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بسم اهلل الرحمن الرحيم
السيدات والسادة مساهمي البنك الوطني المحترمين،

السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته،

باألصالــة عــن نفســي وباإلنابــة عــن زمالئــي أعضــاء مجلــس اإلدارة، يطيــب لــي أن ارحــب بكــم فــي االجتمــاع الســنوي 
لهيئتكم العامة، ويشــرفني ان أقدم لكم التقرير الســنوي عن الســنة المالية المنتهية 2014 والذي نســتعرض فيه 
اهم انجازات مصرفكم للعام الماضي، العام االســتثنائي الذي اســتطعنا خالله تحقيق انجازات وصلت إلى مســتوى 
اقليمــي باإلضافــة الــى اعتمــاد مجلســكم توجهــات اســتراتيجية جديــدة  شــكلت خطــوات هامــة تحســب لمصرفكــم.

تفاهــم  مذكــرة  علــى  بالتوقيــع  والمتمثــل  الجديــد  اإلســتراتيجي  توجهنــا  الماضــي  العــام  خــالل   الالفــت  كان 
معنــا  إندماجــه  عليــه  ليترتــب  فلســطين،  فــي  والتزاماتــه  أصولــه  علــى  لالســتحواذ  األردنــي  اإلتحــاد  بنــك  مــع 
ــاب  ــالل اكتت ــن خ ــهما م ــون س ــا 25 ملي ــوع، فطرحن ــال المدف ــن رأس الم ــبة 10% م ــد بنس ــتراتيجي جدي ــريك اس كش
ثانــوي عــام لمســاهمي البنــك وتمــت تغطيتــه بنســبة كبيــرة بلغــت 83% ليصبــح رأس مــال البنــك المدفــوع 
70.9 مليــون دوالر وليــؤول مــا تبقــى مــن اســهم غيــر مكتتــب بهــا لصالــح بنــك اإلتحــاد األردنــي ســدادا للقيمــة 
المــال.    رأس  حجــم  حيــث  مــن  فلســطيني  بنــك  أكبــر  ثانــي  بذلــك  ولنصبــح  االســتحواذ  عمليــة  علــى  المترتبــة 

كلمة رئيس مجلس اإلدارة
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األخوات واألخوة الكرام،

كان العام املا�سي هو االأ�سواأ على االقت�ساد الفل�سطيني منذ خم�سة عقود،وذلك 

ب�سبب الو�سع ال�سيا�سي ال�سيئ واحلرب االأخرية على اأهلنا يف قطاع غزة االأمر 

الذي عمل على تعّميق االأزمة االقت�سادية. اإال اننا ورغم ذلك ا�ستطعنا مواجهة 

هذه التحديات الكبرية وطورنا ادائنا املايل ب�سكل ملفت، فتمكنا من احل�سول 

 CPI Financial موؤ�س�سة  من  فل�سطني  يف  منوا  االأ�سرع  البنك  جائزة  على 

 The Banker Middle East 100 العاملية وبت�سنيف املجلة التابعة لها

وذلك عن ادائنا املايل للعام 2013. ومل يقف االأمر عند هذا امل�ستوى فح�سب بل 

تعدى ذلك لي�سل منو وتطور ادائنا املايل اىل م�ستوى اإقليمي، لنحتل املركز االأول 

بني البنوك االأ�سرع منوا يف ال�سرق االأو�سط من حيث حجم منو اأ�سول ومطلوبات 

البنك بناًء على ت�سنيف املجلة ذاتها، وناف�سنا على هذا املركز م�سارف عربية 

كبرية  اجنازات  وهذه  الدوالرات،  مليارات  ع�سرات  موجوداتها  تتعدى  كبرية 

تتوج قائمة اجنازاتنا للعام املا�سي وتعد فخرا ملوؤ�س�ستنا امل�سرفية ب�سكل خا�ص 

ولالقت�ساد الوطني والأداء ال�سوق امل�سريف الفل�سطيني ب�سكل عام.

