارة املخاطر مبراجعة �شيا�شات وا�شرتاتيجيات اإدارة املخاطر لدى البنك قبل اعتمادها من املجل�س. وتقع على عاتق اإدارة 	 
البنك التنفيذية م�شوؤولية تنفيذ هذه الإ�شرتاتيجيات بالإ�شافة اإىل تطوير �شيا�شات واإجراءات اإدارة خمتلف اأنواع املخاطر.

اإدارة املخاطر 	  تتم مراجعته من قبل جلنة  للبنك بحيث  التنفيذية  الإدارة  يتم اقرتاح هيكل دائرة املخاطر، وعملية تطويرها من قبل 
واعتماده من املجل�س.

تواكب جلنة اإدارة املخاطر التطورات ال�شريعة والتعقيدات املتزايدة التي تطراأ على اإدارة املخاطر داخل البنك، وتقوم برفع تقارير دورية 	 
اإىل املجل�س حول تلك التطورات.

دورية اجتماع اللجنة: ربع سنوي

ومن مهام لجنة الحوكمة

الإ�شراف على تطبيق �شيا�شة احلوكمة وذلك بالعمل مع الإدارة وجلنة التدقيق.	 
تزويد املجل�س بالتقارير والتو�شيات بناء على النتائج التي تتو�شل اإليها من خلل القيام مبهامها مبا ي�شمل تقييم مدى اللتزام بدليل 	 

حوكمة امل�شرف ومقرتحاتها لتعديل الدليل حتى يتوافق مع املمار�شات الف�شلى.

دورية االجتماع: مرتين خالل العام
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اإلدارة التنفيذية كما هي 
بتاريخ 2016/12/31 

أحمد الحاج حسن
المدير العام  

ي�شغل ال�شيد احمد احلاج ح�شن من�شب املدير العام للبنك الوطني منذ اأواخر العام 2010، قاد البنك خلل 
للعام  الأو�شط  ال�شرق  الأ�شرع منوا يف  البنك كالبنك  اأبرزها ت�شنيف  اإىل اجنازات كبرية كان من  الفرتة  هذه 

2014، و�شنف �شمن اأكرث 50 �شخ�شية مالية موؤثرة يف ال�شرق الأو�شط للعام 2016 ح�شب ت�شنيف جملة 

 Global Finance الأمريكية. �شغل احلاج ح�شن العديد من املنا�شب الهامة واحليوية، ففي العام 2009 عمل 
مديرا عاما للإدارة العامة للأوراق املالية يف هيئة �شوق راأ�س املال الفل�شطينية، وتوىل قبل ذلك عدة منا�شب يف 

�شلطة النقد الفل�شطينية
 ومنها: مديرا لدائرتي ال�شلمة الكلية واإدارة الحتياطي. كانت بدايات م�شواره العملي يف اجلامعة الأمريكية 

مبدينة جنني والذي عمل فيها حما�شرا للعلوم املالية واملحا�شبة يف كلية التجارة.
يحمل ال�شيد احلاج ح�شن �شهادة املاج�شتري يف العلوم املالية واملحا�شبة من جامعة برادفورد يف بريطانيا، كما 
وح�شل على �شهادة دبلوم عايل يف الأ�شواق املالية من الأكادميية العربية للعلوم املالية وامل�شرفية يف الأردن، 

بالإ�شافة �شهادة بكالوريو�س يف اإدارة الأعمال من جامعة بريزيت

مروان مزهر
نائب المدير العام 

ي�شغل ال�شيد مروان مزهر من�شب نائب املدير العام للبنك الوطني منذ اأواخر العام 2012، ويعترب ال�شيد مزهر 
اأروقة  من الرواد املوؤ�ش�شني للبنك منذ ن�شاأته وبداياته يف العام 2006. �شغل مزهر العديد من املنا�شب داخل 
البنك، فتوىل من�شب م�شاعد املدير العام لل�شوؤون املالية والإ�شرتاتيجية يف بنك الرفاه لتمويل امل�شاريع ال�شغرية 
عام 2011، بعد اأن كان يعمل مديرا لدائرة الرقابة املالية يف العام 2006. يف العام 2005، عمل مزهر مدققا 
للح�شابات يف �شركة KPMG. وبداأ م�شواره العملي يف الإدارة الإقليمية للبنك العربي يف العام 2002 لغاية 2005 

حيث �شغل هناك منا�شب عديدة.
يحمل ال�شيد مزهر �شهادة الدكتوراه يف الإدارة الإ�شرتاتيجية من جامعة    

International Personnel Academy يف اأوكرانيا، وحا�شل على �شهادة املاج�شتري يف اإدارة الأعمال من 
جامعة بريزيت والتي اأنهى منها اأي�شا درا�شته للبكالوريو�س يف املحا�شبة. 

أسامة حرز اهلل 
نائب المدير العام لجودة االئتمان 

ي�شغل ال�شيد اأ�شامة حرزاهلل من�شب نائب املدير العام للبنك الوطني منذ نهاية العام 2012، والذي انتقل للعمل 
فيه اثر اندماج بنك الرفاه لتمويل امل�شاريع ال�شغرية مع البنك العربي الفل�شطيني لل�شتثمار، بعد اأن كان ي�شغل 
الأهلي  البنك  مع  �شابق  وقت  يف  حرزاهلل  عمل   .1997 العام  منذ  الأخري  البنك  يف  العام  املدير  نائب  من�شب 
الأردين يف اململكة الأردنية الها�شمية، ويف العام 1994 مت انتدابه للعمل على اإعادة تاأهيل وافتتاح الفروع التابعة 

للبنك يف فل�شطني.  
درجة  على  وحا�شل  القد�س،  جامعة  من  وال�شرائب  املحا�شبة  يف  ماج�شتري  �شهادة  حرزاهلل  ال�شيد  يحمل 

البكالوريو�س يف املحا�شبة واإدارة الأعمال من اجلامعة الأردنية يف العام 1993.
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بهاء مصلح 
مساعد المدير العام للتسهيالت 

البنك  يف  �شابقا  عمل  الوطني،  البنك  يف  للت�شهيلت  العام  املدير  م�شاعد  من�شب  م�شلح  بهاء  ال�شيد  ي�شغل 
الإ�شلمي العربي مديرا لل�شتثمار التمويلي ملدة خم�شة اأعوام، انتقل م�شلح بعدها اإىل البنك العقاري امل�شري 
ملجموعة  كمدير   2012 عام  الوطني  بالبنك  بعدها  وليلتحق  للئتمان،  التنفيذي  املدير  من�شب  لي�شغل  العربي 

اخلدمات امل�شرفية.
يحمل ال�شيد م�شلح �شهادة املاج�شتري يف الإدارة املالية من الأكادميية العربية للعلوم املالية وامل�شرفية يف اململكة 

الأردنية الها�شمية. 

لؤي حواش 
مساعد المدير العام لمجموعة األفراد 

�شابقا كمدير  وعمل  الوطني،  البنك  الأفراد يف  العام ملجموعة  املدير  م�شاعد  لوؤي حوا�س من�شب  ال�شيد  ي�شغل 
العربي  البنك  العربي ملدة ثماين �شنوات. امتدت خربته امل�شرفية يف  البنك  الو�شط واجلنوب يف  فروع ملنطقة 
منذ العام 1998 وحتى العام 2016 حيث �شغل عدة منا�شب هناك خلل هذه الفرتة، كان من �شمنها من�شب 
رئي�س دائرة الت�شهيلت والتح�شيل - منطقة فل�شطني، وم�شرف دائرة الت�شهيلت التجارية. هذا ويحمل ال�شيد 
حوا�س �شهادة ماج�شتري يف الدرا�شات الدولية من جامعة بريزيت، و�شهادة بكالوريو�س يف القت�شاد من اجلامعة 
نف�شها بالإ�شافة اإىل �شهادة اإ�شراف واإعداد مدير فرع مرخ�س CBM و�شهادة مدرب معتمد من البنك العربي 

الإدارة العامة - عمان.  

عساف بليدي
مساعد المدير العام للخدمات المساندة 

ي�شغل ال�شيد ع�شاف بليدي من�شب م�شاعد املدير العام للخدمات امل�شاندة يف البنك الوطني منذ العام 2011. 
بداأ م�شواره العملي منذ تاأ�شي�س البنك منذ العام 2005 بتوليه من�شب مدير دائرة تكنولوجيا املعلومات. يف العام 
1995 بدء  بليدي عمله مع البنك الأهلي الأردين يف فل�شطني و�شغل من�شب رئي�س ق�شم احلا�شب الآيل ملدة 10 

اأعوام هناك. يحمل ال�شيد بليدي �شهادة البكالوريو�س يف علم احلا�شب الآيل من جامعة القد�س.

غسان الجيوسي
مساعد المدير العام للعمليات المصرفية  

البنك  يف  والإجراءات  امل�شرفية  العمليات  ل�شوؤون  العام  املدير  م�شاعد  من�شب  اجليو�شي  غ�شان  ال�شيد  ي�شغل 
2006. عمل �شابقا يف بنك القاهرة  اأ�شا�شيا ورئي�شيا بتاأ�شي�س البنك منذ انطلقته عام  الوطني وكان له دورا 
عَمان مراقبا وم�شئول عن عده دوائر واأق�شام بالفروع والعمليات امل�شرفية وكان له دورا بارزا باإن�شاء وتاأ�شي�س 

الدائرة هناك.
يحمل ال�شيد اجليو�شي �شهادة بكالوريو�س يف العلوم املالية واملحا�شبة من جامعة اجلزائر يف اجلمهورية اجلزائرية 

الدميقراطية ال�شعبية.  
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غسان حمدان 
مدير التدقيق الداخلي 

ي�شغل ال�شيد غ�شان حمدان من�شب مدير التدقيق الداخلي يف البنك الوطني برتبة م�شاعد مدير عام، وكان له 
دورا بارزا يف تاأ�شي�س البنك منذ ن�شاأته يف العام 2006 عندما كان يعرف ببنك الرفاه لتمويل امل�شاريع ال�شغرية 
. توىل حمدان قبل ذلك العديد من املنا�شب يف الإدارة الإقليمية لبنك القاهرة عمان يف فل�شطني والذي ا�شتمر 
اإذ بدء عمله كمفت�شا ليرتقى وي�شبح رئي�شا لفريق املفت�شني وينتهي به الأمر  بالعمل فيه ملدة اثني ع�شر عاما، 
من  املحا�شبة  يف  بكالوريو�س  �شهادة  حمدان  ال�شيد  يحمل  فل�شطني.  يف  للبنك  الداخلي  التدقيق  لدائرة  مديرا 
جامعة بغداد يف العراق، بالإ�شافة اإىل �شهادة مدقق لنظام اجلودة ISO، وح�شل موؤخرا على �شهادة حمكم مايل 

وم�شريف معتمد من وزارة العدل الفل�شطينية.

سعيد شبانة 
المدير التنفيذي لدائرة كبار العمالء  

ي�شغل ال�شيد �شعيد �شبانة من�شب املدير التنفيذي لدائرة كبار العملء يف البنك الوطني برتبة م�شاعد مدير عام 
منذ اأواخر العام 2016، عمل قبلها مديرا تنفيذيا لدائرة كبار العملء يف بنك القد�س لفرتة امتدت لأربعة اأعوام 
والنمو، توىل �شبانه قبل ذلك عدة  الودائع  للبنك من حيث حجم  ال�شوقية  بارز يف زيادة احل�شة  اثر  له  ،وكان 
منا�شب من �شمنها مدير فرع املا�شيون لبنك القد�س ، ومدير دائرة الرقابة على الئتمان ومتابعة التح�شيل يف 

البنك الإ�شلمي العربي ، وتدرج يف دوائر خمتلفة يف بنك الأردن حيث كانت بداياته .
يحمل ال�شيد �شبانه �شهادة ماج�شتري يف الدرا�شات الدولية من جامعة بريزيت بالإ�شافة اإىل �شهادة بكالوريو�س 

يف اإدارة الأعمال من اجلامعة نف�شها .

خلدون حسين 
مدير دائرة المخاطر  

ي�شغل ال�شيد خلدون ح�شني من�شب مدير دائرة املخاطر يف البنك الوطني منذ العام 2011، عمل قبل ذلك مديرا 
للتدقيق الداخلي يف البنك الإ�شلمي الفل�شطيني ملدة �شنتني. يف العام 2006 توىل ح�شني اإدارة التدقيق الداخلي 
يف الإدارة الإقليمية للبنك العقاري امل�شري العربي يف فل�شطني. كان انطلق ح�شني يف م�شواره العملي من �شلطة 

النقد الفل�شطينية يف العام 1996 و�شغل من�شب م�شوؤول فريق التفتي�س اآنذاك. 
الأعمال من جامعة بريزيت، وحا�شل على درجة بكالوريو�س يف  اإدارة  ال�شيد ح�شني �شهادة ماج�شتري يف  يحمل 

املحا�شبة من جامعة النجاح الوطنية يف نابل�س.   

األستاذ راتب باسم محيسن  
المستشار القانوني  
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سياسة ومنهجية المخاطر

اإدارة املخاطر املتعلقة باأن�شطة البنك املختلفة وقيا�شها ومراقبتها ب�شكل م�شتمر من خلل دائرة م�شتقلة ترتبط برئي�س جلنة املخاطر  يتم 
املنبثقة عن جمل�س الإدارة. ويتم مراقبة املخاطر وال�شيطرة عليها من خلل ال�شقوف والن�شب املحددة واملعتمدة �شواءًا من قبل جمل�س الإدارة 
اأو �شلطة النقد الفل�شطينية، كما يتم التاأكد من فعالية ال�شوابظ الداخلية واإجراءات ال�شلمة والأمن التي تعمل على التقليل من التاأثري على 

اأن�شطة البنك.
كما تقوم الإدارة ومب�شاركة دائرة املخاطر يف البنك بتحليل القوائم املالية للبنك من خلل جلنة اإدارة املوجودات واملطلوبات وحتديد حجم 
املخاطر املختلفة واتخاذ القرارات اللزمة لإدارتها مبا ين�شجم مع تطلعات الإدارة يف حتقيق العوائد الكافية واملنا�شبة مع الحتفاظ مب�شتويات 

مقبولة وم�شيطر عليها من املخاطر.
كما ن�شري اإىل انه يتم تطبيق تعليمات �شلطة النقد فيما يتعلق بالتحقق من مدى قدرة البنك على ا�شتيعاب ال�شدمات من خلل فح�س التحمل 
Stress Testing املبني على اأ�شا�س �شيناريوهات مفرت�شة يتم تطبيق اأثرها على بيانات البنك خلل فرتات زمنية معينة وقيا�س ردة الفعل 

الناجم عنها وبالتايل و�شع اخلطط املنا�شبة ملواجهتها، كما ت�شعى الدائرة اإىل تطبيق تعليمات �شلطة النقد فيما يتعلق مبتطلبات بازل 2 التي 
تهدف اإىل تعزيز قدرات راأ�س املال على ا�شتيعاب الأنواع املختلفة من املخاطر.

 Preventive مما �شبق تتبع املخاطر منهجية مبنية على اأ�شا�س وقائي يقوم مبنع وقوع املخاطر اأف�شل من الرتكيز على قيا�شيها اأي منهج
تطبيق  باأن  علمًا  التهديدات من احلدوث  منع  اأ�شا�س  على  تقوم  املنهجية  وبالتايل هذه   ،Corrective Action العلجي  بدًل من   Action

متطلبات بازل 2 يتما�شى مع هذه املنهجية فيما يتعلق يف تطبيق الدعامة الثانية Supervisory Review، ويف �شبيل تنفيذ ذلك يتم متابعة 
ومراجعة ال�شوابط الداخلية ويتم رفع تقارير دورية من قبل دائرة املخاطر اإىل جلنة املخاطر املنبثقة عن املجل�س بعد 

عر�شها على الإدارة التنفيذية العليا، حيث يتم من خلل هذه التقارير تناول جميع اأنواع املخاطر التي يتعر�س لها البنك وبيان واقع احلال 
اخلا�س بالبنك من خلل هذه التقارير. وتتلخ�س املخاطر التي يتعر�س لها البنك فيما يلي:

مخاطر التشغيل
هي عبارة عن املخاطر التي حتمل خ�شارة ناجمة عن عدم جناعة اأو ف�شل العمليات الداخلية، العن�شر الب�شري، والنظمة والأحداث اخلارجية، 
كما ت�شمل الإخفاقات يف اأنظمة املعلومات )التوثيق، التجهيز، الت�شويات املحا�شبية للعمليات املالية(، اأو الإخفاق يف الرقابة الداخلية والتي 

توؤدي اإىل خ�شائر غري متوقعة. وبالتايل فاإن هذه املخاطر مرتبطة بالأخطاء الب�شرية، ف�شل الأنظمة وعدم كفاية الإجراءات والرقابة.
حيث يعمل البنك على التقليل من حدوث هذه املخاطر  باأق�شى قدر ممكن من خلل التاأكد من قوة ومتانة اإجراءات و�شيا�شات ال�شبط مبا يف 

ذلك التاأكد من الف�شل يف ال�شلحيات والرقابة الثنائية على الأن�شطة.

مخاطر السوق
على  املخاطر  ولل�شيطرة على هذه  البنك  يعمل  الإطار  والفائدة، ويف هذه  ال�شرف  باأ�شعار  تتعلق  اإىل خماطر  تعر�شه  البنك  اأن�شطة  طبيعة 
تنويع ا�شتثماراته، كما يتم متابعة خماطر ال�شوق من خلل التقارير الدورية التي تقوم باإعدادها الدوائر املخت�شة ويتم عر�شها من خلل 

.ALCO الجتماعات اخلا�شة بلجنة املوجودات واملطلوبات

51



مخاطر أسعار الفائدة
الفائدة  اأ�شعار  تغري  احتمالية  نتيجة  الفائدة  اأ�شعار  خماطر  تنجم 
القيمة  اأو  النقدية  التدفقات  قيمة  على  التاأثري  اإىل  يوؤدي  قد  مما 
العادلة للأدوات املالية. حيث يتعر�س البنك ملخاطر اأ�شعار الفائدة 
كنتيجة للفجوات الزمنية لإعادة الت�شعري بني املوجودات واملطلوبات، 
وتتم مراقبتها ب�شكل دوري من قبل دائرة رقابة اخلزينة ومن قبل 

جلنة الأ�شول واخل�شوم التي تعترب دائرة املخاطر ع�شوًا فيها.
و�شع حدود  الفائدة عن طريق  اأ�شعار  بقيا�س خماطر  البنك  يقوم 
دنيا وحدود عليا لفروق اأ�شعار الفائدة خلل فرتات حمددة واأي�شًا 
مقابلة اإعادة ت�شعري املوجودات واملطلوبات من خلل اإ�شرتاتيجيات 

املخاطر.

مخاطر أسعار الصرف
هي املخاطر التي يواجهها البنك اأثناء قيامه بتنفيذ عمليات تبادل 
النقد الأجنبي، و/ اأو املخاطر الناجمة عن التقلبات يف اأ�شعار تبادل 
العملت و/ اأو املخاطر الناجمة عن اإعادة تقييم العملت بالعتماد 
الأ�شول  قيمة  على  توؤثر  اأن  ميكن  املعومة.  ال�شرف  اأ�شعار  على 
واخل�شوم وعلى املركز التناف�شي للبنك وميكن اأن تقود اإىل حتقيق 

خ�شائر كبرية.
خماطر ال�شرف الأجنبي هو التعر�س احلايل اأو امل�شتقبلي للأرباح 

وراأ�س املال الناجمة عن حركة معاك�شة لأ�شعار �شرف العملت.

تنشأ مخاطر أسعار الصرف األجنبي في 
حالتين

عدم تطابق بني اأ�شول وخ�شوم البنك بالعملت املختلفة لكل . 1
عملة على حدة )مبا يف ذلك البنود خارج امليزانية(.

عدم تطابق التدفقات النقدية للعملت.. 2
اأن  حيث  املفتوحة.  املراكز  تغطية  حني  اإىل  �شت�شتمر  املخاطر  هذه 
عدم التطابق ميكن اأن يظهر من عدة م�شادر خمتلفة مثل عمليات 
وال�شتثمارات.  واملتاجرة  اخلدمات  وتقدمي  الأجنبي  ال�شرف 
اأ�شعار  يف  املحتملة  التغريات  حجم  عن  عبارة  املخاطرة  ومقدار 

ال�شرف وحجم ومدة التعر�س بالنقد الأجنبي. 

اإتباع  هذا ويتم مراقبة مراكز العملت الأجنبية ب�شكل يومي ويتم 
العملت  مبراكز  الحتفاظ  من  والتاأكد  للتحوط  اإ�شرتاتيجيات 
واملتوافقة  الإدارة  املعتمدة من قبل جمل�س  الأجنبية �شمن احلدود 

مع تعليمات �شلطة النقد.

مخاطر أسعار األسهم
العادلة  القيمة  يف  التغري  عن  الأ�شهم  اأ�شعار  خماطر  تنتج 
املخاطر  هذه  اإدارة  على  البنك  ويعمل  الأ�شهم،  يف  لل�شتثمارات 
وقطاعات  جغرافية  مناطق  عدة  يف  ال�شتثمارات  تنويع  طريق  عن 

اقت�شادية.

مخاطر االئتمان
عجز  اأو  تخلف  عن  تنجم  قد  التي  املخاطر  هي  الئتمان  خماطر 
الطرف الآخر للأداة املالية عن الوفاء بالتزاماته جتاه البنك مما 
اإدارة خماطر الئتمان  يوؤدي اإىل حدوث خ�شائر. يعمل البنك على 
من خلل و�شع �شقوف ملبالغ الت�شهيلت الئتمانية املبا�شرة )اأفراد 
وكل  قطاع  لكل  املمنوحة  والديون  القرو�س  وجمموع  موؤ�ش�شات(   /
منطقة جغرافية، كذلك يعمل البنك على مراقبة خماطر الئتمان 
اإىل  اإ�شافة  للعملء  الئتماين  الو�شع  تقييم  على  با�شتمرار  ويعمل 
البنك  ويتبع  العملء،  من  منا�شبة  �شمانات  على  البنك  ح�شول 

الأ�ش�س التالية يف التقليل من خماطر الئتمان :
متابعة و�شع الرتكزات الئتمانية لدى البنك للتحقق من عدم 	 

وجود اأية جتاوزات.
املخاطر 	  حيث  من  تقدميه  مقرتح  جديد  منتج  اأي  درا�شة 

اخلا�شة به وتقدمي التو�شيات.
الت�شنيف 	  اإىل  ا�شتنادًا  والأفراد  ال�شركات  ت�شنيف  مراقبة 

الئتماين املعمول به.

مخاطر السيولة
التمويل  توفري  على  البنك  قدرة  عدم  يف  ال�شيولة  خماطر  تتمثل 
هذه  من  وللوقاية  ا�شتحقاقها،  تواريخ  يف  التزاماته  لتاأدية  اللزم 
املوجودات  واإدارة  التمويل  م�شادر  بتنويع  الإدارة  تقوم  املخاطر 
واملطلوبات وموائمة اآجالها والحتفاظ بر�شيٍد كاٍف من النقد وما 
البنك  اإدارة  تقوم  كما  للتداول.  القابلة  املالية  والأوراق  حكمه  يف 
مبراقبة اأو�شاع ال�شيولة ب�شكل دوري وفقًا لتعليمات �شلطة النقد التي 
الدوام  على  بها  الحتفاظ  يتوجب  الودائع  من  مئوية  ن�شب  حددت 
البنك  يف  ال�شيولة  اأو�شاع  مراقبة  تتم  كما  عنها،  الهبوط  وعدم 
وكذلك الن�شب املقررة من �شلطة النقد من خلل جلنة املوجودات 

واملطلوبات يف الإدارة العامة.
ومن اأجل تفادي هذه املخاطر اأي�شًا على البنك املوازنة وبا�شتمرار 
البنك  لدى  يتوفر  بحيث  واخل�شوم  الأ�شول  ا�شتحقاق  اآجال  بني 
وب�شكل دائم �شيولة نقدية اأو اأ�شول مالية �شهلة الت�شييل بدون حتمل 
�شواء  الأخرى  اللتزامات  اأو  الودائع  اأي طلب على  ملواجهة  خ�شائر 

على املدى الق�شري اأو املتو�شط اأو الطويل.
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االلتزام بمعايير الحوكمة 
الر�شيدة،  احلوكمة  معايري  اأعلى  بتطبيق  الوطني  البنك  يلتزم 
ويتجلى ذلك من خلل تطويرنا لدليل خا�س باحلوكمة  وفقًا لأحدث 
املعايري املحلية والدولية يف هذا املجال، ووفقًا للتعليمات ال�شادرة 
عن �شلطة النقد الفل�شطينية بهذا اخل�شو�س، ليتم اعتماده من قبل 

جمل�س اإدارة البنك. 
و�شع  الوطني،  بالبنك  اخلا�س  احلوكمة  دليل  يف  ورد  ما  اأهم  اإن 
اأ�ش�س  وتطبيق  واإجراءاته  �شيا�شاته  وحتديث  تنظيمية  هياكل 
الإف�شاح مبا يتما�شى مع متطلبات احلوكمة مبا يف ذلك  اللتزام 
باأخلقيات العمل لأهمية حماية م�شالح البنك بكافة اأطراف ذوي 

امل�شالح وبالتايل املحافظة على اأداء و�شمعة البنك لتحقيق ذلك.
وتقوم  العلقة يف البنك بني اإدارته ممثلة مبجل�س اإدارته والإدارة 
التنفيذية من جهة وامل�شاهمني من جهة اأُخرى وفق اإطار عمل ي�شمن 
اأهدافه  حتقيق  يف  واحلوكمة  ال�شليمة  الإدارة  نهج  اأ�ش�س  تطبيق 
�شغار  ذلك  يف  مبا  امل�شالح  لأ�شحاب  املختلفة  املنافع  وحتقيق 
يف  ودقيقة  تف�شيلية  معلومات  احلوكمة  نظام  ويوفر  امل�شاهمني. 
الوقت املنا�شب حول اجلوانب الرئي�شية املتعلقة بالبنك وامل�شوؤوليات 
البنك  جتاه  عنه  املنبثقة  املختلفة  واللجان  اإدارته  مبجل�س  املتعلقة 

وامل�شاهمني فيه.
بتطبيق  اللتزام  على  الوطني  البنك  يحر�س  الإطار  هذا  ويف 
املمار�شات ال�شليمة للحوكمة واللتزام باأعلى معايري الكفاءة  والدقة 
النقد  �شلطة  عن  ال�شادرة  والتعليمات  يتما�شى  مبا  ن�شاطاته  يف 
الدولية  املمار�شات  اأحدث  مع  من�شجمة  جاءت  والتي  الفل�شطينية 

ال�شليمة ووفق تو�شيات جلنة بازل املتعلقة باحلوكمة.
الفل�شطيني  املجتمع  لتلبية متطلبات  البنك بجهود كبرية  يقوم  كما 
من خلل تقدمي اخلدمات امل�شرفية وفق الأ�ش�س احلديثة وبطريقة 
املختلفة،  امل�شالح  لأطراف  اآمنة  بطريقة  تقدميها  ت�شمن  �شليمة 
الجتماعية  للأن�شطة  الدعم  بتقدمي  البنك  م�شاركة  اإىل  اإ�شافة 
امل�شوؤولية  من  كجزء  الوطني  وانتماءه  هويته  يعزز  مبا  املختلفة 

الجتماعية التي تقع على عاتقه. 

اإلفصاح والشفافية 
يحر�س البنك على املحافظة على م�شتويات عالية من ال�شفافية جتاه 
امل�شاهمني واملودعني وغريهم من الأطراف ذوي العلقة وامل�شاركني 
بالدقة والكفاية  تت�شم  الإف�شاح عن معلومات  ال�شوق من خلل  يف 
وتعليمات  املالية  للتقارير  الدولية  للمعايري  وفقًا  املنا�شب  والوقت 
�شلطة النقد الفل�شطينية ال�شارية وال�شادرة مبقت�شى قانون البنوك 
تامة  بدرا�شة  البنك  ويتمتع  العلقة،  ذات  والت�شريعات  النافذ 
والإف�شاح  لل�شفافية  الدولية  املمار�شات  على  تطراأ  التي  بالتغريات 

املايل املطلوب كما يحر�س البنك:

جلميع 	  ومتاحة  وم�شتمرة  وا�شحة  الإف�شاح  عملية  تكون  اأن 
الإف�شاح  يتم  واأن  للمقارنة،  جماًل  وتتيح  ال�شوق  اأطراف 
ب�شهولة  اإليها  الو�شول  منت�شرة ميكن  متعددة  و�شائل  بوا�شطة 

وبتكلفة منخف�شة.
الإف�شاح عن جميع املعلومات ذات الأهمية الن�شبية يف الوقت 	 

املنا�شب وب�شكل ي�شمن و�شول املعلومات اإىل جميع الأطراف
ذات 	  معلومات  بتوفري  البنك  ويلتزم  بالإف�شاح  البنك  يقوم 

دللة ومعنى حول ن�شاطاته لكل من �شلطة النقد وامل�شاهمني، 
واملودعني والبنوك الأخرى واجلمهور ب�شكل عام، مع الرتكيز 
عن  البنك  ويف�شح  امل�شاهمني،  قلق  تثري  التي  الق�شايا  على 

جميع هذه املعلومات ب�شكل دوري ومتاح للجميع.
اأن ت�شتمل التقارير ال�شنوية للبنك على معلومات كافية ومفيدة 	 

ذات  الأخرى  والأطراف  واملودعني  امل�شتثمرين  متكن  بحيث 
امل�شالح من اأن يكون لديهم اطلع جيد على اأو�شاع البنك.

ال�شلطات 	  مع  ات�شال  خطوط  على  باملحافظة  البنك  يلتزم 
واجلمهور  الأخرى  والبنوك  واملودعني  وامل�شاهمني  الرقابية 

ب�شكل عام.

أنظمة الضبط والرقابة ومدى كفايتها   
عمل  من  الفعالة  لل�شتفادة  البنك  واإدارة  الإدارة  جمل�س  يحر�س 
ي�شدر  وما  المتثال  ومراقب  اخلارجي  واملدقق  الداخلي  التدقيق 
عنهم من تقارير حول اأنظمة ال�شبط والرقابة الداخلية، كما ي�شعى 
نزاهة عملياتها  ي�شمن  فعال مبا  رقابي  نظام  على  للحفاظ  البنك 
جمل�س  مع  املبا�شر  وارتباطها  عملها  ا�شتقللية  �شمان  خلل  من 
وجود  اأن  البنك  يدرك  كما   ، املجل�س  املنبثة عن  اللجان  اأو  الإدارة 
وما  الداخلية  الرقابة  اأنظمة  تعزيز  يف  ي�شهم  فعالة  تدقيق  اإدارة 
الدفاع  خط  باعتبارها  ال�شاملة  امل�شرفية  للرقابة  دعم  من  متثله 
ملراقبة  وذلك  المتثال  مراقبة  دائرة  البنك  لدى  يعمل  كما  الأول، 
و�شمان امتثال دوائر البنك املختلفة للقوانني والأنظمة والتعليمات 
املنبثقة عن جمل�س  التدقيق  اإىل جلنة  التقارير  ورفع  العلقة  ذات 
الإدارة، كما يحر�س البنك على الدوران املنتظم للمدقق اخلارجي، 
واأن يكون معتمدًا من قبل �شلطة النقد الفل�شطينية ولديه ترخي�س 
ملزاولة املهنة من اجلهات الر�شمية واملهنية ذات العلقة ملا ميثله من 
ال�شادرة  املالية  البيانات  م�شداقية  على  الرقابة  من  اآخر  م�شتوى 

عن اأنظمة البنك واإبداء الراأي حول عدالة البيانات املالية.
كما يحر�س البنك على وجود �شيا�شات مكتوبة تغطي كافة الأن�شطة 
الإدارية،  امل�شتويات  كافة  على  تعميمها  يتم  واأن  لديه،  البنكية 
تغيريات  اأو  تعديلت  لأية  �شمولها  من  للتاأكد  بانتظام  ومراجعتها 

طراأت على القوانني والتعليمات، واأية اأمور اأخرى تتعلق بالبنك.
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التدقيق الداخلي    
تعزيز  يف  ي�شهم  فعالة  داخلي  تدقيق  اإدارة  وجود  اأن  البنك  يدرك 
للرقابة  دعم  من  متثله  وما  الداخلية  والرقابة  ال�شبط  اأنظمة 
يف  ذلك  وي�شاعد  الأول،  الدفاع  خط  باعتبارها  ال�شاملة  امل�شرفية 
حتقيق اأهدافه واجلهات اخلا�شعة لإ�شرافه من خلل اإتباع اأ�شلوب 
والرقابة  املخاطر  اإدارة  فعالية  وحت�شني  لتقييم  منظم  منهجي 
وتعزيز اإطار احلوكمة، ويوفر البنك لإدارة التدقيق الداخلي العدد 
ب�شكل  ومكافاأتها  تدريبها  ويتم  املوؤهلة  الب�شرية  الكوادر  من  الكايف 
منا�شب. ولإدارة التدقيق حق احل�شول على اأية معلومة و الت�شال 
متكنها  التي  ال�شلحيات  كافة  لها  كما  البنك.  داخل  موظف  باأي 
من اأداء املهام املوكلة اإليها وعلى النحو املطلوب وفيما يلي اأهداف 

ومهام الدائرة الرئي�شية :
حتديد م�شوؤوليات و�شلحيات اإدارة التدقيق الداخلي ومنهجية 	 

ومو�شوعيتها  ا�شتقلليتها  ي�شمن  بحيث  وا�شح  ب�شكل  عملها 
�شمن ميثاق التدقيق املعتمد من جمل�س الإدارة، وتعميمه على 

كافة املوظفني.
واملراجعة 	  التدقيق  للجنة  الداخلي  التدقيق  دائرة  تتبع 

املنبثقة عن جمل�س الإدارة وترفع نتائج كافة زيارات التدقيق 
والتحقيقات والتو�شيات واإجراءات املتابعة اإىل جلنة املراجعة 

والتدقيق املنبثقة عن جمل�س الإدارة .
التدقيق 	  ملنهج  ا�شتنادا  ال�شنوية  التدقيق  خطة  وتنفيذ  اإعداد 

املبني على املخاطر  بعد اعتمادها من جلنة املراجعة والتدقيق 
املنبثقة عن جمل�س الإدارة .

الإطلع غري امل�شروط اأو املحدود واملبا�شر وال�شريع على جميع 	 
املوظفني  اأو  بامل�شوؤولني  والت�شال  البنك  وم�شتندات  �شجلت 

والتحرك غري املقيد يف جميع اإدارات ودوائر وفروع البنك.
من 	  املعنية،  واجلهات  للإدارة  م�شافة  قيمة  لتقدمي  ال�شعي 

فر�س  على  تركز  التي  الداخلي  التدقيق  تقارير  اإعداد  خلل 
التطوير والتح�شني يف الأداء وت�شلط ال�شوء على املخاطر التي 
قد تعيق الإدارة/ جمل�س الإدارة، يف حتقيق الأهداف املرجوة.

واملعايري 	  الداخلية  البنك  ل�شيا�شات  المتثال  من  التاأكد 
والإجراءات الدولية والقوانني والتعليمات ذات العلقة.

تقييم فعالية وكفاءة نظم و�شوابط الرقابة الداخلية املعتمدة، 	 
املعلومات  تكنولوجيا  واأمن  نظم  �شوابط  ذلك،  يف  مبا 
البيانات  توفري  على  قدرتها  ومدى  امل�شرف،  يف  امل�شتخدمة 
واملعلومات بالدقة، وال�شمولية، و املوثوقية املطلوبة، ويف الوقت 
واملوجودات  واملمتلكات  الأموال  على  واملحافظة  املنا�شب، 

الأخرى التي ميتلكها امل�شرف اأو ي�شرف على اإدارتها.
تقييم الأداء العام للم�شرف وفروعه ومدى تنفيذها للخطط 	 

فعاليتها  مدى  وتقييم  امل�شرف،  يف  املعتمدة  والربامج 
وكفاءتها، وتقدمي املقرتحات والتو�شيات اللزمة لرفع اأدائها.

التدقيق الخارجي    
يحر�س البنك الدوران املنتظم للمدقق اخلارجي، ويراعى يف اختيار 
املدقق اخلارجي ان يكون معتمدًا من قبل �شلطة النقد الفل�شطينية 
ذات  واملهنية  الر�شمية  اجلهات  من  املهنة  ملزاولة  ترخي�س  ولديه 
مبا�شرة  ائتمانية  ت�شهيلت  اأية  على  حا�شًل  يكون  ل  واأن  العلقة 
اأو  ب�شفته  �شواء  ال�شخ�شية  بالكفالة  البنك  من  مبا�شرة  غري  اأو 
اأو جمتمعني  اأو لأي من�شاأة يكونون منفردين  اأو لأولدهم  لأزواجهم 
يف  اأع�شاء  اأو  فاأكرث،  اأ�شهمها  من   %5 تعادل  بن�شبة  فيها  �شركاء 
اأو غري مبا�شرة مع  اإدارتها، واأن ل يكون له منفعة مبا�شرة  جمل�س 
البنك، اأو مع ال�شركات التابعة للبنك، واأن ل يكون مديرًا اأو موظفًا 

اأو م�شتخدمًا لدى البنك، اأو لدى ال�شركات التابعة للبنك.

مهام المدقق الخارجي    
يعتمد يف عمله على الأحكام وال�شروط التي تنظم اأعمال مهنة 	 

الدولية،  التدقيق  واأدلة  مبعايري  والتقيد  والتدقيق  املراجعة 
وقواعد ال�شلوك املهني يف اأعمال التدقيق.

تدقيق البيانات املالية وال�شجلت املحا�شبية للبنك مبا ين�شجم مع 
املعايري الدولية للتقارير املالية )IFRS( ومعايري املحا�شبة الدولية 

.)IAS(
اللتزام مبتطلبات احلد الأدنى من معايري الإف�شاح للبيانات 	 

املالية ال�شادرة عن �شلطة النقد.
التقيد بال�شرية التامة مبوجب قواعد ال�شلوك املهني 	 
املدقق 	  ويجتمع  تقريره،  من  بن�شخة  التدقيق  جلنة  تزويد 

اخلارجي مع جلنة التدقيق بدون ح�شور الإدارة التنفيذية مرة 
واحدة على الأقل �شنويًا.

تقدمي تقرير �شنوي للهيئة العامة للبنك، يبني فيه اأن مراجعته 	 
واأدلة  ملعايري  وفقًا  متت  وح�شاباته  البنك  لأعمال  وتدقيقه 
املالية  البيانات  عدالة  مدى  يف  راأيه  واإبداء  الدولية،  التدقيق 
اأعدت وفقًا  للبنك للفرتة املالية التي قام بتدقيقها، واأنها قد 

ملعايري املحا�شبة الدولية ومعايري التقارير املالية الدولية.
ح�شور اجتماعات اجلمعية العمومية للم�شرف والإجابة على 	 

ما يخ�شه من ا�شتف�شارات للم�شاهمني
البنك 	  اإدارة  ملجل�س  عنه  ون�شخة  النقد  ل�شلطة  تقرير  تقدمي 

خلل �شهرين من انتهاء ال�شنة املالية م�شتمًل على ما يلي:
النقد . 1 و�شلطة  امل�شارف  قانوين  لأحكام  خمالفات  اأية 

خلل  البنك  ارتكبها  والتي  ال�شارية  الأخرى  والت�شريعات 
ال�شنة املالية التي مت مراجعة وتدقيق بياناتها.

الرقابة . 2 اأنظمة  كفاية  مدى  حول  اخلارجي  املدقق  راأي 
وال�شبط الداخلي يف البنك.

راأي املدقق اخلارجي ب�شاأن مدى كفاية املخ�ش�شات ملقابلة . 3
املخاطر املحتملة يف الأ�شول واللتزامات .

عملية . 4 خلل  له  اأعطيت  التي  البيانات  عدالة  من  التحقق 
التدقيق
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االمتثال 

يلتزم البنك الوطني بكافة القوانني ال�شادرة عن ال�شلطات الت�شريعية والتعليمات ال�شادرة عن �شلطة النقد الفل�شطينية والقانون الفل�شطيني، 
ويعمل ب�شكل دائم على حتديث �شيا�شاته واإجراءاته الداخلية ملوائمتها مع الإ�شدارات اجلديدة الواردة من اجلهات امللزمة للبنك، ومن ثم 

متابعة تطبيقها. كما ويقوم البنك مبتابعة ودرا�شة املمار�شات الف�شلى العاملية للمحافظة على �شمعة طيبة بني البنوك حمليًا وعامليًا. 
واملتما�شية مع  الوطني  البنك  اإدارة  قبل  املعتمدة من  الداخلية  والإجراءات  لل�شيا�شات  البنك  امتثال  وتقييم  المتثال بفح�س  دائرة  تخت�س 
قوانني وتعليمات امل�شرع، وتقييم املخاطر املرتبطة بعدم المتثال لها ومدى تاأثري ذلك على امل�شرف،  ويف حال اكت�شاف اأي اأخطاء يتم متابعتها 

واتخاذ الإجراءات الت�شحيحية اللزمة.
 تقوم دائرة المتثال كذلك باإ�شدار �شيا�شات واإجراءات تتطلب ال�شتف�شار عن معلومات تف�شيلية من العملء والعمل على متابعة عملية حتديث 
بياناتهم من قبل الفروع ب�شكل م�شتمر، وذلك حلماية البنك وامل�شاهمني والعملء ب�شكل خا�س من التعر�س لأي تبعات قانونية قد توؤدي اإىل 

ت�شنيف العملء اأو البنك �شمن القوائم غري امللتزمة .

تعمل دائرة المتثال يف البنك الوطني على مراقبة احل�شابات ومدى الدقة يف البيانات املعبئة لكل ح�شاب لدى الفروع ومدى التزام الفرع يف 
تزويد الدائرة بامل�شتندات التي تخ�س املهنة والدخل ويتم تطبيق قانون مكافحة غ�شل الأموال من خلل درا�شة عدد من التقارير الدورية ب�شكل 
دقيق وحتليل ح�شابات بع�س العملء ومقارنتها بطبيعة املهنة وحجم الدخل ال�شهري، ومن ثم يتم مرا�شلة الفروع املعنية واإدارة البنك للتاأكد 
الإدارية قبل عملية فتح احل�شابات وذلك ح�شب  املوافقات  واإعطاء  املرتفعة  املخاطر  ويتم مراقبة احل�شابات ذات  العملء. كما  بيانات  من 

ال�شيا�شة املتبعة لدى البنك، يف العام 2016 مل يتم ر�شد اأية حالت ا�شتباه.
تعد دائرة المتثال كذلك، وجهة عملء البنك يف تقدمي ال�شكاوى واملقرتحات وذلك بهدف حتقيق اأعلى درجات الر�شا عند العميل باخلدمات 

امل�شرفية املقدمة له، وتعمل دائرة المتثال على ا�شتقبال ال�شكاوى وحلها مبا ين�شجم مع التعليمات واملدة املحددة باخل�شو�س.

) FATCA ( قانون االمتثال الضريبي األميركي للحسابات األجنبية
يلتزم البنك الوطني بتطبيق قانون المتثال ال�شريبي "فاتكا" ب�شكل تدريجي وح�شب اإطار زمني حمدد، وهو قانون اأمريكي يهدف اأ�شا�شًا اإىل 
منع التهرب ال�شريبي من قبل دافعي ال�شرائب الأمريكيني من خلل ا�شتخدام املوؤ�ش�شات املالية غري الأمريكية واأدوات ال�شتثمار يف اخلارج. 

يتم تطبيق قانون "فاتكا" على العملء �شواء اأفراد اأو كيانات بناء على الت�شنيفات التالية: 
العملء الذين يحملون اجلن�شية الأمريكية �شواء بامليلد اأو من خلل املواطنة والتجن�س.	 
العملء الذين لديهم البطاقات اخل�شراء الأمريكية/ الإقامة.	 
الكيانات غري الأمريكية التي ميتلك اأغلبها �شخ�س/اأ�شخا�س اأمريكيون.	 

اإعداد ملخ�س  اأما بخ�شو�س قانون )FATCA( فالبنك الوطني م�شجل ر�شميا لللتزام بتطبيق قانون المتثال ال�شريبي الأمريكي وقد مت 
مع  لتتما�شى  البيانات   و حتديث  احل�شاب  فتح  تعديل مناذج  القانون، حيث مت  مع هذا  للتما�شي  املختلفة  البنك  اأنظمة  لتعديل  وخطة عمل 
القانون بحيث ُيلزم هذا القانون جميع عملء البنك الوطني اجلدد واحلاليني بتعبئة مناذج معتمدة " مناذج املواطنة " وتوقيعها وتقدميها مع 

امل�شتندات الأخرى لفتح احل�شابات.
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)AML & CTF( سياسة مكافحة غسل األموال ومكافحة تمويل االرهاب
يحر�س البنك الوطني على العمل �شمن الأطر القانونية ال�شادرة بخ�شو�س مكافحة غ�شل الأموال ومتويل الإرهاب وامل�شتمدة من القانون 
الفل�شطيني رقم 20 واملحدث عام 2015، ويطبق كذلك التعليمات والأنظمة ال�شادرة باخل�شو�س من قبل وحدة املتابعة املالية و�شلطة النقد 
الفل�شطينية وجمموعة العمل املايل”FATF“.  وقد اعتمد البنك �شيا�شة خا�شة ملكافحة هذه الظاهرة ومنع اإمتام اأي عملية حمتملة من خلله، 
وذلك يف ظل ازدياد خطر عمليات غ�شل الأموال وتنوع اأ�شاليبها مع التقدم التكنولوجي للعمل املايل وامل�شريف وحفاظا على �شمعة البنك على 
امل�شتوى امل�شريف املحلي والعاملي.ا�شتحدث البنك الوطني وبح�شب تعليمات �شلطة النقد الفل�شطينية دائرة م�شتقلة ملكافحة غ�شل الأموال والتي 
تقوم برفع تقارير دورية حول التدابري التي يتخذها امل�شرف للحد من هذه الظاهرة، كما تقوم دائرة مكافحة غ�شل الأموال ومتويل الإرهاب 
يف البنك مبتابعة العمليات املالية وامل�شرفية اأول باأول للتاأكد من مدى التزام الفروع بحيثياتها حيث يتم مراجعة الإجراءات الذي يقوم بها كل 
فرع لتحقق من مدى التزام بتعليمات مكافحة غ�شل الأموال، ويف حال وجود اأي عمليات م�شبوهة يتم التبليغ عنها للجهة امل�شوؤولة ح�شب القانون 

الفل�شطيني وهي وحدة املتابعة املالية.

)KYC(  قاعدة اعرف عميلك
ا�شتكمال ل�شيا�شة مكافحة غ�شل الأموال، وا�شتنادا لتعليمات �شلطة النقد الفل�شطينية وقرار قانون مكافحة غ�شل الأموال ومتويل الإرهاب رقم 
)20( ل�شنة )2015( وحر�شا من البنك الوطني على �شمان التطبيق الأمثل للممار�شات الف�شلى بهذا اخل�شو�س حمليًا و عامليًا، تقوم دائرتي 
المتثال ومكافحة غ�شل الأموال ومتويل الإرهاب يف البنك مبراقبة اللتزام بالإجراءات التطبيقية اخلا�شة باملعلومات املتعلقة بالعملء قبل 
وبعد فتح احل�شابات و طريقة توثيق هذه احل�شابات والغر�س من فتحها وت�شنيفها بح�شب درجة املخاطر املتوقعة الأمر الذي من �شاأنه اأن 
ير�شم ت�شورا عن طبيعة ن�شاط العملء ويعزز من فاعلية العملية الرقابية، بالإ�شافة اإىل زيادة القدرة على اتخاذ القرارات املنا�شبة وال�شائبة 

بخ�شو�س طبيعة التعامل معهم يف خمتلف املجالت. 

أحكام  السرية المصرفية
يلتزم البنك الوطني باأحكام ال�شرية امل�شرفية من خلل ال�شيا�شات املعتمدة و املعممة على كافة املوظفني بغ�س النظر عن رتبته الوظيفية ، 
حيث يحظر اإعطاء اأي بيانات اأو معلومات اأو ك�شوفات عن ح�شابات العملء وبياناتهم ال�شخ�شية املوجودة يف �شجلت البنك بطريقه مبا�شر اأو 
غري مبا�شر اإل مبوافقة خطية م�شبقة من �شاحب احل�شاب اأو بقرار من جهة ق�شائية خمت�شة ح�شب القانون الفل�شطيني اأو اجلهات الرقابية 

املعتمدة من �شلطة النقد الفل�شطينية.
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سياسة التأهيل والتدريب

اإن �شيا�شة التاأهيل والتدريب قائمة على اأ�شا�س تدريب وتاأهيل جميع املوظفني يف البنك، علمًا باأن خطة التاأهيل والتدريب قد مت ت�شميمها على 
اأ�شا�س ثلث م�شتويات اإدارية ا�شتنادا اإىل امل�شتوى الإ�شرايف وامل�شمى الوظيفي لدى املتدرب والتي هي كالتايل: 

مستوى تدريب مبتدئ
موظفون من خريجني جدد بدون خربة م�شرفية �شابقة، بحيث يكون التدريب خارجي اأو داخلي من الكفاءات واخلربات املوجودة يف البنك، 

علمًا باأن امل�شتوى املبتدئ ينق�شم اإىل نوعني:
داخلي نظري 	  التدريب  يكون  افتتاح فرع جديد، بحيث  مثلما يح�شل عند  الفرتة  بنف�س  تعيينهم  يتم  جمموعة من اخلريجني اجلدد 

املراكز  باإحدى  اأو خارجي  اآخر،  �شهر  ملدة  عليها  �شيعني  التي  الوظيفة  على  داخلي  عملي  وتدريب  تقريبًا،  �شهر  ملدة  )حما�شرات( 
املتخ�ش�شة بالتدريب. 

تعيني فردي ملوظفني على فرتات يف اأوقات خمتلفة من ال�شنة ح�شب خطة التعيينات اأو ب�شبب انتهاء خدمة اأحد املوظفني بحيث يكون 	 
اأو  التي �شيعني عليها املوظف ملدة �شهر واحد،  التدريب نظري )ذاتي مبرجعية متخ�ش�شة يف البنك( وتدريب عملي على الوظيفة 

خارجي باإحدى املراكز املتخ�ش�شة بالتدريب.
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مستوى تدريب متوسط:
موظفون بخربة م�شرفية بدون اأي م�شتوى اإ�شرايف على موظفني اآخرين، بحيث مت ت�شميم اخلطة على اأ�شا�س الدائرة وامل�شمى الوظيفي، بحيث 

يكون التدريب داخلي على الأغلب اأيام ال�شبت باإ�شراف اأحد املخت�شني يف البنك او خارجه باأحد املراكز املتخ�ش�شة بالتدريب.

مستوى تدريب متقدم:
موظفون بخربة م�شرفية متخ�ش�شة ومب�شتويات اإ�شرافية خمتلفة، حيث مت ت�شميم خطة التاأهيل والتدريب على امل�شتوى املتقدم ح�شب م�شتوى 

املوظف وامل�شمى الوظيفي وامل�شتوى الإ�شرايف وامل�شار الوظيفي للموظف، بحيث مت تق�شيم امل�شتوى املتقدم اإىل التايل:
روؤ�شاء الأق�شام 	 
مدراء الدوائر )ونوابهم( ومدراء الفروع  	 
املدراء التنفيذيني 	 
م�شاعدو نواب املدير العام 	 

 علمًا باأن التدريب على امل�شتوى املتقدم داخلي وخارجي ح�شب توفر الكفاءات املتخ�ش�شة مبو�شوع معني وباإ�شراف دائرة املوارد الب�شرية، مع 
الإ�شارة اىل الرتكيز على ال�شهادات املتخ�ش�شة. 

أهداف سياسة التأهيل والتدريب
موائمة مهارات املوظفني مع اخلطة الإ�شرتاتيجية للبنك وتطبيقات الهيكل اجلديد.	 
تاأهيل املوظفني من اخلريجني اجلدد ل�شتلم مهامهم الوظيفية. 	 
رفع م�شتوى الأداء الوظيفي للموظفني القائمني على وظائفهم احلالية من خلل جتاوز نقاط ال�شعف وتعزيز نقاط القوة يف الأداء ح�شب 	 

ما هو وارد يف التقييم ال�شنوي للموظفني.
مواكبة امل�شار الوظيفي للموظفني وجتهيزهم ل�شتلم م�شوؤوليات جديدة و�شلحيات اأعلى  ح�شب اإمكانيات كل منهم وم�شاره الوظيفي 	 

وفق ما يراه امل�شوؤولون يف البنك.
جتهيز املوظفني تطبيقًا خلطة الإحلل الوظيفي بحيث يكون لكل موظف بديل من دائرته ويف حدود اخت�شا�شه ليحل حمله يف حالت 	 

الإجازات واحلالت الطارئة.

سياسة منح المكافآت والحوافز

الحتفاظ باملوظفني ذوي الكفاءات واخلربات املميزة حتديدا يف حالت ال�شتقطاب من اجلهات امل�شرفية اخلارجية. 1
اجتذاب املوظفني ذوي الكفاءة واملعرفة واملهارة واخلربة اللزمة للقيام بالأعمال امل�شرفية للم�شرف . 2
متيز وحتفيز املوظف الذي يبذل جهد يف حتقيق اأهداف البنك على خمتلف امل�شتويات الإدارية. 3
ربط مكافاآت املوظفني مب�شاهمتهم يف اجناز الأعمال ويف الأداء الكلي للم�شرف. 4
حتفيز كافة موظفي البنك للم�شاركة يف الأن�شطة املرتبطة بعمل البنك . 5
حتديد �شيا�شة منح املكافاآت لأع�شاء جمل�س الإدارة من اجلهة الأخرى. 6
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السياسة العامة
الإدارة . 1 جمل�س  عن  املنبثقة  واحلوافز  املكافاآت  جلنة  تو�شية  ح�شب  الإدارية  امل�شتويات  جلميع  البنك  يف  املكافاآت  حجم  حتديد  يتم 

بالعتماد على نتائج البنك الإجمالية باملقارنة مع املوازنة التقديرية واأداء القطاع امل�شريف ب�شكل عام
يتم منح املكافاآت �شنويا بتو�شية من جلنة التقييم يف البنك ومبوافقة جلنة املكافاآت يف جمل�س الإدارة. 2
يتم مراعاة جتان�س حجم املكافاآت مع الأداء الكلي للم�شرف. 3
يتم مراعاة امل�شتوى الإداري ودرجة املخاطر املرتبطة بكل وظيفة. 4
يتم حتديد مكافاأة املدير العام ونواب املدير العام بقرار من جمل�س الإدارة بناءا على نتائج البنك ب�شكل عام وحمددات تقييم الأداء . 5

اخلا�شة بهم والتي يتم حتديدها من جلنة املكافاآت واحلوافز يف جمل�س الإدارة 

العاملين في البنك

202838

21298

191811

1611

3219

فرع نابلسفرع دير جريراإلدارة العامة / رام اهلل

فرع عقربافرع الخليلفرع رام اهلل

فرع حزمافرع بيت لحمفرع الماصيون

فرع دورافرع الرام

فرع جنينفرع الميدان 

59



التحصيل العلمي للعاملين في البنك

يفتخر البنك الوطني بكادره الب�شري من ال�شباب الذي ينب�س بالطاقة ويعمل على ال�شتثمار الدائم به وتطويره ورفده ب�شكل دائم بالتطورات 
العلمية يف �شتى جمالته. التح�شيل العلمي ملوظفي البنك الوطني كما بتاريخ 31-12-2016 جاء كالآتي: 

1

322

59

23

27

دكتوراه

بكالوريوس

ثانوية عامة وما دون

ماجستير

دبلوم
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الدورات التدريبية ومحاورها خالل العام 2016

و�شل عدد الدورات التدريبية التي �شارك بها موظفو البنك الوطني خلل العام 2016 اإىل 44 دورة تدريبية ليتم خللها تاأهيل 147 موظف 
وموظفة.