ومن املوؤ�س�سة نف�سها ح�سلنا اأي�سًا على جائزة اأف�سل اإدارة خزينة، هذه اخلدمة 

االآخذه بالتطور يف م�سرفنا والتي كان لها اأثرًا اإيجابيًا انعك�ص على اأرباح البنك 

2014. هذه االإجنازات جمتمعة زادت بدورها من عزمنا على موا�سلة  للعام 

التفوق والتميز وكان ذلك جليًا يف اأداءنا وموؤ�سرات النتائج املالية املتميزة التي 

اىل   2014 املنتهية  املالية  لل�سنة  املالية   النتائج  ت�سري  اإذ  ا�ستطعنا حتقيقها. 

حتقيقنا منوا يف موجوداتنا بلغت ن�سبته 28.4% لتبلغ 680 مليون دوالر بعد 

اأن كانت 530 مليون دوالر يف نهاية العام 2013، وا�ستطعنا اي�سا ان نزيد من 

بعد   2014 العام  نهاية  دوالر  مليون   414 �سجلت  التي  عمالئنا  ودائع  حجم 

ان كانت 303 مليون دوالر بنمو بلغت ن�سبته 37%. اأما حمفظة الت�سهيالت 

300 مليون دوالر بعد ان  31% لتبلغ  االئتمانية املبا�سرة فنمت اي�سا بن�سبة 

كانت 228 مليون دوالر نهاية العام 2013. وقد حقق م�سرفكم منوا ملحوظا 

يف �سايف اأرباحه بلغت ن�سبته 23.3% لتبلغ اأرباحنا 4.40 مليون دوالر للعام 

2014 بعد ان كانت 3.60 مليون دوالر.  

مساهمينا األعزاء، 

جتاري  بنك  اىل  وحتوله   ،2012 العام  نهاية  م�سرفكم  توجهات  تغيري  بعد 

�سامل، كان ال بد من تغيري النظام البنكي املوجود ملوائمته مع تطور اخلدمات 

تطورا  االأكرث   T24 البنكي  النظام  ب�سراء  فقمنا  نقدمها،  التي  امل�سرفية 

وتخ�س�سا على م�ستوى العامل واملعتمد من قبل بنوك عاملية كبرية ليتم تطبيقه 

البنوك  بني  االأنظمة  واأحدث  اأهم  احد  اىل  بذلك  ولن�ستند   2015 العام  يف 

الفل�سطينية. وذلك ل�سعينا احلثيث على تطوير اخلدمات امل�سرفية املقدمة اىل 

عمالئنا باأجود الطرق واأكرثها تطورا وابتكارا. 

وفيما يخ�ص املنتجات اجلديدة التي اأطلقها البنك العام املا�سي، كان الالفت 

هو جتديد عهدنا الذي قطعناه على اأنف�سنا باإدخال اأحدث اخلدمات امل�سرفية 

واأكرثها تطورا وابتكارا اىل ال�سوق امل�سريف الفل�سطيني لنكون اخليار الوطني 

واآمن ومواكب  يبحثون عن مزود خدمات مالية قوي  الذين  للفل�سطينيني  االأول 

للتطور واحلداثة، فانفردنا بني البنوك الفل�سطينية باإطالق اخلدمة امل�سرفية 

واأ�سهل اخلدمات  باأجود  الهاتف املحمول حر�سا منا على احاطة عمالئنا  عرب 

مبنية  مميزة  فريدة  منتجات  وطورنا  كما  وتطورا.  اأمانا  واأكرثها  امل�سرفية 

الفل�سطيني خلدمة  الفعلية ملختلف قطاعات و�سرائح املجتمع  على االحتياجات 

الأهلنا  �سكنية  قرو�سا  املا�سي  العام  بداية  فاأطلقنا  االأمثل  بالطريقة  جمتمعنا 

يف القد�ص ال�سريف انطالقا من اأهمية املدينة املقد�سة يف ق�سيتنا الفل�سطينية 

وللم�ساهمة بتمكني اأهلنا املقد�سيني. اأما فيما يخ�ص خدماتنا امل�سرفية فوا�سلنا 

واأطلقنا  العامل   م�ستوى  على  الو�سائل  واأف�سل  احدث  مع  وموائمتها  تطويرها 

خدمة حتويل االأموال ال�سريعة الو�سترين يونيون ومت اعتمادنا من خالل ال�سركة 

االأم كوكيل للخدمة. ونعد عمالئنا باال�ستمرار على هذا النهج تلبية لتطلعاتهم 

مب�سرف وطني ت�ساهي جودة خدماته اخلدمات امل�سرفية التي تقدمها البنوك 

العاملية.  