عدد المشاركين البرنامج

2 Excel 2010 - Advanced Level  

4 دبلوم التأهيل المصرفي

3 قانون الضمان االجتماعي

1 المؤتمر السنوي للمحاسبين 

1  Certified Performance Management Specialist – Result Based
Performance Management

1 محترف في إدارة التدريب والتطوير

2 41st ICA Conference & Exhibition

2 COSO تقييم أنظمة الرقابة الداخلية وفق مفهوم

1 اإلجراءت العملية لتدقيق أعمال االئتمان

2 التدقيق الداخلي المبني على المخاطر

2 Basell II ICAAP

1 Internal Capital Adequacy Assessment Process ICAAP 

1 Western Union Anti-Money Laundering Program Review

1 اإلطار العملي لمكافحة غسل األموال وسياسة إعرف عميلك

6 اللغة العبرية للبنوك - مستوى أول

1 VisaNet Operations Management

2 FATCA

1 اإلطار العملي لمكافحة غسل األموال وسياسة إعرف عميلك

2 الجوانب القانونية لألعمال المصرفي

2 مهارات االتصال
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2 عمليات اتخاذ القرار وخطوات حل المشكالت اإلدارية

4 تحليل مالي ) برنامج متكامل ( وباستخدام إكسل

1 العمليات المصرفية الخارجية

1 تعزيز األطر اإلشرافية والتنظيمية وتخفيف المخاطر المتعلقة بالبنوك المراسلة

1 Western Union Anti-Money Laundering Program Review

1
إدارة مخاطر جريمة غسل األموال في المصارف والمؤسسات المالية في ظل المعايير الدولية 

الحديثة

1 المنتدى السنوي األول لمسؤولي مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب في فلسطين

2 Excel 2010 - Proficient Level

4 تحليل القوائم المالية

7 أصول منح االئتمان واالشتمال + تعليمات سلطة النقد الفلسطينية

1 التخطيط اإلداري

2 إدارة المشتريات والمخزون

6 إعداد التقارير االئتمانية

1 مهارات التفاوض

2 تنظيم وحفظ الملفات والوثائق واألرشفة اإللكترونية

14 االستعالمات المصرفية

29 األخطاء الشائعة لموظفي التلر وطرق معالجتها

12 التميز في خدمة العمالء وتقنية المحافظة عليهم

9 استراتيجيات جذب الودائع المصرفية

1 مهارات تقديم الخدمة للمراسلين

4 Cross Selling Techniques مهارات البيع و

1 CRM المهارات الشاملة في إدارة عالقات العمالء

2 الشيكات ونظام التقاص

1 Managing Interest Rate and Foreign Exchange RIsk
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ملكية أعضاء مجلس االدارة واالدارة 
العليا وذوي الصلة ألسهم البنك 

كما بتاريخ 2016/12/31

االسهم
ذات عـالقة

عدد االسهم المملوكة له 
شخصيًا

الصفة االسم

5,658,091 50,000 رئيس مجلس االدارة طالل  كاظم عبد اهلل ناصر الدين

15,358,520 - نائب رئيس مجلس االدارة عمر منيب رشيد المصري 

3,418,604 1,197,241 عضو مجلس ادارة سمير هالل محمد زريق

50,000 - عضو مجلس ادارة دينا منيب رشيد المصري 

7,500,000 - عضو مجلس ادارة عصام حليم جريس  سلفيتي

- 1,050 عضو مجلس ادارة نمر "محمد سمير" نمر عبد الواحد

11,500 175,674 المدير العام أحمد راغب نادر الحاج حسن

- 2,766 مساعد المدير العام للخدمات المساندة عساف محمود مصطفى بليدي

616 1,500
امين سر مجلس االدارة والمستشار 

القانوني
راتب باسم راتب محيسن 

المعامالت مع جهات ذات العالقة
يعترب البنك امل�شاهمني الرئي�شيني والإدارة العليا و�شركات لهم فيها ن�شيب رئي�شي من امللكية كجهات ذات علقة. متت خلل ال�شنة معاملت 

مع هذه اجلهات متثلت يف ودائع وت�شهيلت ائتمانية ممنوحة وتاأمينات نقدية كما يلي:

USD

2015 2016 بنود داخل قائمة المركز المالي الموحد

15,127,365 18,401,905 تسهيالت ائتمانية مباشرة

48,077,010 41,869,262 ودائع

3,107,472 3,152,773 تأمينات نقدية

عناصر قائمة الدخل الموحد  

1,089,049 1,046,731 فوائد و عموالت دائنة

630,634 736,076 فوائد و عموالت مدينة

بنود خارج قائمة المركز المالي   

7,298,206 8,548,475 اعتمادات وكفاالت

3,812,842 2,961,622 سقوف ائتمانية غير مستغلة
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ملخص منافع االدارة العليا )بالدوالر االمريكي(

 1,294,556 حصة االدارة العليا من الرواتب والمصارف المتعلقة بها

 301,419 المدير العام	 

 993,137 االدارة العليا	 

 114,238 حصة االدارة العليا من مصروف تعويض نهاية الخدمة

 27,051 المدير العام	 

 87,187 االدارة العليا	 

 200,000 نفقات مجلس االدارة 

مدقق الحسابات
ارن�شت ويونغ– رام اهلل– املا�شيون –عمارة باديكو هاو�س / الطابق ال�شابع – هاتف2421011 -02   �شندوق بريد 1373.

األرباح والخسائر مع حقوق المساهمين وأسعار االوراق المالية

اتعاب التدقيق الخارجي 
بلغت اتعاب التدقيق اخلارجي 49,880 دولر امريكي خلل عام2016 

نشاط التداول على أسهم الشركة  
بلغ عدد امل�شاهمني 9,775م�شاهم كما بتاريخ 31/12/2016 كما بلغ حجم التداول 9,040,818 دولر خلل العام 2016 مق�شمة على 

 6,073,556 �شهم وكانت عدد العقود املنفذة خلل نف�س الفرتة  762 عقد.

نسبة التغير % سعر اإلغالق 2015 سعر اإلغالق 2016 أدنى سعر تداول 2016 أعلى سعر تداول 2016

 % 19.50 USD 1.59 USD 1.90 USD 1.30   USD 1.90

2015 2014 2013 2012 2011

صافي الربح بعد الضريبة  568,262 2,021,100 3,600,243 4,438,380 5,441,591

%5.00 %0 %0 %0 %0 قيمة االرباح الموزعة نقداً

%0 %0 %0 %0 %0 قيمة االرباح الموزعة على شكل اسهم مجانية

صافي حقوق المساهمين 29,875,642 51,321,193 54,966,018 80,010,532 89,819,078

اسعار اغالق االوراق المالية  0.77 0.90 1.17 1.29 1.59
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المخاطر
ل يوجد خماطر حمتملة من املمكن ان يتعر�س لها البنك من خلل ال�شنة املالية اللحقة والتي من �شاأنها التاأثري املادي على البنك.

الغرامات والعقوبات المفروضة على المصرف خالل العام 2016 
 مل ت�شجل اأي غرامات او عقوبات خلل العام 2016 على امل�شرف 

السيطرة على الشركة
ل يوجد جهات م�شيطرة على ال�شركة ب�شورة مبا�شرة او غري مبا�شرة 

االعتماد على موردين وعمالء رئيسيين 
ل يوجد موردين حمددين او عملء رئي�شيني حمليًا او خارجيًا ي�شكلون %10 فاعلي من اجمايل امل�شرتيات و/او املبيعات لل�شركة 

االمتيازات
ل يوجد اية حماية حكومية او امتيازات تتمتع بها ال�شركة او اأي من منتجاتها مبوجب القوانني والأنظمة او غريها. كما ل يوجد اأي براءات 

اخرتاع او حقوق امتياز ح�شلت عليها ال�شركة

العمليات غير المتكررة 
ل يوجد اأي اأثر مايل ذو طبيعة غري متكررة خلل ال�شنة املالية املنتهية 2016 ومل تدخل �شمن ن�شاط ال�شركة الرئي�شي. 
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مسؤوليتنا االجتماعية 

مسؤوليتنا خدمة مجتمعنا!
تطورنا  مبوازاة  متاما  لتطويره  به  نعمل  الذي  جمتمعنا  لتنمية  اكرب  م�شوؤولية  عاتقنا  على  ي�شع  هذا  فل�شطني،  يف  منوا  الأ�شرع  البنك  كوننا 
وتقدمنا، لذلك قمنا باإن�شاء برنامج م�شوؤولية اجتماعية فاعل وم�شتدام يخدم خمتلف القطاعات الجتماعية واملناطق الفل�شطينية، وجعلناه 
حمورا اأ�شا�شيا يف عملنا، لن�شبح �شريكا فعال يف جمتمعنا الفل�شطيني. يخ�ش�س البنك الوطني �شنويا ما معدله %4 من �شايف اأرباحه ل�شالح 

امل�شوؤولية الجتماعية.  

اأعمدة برنامج امل�سوؤولية الجتماعية للبنك الوطني:
م�شوؤوليتنا جتاه القت�شاد الوطني  -

م�شوؤوليتنا جتاه املجتمع  -
م�شوؤوليتنا جتاه البيئة  -

 
يف العام 2016 تابع البنك الوطني توجيه دعمه لتمكني املراأة الفل�شطينية بالإ�شافة اإىل الرتكيز على دعم قطاع التعليم، وذلك متا�شيا مع 
امل�شوؤولية الجتماعية  امل�شتدامة و�شمن ر�شالة  التربعات  التي يخدمها م�شرفيا. ومن  القطاعات الجتماعية  اإىل  الدعم  �شيا�شته يف توجيه 
التي يحملها منتج التوفري الأول للمراأة الفل�شطينية "حياتي"، وا�شل البنك الوطني توجيه دعمه ل�شحة املراأة الفل�شطينية، عن طريق التربع 
امل�شتدام ملركز دنيا التخ�ش�شي لأورام الن�شاء للم�شاهمة يف التوعية وحماربة املر�س الأكرث فتكا بالن�شاء حول العامل، بالإ�شافة اإىل متويل 
م�شاريع بقيادة ن�شاء فل�شطينيات مببلغ مليون دولر بدون فوائد لتحقيق الريادة للمراأة الفل�شطينية، لي�شبح جمموع التمويل املقدم لهذا الغر�س 
وبيع  الت�شويق  امل�شاهمة يف  الربنامج كنوع من  املمولة �شمن  امل�شاريع  لعر�س منتجات  ن�شويا  بازارا  باإقامة  وا�شتكمل دعمه   2.5مليون دولر 

املنتجات التي تنتجها ال�شيدات، بالإ�شافة اإىل التربع ملنتدى �شيدات الأعمال لتحقيق الريادة للن�شاء الفل�شطينيات وتوقيع اتفاقية مع املنتدى 
بالإ�شافة اإىل وزارة العمل الفل�شطينية لتمويل اإن�شاء م�شاريع اإنتاجية بفوائد �شفرية  .  

وفيما يتعلق بقطاع التعليم، و�شمن الربنامج امل�شريف الأول املخ�ش�س لأهل التعليم �شاهم البنك الوطني وبالتعاون مع وزارة الرتبية والتعليم 
الفل�شطينية يف دعم تطوير اأ�شاليب البحث العلمي عن طريق التربع ل�شالح هيئة تطوير مهنة التعليم ، بالإ�شافة اإىل تكرمي زمرة من املعلمني 

الفل�شطينيني املميزين ومن بينهم املعلمة عبري قنيبي التي تناف�س على لقب اأف�شل معلم للعام  2017على م�شتوى العامل. 

الأمر عن طريق تطوير منتجات م�شرفية م�شوؤولة ومدرو�شة  فاإن طبيعة عملنا حتتم علينا خدمة جمتمعنا كذلك  كوننا موؤ�ش�شة م�شرفية، 
اإي�شال خدماتنا امل�شرفية اإىل القرى والبلدات الفل�شطينية غري املخدومة  اإىل  ومبنية على الحتياج الفعلي لكل قطاع اجتماعي، بالإ�شافة 
ب�شكل م�شتمر على  يعمل  الوطني  البنك  فان  نقدم من خدمات،  ما  فل�شطني. ومتا�شيا مع  املايل يف  ال�شتمال  تعزيز  للم�شاهمة يف  م�شرفيا 
زيادة الوعي امل�شريف بني فئات املجتمع الفل�شطيني املختلفة عن طريق املواظبة على اإقامة ندوات توعوية حول اخلدمات واملنتجات امل�شرفية 
والبلدات  القرى  اإىل  الو�شول  اإىل حماولة  بالإ�شافة  الفل�شطيني،  الريف  �شكان  العام  ا�شتهدفت يف معظمها هذا  والتي  البنوك  تقدمها  التي 

الفل�شطينية غري املخدومة م�شرفيا وافتتاح فروع فيها، حتقيقا للغاية ذاتها.  
وو�شل حجم  مع 35 جهة خمتلفة  بالتعاون  املختلفة  الجتماعية  والن�شاطات  الربامج  من  العديد  الوطني يف  البنك  العام 2016 �شاهم  يف 

م�شاهمته الجتماعية اإىل ما يقارب  204 اآلف دولر.
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المبادرات االجتماعية التي 
نطبقها ونلتزم بها

االتفاق العالمي لألمم المتحدة
United Nations Global Compact

البنك الوطني يف برنامج امل�شوؤولية الجتماعية اخلا�س  يتبناها  التي  الفل�شفة  اإطار  التوايل، ويف  الرابع على  للعام 
به، يفتخر البنك با�شتمرارية ع�شويته يف التفاق العاملي للأمم املتحدة باإلتزامه بتبني مبادئه الع�شرة املتفق عليها 
عامليًا، واملتعلقة بحقوق الإن�شان وحقوق العمل وحماية البيئة ومكافحة الف�شاد، وباإدراجها يف كافة تعاملته، لت�شبح 

اأن�شطة البنك مندرجة �شمن اطار متفق عليه عامليا.

سياسة أوبيك االجتماعية والبيئية
OPIC Social and Environmental policy

تبنى البنك الوطني يف العام 2015 �شيا�شة اوبيك الجتماعية والبيئية وان�شاأ نظاما ملراقبة اأعماله تطبيقا لها، وهي 
مبثابة اإطار عمل متبنى ملوائمة اأعمال البنك ون�شاطاته التمويلية وال�شتثمارية مع املعايري العاملية حلماية البيئة من 
املخاطر والتحفيز على ا�شتخدام و�شائل الطاقة البديلة و�شمان حقوق الإن�شان والعمل، ولي�شبح بذلك البنك الأول 
على م�شتوى الوطن الذي يتبع معايري عاملية لأعماله ون�شاطاته امل�شرفية وامل�شتمدة من القانون الأمريكي وقوانني 

 .IFC  موؤ�ش�شة التمويل الدولية

المبادئ العالمية لتمكين المرأة 
 Women Empowerment Principles )WEPs(

العاملية  املبادئ   الوطني  البنك  تبنى  اقت�شاديا،  الفل�شطينية ومتكينها  املراأة  نهجه يف دعم  مع  2015، ومتا�شيا  العام  يف 
لتمكني املراأة ، وهي مبادرة م�شرتكة ما بني هيئة الأمم املتحدة للمراأة وامليثاق العاملي للأمم املتحدة والتي تق�شي باللتزام 
املراأة  بني  امل�شاواة  حول  ال�شبعة  املبادئ  تتمحور  اجتماعيا.  متكينها  اإىل  بالإ�شافة  العمل  ومكان  ال�شوق  يف  املراأة  بتمكني 

والرجل، و�شمان حقوقها وتطويرها مهنيا وعلميا وتعزيز هذه املبادئ من خلل املبادرات الجتماعية والعمل. 
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جانب من المسؤولية االجتماعية 
للبنك الوطني لعام 2016

الوطني داعما لتمكين المرأة الفلسطينية 

للعام الثاين على التوايل، يوا�شل البنك الوطني توجيه ميزانية امل�شوؤولية الجتماعية نحو متكني املراأة الفل�شطينية وذلك متا�شيا مع ا�شتمرار 
برنامج التوفري الأول للمراأة الفل�شطينية "حياتي" الذي يحمل ر�شالة م�شوؤولية اجتماعية مبا�شرة بالتربع ل�شالح مركز دنيا التخ�ش�شي لأورام 
الن�شاء بدولر واحد مقابل كل ح�شاب توفري حياتي يتم فتحه دعما ل�شحة املراأة الفل�شطينية، وزيادة الوعي باأهمية الك�شف املبكر عن املر�س.

يف العام 2016، قدم البنك الوطني قرو�شا مل�شاريع اإنتاجية بقيادة ن�شاء فل�شطينيات بدون فوائد ب�شقف مليون دولر، ليبلغ املجموع الكلي ملا 
قدمه يف هذا املجال 2.5 مليون دولر بدون فوائد.
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مل يكتف البنك الوطني بتقدمي التمويل بدون فوائد للن�شاء الفل�شطينيات بل �شاهم يف العام 2016، بالرتويج لهذه امل�شاريع عن طريق بازار 
ن�شائي مب�شاركة م�شاريعه املمولة �شمن برنامج "حياتي".

التخ�ش�شي  دنيا  ال�شرتاتيجي مركز  �شريكه  يعقدها مع  التي  امل�شرتكة  التوعوية  ندواته  الوطني كذلك  البنك  وا�شل  التمويل،  اإىل  بالإ�شافة 
لأورام الن�شاء لن�شر الوعي باأهمية الك�شف املبكر عن �شرطان الثدي بالإ�شافة اإىل جانب التوعية امل�شرفية.
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الوطني داعمًا للتعليم  
اإميانا منا باأهمية التعليم وانعكا�شاته على تنمية املجتمع واىل جانب تطويرنا للربنامج امل�شريف الأول الذي يخدم اأهل التعليم "قدوتي"، قدم 

البنك الوطني العديد من امل�شاهمات لرتقاء بالتعليم يف فل�شطني بالتعاون مع وزارة الرتبية والتعليم والعديد من اجلهات الأخرى.  

الوطني راعي للفنونالوطني داعما للشباب واإلبداع
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الوطني مساهما بارزا في نشر الوعي المصرفي   
اإىل جانب الوعي امل�شريف الذي يداأب البنك الوطني اإىل تقدميه لعملئه، بدء البنك يف العام 2016 حملة توعية م�شرفية عرب �شفحته على 
موقع التوا�شل الجتماعي في�شبوك بتقدمي �شروحات مف�شلة حول اخلدمات البنكية التي تقدمها امل�شارف للت�شهيل على املواطنني الفل�شطينيني 

اتخاذ القرارات امل�شرفية ال�شليمة. 
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الشبكة المصرفية

اإلدارة العامة 

رام اهلل، الماصيون، دوار محمود درويش 

هاتف:  02-2946090 

فاكس:  02-2946114

ص . ب . 700، رام اهلل، فلسطين

الفـروع
 

فرع الماصيون  فرع رام اهلل

دوار محمود درويش، مبنى البنك الوطني شارع االرسال، عمارة الماسة

ص . ب .   700  ص . ب .   1310 

هاتف: 02-2977731 هاتف: 02-2978700

فاكس: 02-2977730 فاكس: 02-2978701

فرع دير جرير  فرع الميدان

بلدة دير جرير، الشارع الرئيسي دوار ياسر عرفات، رام اهلل

ص . ب .   1100  ص . ب .   1100 

هاتف: 02-2899781 هاتف: 02-2983311

فاكس: 02-2899786 فاكس: 02-2983310

فرع  نابلس فرع الرام

شارع عمان، عمارة ترست الشارع الرئيسي 

ص . ب .   13  ص . ب .   1 

هاتف: 09-2380802 هاتف: 02-2348920

فاكس: 09-2380801 فاكس: 02-2348921



 

فرع جنين فرع عقربا

النمر مول وسط البلد

ص . ب .   195  ص . ب .   13 

هاتف: 04-2502931 هاتف: 09-2597641

فاكس: 04-2502930 فاكس: 09-2597640

فرع دورا فرع الخليل

شارع يافا، مجمع كاظم الشريف التجاري شارع السالم

ص . ب .   2022  ص . ب .   313 

هاتف: 02-2281871 هاتف: 02-2216222

فاكس: 02-2281870 فاكس: 02-2216231

فرع بيت لحم

شارع القدس، الخليل

ص . ب .   633 

هاتف: 02-2771370

فاكس: 02-2771371

فرع عرابة

جنين - عرابة

ص . ب .   195 

هاتف: 04-2469870

فاكس: 04-2469871

فرع رفيديا

نابلس، رفيديا - الشارع الرئيسي

ص . ب .   200 

هاتف: 09-235410

فاكس: 09-2354110

فرع حزما

الشارع الرئيسي 

هاتف: 02-2353370

فاكس: 02-2353371
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محافظة رام اهلل والبيرة
فرع الماصيون، مبنى البنك الوطني، بجانب ميدان محمود درويش	 
فرع الميدان، ميدان ياسر عرفات، رام اهلل	 
فرع رام اهلل، شارع االرسال، عمارة الماسة	 
بالزا مول، البيرة، البالوع	 
سوبرماركت الجاردنز، حي الطيرة	 
فندق الموفنبيك، الماصيون	 
محطة عطاري وعليان للمحروقات، المنطقة الصناعية، شارع بيتونيا 	 
محطة السويس للمحروقات، شارع رام اهلل - القدس	 
مركز المدينة، مقابل الوردة الحمراء	 
شركة بيرزيت لألدوية، منطقة رام اهلل الصناعية 	 
مقر شركة جوال، البيرة، البالوع	 
شارع السهل، رام اهلل التحتا، مقابل مدرسة الكاثوليك	 
بيرزيت: سوبر ماركت حرب، الشارع الرئيسي	 
دير جرير: مقر فرع دير جرير، الشارع الرئيسي 	 

محافظة أريحا
محطة الهدى للمحروقات، الشارع الرئيسي	 

محافظة الخليل
فرع الخليل، شارع السالم	 
سوبرماركت برافو، شارع عين سارة	 
فرع دورا، شارع يافا	 

شبكة الصراف اآللي
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محافظة نابلس
فرع نابلس، شارع عمان، عمارة ترست	 
المجمع التجاري، وسط البلد	 
معرض شركة هيونداي، شارع رفيديا بالقرب من شركة االتصاالت الفلسطينية.	 
عقربا: مقر فرع عقربا، وسط البلد	 
بلدة دير شرف، الشارع الرئيسي، مفترق طريق جنين	 
رفيديا، مقر فرع رفيديا - الشارع الرئيسي     	 

محافظة جنين
فرع جنين، مجمع النمر التجاري، وسط البلد	 
سوبر ماركت الزهراء، شارع حيفا	 
حرم الجامعة العربية االمريكية 	 
شارع االمير فيصل )شارع المكاتب( 	 
عرابة، مقر فرع عرابة                  	 

محافظة بيت لحم
فرع بيت لحم، شارع القدس - الخليل	 
شارع المهد، مقابل قاعات نيسان	 
بيت جاال- مقابل بلدية بيت جاال 	 

محافظة القدس
فرع الرام، الشارع الرئيسي 	 
فرع حزما، الشارع الرئيسي 	 
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شكل وآلية إيصال 
المعلومات للمساهمين 

توزيع التقرير ال�شنوي للم�شاهمني من خلل مقر الإدارة العامة وفروع البنك يف املناطق املختلفة وكذلك من خلل الربيد.	 
من خلل املوقع الإلكرتوين للبنك ، حيث يتم ن�شر البيانات والتقارير الإدارية واملالية.	 
من خلل املوقع الإلكرتوين لل�شوق املايل الفل�شطيني وموقع هيئة �شوق راأ�س املال ، حيث يتم الإف�شاح عن البيانات املالية ب�شكل ربع �شنوي 	 

ون�شف �شنوي و�شنوي.
من خلل الإعلن يف ال�شحف املحلية.	 

للمزيد من االستفسار يمكنكم التواصل مع قسم شؤون المساهمين في البنك الوطني من 
خالل التالي: 

البنك الوطني – اإلدارة العامة 
رام اهلل – الماصيون – ميدان محمود درويش 

داخلي : 475 هاتف: 02-2216222

فاكس: 2946116-02 

ir@tnb.ps
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قائمة المركز المالي الموحدة
كما في 31 كانون األول 2016

2015 2016
دولر اأمريكي دولر اأمريكي اإي�ســاح

الموجودات
103,824,507 142,398,520 7 نقد واأر�شدة لدى �شلطة النقد الفل�شطينية
214,032,329 185,889,489 8 اأر�شدة لدى بنوك وموؤ�ش�شات م�شرفية

2,056,349 610,869 9 موجودات مالية بالقيمة العادلة من خلل قائمة الدخل
401,781,262 519,317,318 10 ت�شهيلت ائتمانية مبا�شرة
12,544,921 12,760,386 11 موجودات مالية بالقيمة العادلة من خلل قائمة الدخل ال�شامل
46,120,269 39,372,895 12 موجودات مالية بالكلفة املطفاأة
3,471,541 3,642,817 13 ا�شتثمار يف �شركة حليفة
11,109,869 10,545,904 14 عقارات واآلت ومعدات
3,021,284 4,510,772 15 م�شاريع حتت التنفيذ
208,547 881,474 16 موجودات غري ملمو�شة
500,000 628,925 17 موجودات �شريبية موؤجلة

21,597,653 36,529,495 18 موجودات اأخرى
820,268,531 957,088,864 جمموع املوجودات

المطلوبات وحقوق الملكية 
المطلوبات

112,153,720 144,578,237 19 ودائع بنوك وموؤ�ش�شات م�شرفية
471,385,262 585,284,232 20 ودائع العملء
67,221,637 70,679,966 21 تاأمينات نقدية
65,408,451 47,422,469 22 اأموال مقرت�شة
2,175,907 2,695,005 23 خم�ش�س تعوي�س نهاية اخلدمة
1,069,682 1,994,870 24 خم�ش�شات ال�شرائب
11,034,794 11,938,522 25 مطلوبات اأخرى

730,449,453 864,593,301 جمموع املطلوبات

حقوق الملكية
75,000,000 75,000,000 1 راأ�س املال املدفوع 

564,451 564,451 26 علوة اإ�شدار 
1,955,957 2,696,181 28 احتياطي اإجباري
6,496,858 8,270,205 28 احتياطي خماطر م�شرفية عامة
2,442,100 3,552,436 28 احتياطي التقلبات الدورية
)2,980,278( )3,956,033( 11 احتياطي القيمة العادلة
6,339,990 6,368,323 اأرباح مدورة
89,819,078 92,495,563 �شايف حقوق امللكية 
820,268,531 957,088,864 جمموع املطلوبات وحقوق امللكية

تعترب الإي�شاحات املرفقة من 1 اإىل 47 جزءًا من هذه القوائم املالية وتقراأ معها
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قائمة الدخل الموحدة
للسنة المنتهية في 31 كانون األول 2016

تعترب الإي�شاحات املرفقة من 1 اإىل 47 جزءًا من هذه القوائم املالية وتقراأ معها

2015 2016
دولر اأمريكي دولر اأمريكي اإي�ســاح
27,394,930 35,925,791 29 الفوائد الدائنة
)9,632,991( )12,261,985( 30 الفوائد املدينة
17,761,939 23,663,806 �سايف اإيرادات الفوائد
4,566,941 4,971,077 31 �شايف اإيرادات العمولت
22,328,880 28,634,883 �سايف اإيرادات الفوائد والعمولت
2,300,421 2,390,066 اأرباح عملت اأجنبية
370,629 1,140,539 32 اأرباح موجودات مالية
194,600 171,276 13 ح�شة البنك من نتائج اأعمال ال�شركة احلليفة
438,078 481,307 10 ا�شرتداد خم�ش�س تدين ت�شهيلت ائتمانية
38,968 107,174 اإيرادات اأخرى

25,671,576 32,925,245 اإجمايل الدخل

المصروفات
8,534,275 10,392,586 33 نفقات املوظفني
7,176,661 8,539,313 34 م�شاريف ت�شغيلية اأخرى
1,750,829 1,674,181 16,14 اإ�شتهلكات واإطفاءات
802,917 2,224,953 10 خم�ش�س تدين الت�شهيلت الئتمانية

18,264,682 22,831,033 اإجمايل امل�سروفات
7,406,894 10,094,212 ربح ال�سنة قبل ال�سرائب 
)1,965,303( )2,691,972( 24 م�شروف ال�شرائب
5,441,591 7,402,240 ربح ال�سنة 

0,073 0,099 35 احل�سة الأ�سا�سية واملخف�سة لل�سهم من ربح ال�سنة
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تعترب الإي�شاحات املرفقة من 1 اإىل 47 جزءًا من هذه القوائم املالية وتقراأ معها

2015 2016
دولر اأمريكي دولر اأمريكي اإي�شاح

5,441,591 7,402,240 ربح ال�سنة 
بنود الدخل ال�شامل الأخرى

بنود لن يتم اإعادة ت�شنيفها اإىل قائمة الدخل املوحدة يف فرتات 
لحقة:

)229,290( )975,755( 9
التغري يف القيمة العادلة للموجودات املالية بالقيمة العادلة من خلل 

قائمة الدخل ال�شامل
)229,290( )975,755( اإجمايل بنود الدخل ال�سامل الأخرى
5,212,301 6,426,485 �سايف الدخل ال�سامل لل�سنة

قائمة الدخل الشامل الموحدة
للسنة المنتهية في 31 كانون األول 2016
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تعترب الإي�شاحات املرفقة من 1 اإىل 47 جزءًا من هذه القوائم املالية وتقراأ معها

ت
احتياطيا

�سايف حقوق امللكية
اأرباح مدورة

القيمة العادلة
التقلبات الدورية

خماطر م�سرفية عامة
اإجباري

عالوة  الإ�سدار
راأ�س املال املدفوع

دولر اأمريكي
دولر اأمريكي

دولر اأمريكي
دولر اأمريكي

دولر اأمريكي
دولر اأمريكي

دولر اأمريكي
دولر اأمريكي

31 كانون الأول 2016
89,819,078

6,339,990
)2,980,278(

2,442,100
6,496,858

1,955,957
564,451

75,000,000
الر�شيد يف بداية ال�شنة

7,402,240
7,402,240

-
-

-
-

-
-

ربح ال�شنة
)975,755(

-
)975,755(

-
-

-
-

-
بنود الدخل ال�شامل الأخرى

6,426,485
7,402,240

)975,755(
-

-
-

-
-

�شايف الدخل ال�شامل لل�شنة
)3,750,000(

)3,750,000(
-

-
-

-
-

-
اأرباح موزعة  اإي�شاح  )27(

-
)3,623,907(

-
1,110,336

1,773,347
740,224

-
-

املحول اإىل الحتياطيات
92,495,563

6,368,323
)3,956,033(

3,552,436
8,270,205

2,696,181
564,451

75,000,000
الر�سيد يف نهاية ال�سنة

31 كانون الأول 2015
80,010,532

3,806,855
)2,750,988(

1,625,861
4,948,800

1,411,798
-

70,968,206
الر�سيد يف بداية ال�سنة

5,441,591
5,441,591

-
-

-
-

-
-

ربح ال�شنة
)229,290(

-
)229,290(

-
-

-
-

-
بنود الدخل ال�شامل الأخرى

5,212,301
5,441,591

)229,290(
-

-
-

-
-

�شايف الدخل ال�شامل لل�شنة
4,596,245

-
-

-
-

-
564,451

4,031,794
ت�شديدات راأ�س املال )اإي�شاح 44(

-
)2,908,456(

-
816,239

1,548,058
544,159

-
-

املحول اإىل الحتياطيات
89,819,078

6,339,990
)2,980,278(

2,442,100
6,496,858

1,955,957
564,451

75,000,000
الر�سيد يف نهاية ال�سنة

ق الملكية الموحدة
ي حقو

ت ف
قائمة التغيرا

ي 31 كانون األول 2016
سنة المنتهية ف

لل
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تعترب الإي�شاحات املرفقة من 1 اإىل 47 جزءًا من هذه القوائم املالية وتقراأ معها

قائمة التدفقات النقدية الموحدة
للسنة المنتهية في 31 كانون األول 2015

2015 2016
دولر اأمريكي دولر اأمريكي اإي�شاح

اأن�سطة الت�سغيل
7,406,894 10,094,212 ربح ال�شنة قبل ال�شرائب

تعديالت:
1,750,829 1,674,181 اإ�شتهلكات واإطفاءات
)370,629( )1,140,539( اأرباح موجودات مالية 
)194,600( )171,276( ح�شة البنك من نتائج اأعمال ال�شركة احلليفة
364,839 1,743,646 خم�ش�س تدين ت�شهيلت ائتمانية، ال�شايف
477,653 640,443 خم�ش�س تعوي�س نهاية اخلدمة
215,650 185,805 اإطفاء علوة اإ�شدار �شندات

- )37,980( اأرباح بيع عقارات واآلت ومعدات
41,161 )73,813( بنود اأخرى غري نقدية

9,691,797 12,914,679

التغري يف املوجودات واملطلوبات:
)714,131( 129,631 اأر�شدة مقيدة ال�شحب لدى بنوك وموؤ�ش�شات م�شرفية 

)14,347,193( )7,700,345( الحتياطي الإلزامي النقدي لدى �شلطة النقد الفل�شطينية
)92,565,469( )119,325,730( الت�شهيلت الئتمانية
)4,816,124( )14,931,842( موجودات اأخرى
)14,000,000( - ودائع بنوك وموؤ�ش�شات م�شرفية ت�شتحق خلل فرتة تزيد

عن ثلثة اأ�شهر
90,606,961 113,898,970 ودائع العملء
6,421,366 3,458,329 تاأمينات نقدية
46,918,042 )17,985,982( اأموال مقرت�شة
1,371,805 886,852 مطلوبات اأخرى
28,567,054 )28,655,438(

�سايف النقد )امل�ستخدم يف( من اأن�سطة الت�سغيل قبل ال�سرائب 
واملخ�س�سات املدفوعة

)92,784( )121,345( دفعات تعوي�س نهاية اخلدمة
)2,889,873( )1,775,868( �شرائب مدفوعة
25,584,397 )30,552,651( �سايف النقد )امل�ستخدم يف( من اأن�سطة الت�سغيل

أنشطة االستثمار
10,514,810 )1,500,000(

اأر�شدة لدى بنوك وموؤ�ش�شات م�شرفية ت�شتحق خلل فرتة تزيد عن 
ثلثة اأ�شهر

)2,675,590( )1,014,492( �سراء عقارات واآلت ومعدات
- 43,845 بيع عقارات واآلت ومعدات

)521,752( )1,510,272( م�شاريع حتت التنفيذ
)143,472( )753,732( �شراء موجودات غري ملمو�شة

)1,621,123( 2,003,772
�شايف التغري يف املوجودات املالية بالقيمة العادلة من خلل قائمة 

الدخل 
)7,228,798( )1,191,220(

�شايف التغري يف املوجودات املالية بالقيمة العادلة من خلل الدخل 
ال�شامل

)15,264,000( 6,181,069 �شايف التغري يف املوجودات املالية بالكلفة املطفاأة
635,650 962,747 توزيعات اأرباح نقدية مقبو�شة

1,000,003 - 13 نقد متدفق من تخفي�س راأ�س املال املدفوع لل�شركة احلليفة
11,912,006 - 6 نقد متدفق من الإ�شتحواذ على بنك الإحتاد – فل�شطني
)3,392,266( 3,221,717 �سايف النقد من )امل�ستخدم يف( اأن�سطة ال�ستثمار

أنشطة التمويل
- )3,733,124( توزيعات اأرباح نقدية

4,596,245 - ت�شديدات راأ�س املال 
4,596,245 )3,733,124( النقد )امل�ستخدم يف( من اأن�سطة التمويل
26,788,376 )31,064,058( )النق�س( الزيادة يف النقد وما يف حكمه 

118,745,069 145,533,445 النقد وما يف حكمه يف بداية ال�شنة
145,533,445 114,469,387 36 النقد وما يف حكمه يف نهاية ال�سنة
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إيضاحات حول القوائم المالية
كما في 31 كانون األول 2016

1.  عــام
املحدودة )البنك(  العامة  امل�شاهمة  الوطني  البنك  �شركة  تاأ�ش�شت 
لتمويل  الرفاه  بنك  اإ�شم  حتت  اهلل  رام  مدينة  يف   2005 عام  يف 
رقم  حتت  حمدودة  عامة  م�شاهمة  ك�شركة  ال�شغرية  امل�شاريع 
)562601146( ومركزها الرئي�شي يف مدينة رام اهلل – فل�شطني. 
يف  بن�شاطه  املتعلقة  امل�شرفية  الأعمال  جميع  بتقدمي  البنك  يقوم   
اإطار القوانني �شارية املفعول يف فل�شطني من خلل مركزه الرئي�شي 
وفروعه الثنا ع�شر ومكاتبه الثلثة املنت�شرة يف املدن الفل�شطينية 
البنك  يقوم  العادية  امل�شرفية  اخلدمات  اإىل  بالإ�شافة  الرئي�شية 
امل�شاريع ال�شغرية وغريها  املالية لقطاع  اأي�شا بتمويل الحتياجات 

من امل�شاريع.
قررت الهيئة العامة غري العادية يف اجتماعها الذي عقد بتاريخ 13 
اأمريكي من  دولر  مليون   75 اإىل  البنك  راأ�شمال  زيادة   2013 اأيار 

خلل الكتتاب الثانوي العام. 
مت بتاريخ 25 كانون الثاين 2015 توقيع اتفاقية بني بنك الإحتاد يف 
الأردن والبنك الوطني يف فل�شطني والتي مت مبوجبها متكني البنك 
الوطني من متلك املحفظة البنكية لبنك الإحتاد يف فل�شطني. كما 
قام بنك الإحتاد يف الأردن بتملك 10% من راأ�شمال البنك الوطني 
البالغ 75 مليون دولر اأمريكي من خلل الإكتتاب بجزء من اأ�شهم 
الزيادة امل�شدرة من قبل البنك الوطني وعمليات �شراء اأ�شهم من 

كبار م�شاهميه.
 31 يف  كما  واملدفوع  به  واملكتتب  امل�شرح  البنك  راأ�شمال  وبلغ  هذا 
 75 اإىل  مق�شم  اأمريكي  دولر  مليون   75 مبلغ   2016 الأول  كانون 

مليون �شهم بقيمة ا�شمية دولر اأمريكي واحد لل�شهم.
بلغ عدد موظفي البنك )432( و)377( موظفًا كما يف 31 كانون 

الأول2016 و2015، على التوايل.
مت اإقرار القوائم املالية املوحدة كما يف 31 كانون الأول 2016 من 

قبل جمل�س اإدارة البنك بتاريخ 20 �شباط 2017.

2. القوائم المالية الموحدة
الوطني  البنك  ل�شركة  املالية  القوائم  املوحدة  املالية  القوائم  متثل 
اخل�شو�شية  امل�شاهمة  ال�شتثمارية  وطن  )�شركة  التابعة  و�شركته 
 %100 بن�شبة  اململوكة   2016 الأول  كانون   31 يف  كما  املحدودة( 
ال�شركات  قانون  التابعة مبقت�شى  ال�شركة  تاأ�ش�شت  البنك.  من قبل 
يبلغ  امل�شوؤولية،  حمدودة  خ�شو�شية  م�شاهمة  ك�شركة   1964 ل�شنة 
دولر   110.000 مبلغ   2016 الأول  كانون   31 يف  كما  راأ�شمالها 

اأمريكي.
مت توحيد القوائم املالية ل�شركة وطن ال�شتثمارية )ال�شركة التابعة( 
بند من موجودات  اأ�شا�س جتميع كل  للبنك على  املالية  القوائم  مع 
ومطلوبات ونتائج اأعمال البنك مع بنود موجودات ومطلوبات ونتائج 

اأعمال ال�شركة التابعة، بعد اإ�شتبعاد كافة اأر�شدة احل�شابات اجلارية 
واملعاملت فيما بني البنك وال�شركة التابعة.

يعمل البنك و�شركته التابعة يف مناطق ال�شلطة الفل�شطينية.

2. أسس توحيد القوائم المالية 
ت�شمل القوائم املالية املوحدة القوائم املالية للبنك و�شركته التابعة 
امتلك  عند  ال�شيطرة  تتحقق   .2016 الأول  كانون   31 يف  كما 
ا�شتثماره  ناجتة عن  متغرية  لعوائد  يكون معر�س،  اأو  للحق،  البنك 
التاأثري  القدرة على  اأي�شًا  للبنك  واأن يكون  بها  امل�شتثمر  بال�شركات 

على هذه العوائد من خلل نفوذه يف ال�شركة التابعة.
كان  اإذا  فقط  فيها  امل�شتثمر  ال�شركات  على  البنك  �شيطرة  تتحقق 

البنك لديه:
تعطي 	  القائمة  )احلقوق  فيها  امل�شتثمر  ال�شركات  على  النفوذ 

البنك القدرة على توجيه ن�شاطات ال�شركات امل�شتثمر فيها(
العوائد 	  على  التاأثري  يف  واحلق  القدرة  له  البنك  يكون  عندما 

نتيجة �شيطرته على ال�شركات امل�شتثمر بها
نفوذه 	  العوائد من خلل  هذه  على  التاأثري  على  القدرة  للبنك 

على هذه ال�شركات. 
يقوم البنك باإعادة تقييم قدرته على ال�شيطرة يف ال�شركات امل�شتثمر 
بها يف حال وجود حقائق اأو ظروف تدل على تغري يف احد العنا�شر 
الثلث لإثبات ال�شيطرة املذكورة اأعله. يبداأ توحيد القوائم املالية 
لل�شركات التابعة عند ح�شول البنك على ال�شيطرة وينتهي التوحيد 
اإ�شافة املوجودات  يتم  التابعة.  لل�شيطرة على �شركاته  عند فقدانه 
مت  التي  التابعة  لل�شركات  وامل�شاريف  والإيرادات  واملطلوبات 
ال�شتحواذ عليها اأو التي مت التخل�س منها خلل ال�شنة يف القوائم 
تاريخ  وحتى  ال�شيطرة  على  احل�شول  تاريخ  من  املوحدة  املالية 
فقدانها. يتم ت�شجيل اأثر التغري يف ن�شبة امللكية يف ال�شركات التابعة 

)دون فقدان ال�شيطرة عليها( كمعاملت بني املالكني.
غري  واخل�شائر  والأرباح  واملعاملت  الأر�شدة  كافة  ا�شتبعاد  مت 
التابعة  وال�شركات  البنك  بني  املعاملت  عن  الناجتة  املتحققة 

وتوزيعات الأرباح بالكامل.

أسس توحيد القوائم المالية 
مت اإعداد القوائم املالية املوحدة للبنك وفقًا ملعايري التقارير املالية 
الدولية ال�شادرة عن جمل�س معايري املحا�شبة الدولية ووفقًا للقوانني 

املحلية النافذة وتعليمات �شلطة النقد الفل�شطينية.

با�شتثناء  التاريخية  الكلفة  ملبداأ  وفقًا  املالية  القوائم  اإعداد  مت 
املوجودات املالية بالقيمة العادلة من خلل قائمة الدخل واملوجودات 
تظهر  التي  ال�شامل  الدخل  قائمة  العادلة من خلل  بالقيمة  املالية 

بالقيمة العادلة يف تاريخ القوائم املالية.
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اإن الدولر الأمريكي هو عملة اإظهار القوائم املالية املوحدة والذي 
ميثل عملة الأ�شا�س للبنك.

2.3. التغييرات في السياسات المحاسبية
اإن ال�شيا�شات املحا�شبية املتبعة يف اإعداد القوائم املالية للبنك كانت 
يف  كما  املالية  القوائم  لإعداد  ا�شتخدامها  مت  التي  تلك  مع  متفقة 
ال�شنة ال�شابقة با�شتثناء قيام البنك بتطبيق التعديلت التالية على 
معايري التقارير املالية الدولية والتي اأ�شبحت نافذة املفعول، مل ينتج 
عن تطبيق هذه التعديلت اأي اأثر على القوائم املالية املالية للبنك.

والتعديلت  املعايري  بع�س  الدولية  املحا�شبة  معايري  جمل�س  اأ�شدر 
والتي ل تزال غري نافذة املفعول ومل يتم تبنيها بعد من قبل البنك. 
اإن املعايري التالية هي التي تتوقع اإدارة البنك باأن يكون لتطبيقها، 
حول  اأو  املايل  الأداء  اأو  املركز  على  اأثر  مفعولها،  �شريان  عند 
اف�شاحات القوائم املالية للبنك. �شيتم تطبيق هذه املعايري عندما 

ت�شبح نافدة املفعول.

معيار التقارير المالية الدولي رقم )9( االدوات المالية
قام جمل�س معايري املحا�شبة الدولية باإ�شدار معيار التقارير املالية 
الدويل رقم )9( "الدوات املالية" بكامل مراحله خلل متوز 2014، 
املوجودات  وقيا�س  لت�شنيف  املحا�شبية  املعاجلة  املعيار  هذا  ويبني 
غري  الدوات  �شراء  اأو  لبيع  العقود  وبع�س  املالية  واملطلوبات  املالية 
املالية. وقد مت اإ�شدار هذا املعيار ل�شتبدال معيار املحا�شبة الدويل 
بتطبيق  البنك  قام  املالية".  الدوات  وقيا�س  "ت�شنيف   )39( رقم 
كما   )9( رقم  الدويل  املالية  التقارير  معيار  من  الأوىل  املرحلة 

�شدرت خلل العام 2009، وكان التطبيق الأويل 

بتطبيق  البنك  و�شيقوم   2012 الثاين  كانون   1 يف  الأوىل  للمرحلة 
التطبيق  بتاريخ  رقم)9(اجلديد  الدويل  املالية  التقارير  معيار 
اللزامي يف 1كانون الثاين 2018 والذي �شيكون له اأثر على ت�شنيف 

وقيا�س الأدوات املالية.

ــن  ــرادات م ــم )15( االي ــة رق ــة الدولي ــر المالي ــار التقاري معي
ــالء ــع العم ــود م العق

الإيرادات  اأنواع  لكل  املحا�شبية  املعاجلة   )15( رقم  املعيار  يحدد 
جميع  على  املعيار  هذا  وينطبق  العملء،  مع  العقود  من  النا�شئة 
للعملء  واخلدمات  ال�شلع  لتوريد  عقود  يف  تدخل  التي  املن�شاآت 
با�شتثناء العقود اخلا�شعة ملعايري اخرى مثل معيار املحا�شبة الدويل 

رقم )17( اليجارات.
يحل هذا املعيار بدًل من املعايري والتف�شريات التالية:

معيار املحا�شبة الدويل رقم )11( عقود الن�شاء	 
معيار املحا�شبة الدويل رقم )18( اليراد	 
الدولية 	  املالية  التقارير  تف�شريات  جلنة  عن  ال�شادر  التف�شري 

رقم )13( برامج ولء العملء
الدولية 	  املالية  التقارير  تف�شريات  جلنة  عن  ال�شادر  التف�شري 

رقم )15( اتفاقيات ان�شاء العقارات
الدولية 	  املالية  التقارير  تف�شريات  جلنة  عن  ال�شادر  التف�شري 

رقم )18( عمليات نقل املوجودات من العملء
 	 )31( رقم  املعايري  تف�شريات  جلنة  عن  ال�شادر  التف�شري 

اليراد – عمليات املقاي�شة التي تنطوي على خدمات اعلنية.
يجـب تطــبيق املعيـار رقـم )15( للفرتات التـي تبـداأ يف اأو بعـد 	 

1 كانون الثاين 2018، مع ال�شماح بالتطبيق املبكر.

معيار التقارير المالية الدولي رقم )16( عقود االيجار 
قام جمل�س معايري املحا�شبة الدويل باإ�شدار معيار التقارير املالية 
الدولية رقم )16( "عقود اليجار" خلل كانون الثاين 2016 الذي 
عقود  عن  والف�شاح  والعر�س  والقيا�س  العرتاف  مبادئ  يحدد 

اليجار.
ب�شكل   )16( رقم  الدولية  املالية  التقارير  معيار  متطلبات  ت�شابه 
الدويل  املحا�شبة  معيار  يف  للموؤجر  املحا�شبية  املتطلبات  جوهري 
رقم )17(، ووفقًا لذلك، ي�شتمر املوؤجر يف ت�شنيف عقود اليجار 
اأو عقود ايجار متويلية، بحيث يقوم  اأنها عقود ايجار ت�شغيلية  على 
معيار  يتطلب  خمتلف.  ب�شكل  العقود  من  النوعني  هذين  مبعاجلة 
التقارير املالية الدويل رقم )16( من امل�شتاأجر ان يقوم بالعرتاف 
مدتها عن  تزيد  التي  اليجار  واملطلوبات جلميع عقود  باملوجودات 
12 �شهر، اإل اإذا كان الأ�شل ذو قيمة منخف�شة ويتطلب من امل�شتاأجر 

العرتاف بحقه يف ا�شتخدام ال�شل واملتمثل يف العرتاف بالأ�شل 
تطبيق  �شيتم  اليجار.  بدفعات  املتمثل  الناجت  واللتزام  امل�شتاأجر 
هذه املعيار اعتبارا من 1 كانون الثاين 2019، مع ال�شماح بالتطبيق 

املبكر.

3.3. ملخص ألهم السياسات المحاسبية
تحقق اإليرادات واالعتراف بالمصاريف

الفعلية  الفائدة  طريقة  باإ�شتخدام  الفوائد  اإيرادات  حتقق  يتم 
وامل�شنفة  املتعرثة  الئتمانية  الت�شهيلت  وعمولت  فوائد  با�شتثناء 
التي يتم ت�شجيلها حل�شاب فوائد وعمولت معلقة ول يتم العرتاف 

بها كاإيرادات.
يتم ت�شجيل العمولت كاإيرادات عند تقدمي اخلدمات املتعلقة بها، 
ويتم العرتاف باأرباح توزيعات الأ�شهم من ال�شركات امل�شتثمر بها 

عند وجود حق ل�شتلمها.
يتم العرتاف بامل�شاريف على اأ�شا�س مبداأ ال�شتحقاق.

التسهيالت االئتمانية 
خم�ش�س  تنزيل  بعد  بال�شايف  الئتمانية  الت�شهيلت  اإظهار  يتم 

تدين الت�شهيلت الئتمانية والفوائد املعلقة.
يتم تكوين خم�ش�س تدين للت�شهيلت الئتمانية املبا�شرة اإذا تبني 
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دليل  يتوفر  وعندما  للبنك  امل�شتحقة  املبالغ  حت�شيل  اإمكانية  عدم 
النقدية  التدفقات  على  �شلبًا  اأثر  قد  ما  حدثًا  اأن  على  مو�شوعي 
امل�شتقبلية للت�شهيلت الئتمانية املبا�شرة وعندما ميكن تقدير هذا 

التدين، وت�شجل قيمة املخ�ش�س يف قائمة الدخل املوحدة.
يتم تعليق الفوائد والعمولت على الت�شهيلت الئتمانية غري العاملة 
ويتم  الفل�شطينية،  النقد  �شلطة  لتعليمات  وفقًا  للعملء  املمنوحة 
وقف احت�شاب الفوائد والعمولت على الت�شهيلت الئتمانية املتخذ 

حيالها اإجراءات قانونية.
املعد لها خم�ش�س يف حال عدم  الت�شهيلت الئتمانية  يتم �شطب 
املخ�ش�س  من  تنزيلها  عرب  لتح�شيلها  املتخذة  الإجراءات  جدوى 
فائ�س يف  اأي  ويتم حتويل  الفل�شطينية  النقد  �شلطة  لتعليمات  وفقًا 
املخ�ش�س اإىل قائمة الدخل، وي�شاف املح�شل من الديون ال�شابق 

�شطبها اإىل الإيرادات.
�شت  من  اأكرث  تعرثها  على  م�شى  التي  الت�شهيلت  ا�شتبعاد  يتم 
�شنوات والفوائد املعلقة واملخ�ش�شات املتعلقة بها من القوائم املالية 

املوحدة للبنك وفقًا لتعليمات �شلطة النقد الفل�شطينية.

استثمارات في موجودات مالية  
يتم قيد عمليات ال�شراء والبيع العادية للموجودات املالية يف تاريخ 
اإن  املالية.  املوجودات  بيع  اأو  ب�شراء  الإلتزام  تاريخ  وهو  العملية 
عمليات ال�شراء والبيع العادية للموجودات املالية هي تلك التي يتم 
للقوانني  وفقًا  املحددة  الفرتة  خلل  املالية  املوجودات  حتويل  فيها 
املوجودات  قيد  يتم  ال�شوق.  اأنظمة  ملا هو متعارف عليه يف  وفقًا  اأو 
املالية عند ال�شراء بالقيمة العادلة، ويتم اإ�شافة م�شاريف الإقتناء 
املبا�شرة، با�شتثناء املوجودات املالية بالقيمة العادلة من خلل قائمة 
الدخل ال�شامل والتي يتم قيدها ب�شكل مبدئي بالقيمة العادلة. يتم 
لحقًا قيد جميع املوجودات املالية بالكلفة املطفاأة اأو القيمة العادلة.

موجودات مالية بالكلفة المطفأة
يتم قيا�س اأدوات الّدين بالكلفة املطفاأة اإذا حتقق ال�شرطان التاليان:

اأن يتم الإحتفاظ باأداة الّدين �شمن منوذج اأعمال يهدف اإىل 	 
الإحتفاظ بالأ�شل للح�شول على تدفقات نقدية تعاقدية.

اأن تعطي ال�شروط التعاقدية للأداة حق الإنتفاع من التدفقات 	 
النقدية يف تواريخ حمددة والتي متثل دفعات من الأ�شل وفائدة 

على الر�شيد القائم. 
مبدئيًا  تقا�س  ال�شابقني  ال�شرطني  حتقق  التي  الّدين  اأدوات  اإن 
بالقيمة العادلة م�شافًا اإليها م�شاريف الإقتناء )با�شتثناء اذا اإختار 
البنك ت�شنيف هذه املوجودات من خلل قائمة الدخل كما هو مبني 
اأدناه(. لحقا يتم قيا�شها بالكلفة املطفاأة با�شتخدام طريقة معدل 
الفائدة الفعلي بعد تنزيل التدين. يتم الإعرتاف باإيرادات الفوائد 

با�شتخدام طريقة الفائدة الفعلي.
اإىل  املطفاأة  الكلفة  من  الّدين  اأدوات  ت�شنيف  باإعادة  البنك  يقوم 
تغري  اإذا  الدخل  قائمة  خلل  من  العادلة  بالقيمة  مالية  موجودات 

تكون  ل  وبالتايل  املبدئي  للإعرتاف  الأعمال  منوذج  من  الهدف 
طريقة الكلفة املطفاأة منا�شبة.

ا�شتخدامها  يتم  التي  الفائدة  ن�شبة  هو  الفعلي  الفائدة  معدل  اإن 
الّدين،  اأداة  عمر  فرتة  على  امل�شتقبلية  النقدية  التدفقات  خل�شم 
تاريخ  يف  الدفرتية  القيمة  لت�شاوي  معينة،  حالت  يف  اأقل  فرتة  اأو 

الإعرتاف املبدئي.
حققت  دين  اأداة  ت�شنيف  البنك  ي�شتطيع  املبدئي  الإعرتاف  عند 
بالقيمة  مالية  كموجودات  اأعله  املذكورة  املطفاأة  الكلفة  �شروط 
العادلة من خلل قائمة الدخل اإذا اأدى ذلك اإىل اإزالة اأو التخفيف 
لحقًا  البنك  ي�شتطيع  ل  املحا�شبي.  التطابق  عدم  من  كبري  ب�شكل 

الرتاجع عن هذا الت�شنيف.

موجودات مالية بالقيمة العادلة 
هي اأدوات امللكية وامل�شتقات املالية والتي يتم العرتاف بها بالقيمة 
اأدوات  ت�شنيف  للمن�شاأة  ويحق  الدخل،  قائمة  خلل  من  العادلة 
امللكية غري املحتفظ بها لأغرا�س املتاجرة، باختيار ل ميكن الرتاجع 

عنه، من خلل الدخل ال�شامل.
يف حال مت اختيار ت�شنيف اأدوات امللكية كموجودات مالية بالقيمة 
القيمة  يف  التغري  قيد  يتم  فاإنه  ال�شامل،  الدخل  خلل  من  العادلة 
العادلة يف ح�شاب خا�س �شمن حقوق امللكية، وعند التخل�س منها 
يتم قيد الأرباح اأو اخل�شائر يف ح�شاب الأرباح املدورة مبا�شرة، ول 

يتم قيدها يف قائمة الدخل املوحدة.
اأرباح توزيعات الأ�شهم من ال�شتثمار يف الأوراق املالية يف  يتم قيد 

قائمة الدخل املوحدة عند ن�شوء احلق يف ا�شتلمها.

استبعاد الموجودات المالية 
يتم ا�شتبعاد املوجودات املالية عند انتهاء احلق التعاقدي للإنتفاع 
املوجودات  حتويل  عند  اأو  املوجودات،  لهذه  النقدية  التدفقات  من 
املالية وجميع املخاطر وعوائد امللكية اإىل من�شاأة اأخرى. يف حال مل 
واأبقت  الأ�شا�شية  والعوائد  اإبقاء كل املخاطر  اأو  بتحويل  البنك  يقم 
يف  املتبقية  ح�شته  البنك  ي�شجل  املحولة،  الأ�شول  على  ال�شيطرة 
اأبقى  اإذا  املوجودات وي�شجل املطلوبات بقيمة املبالغ املتوقع دفعها. 
املحولة،  املالية  املوجودات  مللكية  امللكية  وعوائد  املخاطر  كل  البنك 

ي�شتمر البنك يف ت�شجيل املوجودات املالية.
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قياس القيمة العادلة
يتم قيا�س القيمة العادلة للأدوات املالية مثل امل�شتقات واملوجودات 
املقابل  هي  العادلة  القيمة  املالية.  القوائم  تاريخ  يف  املالية  غري 
املايل لبيع اأ�شل اأو �شداد التزام وذلك من خلل عملية منظمة بني 
امل�شاركني يف ال�شوق يف تاريخ القيا�س. يعتمد قيا�س القيمة العادلة 

على فر�شية بيع املوجودات او �شداد املطلوبات اإما يف:
�شوق رئي�شي للموجودات اأو املطلوبات.  -

اأو يف حال غياب ال�شوق الرئي�شي، يف �شوق اأكرث ملءمة   -
للموجودات واملطلوبات.

يجب اأن يكون للبنك القدرة على الو�شول لل�شوق الرئي�شي اأو ال�شوق 
الأكرث ملءمة.

با�شتخدام  واملطلوبات  للموجودات  العادلة  القيمة  قيا�س  يتم 
املوجودات  ت�شعري  عند  امل�شاركني  �شي�شتخدمها  التي  الفر�شيات 
واملطلوبات، على فر�س اأن امل�شاركني يف ال�شوق هدفهم حتقيق منافع 

اقت�شادية.
التي  الظروف  ح�شب  املنا�شبة  التقييم  اأ�شاليب  البنك  ي�شتخدم 
خلل  من  وذلك  العادلة،  القيمة  لقيا�س  كافية  معلومات  توفر 
من  والتقليل  �شلة ميكن ملحظتها  ذات  معطيات  ا�شتخدام  زيادة 

ا�شتخدام املعطيات التي ل ميكن ملحظتها.
امل�شرح  العادلة  بالقيمة  تقا�س  التي  واملطلوبات  املوجودات  جميع 
عنها يف القوائم املالية ت�شنف �شمن هرم القيمة العادلة، كما هو 

مو�شح اأدناه: 
م�شابهة  مالية  لأدوات  التداول  اأ�شعار  با�شتخدام  الأول:  امل�شتوى 

متامًا يف اأ�شواق مالية ن�شطة.
امل�شتوى الثاين: با�شتخدام معطيات غري اأ�شعار التداول ولكن ميكن 

ملحظتها ب�شكل مبا�شر اأو غري مبا�شر.
�شوق ميكن  لبيانات  ت�شتند  ل  معطيات  با�شتخدام  الثالث:  امل�شتوى 

ملحظتها.
يف نهاية كل فرتة مالية يحدد البنك فيما اإذا كانت هنالك عمليات 
تقييم  اإعادة  خلل  من  الهرمي  الت�شل�شل  يف  امل�شتويات  بني  نقل 
اأثر جوهري على  له  اأقل م�شتوى معطيات  اإىل  )اإ�شتنادًا  الت�شنيف 
قيا�س القيمة العادلة ككل( للموجودات واملطلوبات و يتم العرتاف 

بها يف القوائم املالية على اأ�شا�س متكرر. 