فرعنا  افتتاح  املا�سي  العام  خالل  ا�ستطعنا  واالنت�سار،  التو�سع  �سعيد  على  اأما 

االأول يف حمافظة القد�ص وبالتحديد يف مدينة الرام، لدفع احلركة االقت�سادية 

والتنموية يف املدينة وللو�سول اىل اأهلنا يف القد�ص ال�سريف الإحاطتهم باحللول 

امل�سرفية االأمثل التي تتنا�سب وو�سعهم االقت�سادي ال�سعب . فاأ�سبح يف جعبتنا 

8 فروع منت�سرة يف ال�سفة الغربية، و�سنعمل يف العام 2015 وباإذن اهلل على 
افتتاح 3 فروع جديدة لنتمكن من تغطية كافة املحافظات الرئي�سية يف ال�سفة 

الغربية. 

اآيات  باأ�سمى  وبا�سمكم  اإدارتكم  جمل�ص  اأع�ساء  وزمالئي  اأتقدم  اخلتام  ويف 

الدكتور  معايل  مبحافظها  ممثلة  الفل�سطينية  النقد  ل�سلطة  والتقدير  العرفان 

يبذلونها من  التي  وامل�سنية  امل�ستمرة  املميز على اجلهود  الوزير وطاقمه  جهاد 

اأجل النهو�ص بال�سوق امل�سريف الفل�سطيني. كما وانتهز هذه الفر�سة الأعرب عن 

ثقتهم  الكرام على  الوطني وعمالئنا  البنك  مل�ساهمي  وتقديري  �سكري  خال�ص 

الكبرية التي اأولوها مل�سرفنا، فالعامل الرئي�سي للمكانة التي و�سلنا اليها اليوم 

يعود اىل الدعم واملوؤازرة التي وجدناها منكم، وال ي�سعني اإال ان اأتوجه بال�سكر 

والعرفان لالإدارة التنفيذية  ولكافة العاملني يف هذه املوؤ�س�سة جلهودهم املخل�سة 

واملتفانية يف خدمة البنك وتطوره وازدهاره. 

وال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته

طالل ناصر الدين
رئيس مجلس اإلدارة
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عن البنك

التأسيس

كشـركة   2005-8-20 بتاريـخ  البنـك  تأسـيس   تـم 
رجـال  مـن  مسـاهمين  قبـل  مـن  عامـة  مسـاهمة 
تطويـر  بهـدف  الفلسـطينية  والشـركات  االعمـال 
االقتصـاد الفلسـطيني بشـكل عـام وتوفيـر الخدمـات 
المصرفيـة المتميـزة، حيـث تـم تأسـيس البنـك بـراس 
مال بلغ 30 مليون دوالر و تم اكتتاب مانسـبته %38 
لالكتتـاب  الفـرق  وطـرح  البنـك  مؤسسـي  قبـل  مـن 
العـام حيـث توزعـت االسـهم المتبقيـة علـى اكثـر من 

مسـاهم.  18,000

العالميـة  مسـار  شـركة  دخلـت   2012 العـام  فـي 
لالسـتثمار شـريكا اسـتراتيجيا جديـدا ليرتفـع رأس مـال 
البنـك علـى اثر ذلك إلى 40 مليـون دوالر. وفي نهاية 
العـام 2012 تـم اطالق البنـك الوطني بحلته وهويته 
بنـك  بيـن  مـا  االندمـاج  التفاقيـة  تطبيقـا  الجديدتيـن، 