املوجودات  تقييم  يف  بامل�شاركة  معتمدين  خارجيني  خممنني  يقوم 
اجلوهرية. بعد النقا�س مع هوؤلء املخمنني اخلارجيني، يقوم البنك 
باختيار الأ�شاليب واملدخلت والتي �شت�شتخدم للتقييم يف كل حالة.

�شرائح  بتحديد  البنك  قام  العادلة،  القيمة  عن  الإف�شاح  لغر�س 
القيمة  وم�شتوى  وخماطر  وخ�شائ�س  لطبيعة  وفقًا  املوجودات  من 

العادلة لهذه املوجودات واملطلوبات.

استثمار في شركات حليفة 
حقوق  طريقة  باإ�شتخدام  احلليفة  ال�شركات  يف  ال�شتثمار  قيد  يتم 
امللكية. ال�شركة احلليفة هي تلك التي يكون للبنك نفوذًا موؤثرًا عليها 
املالية  بال�شيا�شات  املتعلقة  القرارات  يف  امل�شاركة  على  القدرة  وهو 

والت�شغيلية لل�شركة امل�شتثمر بها ولي�س التحكم بهذه ال�شيا�شات. 
وفقًا لطريقة حقوق امللكية، يظهر ال�شتثمار يف ال�شركات احلليفة يف 
قائمة املركز املايل املوحدة بالكلفة، م�شافًا اإليه التغريات اللحقة 
قيد  يتم  احلليفة.  ال�شركات  موجودات  �شايف  من  البنك  ح�شة  يف 
القيمة  من  كجزء  احلليفة  ال�شركات  �شراء  عن  الناجتة  ال�شهرة 
اأو  ال�شهرة  هذه  اإطفاء  يتم  ل  حيث  فيها،  لل�شتثمارات  الدفرتية 

درا�شة التدين يف قيمتها ب�شكل منف�شل. 

يتم اإظهار ح�شة البنك من �شايف نتائج اأعمال ال�شركات احلليفة يف 
الناجتة عن  الأرباح واخل�شائر  ا�شتبعاد  قائمة الدخل املوحدة. يتم 
البنك  ملكية  لن�شبة  وفقًا  احلليفة  وال�شركات  البنك  بني  املعاملت 

يف ال�شركات احلليفة.
اإن ال�شنة املالية لل�شركات احلليفة هي ذات ال�شنة املالية للبنك. عند 
ال�شرورة يقوم البنك باإجراء تعديلت لتتوافق ال�شيا�شات املتبعة يف 

ال�شركات احلليفة مع ال�شيا�شات املحا�شبية للبنك.
لحقًا لإ�شتخدام طريقة حقوق امللكية يقرر البنك ما اإذا كان هناك 
ال�شركات  يف  ا�شتثماراته  على  اإ�شافية  تدٍن  خ�شائر  لقيد  �شرورة 
بتحديد  املوحدة  املالية  القوائم  تاريخ  يف  البنك  يقوم  احلليفة. 
قيمة  يف  تدين  اإىل  ت�شري  مو�شوعية  لأدلة  وجود  هناك  كان  اإذا  ما 
يقوم  الأدلة،  هذه  وجود  حال  يف  احلليفة.  ال�شركات  يف  ال�شتثمار 
البنك باحت�شاب قيمة التدين والتي متثل الفرق بني القيمة الدفرتية 
لل�شتثمار والقيمة املتوقع اإ�شرتدادها ويتم قيد هذا الفرق يف قائمة 

الدخل املوحدة.

العقارات واآلالت والمعدات
الإ�شتهلك  تنزيل  بعد  بالكلفة  واملعدات  والآلت  العقارات  تظهر 
املرتاكم وخ�شائر التدين املرتاكمة، اإن وجدت. ت�شمل كلفة العقارات 
والآلت واملعدات الكلفة املتكبدة لإ�شتبدال اأي من مكونات العقارات 
طويلة  الإن�شائية  للم�شاريع  التمويل  وم�شاريف  واملعدات  والآلت 
النفقات  جميع  اإثبات  يتم  العرتاف.  �شروط  حتققت  اذا  الأجل 
الإ�شتهلك  اإحت�شاب  يتم  حتققها..  عند  الدخل  قائمة  يف  الأخرى 
كما  املتوقع  النتاجي  للعمر  وفقًا  الثابت  الق�شط  با�شتخدام طريقة 

يلي:

العمر اإلنتاجي
)سنوات(

40 عقارات
 25 - 6 أثاث ومعدات وتحسينات مأجور

6 أجهزة حاسوب
6 سيارات
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اأجزاء  واأي  العقارات والآلت واملعدات  بنود  اأي بند من  يتم �شطب 
منفعة  وجود  عدم  عند  اأو  منها  التخل�س  عند  منها  جوهرية 
اإقت�شادية متوقعة من ا�شتخدام البند اأو التخل�س منه. يتم قيد اأي 
ربح او خ�شارة ناجتة عن �شطب البند، والذي ميثل الفرق بني العائد 

من التخل�س و�شايف القيمة الدفرتية للبند، يف قائمة الدخل..
تتم مراجعة القيم املتبقية لبنود العقارات والآلت واملعدات والأعمار 
الإنتاجية وطرق الإ�شتهلك يف كل �شنة مالية ويتم تعديلها لحقًا، 

اإن لزم الأمر.

الموجودات غير الملموسة
مبدئيًا، يتم قيد املوجودات غري امللمو�شة، التي مت احل�شول عليها 
مت  التي  امللمو�شة  غري  املوجودات  كلفة  اإن  بالكلفة.  منف�شل  ب�شكل 
احل�شول عليها من خلل توحيد الأعمال هي قيمتها العادلة يف ذلك 
التاريخ. لحقًا للإثبات املبدئي، يتم اإظهار املوجودات غري امللمو�شة 
بالكلفة بعد تنزيل الإطفاء املرتاكم واأية خ�شائر تدين مرتاكمة يف 

القيمة الدفرتية. 
يتم ت�شنيف العمر الإنتاجي للموجودات غري امللمو�شة بكونه لفرتة 

حمددة اأو غري حمددة.
يتم اإجراء درا�شة لوجود تدين يف القيمة الدفرتية للموجودات غري 
�شنوي،  ب�شكل  حمددة،  غري  بفرتة  الزمني  عمرها  املقدر  امللمو�شة 
مراجعة  تتم  امللمو�شة.  غري  املوجودات  هذه  اإطفاء  يتم  ل  اأنه  كما 
ت�شنيف هذه املوجودات �شنويًا لتحديد ما اإذا كان �شبب الت�شنيف 
اإعادة ت�شنيف هذه املوجودات  اإىل  ليزال قائمًا، يف حالة احلاجة 
ملمو�شة  موجودات  اإىل  حمددة  بفرتة  الزمني  عمرها  املقدر  غري 
لفرتة حمددة فيتم ذلك بناًء على اأ�شا�س تقديري، وباأثر م�شتقبلي. 
بفرتة  الزمني  عمرها  املقدر  امللمو�شة  غري  املوجودات  اإطفاء  يتم 
قيمتها  تدين  درا�شة  ويتم  املتوقع،  الإنتاجي  العمر  ح�شب  حمددة 
فرتة  مراجعة  يتم  ذلك.  على  تدل  موؤ�شرات  وجود  عند  الدفرتية 
املقدر عمرها  امللمو�شة  للموجودات غري  احت�شابه  الإطفاء وطريقة 
يتم  املالية.  ال�شنة  نهاية  يف  الأقل  على  مرة  حمددة  بفرتة  الزمني 
قيد م�شروف اإطفاء املوجودات غري امللمو�شة املقدر عمرها الزمني 

بفرتة حمددة يف قائمة الدخل.
ت�شمل املوجودات غري امللمو�شة اأنظمة وبرامج احلا�شب الآيل وتقوم 
اإدارة البنك بتقدير العمر الزمني لكل بند حيث يتم اإطفاء اأنظمة 

وبرامج احلا�شب الآيل بطريقة الق�شط الثابت.

الموجــودات التــي آلــت ملكيتهــا للبنــك وفــاًء 
ــتحقة  لديون مس

املايل  املركز  قائمة  يف  للبنك  ملكيتها  اآلت  التي  املوجودات  تظهر 
للبنك  بها  اآلت  التي  بالقيمة  وذلك  اأخرى"  "موجودات  بند  �شمن 
اأو القيمة العادلة اأيهما اأقل، ويعاد تقييمها يف تاريخ القوائم املالية 
قيمتها  يف  تدين  اأي  ت�شجيل  ويتم  اإفرادي،  ب�شكل  العادلة  بالقيمة 
كخ�شارة يف قائمة الدخل ول يتم ت�شجيل الزيادة كاإيراد. يتم ت�شجيل 

قيمة  يتجاوز  ل  الذي  احلد  اإىل  الدخل  قائمة  يف  اللحقة  الزيادة 
التدين الذي مت ت�شجيله �شابقًا.

التقــاص
املبلغ  واإظهار  املالية  واملطلوبات  املوجودات  بني  تقا�س  اإجراء  يتم 
ال�شايف يف قائمة املركز املايل فقط عندما تتوفر احلقوق القانونية 
يكون  اأو  التقا�س  اأ�شا�س  على  ت�شويتها  يتم  عندما  وكذلك  امللزمة 

حتقق املوجودات وت�شوية املطلوبات يف نف�س الوقت. 

المخصصات
اأو  التزام )قانوين  اأي  البنك  اإذا كان على  اإثبات املخ�ش�شات  يتم 
الإلتزام  ت�شوية  تكلفة  تكون  وعندما  �شابق  حدث  عن  ناجت  متوقع( 

حمتملة وميكن قيا�شها مبوثوقية. 

مخصص الضرائب
يقوم البنك باقتطاع خم�ش�س ل�شريبة الدخل وفقًا لقانون �شريبة 
رقم  الدويل  املحا�شبي  واملعيار  فل�شطني  املفعول يف  ال�شاري  الدخل 
كما  املوؤقتة،  الزمنية  بالفروقات  الإعرتاف  يقت�شي  والذي   )12(

بتاريخ القوائم املالية، ك�شرائب موؤجلة.
حت�شب م�شاريف ال�شرائب امل�شتحقة على اأ�شا�س الأرباح اخلا�شعة 
املعلنة  الأرباح  عن  لل�شريبة  اخلا�شعة  الأرباح  وتختلف  لل�شريبة، 
خا�شعة  غري  اإيرادات  ت�شمل  املعلنة  الأرباح  لأن  املالية  القوائم  يف 
واإمنا يف  املالية  ال�شنة  للتنزيل يف  اأو م�شاريف غري قابلة  لل�شريبة 
لي�شت  بنود  اأو  �شريبيًا  مقبولة  مرتاكمة  خ�شائر  اأو  لحقة  �شنوات 

خا�شعة اأو مقبولة التنزيل لأغرا�س �شريبية.
ا�شرتدادها  اأو  دفعها  املتوقع  ال�شرائب  هي  املوؤجلة  ال�شرائب  اإن 
املطلوبات  اأو  املوجودات  قيمة  بني  املوؤقتة  الزمنية  الفروقات  نتيجة 
على  ال�شريبي  الربح  احت�شاب  يتم  التي  والقيمة  املالية  القوائم  يف 
اأ�شا�شها. يتم احت�شاب ال�شرائب املوؤجلة با�شتخدام طريقة اللتزام 
للن�شب  وفقًا  املوؤجلة  ال�شرائب  وحتت�شب  املايل  املركز  بقائمة 
اأو  ال�شريبي  اللتزام  ت�شوية  عند  تطبيقها  يتوقع  التي  ال�شريبية 

حتقيق املوجودات ال�شريبية املوؤجلة.

العمالت األجنبية
ال�شنة  خلل  الأجنبية  بالعملت  تتم  التي  املعاملت  ت�شجيل  يتم 

باأ�شعار ال�شرف ال�شائدة يف تاريخ اإجراء املعاملت. 
العملت  باأ�شعار  املالية  واملطلوبات  املوجودات  اأر�شدة  حتويل  يتم 
قائمة  تاريخ  يف  الأمريكي  الدولر  اإىل  ال�شائدة  الو�شطية  الأجنبية 

املركز املايل. 
الأجنبية  بالعملت  املالية  غري  واملطلوبات  املوجودات  حتويل  يتم 
حتديد  تاريخ  يف  الأمريكي  الدولر  اإىل  العادلة  بالقيمة  والظاهرة 

قيمتها العادلة. 
يتم ت�شجيل الأرباح واخل�شائر الناجتة عن حتويل العملت الأجنبية 

اإىل الدولر الأمريكي يف قائمة الدخل. 
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النقد وما في حكمه
لدى  والأر�شدة  الفل�شطينية  النقد  �شلطة  لدى  والأر�شدة  النقد  ويت�شمن  اأ�شهر.  ثلثة  مدة  ت�شتحق خلل  التي  النقدية  والأر�شدة  النقد  هو 
البنوك واملوؤ�ش�شات امل�شرفية التي ت�شتحق خلل ثلثة اأ�شهر بعد تنزيل ودائع البنوك واملوؤ�ش�شات امل�شرفية التي ت�شتحق خلل مدة ثلثة اأ�شهر 

والأر�شدة مقيدة ال�شحب.

4. استخدام التقديرات 
اإن اإعداد القوائم املالية وتطبيق ال�شيا�شات املحا�شبية يتطلب من اإدارة البنك القيام بتقديرات واجتهادات توؤثر يف مبالغ املوجودات واملطلوبات 
املالية والإف�شاح عن الإلتزامات املحتملة. كما اأن هذه التقديرات والجتهادات توؤثر يف اليرادات وامل�شاريف واملخ�ش�شات وكذلك يف بنود 
امل�شتقبلية  النقدية  التدفقات  مبالغ  لتقدير  واجتهادات هامة  اأحكام  اإ�شدار  البنك  اإدارة  من  يتطلب  وب�شكل خا�س  الأخرى.  ال�شامل  الدخل 
اإن التقديرات املذكورة مبنية بال�شرورة على فر�شيات وعوامل متعددة لها درجات متفاوتة من التقدير وعدم التيقن واأن النتائج  واأوقاتها. 

الفعلية قد تختلف عن التقديرات وذلك نتيجة التغريات الناجمة عن اأو�شاع وظروف تلك التقديرات يف امل�شتقبل.

تعتقد الإدارة باأن تقديراتها �شمن القوائم املالية معقولة ومف�شلة على النحو التايل:
الفل�شطينية ومعيار املحا�شبة الدويل رقم  النقد  الأ�ش�س املو�شوعة من قبل �شلطة  الت�شهيلت الئتمانية �شمن  يتم مراجعة خم�ش�س تدين 

.)39(
يتم اإثبات خ�شارة تدين قيمة العقارات والآلت واملعدات اعتمادًا على تقييمات عقارية حديثة ومعتمدة من قبل خممنني معتمدين لغايات 	 

اإثبات خ�شارة التدين ويعاد النظر يف ذلك التدين ب�شكل دوري .
يتم حتميل ال�شنة املالية مبا يخ�شها من م�شروف ال�شرائب وفقًا للأنظمة والقوانني واملعايري املحا�شبية.	 
والإطفاءات 	  الإ�شتهلكات  لغايات احت�شاب  ب�شكل دوري  امللمو�شة  امللمو�شة وغري  الإنتاجية للأ�شول  الأعمار  تقدير  باإعادة  الإدارة  تقوم 

ال�شنوية اعتمادًا على احلالة العامة لتلك الأ�شول وتقديرات الأعمار الإنتاجية املتوقعة يف امل�شتقبل، ويتم اأخذ خ�شارة التدين )اإن وجدت( 
يف قائمة الدخل.

يتم التخ�شي�س للق�شايا املرفوعة على البنك ملواجهة اأية التزامات ق�شائية ا�شتنادًا لراأي امل�شت�شار القانوين للبنك.	 

5. معلومات القطاعات  
قطاع الأعمال ميثل جمموعة من املوجودات والعمليات التي ت�شرتك معًا يف تقدمي منتجات اأو خدمات خا�شعة ملخاطر وعوائد تختلف عن تلك 

املتعلقة بقطاعات اأعمال اأخرى.
القطاع اجلغرايف يرتبط يف تقدمي منتجات اأو خدمات يف بيئة اإقت�شادية حمددة خا�شعة ملخاطر وعوائد تختلف عن تلك املتعلقة بقطاعات 

تعمل يف بيئات اإقت�شادية اأخرى. 

6. اإلستحواذ على بنك اإلتحاد – فلسطين
مت بتاريخ 25 كانون الثاين 2015 توقيع اتفاقية بني بنك الإحتاد يف الأردن والبنك الوطني يف فل�شطني والتي مت مبوجبها متكني البنك الوطني 
من متلك املحفظة البنكية لبنك الإحتاد يف فل�شطني. مت تنفيذ عملية الإ�شتحواذ بالكامل على اأر�شدة بنك الإحتاد – فل�شطني كما يف 1 اآذار 

2015، حيث قام البنك بقيد الأر�شدة التالية:
دولر اأمريكي

القيمة العادلة بتاريخ الإ�شتحواذ املوجودات
11,912,006 نقد واأر�شدة لدى �شلطة النقد الفل�شطينية
10,945,408 ت�شهيلت اإئتمانية مبا�شرة
4,320,874 موجودات مالية بالكلفة املطفاأة

88,136 موجودات مالية بالقيمة العادلة من خلل قائمة الدخل
705,119 عقارات واآلت ومعدات
151,024 موجودات غري ملمو�شة
416,774 موجودات اأخرى

28,539,341
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املطلوبات
26,953,590 ودائع العملء

629,827 تاأمينات نقدية
203,876 خم�ش�شات ال�شرائب
341,595 خم�ش�س تعوي�س نهاية اخلدمة 
410,453 مطلوبات اأخرى

28,539,341

7. نقد وأرصدة لدى سلطة النقد الفلسطينية
اإن تفا�شيل هذا البند هي كما يلي:

2015 2016
دولر اأمريكي دولر اأمريكي
49,742,876 55,063,488 نقد يف اخلزينة

اأر�شدة لدى �شلطة النقد الفل�شطينية:
5,637,679 10,274,740 ح�شابات جارية وحتت الطلب

- 20,915,995 ودائع ت�شتحق خلل فرتة ثلثة اأ�شهر 
48,443,952 56,144,297 متطلبات الحتياطي الإلزامي النقدي
103,824,507 142,398,520

يتعني على البنك ح�شب التعميم رقم )2010/67( الحتفاظ لدى �شلطة النقد الفل�شطينية باحتياطي اإلزامي نقدي مقيد ال�شحب بن�شبة 	 
رقم  التعليمات  ومبوجب  الإلزامية.  الحتياطيات  هذه  على  فوائد  دفع  على  الفل�شطينية  النقد  �شلطة  تعمل  ل  العملء.  ودائع  من   %9

)2012/2( يتم تخفي�س قيمة الر�شيد القائم للت�شهيلت املمنوحة يف مدينة القد�س لبع�س القطاعات قبل احت�شاب الحتياطي الإلزامي 
النقدي.

ل تدفع �شلطة النقد الفل�شطينية للبنوك اأية فوائد على اأر�شدة احل�شابات اجلارية.	 

8. أرصدة لدى بنوك ومؤسسات مصرفية

2015 2016
دولر اأمريكي دولر اأمريكي

بنوك وموؤ�ش�شات م�شرفية داخل فل�شطني:
63,886 5,554,683 ح�شابات جارية وحتت الطلب

14,890,653 34,697,554 ودائع ت�شتحق خلل فرتة ثلثة اأ�شهر
14,954,539 40,252,237

بنوك وموؤ�ش�شات م�شرفية خارج فل�شطني:
115,395,498 95,035,760 ح�شابات جارية وحتت الطلب
78,682,292 44,101,492 ودائع ت�شتحق خلل فرتة ثلثة اأ�شهر 
5,000,000 6,500,000 ودائع ت�شتحق خلل فرتة تزيد عن ثلثة اأ�شهر

199,077,790 145,637,252

214,032,329 185,889,489

بلغت الأر�شدة لدى البنوك واملوؤ�ش�شات امل�شرفية التي ل تتقا�شى فوائد كما يف 31 كانون الأول 2016 و2015 مبلغ 68,549,619 دولر 	 
اأمريكي و6,500,000  دولر  اأمريكي، على التوايل، يت�شمن هذا املبلغ ودائع تبادلية بقيمة 6,641,749  دولر  اأمريكي و67,783,746 

دولر اأمريكي كما يف 31 كانون الأول 2016 و2015، على التوايل.
بلغت الأر�شدة مقيدة ال�شحب لدى البنوك واملوؤ�ش�شات امل�شرفية كما يف 31 كانون الأول 2016 و2015 مبلغ 6,596,088 دولر اأمريكي 	 

و6,725,719 دولر اأمريكي، على التوايل.
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9. موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل

2015 2016
دولر اأمريكي دولر اأمريكي
1,680,249 610,869 اأ�شهم مدرجة يف بور�شة فل�شطني 
376,100 - اأ�شهم مدرجة يف اأ�شواق مالية اأجنبية

2,056,349 610,869

10. تسهيالت ائتمانية مباشرة
2015 2016

دولر اأمريكي دولر اأمريكي
الأفراد

19,602,506 24,150,361 ح�شابات جارية مدينة
154,059,090 173,060,148 قرو�س وكمبيالت *

ال�سركات
27,954,880 38,716,875 ح�شابات جارية مدينة
73,041,014 92,213,332 قرو�س وكمبيالت* 

موؤ�س�سات �سغرية ومتو�سطة
6,190,444 2,946,946 ح�شابات جارية مدينة
19,025,647 16,808,156 قرو�س وكمبيالت* 
106,089,700 175,799,609 احلكومة والقطاع العام
405,963,281 523,695,427

)1,452,281( )822,147( فوائد معلقة 
)2,729,738( )3,555,962( خم�ش�س تدين ت�شهيلت ائتمانية مبا�شرة

401,781,262 519,317,318

* تظهر القرو�س والكمبيالت بال�شايف بعد تنزيل الفوائد والعمولت املقبو�شة مقدمًا مببلغ 2,667,774 دولر اأمريكي كما يف 31 كانون الأول 
2016 مقابل 1,420,315 دولر اأمريكي كما يف 31 كانون الأول 2015.

 	 31 الفوائد املعلقة كما يف  الفل�شطينية بعد تنزيل  النقد  لتعليمات �شلطة  العاملة وامل�شنفة وفقًا  الت�شهيلت الئتمانية غري  اإجمايل  بلغ 
كانون الأول 2016 و2015 مبلغ 42,377,581 دولر اأمريكي ومبلغ 20,043,498 دولر اأمريكي اأي ما ن�شبته 8.10% و4.95% من ر�شيد 

الت�شهيلت الئتمانية املبا�شرة بعد تنزيل الفوائد املعلقة، على التوايل.
بلغ اإجمايل الت�شهيلت الئتمانية املتعرثة وفقًا لتعليمات �شلطة النقد الفل�شطينية بعد تنزيل الفوائد املعلقة كما يف 	 
31 كانون الأول 2016 و2015 مبلغ 6,520,304 دولر اأمريكي ومبلغ 5,678,460 دولر اأمريكي اأي ما ن�شبته 1.25% و1.4%من من ر�شيد 	 

الت�شهيلت الئتمانية املبا�شرة بعد تنزيل الفوائد املعلقة، على التوايل.
بناًء على تعليمات �شلطة النقد الفل�شطينية رقم )2008/1( مت اإ�شتبعاد الت�شهيلت الئتمانية املبا�شرة املتعرثة والتي م�شى على تعرثها 	 

اأكرث من 6 �شنوات من القوائم املالية املوحدة للبنك. بلغت الت�شهيلت الئتمانية املبا�شرة امل�شتبعدة من القوائم املالية املوحدة كما يف 
31 كانون الأول 2016 مبلغ 2,776,904 دولر اأمريكي كما بلغ ر�شيد املخ�ش�س والفوائد املعلقة للح�شابات املتعرثة مبلغ 1,180,095 دولر 

اأمريكي و1,596,809 دولر اأمريكي، على التوايل.
بلغت الت�شهيلت الئتمانية املمنوحة لل�شلطة الوطنية الفل�شطينية 175,799,609 دولر اأمريكي اأي ما ن�شبته 33.62% من ر�شيد الت�شهيلت 	 

الئتمانية املبا�شرة بعد تنزيل الفوائد املعلقة كما يف 31 كانون الأول 2016 مقابل 106,089,700 دولر اأمريكي اأي ما ن�شبته 26.23% من 
ر�شيد الت�شهيلت الئتمانية املبا�شرة بعد تنزيل الفوائد املعلقة كما يف 31 كانون الأول 2015.

بلغت الت�شهيلت الئتمانية املمنوحة لغري املقيمني كما يف 31 كانون الأول 2016 و2015 مبلغ 81,076 دولر اأمريكي ومبلغ 237,236  دولر 	 
اأمريكي، على التوايل.

بلغت القيمة العادلة لل�شمانات املقدمة مقابل الت�شهيلت الئتمانية كما يف 31 كانون الأول 2016 و2015 مبلغ 206,206,249 دولر اأمريكي 	 
ومبلغ 165,832,076 دولر اأمريكي، على التوايل.
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الفوائد المعلقة
فيما يلي ملخ�س احلركة على الفوائد املعلقة:

20162015
دولر اأمريكيدولر اأمريكي

1,452,2811,188,419الر�شيد يف بداية ال�شنة

728,332694,065فوائد معلقة خلل ال�شنة

)115,089()211,607(فوائد معلقة حولت للإيرادات

)313,195()1,125,929(ا�شتبعاد فوائد معلقة على ت�شهيلت ائتمانية م�شى على تعرثها اأكرث من 6 �شنوات

)1,919()20,930(فروقات عملة

822,1471,452,281الر�شيد يف نهاية ال�شنة

مخصص تدني التسهيالت االئتمانية
فيما يلي ملخ�س احلركة على خم�ش�س تدين الت�شهيلت الئتمانية املبا�شرة خلل ال�شنة:

20162015
دولر اأمريكيدولر اأمريكي

2,729,7382,498,975الر�شيد يف بداية ال�شنة

2,224,953802,917التخ�شي�س لل�شنة

)438,078()481,307(امل�شرتد خلل ال�شنة

)131,456()984,380(ا�شتبعاد خم�ش�س ت�شهيلت ائتمانية م�شى على تعرثها اأكرث من 6 �شنوات

)2,620(66,958فروقات عملة

3,555,9622,729,738الر�شيد يف نهاية ال�شنة

فيما يلي احلركة على خم�ش�س الت�شهيلت التي م�شى على تعرثها اأكرث من 6 �شنوات:

20162015
دولر اأمريكيدولر اأمريكي

213,02981,573الر�شيد يف بداية ال�شنة

984,380131,456الإ�شافات

-)17,314(اإ�شرتدادات 

1,180,095213,029الر�شيد يف نهاية ال�شنة

فيما يلي توزيع الت�شهيلت الئتمانية بعد تنزيل الفوائد املعلقة ح�شب الن�شاط الإقت�شادي للعملء:
20162015

دولر اأمريكيدولر اأمريكي
175,799,609106,089,700القطاع العام

32,756,15227,813,642القرو�س العقارية

156,471,237159,364,797متويل ال�شناعة والتجارة

6,021,8132,060,391قطاع الزراعة

28,575,3635,476,442قطاع خدماتي

123,249,106103,706,028قرو�س ا�شتهلكية

522,873,280404,511,000
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11. موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل الشامل

20162015
دولر اأمريكيدولر اأمريكي

11,558,95611,325,840اأ�شهم مدرجة يف بور�شة فل�شطني

939,859982,511اأ�شهم مدرجة يف اأ�شواق مالية اأجنبية

261,571236,570حمافظ ا�شتثمارية

12,760,38612,544,921

لقد كانت احلركة على ح�شاب احتياطي القيمة العادلة كما يلي:

20162015
دولر اأمريكيدولر اأمريكي

)2,750,988()2,980,278(الر�شيد يف بداية ال�شنة 

)229,290()975,755(خ�شائر غري متحققة

)2,980,278()3,956,033(الر�شيد يف نهاية ال�شنة

12. موجودات مالية بالكلفة المطفأة

20162015
دولر اأمريكيدولر اأمريكي

10,621,01438,640,269�شندات دين مدرجة يف اأ�شواق مالية اأجنبية*

7,980,0007,480,000�شندات دين حملية غري مدرجة**

-20,771,881اأذونات الدفع احلكومية***

39,372,89546,120,269

�شنة  من  قل  اأ فرتة  خلل  وت�شتحق   %5.52 اإىل   %5.42 من  ة  املطفاأ بالكلفة  املالية  املوجودات  على  الفائدة  ن�شبة  تراوحت   *
�شنوات.   8 اإىل 

الفائدة  �شعار  اأ ترتاوح  �شنة،  خلل  ت�شتحق  حملية  �شركات  من  �شادرة  مالية  �شندات  يف  البنك  �شتثمار  اإ البند  هذا  ميثل   **
 .%5.5 اإىل   %5 بني  ال�شندات  على 

 )2016/64 ( رقم  الفل�شطينية  النقد  �شلطة  تعميم  ح�شب  احلكومية  الدفع  ذونات  اأ يف  البنك  ا�شتثمار  البند  هذا  ميثل   ***
الدولر بعملة  ال�شادرة  ذونات  الأ وعلى   %8 ال�شيكل  بعملة  ال�شادرة  ذونات  الأ على  اخل�شم  ل�شعر  على  الأ احلد  يكون  بحيث 

�شنويًا. �شهور+%3(   6 )ليبور 
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13. استثمار في شركة حليفة

القيمة الدفرتيةن�شبة امللكية
2016201520162015

دولر اأمريكيدولر اأمريكي%%
20203,642,8173,471,541�شركة فل�شطني لتمويل الرهن العقاري

3,642,8173,471,541

اأهداف ال�شركة تطوير وحت�شني الرهن العقاري يف فل�شطني. متار�س  اأهم  1997 ومن  تاأ�ش�شت �شركة فل�شطني لتمويل الرهن العقاري �شنة 
ال�شركة اأعمالها من خلل �شركاتها التابعة اململوكة بالكامل وهي �شركة متويل الرهن العقاري الفل�شطينية والتي تقوم باإعادة متويل قرو�س 
الرهن العقاري املتو�شطة وطويلة الأجل املمنوحة من قبل البنوك و�شركة فل�شطني لتاأمني الرهن العقاري والتي تقوم بتاأمني قرو�س الرهن 

العقاري املتو�شطة وطويلة الأجل �شد تعرث املقرت�شني.
قررت الهيئة العامة غري العادية ل�شركة فل�شطني لتمويل الرهن العقاري يف اجتماعها املنعقد بتاريخ 29 اأيلول 2014 حتويل ال�شركة اإىل �شركة 
2014. قررت الهيئة العامة غري العادية ل�شركة  كانون الأول   18 م�شاهمة خ�شو�شية، ومت �شطب اإدارج ال�شركة يف بور�شة فل�شطني بتاريخ 
دولر   20.000.000 2015 تخفي�س راأ�س املال املدفوع لل�شركة من  ني�شان   15 فل�شطني لتمويل الرهن العقاري يف اجتماعها الذي عقد يف 

اأمركي اإىل 15.000.000 دولر اأمريكي.  

يو�شح اجلدول التايل ملخ�س املعلومات املالية املتعلقة با�شتثمار البنك يف �شركته احلليفة:
20162015

دولر اأمريكيدولر اأمريكي
املركز املايل لل�سركة احلليفة

33,470,28939,888,500موجودات غري متداولة
7,768,3808,829,149موجودات متداولة

)26,359,918()14,537,423(مطلوبات غري متداولة
)5,139,839()8,753,081(مطلوبات متداولة 

17,948,16517,217,892حقوق امللكية
3,589,6333,443,578ح�شة البنك

53,18427,963تعديلت 
3,642,8173,471,541القيمة الدفرتية بعد التعديل

الإيرادات ونتائج الأعمال
1,549,0131,296,930الإيرادات لل�شنة

856,380973,001نتائج الأعمال 
171,276194,600ح�شة البنك من نتائج الأعمال 

فيما يلي ملخ�س احلركة التي متت على قيمة الإ�شتثمار يف ال�شركة احلليفة:
20162015

دولر اأمريكيدولر اأمريكي
3,471,5414,276,944الر�سيد يف بداية ال�سنة

)1,000,003(-ح�شة البنك من تخفي�س راأ�س املال املدفوع لل�شركة احلليفة
171,276194,600ح�شة البنك من نتائج اأعمال ال�شركة احلليفة

3,642,8173,471,541الر�شيد يف نهاية ال�شنة
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14. عقارات وآالت ومعدات 
فيما يلي ملخ�س احلركة التي متت على ح�شاب العقارات والآلت واملعدات خلل ال�شنة:

املجموع�سياراتاأجهزة حا�سو	حت�سينات ماأجوراأثاث ومعداتعقارات
دولر اأمريكيدولر اأمريكيدولر اأمريكيدولر اأمريكيدولر اأمريكيدولر اأمريكي

31 كانون الأول 2016
الكلفة:

5,397,2503,530,1285,990,9142,943,743381,82518,243,860الر�شيد يف بداية ال�شنة

567,841238,193122,46085,9981,014,492-اإ�شافات

)131,251()131,251(----اإ�شتبعادات

5,397,2504,097,9696,229,1073,066,203336,57219,127,101الر�شيد يف نهاية ال�شنة

ال�ستهالك املرتاكم:
976,7431,752,5192,606,2981,647,153151,2787,133,991الر�شيد يف بداية ال�شنة

244,687575,846547,327159,93544,7971,572,592ا�شتهلك ال�شنة

)125,386()125,386(----اإ�شتبعادات

1,221,4302,328,3653,153,6251,807,08870,6898,581,197الر�شيد يف نهاية ال�شنة

�سايف القيمة الدفرتية
4,175,8201,769,6043,075,4821,259,115265,88310,545,904كما يف31 كانون الأول 2016

املجموع�سياراتاأجهزة حا�سو	حت�سينات ماأجوراأثاث ومعداتعقارات
دولر اأمريكيدولر اأمريكيدولر اأمريكيدولر اأمريكيدولر اأمريكيدولر اأمريكي

31 كانون الأول 2015
الكلفة:

4,871,1572,795,4403,938,6102,532,664273,73114,411,602الر�شيد يف بداية ال�شنة

526,093446,9841,207,339395,174100,0002,675,590اإ�شافات
حمول من بنك الإحتاد – فل�شطني 

287,704393,41615,9058,094705,119-)اإي�شاح 6(

حمول من م�شاريع حتت التنفيذ 
451,549--451,549--)اإي�شاح 15(

5,397,2503,530,1285,990,9142,943,743381,82518,243,860الر�شيد يف نهاية ال�شنة

ال�ستهالك املرتاكم:
732,7241,443,1222,012,3561,303,60698,1615,589,969الر�شيد يف بداية ال�شنة

244,019309,397593,942343,54753,1171,544,022ا�شتهلك ال�شنة

976,7431,752,5192,606,2981,647,153151,2787,133,991الر�شيد يف نهاية ال�شنة

�سايف القيمة الدفرتية
4,420,5071,777,6093,384,6161,296,590230,54711,109,869كما يف 31 كانون الأول 2015

15. مشاريع تحت التنفيذ 
ي�شــمل هــذا البنــد اأعمــال تطويــر نظــام بنكــي جديــد واأعمــال ت�شــطيب وحت�شــينات ماأجــور لفــروع البنــك اجلديــدة، فيمــا يلــي تفا�شيــل احلركــة علــى 

امل�شــاريع حتــت التنفيــذ:
20162015

دولر اأمريكيدولر اأمريكي
3,021,2842,951,081الر�شيد يف بداية ال�شنة

1,510,272521,752اإ�شافات 

)451,549(-حمول اإىل عقارات واآلت ومعدات )اإي�شاح 14(

-)20,784(حمول موجودات غري ملمو�شة )اإي�شاح 16(

4,510,7723,021,284الر�شيد يف نهاية ال�شنة

اإن الكلفة املتوقعة ل�شتكمال امل�شاريع حتت التنفيذ كما يف 31 كانون الأول 2016 تقدر مببلغ 1,239,952 دولر اأمريكي.
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16. موجودات غير ملموسة 
متثل املوجودات غري امللمو�شة اأنظمة وبرامج احلا�شب الآيل. لقد كانت احلركة على املوجودات غري امللمو�شة خلل ال�شنة كما يلي:

20162015
دولر اأمريكيدولر اأمريكي

208,547120,858الر�شيد يف بداية ال�شنة

753,732143,472اإ�شافات 

-20,784حمول من م�شاريع حتت التنفيذ )اإي�شاح 15(

151,024-حمول من بنك الإحتاد – فل�شطني )اإي�شاح 6(

)206,807()101,589(اإطفاءات

881,474208,547الر�شيد يف نهاية ال�شنة

   
17. موجودات ضريبية مؤجلة

فيما يلي تفا�شيل احلركة على ح�شاب املوجودات ال�شريبية املوؤجلة:
20162015

دولر اأمريكيدولر اأمريكي
500,000300,000ر�شيد بداية ال�شنة

161,353200,000اإ�شافات

-)32,428(اإطفاءات

628,925500,000ر�شيد نهاية ال�شنة

18. موجودات أخرى 
ي�شمل هذا البند ما يلي:

20162015
دولر اأمريكيدولر اأمريكي

18,524,43210,449,454�شيكات املقا�شة

14,710,9708,691,846فوائد م�شتحقة وغري مقبو�شة

1,255,1551,100,745م�شاريف مدفوعة مقدمًا

364,509-موجودات اآلت ملكيتها للبنك وفاء لديون م�شتحقة *

260,570165,675قرطا�شية ومطبوعات

1,778,368825,424اأخرى

36,529,49521,597,653

نتيجًة   2012 للبنك خلل عام  ملكيتها  اآلت  بيت حلم،  اأرا�شي مدينة  رقم )28046( من  رقم )53( من حو�س  اأر�س  البند قطعة  * ميثل هذا 
للإندماج مع البنك العربي الفل�شطيني لل�شتثمار. مت بيع هذه الأر�س خلل عام 2016 ونتج عنها قيد اأرباح مببلغ  35,180 دولر اأمريكي .
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19. ودائع بنوك ومؤسسات مصرفية

20162015
دولر اأمريكيدولر اأمريكي

بنوك وموؤ�س�سات م�سرفية داخل فل�سطني:
26,8284,262ح�شابات جارية وحتت الطلب

61,946,08110,925,097ودائع ت�شتحق خلل فرتة ثلثة اأ�شهر

61,972,90910,929,359

بنوك وموؤ�س�سات م�سرفية خار	 فل�سطني:
73,193,13080,067,802ح�شابات جارية وحتت الطلب

9,412,19821,156,559ودائع ت�شتحق خلل فرتة ثلثة اأ�شهر

82,605,328101,224,361

144,578,237112,153,720

20. ودائع العمالء

20162015
دولر اأمريكيدولر اأمريكي

209,233,111145,881,422ح�شابات جارية وحتت الطلب

88,840,73567,014,909ودائع التوفري

282,164,555242,451,306ودائع لأجل وخا�شعة لإ�شعار

5,045,83116,037,625ح�شابات مدينة - موؤقتًا دائنة

585,284,232471,385,262

بلغــت ودائــع القطــاع العــام كمــا يف 31 كانــون الأول 2016 و2015 مبلــغ 61,977,821 دولر اأمريكــي و35,943,008 دولر اأمريكــي اأي 	 
مــا ن�شــبته 10.59% و7.62%مــن اإجمــايل الودائــع، علــى التــوايل.

بلغــت الودائــع التــي ل تتقا�شــى فوائــد كمــا يف 31 كانــون الأول 2016 و2015 مبلــغ 244,768,875 دولر اأمريكــي185,051,452 دولر 	 
ــوايل. ــى الت ــع، عل ــبته 41.82% و39.26% مــن اإجمــايل الودائ اأمريكــي اأي مــا ن�ش
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21. تأمينات نقدية
ي�شمل هذا البند تاأمينات نقدية مقابل:

20162015
دولر اأمريكيدولر اأمريكي

54,916,84452,045,574ت�شهيلت ائتمانية مبا�شرة

13,847,01713,752,546ت�شهيلت ائتمانية غري مبا�شرة

1,916,1051,423,517اأخرى

70,679,96667,221,637

22. أموال مقترضة

�سعر فائدة الإقرتا�س)%(ال�سماناتدورية ا�ستحقاق الأق�ساطاملبلغ بالدولر الأمريكي
2016

0,5ل يوجد�شنوية43,922,469�شلطة النقد الفل�شطينية

4,375اأ�شهم وكمبيالت �شهري3,500,000بنك الإ�شتثمار الفل�شطيني*

2015
0,5ل يوجد�شنوية61,408,451�شلطة النقد الفل�شطينية

4,375اأ�شهم وكمبيالت �شهري4,000,000بنك الإ�شتثمار الفل�شطيني*

*   ميثــل هــذا البنــد قر�ــس متناق�ــس ل�شــركة وطــن للإ�شــتثمار )�شــركة تابعة( مببلــغ 4,000,000 دولر اأمريكي. حيث مت احل�شــول على القر�س برهن 
اأ�شــهم مملوكــة للبنــك ب�شــعر فائــدة 4.375%، وي�شــدد هــذا القر�ــس مبوجــب 8 اأق�شــاط �شــنوية مت�شــاوية، يبــداأ ال�شــداد بعــد فــرتة �شــماح 12 �شــهر 

وي�شــتحق الق�شــط الأول بتاريــخ 1 حزيــران 2016، وينتهــي ال�شــداد بتاريــخ 1 حزيــران 2023. 

23. مخصص تعويض نهاية الخدمة
فيما يلي ملخ�س احلركة التي متت على ح�شاب املخ�ش�س خلل ال�شنة:

20162015
دولر اأمريكيدولر اأمريكي

2,175,9071,449,443الر�شيد يف بداية ال�شنة

640,443477,653التخ�شي�س لل�شنة احلالية

341,595-حمول من بنك الإحتاد – فل�شطني )اإي�شاح 6(

)92,784()121,345(املدفوع خلل ال�شنة 

2,695,0052,175,907الر�شيد يف نهاية ال�شنة
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24. مخصصات الضرائب 
20162015

دولر اأمريكيدولر اأمريكي
1,069,6821,544,676الر�شيد يف بداية ال�شنة

3,081,0002,165,303التخ�شي�س لل�شنة

-)110,103(خ�شم على ال�شلفيات مدفوعة

-)150,000(اإ�شرتداد وفر �شنوات �شابقة

203,876-حمول من بنك الإحتاد – فل�شطني )اإي�شاح 6(

)2,889,873()1,775,868(�شرائب مدفوعة خلل ال�شنة

45,700)119,841(فروقات عملة

1,994,8701,069,682الر�شيد يف نهاية ال�شنة

ح�شــل البنــك علــى خمال�شــات نهائيــة مــن دائرتــي �شريبــة الدخــل و�شريبــة القيمــة امل�شافــة عــن نتائــج اأعمالــه حتــى عــام 2015. اإن املبالــغ الفعليــة 
لل�شرائــب التــي قــد تدفــع، تعتمــد علــى نتائج املخال�شات النهائية مع الدوائر ال�شريبية. بلغت ن�شــبة ال�شريبة القانونية للدخل 15%، كما بلغت ن�شــبة 
�شريبــة القيمــة امل�شافــة 16% وذلــك كمــا يف 31 كانــون الأول 2016. ا�شــتنادًا لأحــكام القــرار بقانــون رقــم )4( ل�شــنة 2014 ب�شــاأن تعديــل القــرار 
بقانــون رقــم )8( ل�شــنة 2011 املتعلــق ب�شريبــة الدخــل، فــاإن �شريبــة الدخــل علــى الأربــاح الناجمــة عــن متويل امل�شــاريع ال�شغرية واملتو�شــطة ت�شــتوفى 

بن�شــبة 10% مــن تلــك الأربــاح.

متثل ال�سرائب الظاهرة يف قائمة الدخل ما يلي:

20162015
دولر اأمريكيدولر اأمريكي

3,081,0002,165,303التخ�شي�س لل�شنة احلالية

)200,000()128,925(اإ�شافات موجودات �شريبية موؤجلة

-)110,103(خ�شم على ال�شلفيات مدفوعة

-)150,000(اإ�شرتداد وفر �شنوات �شابقة

2,691,9721,965,303م�شروف ال�شريبة لل�شنة 

فيما يلي ملخ�س ت�سوية الربح املحا�سبي مع الربح ال�سريبي:

20162015
دولر اأمريكيدولر اأمريكي

10,094,2127,406,894الربح املحا�شبي للبنك

6,827,7789,045,859الربح اخلا�شع ل�شريبة القيمة امل�شافة

4,642,8266,117,324الربح اخلا�شع ل�شريبة الدخل

941,7621,247,705�شريبة القيمة امل�شافة على الربح لل�شنة

671,539917,598�شريبة الدخل على الربح

1,613,3012,165,303ال�شرائب لل�شنة

3,081,0002,165,303املخ�ش�س املكون

29,23%30,52%ن�شبة ال�شريبة الفعلية

ح�شب راأي الإدارة وامل�شت�شار ال�شريبي للبنك، فاإن املخ�ش�شات املكونة ملواجهة اللتزامات ال�شريبية كافية.
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25. مطلوبات أخرى

20162015
دولر اأمريكيدولر اأمريكي

3,478,8833,301,036فوائد م�شتحقة غري مدفوعة

2,693,8181,828,901ذمم دائنة

2,667,7751,685,508فوائد وعمولت مقبو�شة مقدمًا

1,739,4273,098,446�شيكات م�شدقة وحوالت واردة

331,238285,723�شرائب م�شتحقة على الرواتب 

217,413167,907م�شاريف م�شتحقة 

809,968667,273اأخرى

11,938,52211,034,794

26. عالوة إصدار
مت بتاريــخ 25 كانــون الثــاين 2015 توقيــع اتفاقيــة مــع بنــك الإحتــاد يف الأردن والتــي مت مبوجبهــا اإدخــال بنــك الإحتــاد يف الأردن ك�شــريك 
اإ�شــرتاتيجي للبنــك مب�شــاهمة 5.4% مــن راأ�شــمال البنــك اأي مــا يعــادل 4,031,794 �شــهمًا بقيمــة اإ�شــمية مقدارهــا دولر اأمريكــي واحــد لل�شــهم 

ــدار قدرهــا 564,451 دولر اأمريكــي. ــهم الواحــد، مبجمــوع عــلوة اإ�ش ــدار بقيمــة )0.14( دولر اأمريكــي لل�ش وعــلوة اإ�ش

27. توزيعات أرباح نقدية
قــررت الهيئــة العامــة للبنــك يف اجتماعهــا املنعقــد بتاريــخ 17 ني�شــان 2016 املوافقــة علــى اقــرتاح جمل�ــس الإدارة بتوزيــع اأربــاح نقديــة بقيمــة 

0.05 دولر اأمريكــي لــكل �شــهم باجمــايل مبلــغ 3.750.000 دولر اأمريكــي. 

28. االحتياطيات
احتياطي اإجباري	 

وفقــًا لقانــون امل�شــارف يقتطــع مــا ن�شــبته 10% مــن الأربــاح ال�شافيــة �شــنويًا تخ�ش�ــس حل�شــاب الحتياطــي الإجبــاري ول يجــوز وقــف هـــذا 
القتطاع قبل اأن يبلغ جمموع املبالغ املتجمعة لهذا احل�شــاب ما يعادل راأ�شــمال البنك. ل يجوز توزيع الحتياطي الإجباري على امل�شــاهمني 

اإل مبوافقة م�شــبقة من �شــلطة النقد الفل�شطينية.
احتياطي خماطر م�سرفية عامة	 

ميثــل هــذا البنــد قيمــة اإحتياطــي املخاطــر الــذي مت اقتطاعــه وفقــًا لتعليمــات �شــلطة النقــد الفل�شــطينية رقــم )2015/6( بن�شــبة 1.5% مــن 
الت�شــهيلت الئتمانيــة املبا�شــرة بعــد طــرح خم�ش�ــس تــدين الت�شــهيلت الئتمانيــة والأربــاح املعلقــة و0.5% مــن الت�شــهيلت الئتمانيــة غري 
املبا�شــرة. وفقــًا لتعميــم �شــلطة النقــد الفل�شــطينية رقــم )2013/53(، ل يتــم تكويــن اإحتياطــي خماطــر م�شرفيــة عامــة مقابــل الت�شــهيلت 
الئتمانية املبا�شــرة املمنوحة للموؤ�ش�شــات ال�شغرية واملتو�شــطة يف حال انطبقت عليها ال�شــروط الواردة يف التعميم. ل يجوز ا�شــتخدام اأي 

جــزء مــن هــذا الإحتياطــي اأو تخفي�شــه علــى اأي وجه اإل مبوافقة م�شــبقة من �شــلطة النقد الفل�شــطينية.
احتياطي التقلبات الدورية	 

ميثــل هــذا البنــد قيمــة احتياطــي املخاطــر الــذي يتــم اقتطاعــه وفقــًا لتعليمــات �شــلطة النقــد الفل�شــطينية رقــم )2015/6( بن�شــبة 15% مــن 
الأرباح ال�شنوية ال�شافية بعد ال�شرائب لتدعيم راأ�شمال امل�شرف وملواجهة املخاطر املحيطة بالعمل امل�شريف. ل يجوز ا�شتخدام اأي جزء 
من احتياطي التقلبات الدورية اأو تخفي�شه على اأي وجه اإل مبوافقة م�شبقة من �شلطة النقد الفل�شطينية. ل يجوز وقف هـذا القتطاع قبل 

اأن يبلــغ جممــوع املبالــغ املتجمعــة لهذا احل�شــاب مــا يعادل 20% من راأ�شــمال البنك.
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18. موجودات أخرى 
ي�شمل هذا البند ما يلي:

20162015
دولر اأمريكيدولر اأمريكي

18.524.43210.449.454�شيكات املقا�شة

14.710.9708.691.846فوائد م�شتحقة وغري مقبو�شة

1.255.1551.100.745م�شاريف مدفوعة مقدمًا

364.509-موجودات اآلت ملكيتها للبنك وفاء لديون م�شتحقة *

260.570165.675قرطا�شية ومطبوعات

1.778.368825.424اأخرى

36.529.49521.597.653

نتيجًة   2012 للبنك خلل عام  اآلت ملكيتها  اأرا�شي مدينة بيت حلم،  اأر�س رقم )53( من حو�س رقم )28046( من  البند قطعة  *  ميثل هذا 
للإندماج مع البنك العربي الفل�شطيني لل�شتثمار. مت بيع هذه الأر�س خلل عام 2016 ونتج عنها قيد اأرباح مببلغ 35,180 دولر اأمريكي .

29, الفوائد الدائنة
ي�شمل هذا البند الفوائد الدائنة على احل�شابات التالية:

20162015
دولر اأمريكيدولر اأمريكي

اأفراد
1,841,7992,103,362ح�شابات جارية مدينة

7,410,2466,771,511قرو�س وكمبيالت

9,252,0458,874,873

�سركات
3,085,4791,938,407ح�شابات جارية مدينة

9,962,6597,139,244قرو�س وكمبيالت

13,048,1389,077,651

10,666,7445,799,851احلكومة والقطاع العام

32,966,92723,752,375

488,5481,496,866اأر�شدة لدى بنوك وموؤ�ش�شات م�شرفية 

2,470,3162,145,689�شندات دين

35,925,79127,394,930

30, الفوائد المدينة
20162015ي�شمل هذا البند ما يلي:

دولر اأمريكيدولر اأمريكي
فوائد على ودائع العملء:

295,294126,863ح�شابات جارية وحتت الطلب

44,40639,649ودائع التوفري 

9,228,3027,508,050ودائع لأجل وخا�شعة لإ�شعار

915,774987,327تاأمينات نقدية

616,048406,540فوائد على الأموال املقرت�شة

20,27826,569فوائد موؤ�ش�شات �شمان القرو�س

1,141,883537,993فوائد على ودائع بنوك وموؤ�ش�شات م�شرفية

12,261,9859,632,991

31, صافي إيرادات العموالت
20162015

دولر اأمريكيدولر اأمريكي
عمولت دائنة

2,680,4992,704,686ت�شهيلت ائتمانية مبا�شرة

721,509836,112ت�شهيلت ائتمانية غري مبا�شرة

491,315510,406�شيكات مرجتعة ومعادة وموؤجلة

535,793550,232حوالت

513,998396,568اإدارة ح�شاب

188,489146,106عمولة اإيداع نقدي

798,482328,744خدمات م�شرفية متفرقة

5,930,0855,472,854

)905,913()959,008(عمولت مدينة

4,971,0774,566,941
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32, أرباح موجودات مالية

20162015
دولر اأمريكيدولر اأمريكي

962,747635,650عوائد توزيعات اأ�شهم

)173,790(558,292اأرباح )خ�شائر( موجودات مالية بالقيمة العادلة من خلل قائمة الدخل

)91,231()380,500(خ�شائر بيع موجودات مالية بالكلفة املطفاأة

1,140,539370,629

33, نفقات الموظفين

20162015
دولر اأمريكيدولر اأمريكي

7,503,7826,182,454رواتب ومنافع وعلوات املوظفني

1,243,1931,012,311�شريبة القيمة امل�شافة على الرواتب

640,443477,653خم�ش�س تعوي�س نهاية اخلدمة

485,042426,161م�شاهمة البنك يف �شندوق الإدخار*

258,841236,910تاأمني �شحي

75,21855,947�شفر وانتقال

74,52948,354م�شاريف تدريب

111,53894,485اأخرى

10,392,5868,534,275

*  ي�شاهم البنك بن�شبة 10% من الراتب الأ�شا�شي للموظف وي�شاهم املوظف بن�شبة 5% من راتبه الأ�شا�شي ل�شندوق الإدخار،
 يظهر ر�شيد �شندوق الإدخار �شمن بند ودائع العملء،
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34. مصاريف تشغيلية أخرى

20162015
دولر اأمريكيدولر اأمريكي

1,672,8701,236,291ر�شوم ورخ�س وا�شرتاكات

1,312,3491,303,305م�شاريف دعاية واإعلن

1,173,411910,891ر�شوم موؤ�ش�شة �شمان الودائع

979,770839,729اإيجارات

552,015227,939اأتعاب مهنية وا�شت�شارية

527,842504,524�شيانة 

347,386343,361قرطا�شية ومطبوعات

344,421407,110تاأمينات

315,064282,938مياه وكهرباء وتدفئة

293,507188,002موا�شلت وم�شاريف �شيارات

200,000171,125نفقات اأع�شاء جمل�س الإدارة

203,824160,469تربعات*

160,548163,240بريد وبرق وهاتف
135,70987,891ر�شوم تاأمني قرو�س الرهن العقاري

88,176165,470م�شاريف نقل النقد

51,62744,664�شيافة 

51,38723,987�شريبة الأملك

7,8979,199م�شاريف اجتماعات الهيئة العامة

121,510106,526اأخرى 

8,539,3137,176,661

*  يقــوم البنــك بتقــدمي التربعــات يف املجــالت الجتماعيــة والريا�شيــة وغريهــا مــن املجــالت وذلــك �شمن �شيا�شــة البنك لبناء اأوا�شــر الثقة بني 
لبنــات املجتمــع املختلفــة. بلغــت ن�شــبة التربعــات مــن �شــايف ربــح ال�شــنة 2.75% لعــام 2016 مقابــل 2.95% لعــام 2015.