العربـي  والبنـك  الصغيـرة  المشـاريع  لتمويـل  الرفـاه 
الفلسـطيني لالسـتثمار بـرأس مـال مدفـوع بلـغ 50 
مليـون دوالر ليشـكل بذلـك كيانا مصرفيـا وطنيا جديدا 
قويـا قـادرا علـى تغطيـة كافـة االحتياجـات المصرفية 
قطاعاتـه  بشـتى  الفلسـطيني  المجتمـع  لشـرائح 
لقطاعـي  المصرفيـة  الحلـول  وليقـدم  االقتصاديـة، 
البنـوك  خدمـات  الـى  باإلضافـة  والشـركات  األفـراد 

الصغيـرة. المشـاريع  وتمويـل  االسـتثمارية 

جديدا  �سهما  مليون   25  ،2014 العام  يف  الوطني  البنك  طرح 

مل�ساهميه من خالل اكتتاب ثانوي عام بهدف رفع راأ�ص مال البنك 

املدفوع اىل 75 مليون دوالر، مت تغطية ما يقارب 83% من االأ�سهم 

املكتتب بها، لي�سل راأ�ص مال البنك املدفوع اىل ما يقارب 71 مليون 

دوالر، لي�سبح ثاين اأكرب بنك فل�سطيني من حيث حجم راأ�ص املال. 

يبلغ  حيث  م�ساهميه  قاعدة  ناحية  من  االأكرب  الوطني   البنك  يعد 

عددهم 10,807 م�ساهم اإ�سافة اإىل جمل�ص اإدارة يتاألف من كربى 

ا�سرتاتيجية  جتمعهم  فل�سطني  يف  املعروفة  االقت�سادية  ال�سركات 

بني  متقدمة  مرتبة  اىل  البنك  الإي�سال  والروؤية  االأهداف  وا�سحة 

البنوك الفل�سطينية.

بحلته  انطالقته  الق�سرية على  الفرتة  الوطني رغم  البنك  ا�ستطاع 

وهويته اجلديدتني ان يح�سد جائزة البنك االأ�سرع منوا يف فل�سطني 

وذلك ح�سب   2013 للعام  املتميز  املايل  ادائه  2014 عن  العام  يف 

 CPI التابعة ملوؤ�س�سة Banker Middle East 100 ت�سنيف جملة

االأ�سرع  كالبنك  اأي�سا  بت�سنيفه  قامت  والتي  العاملية،    Financial
اأ�سوله  االأو�سط من حيث منو حجم  ال�سرق  بنوك  منوا على م�ستوى 

املوؤ�س�سة  من  يح�سل  ان  كذلك  الوطني  البنك  ا�ستطاع  ومطلوباته. 

نف�سها على جائزة اف�سل ادارة خزينة يف فل�سطني للعام 2014.

يطبق البنك الوطني املرخ�ص من قبل �سلطة النقد الفل�سطينية اأعلى 

وتّوج  وحملية،  عاملية  و�سيا�سيات  لقوانني  ويخ�سع  ال�سفافية  معايري 

التزام البنك بتطبيق اأعلى معايري النزاهة وال�سفافية بح�سوله على 

جائزة اأمان للنزاهة يف العام 2012. 

البنوك  بني  متقدمًا  مركزًا  يحتل  ان  الوطني  البنك  يرتئي  الروؤية: 

يف القطاع امل�سريف الفل�سطيني عن طريق تقدمي خدمات م�سرفية 

متميزة جلميع القطاعات االقت�سادية يف فل�سطني مع الرتكيز على 

القطاعات غري املخدومة بال�سكل االمثل.
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الشركات التابعة

ميتلك البنك الوطني ما ن�سبته 100% من »�سركة وطن لال�ستثمار 

امل�ساهمة اخل�سو�سية«، والتي �سمها البنك تنفيذا التفاقية االندماج 

العربي  والبنك  ال�سغرية  امل�ساريع  لتمويل  الرفاه  بنك  بني  ما 

الفل�سطيني لال�ستثمار، وبناء عليه مت تغيري ال�سفقة القانونية ل�سركة 

البنك العربي الفل�سطيني لال�ستثمار وا�سمها واأ�سبحت ملكًا بالكامل 

ن�ساط  باأي  ال�سركة  تقم  التاأ�سي�ص مل  ومنذ  اأنه  الوطني حيث  للبنك 

جتاري.