35. الحصة األساسية والمخفضة للسهم من ربح السنة

20162015
دولر اأمريكي

7,402,2405,441,591ربح ال�شنة
�شـهم

75,000,00074,723,850املعدل املرجح لعدد الأ�شهم املكتتب بها
دولر اأمريكي

0,0990,073احل�شة الأ�شا�شية واملخف�شة لل�شهم من ربح ال�شنة
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36. النقد وما في حكمه

20162015
دولر اأمريكيدولر اأمريكي

142,398,520103,824,507نقد واأر�شدة لدى �شلطة النقد الفل�شطينية 

179,389,489209,032,329ي�شاف: اأر�شدة لدى بنوك وموؤ�ش�شات م�شرفية ت�شتحق خلل ثلثة اأ�شهر 

)112,153,720()144,578,237(ينزل: ودائع البنوك واملوؤ�ش�شات امل�شرفية التي ت�شتحق خلل ثلثة اأ�شهر

)6,725,719()6,596,088(اأر�شدة مقيدة ال�شحب لدى بنوك وموؤ�ش�شات م�شرفية

)48,443,952()56,144,297(متطلبات الحتياطي الإلزامي النقدي

114,469,387145,533,445

37. المعامالت مع جهات ذات العالقة
يعتــرب البنــك امل�شــاهمني الرئي�شــيني والإدارة العليــا و�شــركات لهــم فيهــا ن�شيــب رئي�شــي مــن امللكيــة كجهــات ذات علقــة وذلــك وفقــًا لتعليمــات �شــلطة 

ــي متــت مــع هــذه اجلهــات ذات العلقــة: ــون الأول 2016 واملعامــلت الت ــدة يف 31 كان ــي الأر�ش النقــد رقــم )2014/06(. كمــا يل

20162015
دولر اأمريكيدولر اأمريكيطبيعة العالقة 

بنود داخل قائمة املركز املايل املوحد:
18,401,90515,127,365جمل�س الإدارة والإدارة التنفيذية ت�شهيلت ائتمانية مبا�شرة

41,869,26248,077,010جمل�س الإدارة والإدارة التنفيذية ودائع 
3,152,7733,107,472جمل�س الإدارة والإدارة التنفيذية تاأمينات نقدية

142,085238,062جمل�س الإدارة والإدارة التنفيذية ذمم دائنة
4,512-م�شاهمون رئي�شيونمطلوبات اأخرى

عنا�سر قائمة الدخل املوحدة:
1,046,7311,089,049جمل�س الإدارة والإدارة التنفيذية فوائد وعمولت دائنة

736,076630,634جمل�س الإدارة والإدارة التنفيذية فوائد وعمولت مدينة
450,464233,821م�شاهمون رئي�شيون و�شركات لهم ن�شيب فيهام�شاريف دعاية واإعلن

603,262407,911م�شاهمون رئي�شيون و�شركات لهم ن�شيب فيهاتاأمينات
160,548163,240م�شاهمون رئي�شيون و�شركات لهم ن�شيب فيهابريد وبرق وهاتف

بنود خار	 قائمة املركز املايل:
8,548,4757,298,206جمل�س الإدارة والإدارة التنفيذية اعتمادات وكفالت

2,961,6223,812,842جمل�س الإدارة والإدارة التنفيذية �شقوف ائتمانية غري م�شتغلة

ت�شــكل الت�شــهيلت الئتمانيــة املبا�شــرة املمنوحــة جلهــات ذات علقــة كمــا يف 31 كانــون الأول 2016 و2015 مــا ن�شــبته 3.54% و%3.76، 	 
على التوايل من �شايف الت�شــهيلت الئتمانية املبا�شــرة. علمًا باأن ت�شــهيلت جهات ذات علقة متثل ت�شــهيلت ممنوحة لأع�شاء جمل�ــس 

الدارة والإدارة التنفيذية اأو بكفالتهم.
ت�شــكل الت�شــهيلت الئتمانيــة املبا�شــرة املمنوحــة جلهــات ذات علقــة كمــا يف 31 كانــون الأول 2016 و2015 مــا ن�شــبته 22.95% و%18.5، 	 

علــى التــوايل مــن قاعــدة راأ�شــمال البنك.
ترتاوح اأ�شعار الفائدة على الت�شهيلت ما بني 3.80% اإىل %7.5.	 
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فيما يلي ملخ�س ملنافع )رواتب ومكافاآت ومنافع اأخرى( الإدارة العليا:

20162015
دولر اأمريكيدولر اأمريكي

1,294,5561,219,323ح�شة الإدارة العليا من الرواتب وامل�شاريف املتعلقة بها

114,238111,097ح�شة الإدارة العليا من م�شروف تعوي�س نهاية اخلدمة

200,000171,125نفقات جمل�س الإدارة

38. قياس القيمة العادلة 
ميثــل اجلــدول التــايل الت�شل�شــل الهرمــي لقيا�ــس القيمــة العادلــة ملوجــودات ومطلوبــات البنــك. فيمــا يلــي الإف�شاحــات الكميــة لقيا�ــس القيمــة العادلــة 

والت�شل�شــل الهرمــي للموجــودات كمــا يف 31 كانــون الأول 2016 و2015:

قيا�س القيمة العادلة باإ�ستخدام

املجموع
اأ�شعار التداول يف ا�شواق 
مالية ن�شطة )امل�شتوى 

الأول(

معطيات جوهرية 
ميكن ملحظتها
)امل�شتوى الثاين(

معطيات جوهرية ل 
ميكن ملحظتها
)امل�شتوى الثالث(

دولر اأمريكيدولر اأمريكيدولر اأمريكيدولر اأمريكيتاريخ القيا�س
موجودات مالية بالقيمة العادلة: 

موجودات مالية بالقيمة العادلة من  
خلل قائمة الدخل )اإي�شاح 9(:

--31610,869610,869 كانون الأول 2016مدرجة - بور�شة فل�شطني
موجودات مالية بالقيمة العادلة من
--خلل الدخل ال�شامل )اإي�شاح 11(:

--3111,558,95611,558,956 كانون الأول 2016مدرجة - بور�شة فل�شطني

--31939,859939,859 كانون الأول 2016مدرجة - اأ�شواق اأجنبية

261,571--31261,571 كانون الأول 2016غري مدرجة

قيا�س القيمة العادلة باإ�ستخدام

املجموع
اأ�شعار التداول يف ا�شواق 
مالية ن�شطة )امل�شتوى 

الأول(

معطيات جوهرية 
ميكن ملحظتها
)امل�شتوى الثاين(

معطيات جوهرية ل 
ميكن ملحظتها
)امل�شتوى الثالث(

دولر اأمريكيدولر اأمريكيدولر اأمريكيدولر اأمريكيتاريخ القيا�س
موجودات مالية بالقيمة العادلة: 

موجودات مالية بالقيمة العادلة من  
خلل قائمة الدخل )اإي�شاح 9(:

--311,680,2491,680,249 كانون الأول 2015مدرجة - بور�شة فل�شطني

--31376,100376,100 كانون الأول 2015مدرجة - اأ�شواق اأجنبية
موجودات مالية بالقيمة العادلة من
خلل الدخل ال�شامل )اإي�شاح 11(:

--3111,325,84011,325,840 كانون الأول 2015مدرجة - بور�شة فل�شطني

--31982,511982,511 كانون الأول 2015مدرجة - اأ�شواق اأجنبية

236,570--31236,570 كانون الأول 2015غري مدرجة
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القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية 
ميثل اجلدول التايل مقارنة للقيم الدفرتية والقيم العادلة للأدوات املالية كما يف 31 كانون الأول 2016 و2015:

القيمة العادلةالقيمة الدفرتية
2016201520162015

دولر اأمريكيدولر اأمريكيدولر اأمريكيدولر اأمريكي
موجودات مالية

142,398,520103,824,507142,398,520103,824,507نقد واأر�شدة لدى �شلطة النقد الفل�شطينية
185,889,489214,032,329185,889,489214,032,329اأر�شدة لدى بنوك وموؤ�ش�شات م�شرفية

610,8692,056,349610,8692,056,349موجودات مالية بالقيمة العادلة من خلل قائمة الدخل
519,317,318401,781,262519,317,318401,781,262ت�شهيلت ائتمانية مبا�شرة

موجودات مالية بالقيمة العادلة من خلل قائمة الدخل 
12,760,38612,544,92112,760,38612,544,921ال�شامل

موجودات مالية بالكلفة املطفاأة:
10,621,01438,640,26910,621,01437,067,564�شندات دين مدرجة

7,980,0007,480,0007,980,0007,480,000�شندات دين غري مدرجة
-20,771,881-20,771,881اأذونات الدفع احلكومية

35,013,77019,966,72435,013,77019,966,724موجودات مالية اأخرى
935,363,247800,326,361935,363,247798,753,656جمموع املوجودات

مطلوبات مالية
144,578,237112,153,720144,578,237112,153,720ودائع بنوك وموؤ�ش�شات م�شرفية

585,284,232471,385,262585,284,232471,385,262ودائع العملء
70,679,96667,221,63770,679,96667,221,637تاأمينات نقدية
47,422,46965,408,45147,422,46965,408,451اأموال مقرت�شة

9,270,7479,349,2869,270,7479,349,286مطلوبات مالية اأخرى
857,235,651725,518,356857,235,651725,518,356جمموع املطلوبات

مت اإظهــار القيــم العادلــة للموجــودات واملطلوبــات املاليــة وفقــًا للقيــم التــي ميكــن اأن تتــم بهــا عمليــات التبــادل بــني جهــات معنية بذلك، با�شــتثناء 	 
عمليــات البيع الإجباريــة اأو الت�شفية.

اإن القيــم العادلــة للنقــد والأر�شــدة لــدى �شــلطة النقــد الفل�شــطينية والر�شــدة لــدى البنــوك واملوؤ�ش�شــات امل�شرفيــة واملوجــودات املاليــة الأخــرى 	 
وودائــع البنــوك واملوؤ�ش�شــات امل�شرفيــة وودائــع العمــلء والتاأمينــات النقديــة واملطلوبــات املالية الأخرى هي مقاربة ب�شــكل كبــري لقيمها الدفرتية 

وذلــك لكــون تلــك الأدوات ذات فــرتات �شــداد اأو حت�شيــل ق�شــرية الأجل.
مت حتديد القيمة العادلة للموجودات املالية بالقيمة العادلة التي لها اأ�شعار �شوقية وفقًا لأ�شعار تداولها يف تاريخ القوائم املالية.	 
مت اإظهــار الأمــوال املقرت�شــة واملوجــودات املاليــة بالكلفــة املطفــاأة بطريقــة خ�شم التدفقات النقدية املتوقعة با�شــتخدام اأ�شــعار الفوائد ال�شــائدة 	 

يف ال�شواق املالية.
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39, التركز في الموجودات والمطلوبات 

2016
املجموعاأخرىاأمريكااأوروباالأردنداخل فل�شطني
دولر اأمريكيدولر اأمريكيدولر اأمريكيدولر اأمريكيدولر اأمريكيدولر اأمريكي

نقد واأر�شدة لدى �شلطة النقد 
142,398,520---142,398,520الفل�شطينية

اأر�شدة لدى بنوك وموؤ�ش�شات 
40,252,23725,298,338114,743,5724,795,294800,048185,889,489م�شرفية

موجودات مالية بالقيمة العادلة 
610,869----610,869من خلل قائمة الدخل

519,317,318---519,236,24281,076ت�شهيلت ائتمانية مبا�شرة
موجودات مالية بالقيمة العادلة 
12,760,386--11,820,527939,859من خلل قائمة الدخل ال�شامل

39,372,895---28,751,88110,621,014موجودات مالية بالكلفة املطفاأة
3,642,817----3,642,817ا�شتثمار يف �شركة حليفة

10,545,904----10,545,904عقارات واآلت ومعدات
4,510,772----4,510,772م�شاريع حتت التنفيذ

881,474----881,474موجودات غري ملمو�شة
628,925----628,925موجودات �شريبية موؤجلة

36,529,495-36,301,235216,17512,085موجودات اأخرى

799,581,40337,156,462114,755,6574,795,294800,048957,088,864جمموع املوجودات
979,314144,578,237-61,972,9099,412,19872,213,816ودائع بنوك وموؤ�ش�شات م�شرفية

585,284,232----585,284,232ودائع العملء
70,679,966----70,679,966تاأمينات نقدية
47,422,469----47,422,469اأموال مقرت�شة

2,695,005----2,695,005خم�ش�س تعوي�س نهاية اخلدمة
1,994,870----1,994,870خم�ش�شات ال�شرائب

11,938,522----11,938,522مطلوبات اأخرى
979,314864,593,301-781,987,9739,412,19872,213,816جمموع املطلوبات
75,000,000----75,000,000راأ�س املال املدفوع 

564,451----564,451علوة ا�شدار
2,696,181----2,696,181احتياطي اإجباري

8,270,205----8,270,205احتياطي خماطر م�شرفية عامة

3,552,436---3,552,436احتياطي التقلبات الدورية

)3,956,033(----)3,956,033(احتياطي القيمة العادلة
6,368,323----6,368,323اأرباح مدورة

92,495,563----92,495,563�شايف حقوق امللكية
979,314957,088,864-874,483,5369,412,19872,213,816جمموع املطلوبات وحقوق امللكية

بنود خار	 قائمة املركز املايل املوحدة:
44,487,337----44,487,337كفالت

13,436,202----13,436,202اإعتمادات
2,024,513----2,024,513�شحوبات وبوال�س مقبولة ومكفولة
�شقوف ت�شهيلت ائتمانية مبا�شرة 

36,140,945----36,140,945غري م�شتغلة

96,088,997----96,088,997
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2015
املجموعاأخرىاأمريكااأوروباالأردنداخل فل�شطني
دولر اأمريكيدولر اأمريكيدولر اأمريكيدولر اأمريكيدولر اأمريكيدولر اأمريكي

نقد واأر�شدة لدى �شلطة النقد 
103,824,507----103,824,507الفل�شطينية

اأر�شدة لدى بنوك وموؤ�ش�شات 
14,954,53978,704,031112,284,4312,421,9275,667,401214,032,329م�شرفية

موجودات مالية بالقيمة العادلة 
69,129306,9712,056,349--1,680,249من خلل قائمة الدخل

401,781,262---401,544,026237,236ت�شهيلت ائتمانية مبا�شرة
موجودات مالية بالقيمة العادلة 
12,544,921---11,562,410982,511من خلل قائمة الدخل ال�شامل

18,438,43446,120,269-7,480,00013,441,8886,759,947موجودات مالية بالكلفة املطفاأة
3,471,541----3,471,541ا�شتثمار يف �شركة حليفة

11,109,869----11,109,869عقارات واآلت ومعدات
3,021,284----3,021,284م�شاريع حتت التنفيذ

208,547----208,547موجودات غري ملمو�شة
500,000----500,000موجودات �شريبية موؤجلة

367,27121,597,653-20,671,173540,36718,842موجودات اأخرى

580,028,14593,906,033119,063,2202,491,05624,780,077820,268,531جمموع املوجودات
1,151,730112,153,720-10,929,35921,156,55978,916,072ودائع بنوك وموؤ�ش�شات م�شرفية

471,385,262----471,385,262ودائع العملء
67,221,637----67,221,637تاأمينات نقدية
65,408,451----65,408,451اأموال مقرت�شة

2,175,907----2,175,907خم�ش�س تعوي�س نهاية اخلدمة
1,069,682----1,069,682خم�ش�شات ال�شرائب

11,034,794---10,914,083120,711مطلوبات اأخرى
1,151,730730,449,453-629,104,38121,277,27078,916,072جمموع املطلوبات
75,000,000----75,000,000راأ�س املال املدفوع 

564,451----564,451علوة ا�شدار
1,955,957----1,955,957احتياطي اإجباري

6,496,858----6,496,858احتياطي خماطر م�شرفية عامة
2,442,100----2,442,100احتياطي التقلبات الدورية

)2,980,278(----)2,980,278(احتياطي القيمة العادلة
6,339,990----6,339,990اأرباح مدورة

89,819,078----89,819,078�شايف حقوق امللكية
1,151,730820,268,531-718,923,45921,277,27078,916,072جمموع املطلوبات وحقوق امللكية

بنود خار	 قائمة املركز املايل املوحدة:
50,468,039---50,267,539200,500كفالت

10,731,155----10,731,155اإعتمادات
2,656,385----2,656,385�شحوبات وبوال�س مقبولة ومكفولة
�شقوف ت�شهيلت ائتمانية مبا�شرة 

30,172,308----30,172,308غري م�شتغلة

93,827,387200,500---94,027,887

ANNUAL REPORT 2016
التقرير السنوي



40. إدارة المخاطر  
ت�شــرف جلنــة اإدارة املخاطــر املكونــة مــن اأع�شــاء مــن جمل�ــس الإدارة والإدارة التنفيذيــة علــى و�شــع الإطــار العــام لإدارة املخاطــر للبنــك، والتــي 
تهدف اإىل قيا�س ومراقبة و�شبط خماطر الئتمان والت�شغيل وال�شوق واأية خماطر اأخرى ميكن اأن يتعر�س لها البنك م�شتقبًل. يعمل البنك على 

تطويــر اإدارة املخاطــر مــن حيث الربامج واأنظمة القيا�ــس وال�شبط والرقابة .
تتلخ�س املخاطر مبا يلي:

أواًل: مخاطر االئتمان 
خماطــر الئتمــان هــي املخاطــر التــي قــد تنجــم عــن تخلــف اأو عجــز الطرف الآخر لــلأداة املالية عن الوفــاء بالتزاماته جتاه البنــك مما يوؤدي اإىل 
حدوث خ�شائر. يعمل البنك على اإدارة خماطر الئتمان من خلل و�شع �شقوف ملبالغ الت�شهيلت الئتمانية املبا�شرة )فرد اأو موؤ�ش�شة( وجمموع 
القرو�س والديون املمنوحة لكل قطاع وكل منطقة جغرافية. كذلك يعمل البنك على مراقبة خماطر الئتمان ويعمل باإ�شتمرار على تقييم الو�شع 

الئتماين للعملء، اإ�شافة اإىل ح�شول البنك على �شمانات منا�شبة من العملء.

1.  التعر�سات ملخاطر االئتمان

20162015
دولر اأمريكيدولر اأمريكي

بنود داخل قائمة املركز املايل املوحدة
87,335,03254,081,631اأر�شدة لدى �شلطة النقد الفل�شطينية

185,889,489214,032,329اأر�شدة لدى بنوك وموؤ�ش�شات م�شرفية

519,317,318401,781,262ت�شهيلت ائتمانية مبا�شرة

39,372,89546,120,269موجودات مالية بالكلفة املطفاأة

35,013,77019,966,724موجودات اأخرى

866,928,504735,982,215
بنود خار	 قائمة املركز املايل املوحدة

44,487,33750,468,039كفالت

13,436,20210,731,155اإعتمادات 

2,024,5132,656,385�شحوبات وبوال�س مقبولة ومكفولة

36,140,94530,172,308�شقوف ت�شهيلت ائتمانية مبا�شرة غري م�شتغلة

96,088,99794,027,887

963,017,501830,010,102

111شركة البنك الوطني المساهمة العامة المحدودة



2,  التعر�سات االئتمانية ح�سب درجة املخاطر
تتوزع التعر�شات الئتمانية ح�شب درجة املخاطر وفق اجلدول التايل:

املجموعاحلكومة والقطاع العامال�سركاتالقرو�س العقاريةالأفراد31 كانون الأول 2016
دولر اأمريكيدولر اأمريكيدولر اأمريكيدولر اأمريكيدولر اأمريكي

13,949,78432,756,15240,967,060175,799,609263,472,605متدنية املخاطر

217,023,094-92,056,955-124,966,139مقبولة املخاطر

35,857,277-16,076,497-19,780,780حتت املراقبة

غري عاملة:
729,534-20,379-709,155دون امل�شتوى

2,654,419-1,145,280-1,509,139م�شكوك فيها

3,958,498-419,138-3,539,360هالكة

164,454,35732,756,152150,685,309175,799,609523,695,427املجموع

)822,147(-)76,938(-)745,209(فوائد معلقة

)3,555,962(-)523,309(-)3,032,653(خم�ش�س تدين الت�شهيلت 

160,676,49532,756,152150,085,062175,799,609519,317,318

املجموعاحلكومة والقطاع العامال�سركاتالقرو�س العقاريةالأفراد31 كانون الأول 2015
دولر اأمريكيدولر اأمريكيدولر اأمريكيدولر اأمريكيدولر اأمريكي

19,984,09125,937,89920,956,063106,089,700172,967,753متدنية املخاطر

211,499,749-92,801,082-118,698,667مقبولة املخاطر

14,365,038-569,046-13,795,992حتت املراقبة

غري عاملة:
2,089,499-1,499,095-590,404دون امل�شتوى

453,053-293,140-159,913م�شكوك فيها

4,588,189-205,942-4,382,247هالكة

157,611,31425,937,899116,324,368106,089,700405,963,281املجموع

)1,452,281(-)61,882(-)1,390,399(فوائد معلقة

)2,729,738(-)236,337(-)2,493,401(خم�ش�س تدين الت�شهيلت 

153,727,51425,937,899116,026,149106,089,700401,781,262

ANNUAL REPORT 2016
التقرير السنوي



3, فيما يلي توزيع القيمة العادلة لل�سمانات املقدمة مقابل الت�سهيالت:

املجموعال�سركاتالأفراد31 كانون الأول 2016
دولر اأمريكيدولر اأمريكيدولر اأمريكي

ال�سمانات مقابل:
11,321,1878,629,21019,950,397متدنية املخاطر

111,452,11171,134,446182,586,557مقبولة املخاطر 
غري عاملة:

548,394-548,394دون امل�شتوى
1,907,3958,5271,915,922م�شكوك فيها

296,039908,9401,204,979هالكة
125,525,12680,681,123206,206,249املجموع

منها:
11,321,1878,629,21019,950,397تاأمينات نقدية

82,215,28247,891,134130,106,416عقارية
5,141,5275,737,35410,878,881اأ�شهم متداولة

24,893,07218,423,42543,316,497�شيارات واآليات
1,954,058-1,954,058معادن ثمينة

125,525,12680,681,123206,206,249

املجموعال�سركاتالأفراد31 كانون الأول 2015
دولر اأمريكيدولر اأمريكيدولر اأمريكي

ال�سمانات مقابل:
15,690,7666,583,09422,273,860متدنية املخاطر

80,088,76760,582,877140,671,644مقبولة املخاطر 
غري عاملة:

366,9301,488,7301,855,660دون امل�شتوى
215,930-215,930م�شكوك فيها

612,361202,621814,982هالكة
96,974,75468,857,322165,832,076املجموع

منها:
13,647,8296,583,09420,230,923تاأمينات نقدية

55,880,53345,370,039101,250,572عقارية
3,819,0997,269,41811,088,517اأ�شهم متداولة

21,584,3569,634,77131,219,127�شيارات واآليات
2,042,937-2,042,937معادن ثمينة

96,97475468,857,322165,832,076
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4, فيما يلي الرتكز يف التعر�سات االئتمانية ح�سب التوزيع اجلغرايف:

اإجمايلاأخرىاأمريكااأوروبادول عربيةداخل فل�سطني
دولر اأمريكيدولر اأمريكيدولر اأمريكيدولر اأمريكيدولر اأمريكيدولر اأمريكي

87,335,032----87,335,032اأر�شدة لدى �شلطة النقد الفل�شطينية

185,889,489-40,252,23726,098,386114,743,5724,795,294اأر�شدة لدى بنوك وموؤ�ش�شات م�شرفية

519,317,318---519,236,24281,076ت�شهيلت ائتمانية مبا�شرة

39,372,895---28,751,88110,621,014موجودات مالية بالكلفة املطفاأة

35,013,770--34,785,510216,17512,085املوجودات الأخرى

866,928,504-710,360,90237,016,651114,755,6574,795,294املجموع كما يف 31 كانون الأول 2016

497,100,440100,489,923119,063,2202,421,92716,906,705735,982,215املجموع كما يف 31 كانون الأول 2015

بنود خارج قائمة املركز املايل املوحدة:
44,487,337----44,487,337كفالت

13,436,202----13,436,202اعتمادات 

2,024,513----2,024,513�شحوبات وبوال�س مقبولة ومكفولة
�شقوف ت�شهيلت ائتمانية مبا�شرة غري 

36,140,945----36,140,945م�شتغلة

96,088,997----96,088,997املجموع كما يف 31 كانون الأول 2016

94,027,887---93,827,387200,500املجموع كما يف 31 كانون الأول 2015

5, فيما يلي الرتكز يف التعر�سات االئتمانية ح�سب القطاع االإقت�سادي:

اإجمايل اأفرادزراعةعقاراتجتارةمايلقطاع عام
دولر اأمريكيدولر اأمريكيدولر اأمريكيدولر اأمريكيدولر اأمريكيدولر اأمريكيدولر اأمريكي

اأر�شدة لدى �شلطة النقد 
87,335,032----87,335,032-الفل�شطينية

اأر�شدة لدى بنوك وموؤ�ش�شات 
185,889,489----185,889,489-م�شرفية

144,063,24932,756,1526,021,813160,676,495519,317,318-175,799,609ت�شهيلت ائتمانية مبا�شرة
39,372,895----39,372,895-موجودات مالية بالكلفة املطفاأة

35,013,770----35,013,770-املوجودات الأخرى 
31175,799,609347,611,186144,063,24932,756,1526,021,813160,676,495866,928,504 كانون الأول 2016
31106,089,700334,200,953159,364,79727,813,6422,060,391106,452,732735,982,215 كانون الأول 2015
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ثانيًا: مخاطر السوق   
تن�شــاأ خماطر ال�شــوق عن التقلبات يف اأ�شــعار الفوائد واأ�شــعار �شرف العملت واأ�شــعار الأ�شــهم. يقوم جمل�ــس الإدارة بو�شع حدود لقيمة املخاطر 

املقبولة ويتم مراقبة ذلك من قبل اإدارة البنك ب�شكل دوري.

1. خماطر اأ�سعار الفائدة
تنجــم خماطــر اأ�شــعار الفائــدة عــن احتمــال تاأثــري التغــريات يف اأ�شــعار الفائــدة علــى قيمــة الأدوات املاليــة، يتعر�ــس البنــك ملخاطر اأ�شــعار الفائدة 
نتيجــة لعــدم توافــق اأو لوجــود فجــوة يف مبالــغ املوجــودات واملطلوبــات ح�شــب الآجــال الزمنيــة املتعــددة اأو اإعــادة مراجعــة اأ�شــعار الفوائــد يف فــرتة 
زمنيــة معينــة ويقــوم البنــك بــاإدارة هــذه املخاطــر عــن طريــق مراجعــة اأ�شــعار الفوائــد علــى املوجــودات واملطلوبــات مــن خــلل ا�شــرتاتيجية اإدارة 

املخاطر.
يتــم مراجعــة اأ�شــعار الفوائــد علــى املوجــودات واملطلوبــات ب�شــكل دوري كمــا يتم متابعة كلفة الأمــوال الفعلية واتخاذ القرارات املنا�شــبة بخ�شو�س 

الت�شــعري ا�شــتنادًا للأ�شــعار ال�شــائدة.
اإن اأثر النق�س املتوقع يف اأ�شعار الفائدة م�شاٍو ومعاك�س لأثر الزيادة املبينة اأدناه:

20162015

الزيادة ب�سعر الفائدةالعملة
 )نقطة مئوية(

ح�سا�سية اإيراد الفائدة 
)قائمة الدخل املوحدة(

الزيادة ب�سعر الفائدة 
)نقطة مئوية(

ح�سا�سية اإيراد الفائدة 
)قائمة الدخل املوحدة(

)108,069(+10)107,390(+10دولر اأمريكي

)6,366(+10)28,638(+10�شيقل اإ�شرائيلي

13,269+7,08510+10دينار اأردين

23,829+13,18110+10عملت اخرى
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فجوة اإعادة ت�سعري الفائدة

فجوة اإعادة ت�سعري الفائـــــدة31 كانون الأول 2016

من �سهرقل من �سهر
اإىل 3 �سهور

من 3 �سهور
اإىل 6 �سهور

من 6 �سهور
حتى �سنة 

مـن �سنة
 حتى 

3�سنوات

اأكرث من 
3 �سنوات

عنا�سر
املجمـوعبدون فـائدة

دولر اأمريكيدولر اأمريكيدولر اأمريكيدولر اأمريكيدولر اأمريكيدولر اأمريكيدولر اأمريكيدولر اأمريكي
موجودات 

نقد واأر�شدة لدى �شلطة النقد 
121,482,525142,398,520----20,915,995-الفل�شطينية

اأر�شدة لدى بنوك وموؤ�ش�شات 
68,549,619185,889,489---32,040,82478,799,0466,500,000م�شرفية

موجودات مالية بالقيمة 
العادلة من خلل قائمة 

الدخل
------610,869610,869

519,317,318-72,954,23028,602,754100,146,40873,323,705137,548,194106,742,027ت�شهيلت ائتمانية مبا�شرة 
موجودات مالية بالقيمة 
العادلة من خلل قائمة 

الدخل ال�شامل
------12,760,38612,760,386

موجودات مالية بالكلفة 
39,372,895-10,621,0147,000,000-3,689,6575,427,99112,634,233املطفاأة

3,642,8173,642,817------ا�شتثمار يف �شركة حليفة
10,545,90410,545,904------عقارات واآلت ومعدات

4,510,7724,510,772------م�شاريع حتت التنفيذ
881,474881,474------موجودات غري ملمو�شة

628,925628,925------موجودات �شريبية موؤجلة
36,529,49536,529,495------موجودات اأخرى

108,684,711133,745,786119,280,64173,323,705148,169,208113,742,027260,142,786957,088,864جمموع املوجودات

مطلوبات 
ودائع بنوك وموؤ�ش�شات 

1,006,142144,578,237----72,213,81671,358,279م�شرفية

117,215,44739,989,63189,960,16070,926,89618,437,1343,986,089244,768,875585,284,232ودائع العملء
21,005,56570,679,966-23,869,68425,804,717---تاأمينات نقدية
47,422,469-2,351,0704,500,0004,000,00017,000,00019,571,399-اأموال مقرت�شة

خم�ش�س تعوي�س نهاية 
2,695,0052,695,005------اخلدمة

1,994,8701,994,870------خم�ش�شات ال�شرائب
11,938,52211,938,522------مطلوبات اخرى

189,429,263113,698,98094,460,16098,796,58061,241,85123,557,488283,408,979864,593,301جمموع املطلوبات

حقوق امللكية
75,000,00075,000,000------راأ�س املال املدفوع 

564,451564,451------علوة ا�شدار
2,696,1812,696,181------احتياطي اإجباري

احتياطي خماطر م�شرفية 
8,270,2058,270,205------عامة

3,552,4363,552,436------احتياطي التقلبات الدورية
)3,956,033()3,956,033(------احتياطي القيمة العادلة

6,368,3236,368,323------اأرباح مدورة 
92,495,56392,495,563------�سايف حقوق امللكية

جمموع املطلوبات وحقوق 
189,429,263113,698,98094,460,16098,796,58061,241,85123,557,488375,904,542957,088,864امللكية

-)115,761,756(86,927,35790,184,539)25,472,875(20,046,80624,820,481)80,744,552(فجوة اإعادة ت�شعري الفائدة 
--25,577,217115,761,756)61,350,140()35,877,265()60,697,746()80,744,552(الفجوة الرتاكمية
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فجوة اإعادة ت�سعري الفائـــــدة31 كانون الأول 2015

من �سهرقل من �سهر
اإىل 3 �سهور

من 3 �سهور
اإىل 6 �سهور

من 6 �سهور
حتى �سنة 

مـن �سنة
 حتى 

3�سنوات

اأكرث من 
3 �سنوات

عنا�سر
املجمـوعبدون فـائدة

دولر اأمريكيدولر اأمريكيدولر اأمريكيدولر اأمريكيدولر اأمريكيدولر اأمريكيدولر اأمريكيدولر اأمريكي
موجودات 

نقد واأر�شدة لدى �شلطة النقد 
103,824,507103,824,507------الفل�شطينية

اأر�شدة لدى بنوك وموؤ�ش�شات 
67,783,746214,032,329---120,126,42721,122,1565,000,000م�شرفية

موجودات مالية بالقيمة 
العادلة من خلل قائمة 

الدخل
------2,056,3492,056,349

401,781,262-38,230,98628,447,60036,245,109117,672,99794,737,54186,447,029ت�شهيلت ائتمانية مبا�شرة 
موجودات مالية بالقيمة 
العادلة من خلل قائمة 

الدخل ال�شامل
------12,544,92112,544,921

موجودات مالية بالكلفة 
46,120,269-2,820,8746,751,6401,757,9311,015,79833,774,026-املطفاأة

3,471,5413,471,541------ا�شتثمار يف �شركة حليفة
11,109,86911,109,869------عقارات واآلت ومعدات

3,021,2843,021,284------م�شاريع حتت التنفيذ
208,547208,547------موجودات غري ملمو�شة

500,000500,000------موجودات �شريبية موؤجلة
21,597,65321,597,653------موجودات اأخرى

158,357,41352,390,63047,996,749119,430,92895,753,339120,221,055226,118,417820,268,531جمموع املوجودات

مطلوبات 
ودائع بنوك وموؤ�ش�شات 

1,155,993112,153,720----83,324,52327,673,204م�شرفية

185,051,452471,385,262-86,644,78842,693,05763,296,61676,293,87817,405,471ودائع العملء
13,148,35767,221,637-27,613,69419,167,484--7,292,102تاأمينات نقدية
65,408,451--10,500,00054,908,451---اأموال مقرت�شة

خم�ش�س تعوي�س نهاية 
2,175,9072,175,907------اخلدمة

1,069,6821,069,682------خم�ش�شات ال�شرائب
11,034,79411,034,794------مطلوبات اخرى

213,636,185730,449,453-177,261,41370,366,26163,296,616114,407,57291,481,406جمموع املطلوبات

حقوق امللكية
75,000,00075,000,000------راأ�س املال املدفوع 

564,451564,451------علوة ا�شدار
1,955,9571,955,957------احتياطي اإجباري

احتياطي خماطر م�شرفية 
6,496,8586,496,858------عامة

2,442,1002,442,100------احتياطي التقلبات الدورية
)2,980,278()2,980,278(------احتياطي القيمة العادلة

6,339,9906,339,990------اأرباح مدورة 
89,819,07889,819,078------�شايف حقوق امللكية

جمموع املطلوبات وحقوق 
303,455,263820,268,531-177,261,41370,366,26163,296,616114,407,57291,481,406امللكية

-)77,336,846(5,023,3564,271,933120,221,055)15,299,867()17,975,631()18,904,000(فجوة اإعادة ت�شعري الفائدة 
--77,336,846)42,884,209()47,156,142()52,179,498()36,879,631()18,904,000(الفجوة الرتاكمية
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2, خماطر التغري يف اأ�سعار االأ�سهم   
تنتــج خماطــر اأ�شــعار الأ�شــهم عــن التغــري يف القيمــة العادلــة لل�شــتثمارات يف الأ�شــهم، اإن اأثــر النق�ــس املتوقــع يف اأ�شــعار الأ�شــهم م�شــاٍو ومعاك�ــس 

لأثر الزيــادة املبينة اأدناه،

20162015

الأثر على قائمة الزيادة يف املوؤ�سر
الدخل املوحدة

الأثر على 
الأثر على قائمة الزيادة يف املوؤ�سر حقوق امللكية

الدخل املوحدة
الأثر على 

حقوق امللكية
دولر اأمريكيدولر اأمريكيدولر اأمريكيدولر اأمريكيدولر اأمريكي)%(املوؤ�سر

168,0251,132,584+61,0871,155,89610+10بور�شة فل�شطني
37,61098,251+93,98610-+10اأ�شواق مالية اأجنبية
23,657-+26,15710-+10حمافظ ا�شتثمارية

3, خماطر العمالت   
خماطــر العمــلت الأجنبيــة هــي خماطــر تغــري قيمــة الأدوات املاليــة نتيجــة التغــري يف اأ�شــعار العمــلت الأجنبيــة، يعتــرب الــدولر الأمريكــي عملــة 
الأ�شا�ــس للبنــك، يقــوم جمل�ــس الإدارة بتحديــد العمــلت املقبــول اأخــذ مراكــز بهــا وو�شــع حــدود للمركــز املــايل لــكل عملــة لــدى البنك �شــنويًا، يتم 
مراقبــة مركــز العمــلت الأجنبيــة ب�شــكل يومــي بحيــث يتــم التحقق من عدم وجود اأية جتاوزات يف هذه املراكــز قد توؤدي اإىل حتمل البنك ملخاطر 

اأعلــى مــن امل�شــتوى املقبــول، كمــا يتــم اإتبــاع ا�شــرتاتيجيات للتحــوط وللتاأكــد من الحتفــاظ مبركز العمــلت الأجنبية �شمن احلــدود املعتمدة،
اإن �شــعر �شرف الدينار الأردين مربوط ب�شــعر ثابت مع الدولر الأمريكي وبالتايل فاإن اأثر خماطر التغري يف �شــعر الدينار الأردين غري جوهري 

على القوائم املالية للبنك،

اإن اأثر النق�س املتوقع يف اأ�شعار ال�شرف م�شاٍو ومعاك�س لأثر الزيادة املبينة اأدناه:

20162015
الزيادة يف �سعر 

�سرف العملة
الأثر على قائمة
 الدخل املوحدة

الزيادة يف �سعر 
�سرف العملة

الأثر على قائمة
 الدخل املوحدة

دولر اأمريكي)%(دولر اأمريكي)%(العملة
6,839,948+5,089,90710+10�شيقل اإ�شرائيلي

)1,666,681(+627,73910+10عملت اأخرى
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فيما يلي صافي مراكز العمالت األجنبية لدى البنك:

اإجمايلعمالت اأخرى�سيقل اإ�سرائيليدينار اأردين
دولر اأمريكيدولر اأمريكيدولر اأمريكيدولر اأمريكي31 كانون الأول 2016

املوجودات
19,046,05854,819,79726,496,915100,362,770نقد واأر�شدة لدى �شلطة النقد
اأر�شدة لدى بنوك وموؤ�ش�شات 

23,550,20434,949,06464,566,745123,066,013م�شرفية

95,548,875173,925,6834,322,970273,797,528ت�شهيلت ائتمانية مبا�شرة

22,998,427-10,621,01312,377,414موجودات مالية بالكلفة املطفاأة

5,151,98723,039,980177,97228,369,939موجودات اأخرى

153,918,137299,111,93895,564,602548,594,677جمموع املوجودات

املطلوبات
30,641,87554,069,53921,663,165106,374,579ودائع بنوك وموؤ�ش�شات م�شرفية

131,548,357175,391,98864,899,610371,839,955ودائع العملء

4,208,68116,518,7672,485,51923,212,967تاأمينات نقدية

2,246,1522,232,578238,9214,717,651مطلوبات اأخرى

168,645,065248,212,87289,287,215506,145,152جمموع املطلوبات

�سايف الرتكز داخل قائمة املركز 
50,899,0666,277,38742,449,525)14,726,928(املايل املوحدة

التزامات حمتملة خار	 قائمة 
1,368,16011,366,32011,628,96824,363,448املركز املايل املوحدة

اإجمايلعمالت اأخرى�سيقل اإ�سرائيليدينار اأردين31 كانون الأول 2015
دولر اأمريكيدولر اأمريكيدولر اأمريكيدولر اأمريكي

120,174,752266,080,49935,764,820422,020,071اإجمايل املوجودات 

138,223,227197,681,01352,431,633388,335,873اإجمايل املطلوبات 
�سايف الرتكز داخل قائمة املركز 

33,684,198)16,666,813(68,399,486)18,048,475(املايل املوحدة

التزامات حمتملة خار	 قائمة 
1,444,1237,803,20913,892,76823,140,100املركز املايل املوحدة
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ثالثًا: خماطر ال�سيولة   
تتمثــل خماطــر ال�شــيولة يف عــدم قــدرة البنــك علــى توفــري التمويل الــلزم لتاأدية التزاماته يف تواريخ ا�شــتحقاقها، ولتجنب هذه املخاطــر تقوم الإدارة 
بتنويع م�شادر التمويل واإدارة املوجودات واملطلوبات وموائمة اآجالها والحتفاظ بر�شيد كاف من النقد وما يف حكمه والأوراق املالية القابلة للتداول،
تهــدف �شيا�شــة اإدارة ال�شــيولة يف البنــك اإىل تعظيــم اإمكانيــة احل�شــول علــى ال�شــيولة باأقــل التكاليــف املمكنــة، ومن خلل اإدارة ال�شــيولة ي�شــعى البنك 

اإىل احلفاظ على م�شادر متويل م�شــتقرة ميكن العتماد عليها ومبعدل تكلفة منا�شــب،
يتم قيا�ــس ورقابة واإدارة ال�شــيولة على اأ�شا�ــس الظروف الطبيعية والطارئة، وي�شــمل ذلك ا�شــتخدام حتليل اآجال ال�شــتحقاق للموجودات واملطلوبات 

والن�شب املالية املختلفة،
يلخ�س اجلدول اأدناه توزيع املطلوبات )غري املخ�شومة( على اأ�شا�س الفرتة املتبقية لل�شتحقاق التعاقدي بتاريخ القوائم املالية املوحدة:

من �سهر اإىلاأقل من �سهر
 3 �سهور 

من 3 �سهور
اإىل 6 �سهور

من 6 �سهور
حتى �سنة

مـن �سنة
 حتى

 3 �سنوات
اأكرث من
 3 �سنوات

بــدون 
املجمـوعا�ستحقـاق

دولر اأمريكيدولر اأمريكيدولر اأمريكيدولر اأمريكيدولر اأمريكيدولر اأمريكيدولر اأمريكيدولر اأمريكي31 كانون الأول 2016
املطلوبات:

ودائع بنوك وموؤ�ش�شات 
144,578,237-----73,219,95871,358,279م�شرفية

588,575,254-365,235,48439,989,63189,960,16070,926,89618,437,1344,025,949ودائع العملء

71,077,383--21,402,98223,869,68425,804,717--تاأمينات نقدية

48,084,309-2,351,0704,591,0244,000,00017,352,67419,789,541-اأموال مقرت�شة
خم�ش�س تعوي�س نهاية 

2,695,0052,695,005------اخلدمة

1,994,870---1,994,870---خم�ش�شات ال�شرائب

11,938,522--2,667,775-1,739,4273,478,8834,052,437مطلوبات اأخرى

440,194,869117,177,863120,006,603100,791,45064,262,30023,815,4902,695,005868,943,580جمموع املطلوبات

257,550,083151,469,640122,315,79676,443,705151,918,110113,742,02798,360,470971,799,831جمموع املوجودات

من �سهر اإىلاأقل من �سهر
 3 �سهور 

من 3 �سهور
اإىل 6 �سهور

من 6 �سهور
حتى �سنة

مـن �سنة
 حتى 3 
�سنوات

اأكرث من
 3 �سنوات

بــدون 
املجمـوعا�ستحقـاق

دولر اأمريكيدولر اأمريكيدولر اأمريكيدولر اأمريكيدولر اأمريكيدولر اأمريكيدولر اأمريكيدولر اأمريكي31 كانون الأول 2015
املطلوبات:

ودائع بنوك وموؤ�ش�شات 
112,153,720-----84,480,51627,673,204م�شرفية

473,183,865---233,843,28342,775,597130,689,42965,875,556ودائع العملء

67,635,231--27,693,77419,500,998-7,292,10213,148,357تاأمينات نقدية

67,653,870-1,054,90064,351,3182,247,652---اأموال مقرت�شة
خم�ش�س تعوي�س نهاية 

2,175,9072,175,907------اخلدمة

1,069,6821,069,682------خم�ش�شات ال�شرائب

4,650,38111,034,794----3,098,4463,285,967مطلوبات اأخرى

328,714,34786,883,125130,689,42994,624,23083,852,3162,247,6527,895,970734,907,069جمموع املطلوبات

287,365,23661,536,40749,462,360120,318,47396,464,925121,114,47290,102,443826,364,316جمموع املوجودات
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41. معلومات عن قطاعات أعمال البنك 
اأ.معلومات عن اأن�سطة البنك:

لأغرا�س اإدارية مت توزيع اأن�شطة البنك اإىل ثلثة قطاعات اأعمال رئي�شية:
ح�سابات االأفراد: ي�شمل متابعة ودائع العملء الأفراد ومنحهم القرو�س والديون والبطاقات الئتمانية وخدمات اأخرى.

ح�س��ابات ال�س��ركات واملوؤ�س�س��ات: ي�شــمل متابعــة الودائــع والت�شــهيلت الئتمانيــة واخلدمــات امل�شرفية الأخــرى اخلا�شة بالعملء من ال�شــركات 
واملوؤ�ش�شات.

اخلزينة: ي�شمل هذا القطاع تقدمي خدمات التداول واخلزينة واإدارة اأموال البنك وال�شتثمارات.

فيما يلي معلومات قطاعات الأعمال موزعة ح�شب الأن�شطة:

املجموع
خدمات 

م�سرفية 
خدمات م�سرفية 

20162015اأخرىاخلزينةلل�سركات

دولر اأمريكيدولر اأمريكيدولر اأمريكيدولر اأمريكيدولر اأمريكيدولر اأمريكي
9,539,50315,681,3806,869,97013,954,57846,045,43136,037,423اإجمايل الإيرادات

)364,839()1,743,646(--)1,403,716()339,930(�شايف خم�ش�س تدين الت�شهيلت

9,929,1485,289,2675,347,58710,134,29030,700,29224,868,659نتائج قطاع الأعمال

)17,461,765()20,606,080(م�شاريف غري موزعة

10,094,2127,406,894ربح ال�شنة قبل ال�شرائب

)1,965,303()2,691,972(م�شروف ال�شرائب

7,402,2405,441,591ربح ال�شنة

معلومات اأخرى
193,432,647150,085,062381,032,159232,538,996957,088,864820,268,531اإجمايل موجودات القطاع

220,646,496435,317,702192,000,70616,628,397864,593,301730,449,453اإجمايل مطلوبات القطاع

3,642,8173,471,541ا�شتثمار يف �شركة حليفة

3,278,4963,340,814م�شاريف راأ�شمالية

1,674,1811,750,829ا�شتهلكات واإطفاءات

ب.معلومات التوزيع اجلغرايف
فيما يلي توزيع اإيرادات وموجودات البنك وم�شاريفه الراأ�شمالية ح�شب القطاع اجلغرايف:

املجموع    دويلحملي
201620152016201520162015

دولر اأمريكيدولر اأمريكيدولر اأمريكيدولر اأمريكيدولر اأمريكيدولر اأمريكي
43,910,33533,149,1042,135,0962,888,31946,045,43136,037,423اإجمايل الإيرادات

799,581,403580,028,145157,507,961240,240,386957,088,864820,268,531جمموع املوجودات

3,278,4963,340,814--3,278,4963,340,814امل�شروفات الراأ�شمالية
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42, تحليل استحقاقات الموجودات والمطلوبات 
31 كانون االأول 2016

يبني اجلدول التايل حتليل املوجودات واملطلوبات وفقًا للفرتة املتوقعة ل�شرتدادها اأو ت�شويتها:

من �سهراأقل من �سهر
اإىل 3 �سهور

من 3 �سهور
اإىل 6 �سهور

من 6 �سهور
حتى �سنة 

مـن �سنة
 حتى 3 �سنوات

اأكرث من 
3 �سنوات

املجمـوعبدون ا�ستحقاق
دولر اأمريكيدولر اأمريكيدولر اأمريكيدولر اأمريكيدولر اأمريكيدولر اأمريكيدولر اأمريكيدولر اأمريكي

موجودات 
نقد واأر�شدة لدى �شلطة 

56,144,297142,398,520----65,338,22820,915,995النقد الفل�شطينية
اأر�شدة لدى بنوك 

6,596,088185,889,489---93,994,35578,799,0466,500,000وموؤ�ش�شات م�شرفية
موجودات مالية بالقيمة 
العادلة من خلل قائمة 

الدخل
------610,869610,869

519,317,318-72,954,23028,602,754100,146,40873,323,705137,548,194106,742,027ت�شهيلت ائتمانية مبا�شرة 
موجودات مالية بالقيمة 
العادلة من خلل قائمة 

الدخل ال�شامل
------12,760,38612,760,386

موجودات مالية بالكلفة 
39,372,895-10,621,0147,000,000-3,689,6575,427,99112,634,233املطفاأة

ا�شتثمارات يف �شركة 
3,642,8173,642,817------حليفة

10,545,90410,545,904------عقارات واآلت ومعدات
4,510,7724,510,772------م�شاريع حتت التنفيذ

881,474881,474------موجودات غري ملمو�شة
628,925628,925------موجودات �شريبية موؤجلة

2,038,93836,529,495---18,524,43214,710,9701,255,155موجودات اأخرى
254,500,902148,456,756120,535,79673,323,705148,169,208113,742,02798,360,470957,088,864جمموع املوجودات

مطلوبات 
ودائع بنوك وموؤ�ش�شات 

144,578,237-----73,219,95871,358,279م�شرفية

585,284,232-361,984,32239,989,63189,960,16070,926,89618,437,1343,986,089ودائع العملء
70,679,966--21,005,56523,869,68425,804,717--تاأمينات نقدية
47,422,469-2,351,0704,500,0004,000,00017,000,00019,571,399-اأموال مقرت�شة

خم�ش�س تعوي�س نهاية 
2,695,0052,695,005------اخلدمة

1,994,8701,994,870------خم�ش�شات ال�شرائب
6,720,21211,938,522----1,739,4273,478,883مطلوبات اخرى

436,943,707117,177,863115,465,72598,796,58061,241,85123,557,48811,410,087864,593,301جمموع املطلوبات

حقوق امللكية
75,000,00075,000,000------راأ�س املال املدفوع 

564,451564,451------علوة ا�شدار
2,696,1812,696,181------احتياطي اإجباري

احتياطي خماطر 
8,270,2058,270,205------م�شرفية عامة

3,552,4363,552,436------احتياطي التقلبات الدورية
)3,956,033()3,956,033(------احتياطي القيمة العادلة

6,368,3236,368,323------اأرباح مدورة
92,495,56392,495,563------�سايف حقوق امللكية

جمموع املطلوبات وحقوق 
436,943,707117,177,863115,465,72598,796,58061,241,85123,557,488103,905,650957,088,864امللكية

-)5,545,180(86,927,35790,184,539)25,472,875(31,278,8935,070,071)182,442,805(فجوة ال�شتحقاق 
--5,545,180)84,639,359()171,566,716()146,093,841()151,163,912()182,442,805(الفجوة الرتاكمية
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31 كانون االأول 2015
يبني اجلدول التايل حتليل املوجودات واملطلوبات وفقًا للفرتة املتوقعة ل�شرتدادها اأو ت�شويتها:

من �سهراأقل من �سهر
اإىل 3 �سهور

من 3 �سهور
اإىل 6 �سهور

من 6 �سهور
حتى �سنة 

مـن �سنة
 حتى 3 �سنوات

اأكرث من 
3 �سنوات

املجمـوعبدون ا�ستحقاق
دولر اأمريكيدولر اأمريكيدولر اأمريكيدولر اأمريكيدولر اأمريكيدولر اأمريكيدولر اأمريكيدولر اأمريكي

موجودات 
نقد واأر�شدة لدى �شلطة 

48,443,952103,824,507-----55,380,555النقد الفل�شطينية
اأر�شدة لدى بنوك 

6,725,719214,032,329---181,184,45421,122,1565,000,000وموؤ�ش�شات م�شرفية
موجودات مالية بالقيمة 
العادلة من خلل قائمة 

الدخل
------2,056,3492,056,349

401,781,262-38,230,98628,447,60036,245,109117,672,99794,737,54186,447,029ت�شهيلت ائتمانية مبا�شرة 
موجودات مالية بالقيمة 
العادلة من خلل قائمة 

الدخل ال�شامل
------12,544,92112,544,921

موجودات مالية بالكلفة 
46,120,269-2,820,8746,751,6401,757,9311,015,79833,774,026-املطفاأة

3,471,5413,471,541------ا�شتثمارات يف �شركة حليفة
11,109,86911,109,869------عقارات واآلت ومعدات

3,021,2843,021,284------م�شاريع حتت التنفيذ
208,547208,547------موجودات غري ملمو�شة

500,000500,000------موجودات �شريبية موؤجلة
1,355,60821,597,653---10,449,4548,691,8461,100,745موجودات اأخرى

285,245,44961,082,47649,097,494119,430,92895,753,339120,221,05589,437,790820,268,531جمموع املوجودات

مطلوبات 
ودائع بنوك وموؤ�ش�شات 

112,153,720-----84,480,51627,673,204م�شرفية

471,385,262---232,954,42942,613,004130,192,66965,625,160ودائع العملء
67,221,637--27,613,69419,167,484-7,292,10213,148,357تاأمينات نقدية
65,408,451-1,043,31162,142,1902,222,950---اأموال مقرت�شة

خم�ش�س تعوي�س نهاية 
2,175,9072,175,907------اخلدمة

1,069,6821,069,682------خم�ش�شات ال�شرائب
4,650,38111,034,794----3,098,4463,285,967مطلوبات اخرى

327,825,49386,720,532130,192,66994,282,16581,309,6742,222,9507,895,970730,449,453جمموع املطلوبات

حقوق امللكية
75,000,00075,000,000------راأ�س املال املدفوع 

564,451564,451------علوة ا�شدار
1,955,9571,955,957------احتياطي اإجباري

احتياطي خماطر م�شرفية 
6,496,8586,496,858------عامة

2,442,1002,442,100------احتياطي التقلبات الدورية
)2,980,278()2,980,278(------احتياطي القيمة العادلة

6,339,9906,339,990------اأرباح مدورة
89,819,07889,819,078------�سايف حقوق امللكية

جمموع املطلوبات وحقوق 
327,825,49386,720,532130,192,66994,282,16581,309,6742,222,95097,715,048820,268,531امللكية

-)8,277,258(25,148,76314,443,665117,998,105)81,095,175()25,638,056()42,580,044(فجوة ال�شتحقاق 
--8,277,258)109,720,847()124,164,512()149,313,275()68,218,100()42,580,044(الفجوة الرتاكمية
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43. السياسات التطورية للبنك 
انطلقــًا مــن اخلطــة ال�شــرتاتيجية للبنــك وحر�شــًا مــن البنــك علــى تلبية احتياجــات العملء البنكيــة وخدمتهم ب�شــورة متكاملة قام البنك بالتو�شــع 

يف العديــد مــن القطاعــات اجلديــدة خلدمــة هــذا الهدف حيث اأن اأبرز ما تت�شمنه اخلطة ال�شــرتاجتية للبنك الأمور التالية:
بناء �شبكة فروع تغطي كافة املناطق يف ال�شفة الغربية.	 
تطويــر منتجــات جديــدة غــري تقليديــة تلبــي حاجــات العمــلء البنكيــة املتعــددة فيمــا يتعلق بالإقرا�ــس وال�شــتثمار يف جميع القطاعــات البنكية ) 	 

اأفراد، �شــركات، م�شــاريع �شغرية، اخلزينة، وال�شــركات ال�شغرية واملتو�شطة(.
حت�شني الإجراءات املتبعة خلدمة العملء بال�شرعة والكفاءة التي تعك�س روؤية البنك واأهدافه.	 
بناء ذراع ا�شتثماري خا�س بالبنك يقوم باإدارة ال�شتثمارات ل�شالح العملء والبنك.	 
بناء وتطوير �شراكات ا�شرتاتيجية مع املوؤ�ش�شات وال�شركات املالية.	 
تطوير وتدريب طاقم متخ�ش�س يف الأمور البنكية املتعددة من الطاقم الب�شري يف البنك.	 
تطوير وحت�شني الأنظمة البنكية التكنولوجية التي تخدم العملء عن بعد ب�شهولة وي�شر و�شرعة.	 

44. إدارة رأس المال 
اإن الهــدف الرئي�شــي مــن اإدارة راأ�شــمال البنــك هــو احلفــاظ علــى ن�شــب راأ�شــمال ملئمــة ب�شــكل يدعــم ن�شــاط البنــك وُيعظــم حقــوق امل�شــاهمني. يقوم 
البنــك بــاإدارة هيكلــة راأ�ــس املــال واإجــراء التعديــلت اللزمــة عليهــا يف �شــوء تغــريات الظــروف الإقت�شادية وطبيعة العمــل. مل يقم البنــك باإجراء اأية 
تعديلت على الأهداف وال�شيا�شــات والإجراءات املتعلقة بهيكلة راأ�ــس املال خلل ال�شــنة احلالية وال�شــنة ال�شــابقة، با�شــتثناء قيام البنك بزيادة راأ�س 

املــال املدفــوع مببلــغ 4.031.794 دولر اأمريكــي خــلل عــام 2015. 

يتــم احت�شــاب ن�شــبة كفايــة راأ�ــس املــال وفقــًا لتعليمــات �شــلطة النقــد الفل�شــطينية رقــم )2015/6( امل�شــتندة ملقــررات بــازل. وفيمــا يلــي ن�شــبة كفايــة 
راأ�ــس املال لل�شنة:

20162015

ن�سبتهاملبلغ
اإىل املوجودات

ن�سبته
اإىل املوجودات 

املرجحة باملخاطر
ن�سبتهاملبلغ

اإىل املوجودات
ن�سبته

اإىل املوجودات 
املرجحة باملخاطر

%%دولر اأمريكي%%دولر اأمريكي

80,178,2308,3814,3681,746,8849,9717,51راأ�س املال التنظيمي

80,756,4228,4414,4683,443,07710,1717,87راأ�س املال الأ�شا�شي
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45. إرتباطات والتزامات محتملة
على البنك بتاريخ القوائم املالية التزامات حمتمل اأن تطراأ مقابل ما يلي:

20162015

دولر اأمريكيدولر اأمريكي
44,487,33750,468,039كفالت

13,436,20210,731,155اإعتمادات م�شتندية

2,024,5132,656,385�شحوبات وبوال�س مقبولة ومكفولة

36,140,94530,172,308�شقوف ت�شهيلت ائتمانية مبا�شرة غري م�شتغلة

96,088,99794,027,887

بلغــت العقــود الآجلــة لبيــع و�شــراء العمــلت للعمــلء القائمــة كمــا يف 31 كانــون الأول 2016 مبلــغ 38,481,291 دولر اأمريكــي، ول يتــم 
الإف�شــاح عنهــا �شمــن الرتباطــات واللتزامــات املحتملــة نظــرًا لقيــام البنــك بتغطيــة خماطر هذه العقود عــرب اإبرام عقود مقابلــة لها لدى بنوك 
اأخــرى، بالإ�شافــة اإىل قيامــه بحجــز تاأمينــات نقديــة بن�شــبة 5% اإىل 10% مــن كل عقــد لتغطيــة اأيــة انحرافــات قــد حتــدث يف الأ�شــعار اأو عــدم 

التــزام العميــل بالعقد.

46. القضايا المقامة على البنك
بلغــت قيمــة الق�شايــا املقامــة علــى البنــك وذلــك �شمــن الن�شــاط الطبيعــي مبلــغ 116,627 دولر اأمريكــي ومبلــغ 78,206 دولر اأمريكــي كمــا 
يف 31 كانــون الأول 2016 و2015، علــى التــوايل. يف تقديــر اإدارة البنــك وامل�شت�شــار القانــوين للبنــك فاإنــه لــن يرتتــب علــى البنــك اأيــة اإلتزامــات 

لقــاء هذه الق�شايا.

47. تركز المخاطر في المنطقة الجغرافية
ميار�س البنك اأن�شطته يف فل�شطني. اإن عدم ا�شتقرار الو�شع ال�شيا�شي والقت�شادي يف املنطقة يزيد من خطر ممار�شة البنك لأن�شطته وقد 

يوؤثر �شلبًا على اأدائه.
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االختالف بين البيانات المالية النهائية عن البيانات المالية األولية
ل يوجد اأية اختلفات جوهرية بني البيانات املالية النهائية واملعتمدة من قبل �شلطة النقد وبني البيانات الأولية. 
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