الخطة اإلستراتيجية للبنك:

تت�سم اخلطة االإ�سرتاتيجية للبنك الوطني بهويته املوؤ�س�سية اجلديدة 

البنك  بخدمات  للنهو�ص  طموحة  باأهداف   2017-2013 لالأعوام 

مبا يحقق ر�سى العمالء ويحقق للم�ساهمني اأرباحا جمزية.

 حيث تكمن أهداف الخطة اإلستراتيجية

للبنك الوطني باآلتي: 

• النهو�ص بجودة اخلدمات مبا يحقق ر�سى العمالء ب�سكل اأ�سا�سي. 	

• البنك 	 م�ساهمي  لطموحات  مر�ٍص  ربحية  م�ستوى  حتقيق 

بني  متقدم  موقع  يف  لي�سبح  التناف�سي  ترتيبه  الوطني،وتغيري 

البنوك الفل�سطينية. 

• و�سرعة 	 يرفع من جودة  البنكية مبا  واالإجراءات  االأنظمة  تطوير 

اخلدمات املقدمة للعمالء.

• تطوير ورفع كفاءة الكادر الب�سري العامل يف البنك،  ليتمكن من 	

تقدمي اخلدمة بال�سورة االأمثل.

• البنك 	 هوية  من  اإنطالقًا  االإجتماعية  بامل�سوؤولية  االإهتمام 

املوؤ�س�سية الوطنية. 

ولتحقيق أهداف الخطة اإلستراتيجية
يعمل البنك الوطني على: 

• االإنت�سار يف كافة حمافظات الوطن من خالل اإفتتاح فروع جديدة، 	

بناء �سبكة فروع ذكية والتوزيع املنظم لل�سرافات االآلية مبا يخدم 

عمالء البنك يف كافة املناطق.

• كافة 	 من  العمالء  يخدم  مبا  بنكية  منتجات  تطوير  على  العمل 

ال�سرائح. 

• الرتكيز على تطوير خدمات بنكية جديدة للقطاعات االإقت�سادية 	

غري املخدومة بال�سكل االأمثل من قبل القطاع البنكي. 

• االإ�ستمرار يف تقدمي اخلدمات لقطاع امل�ساريع ال�سغرية باإعتباره 	

اأحد اأهم القطاعات يف التنمية االقت�سادية الفل�سطينية.

• للبنك 	 االإ�سرتاتيجية  اخلطة  يواكب  مبا  البنكية  االأنظمة  تطوير 

لالأعوام املقبلة. 

• االإ�ستثمار بتكنولوجيا املعلومات ب�سكل اأكرب ليكون البنك الوطني 	

يف موقع متميز عن باقي البنوك االأخرى العاملة يف فل�سطني.

• تدريب وتاأهيل الكادر الب�سري يف البنك الوطني ب�سكل اأكرب مما 	

بال�سكل  للعمالء  اخلدمات  تقدمي  على  وقدرته  كفاءته  من  يرفع 

االأمثل.
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نتائج 
األعمال

فـي  التنافسـي  موقعـه  تعزيـز  الـى  الهادفـة  ورؤيتـه  الطموحـة  الوطنـي  البنـك  اسـتراتيجية  ظـل  فـي 
اإلقليمـي  او  المحلـي  المسـتوى  علـى  سـواء  المتتاليـة  واإلنجـازات  الفلسـطيني،  المصرفـي  السـوق 
والتميـز  التفـوق  رحلـة  مواصلـة  علـى  البنـك  عـزم  ازداد  وجيـزة،  فتـرة  فـي  تحقيقهـا  المصـرف  اسـتطاع  التـي 
اذ حقـق   ،2014 الماليـة المتميـزة للعـام  البنـك ومؤشـراته  بـدء بهـا، وكان ذلـك جليـًا فـي نتائـج اعمـال  التـي 
والنمـو. األداء  ومسـتويات  والربحيـة  التشـغيلية  المسـتويات  كافـة  فـي  ملحوظـًا  تقدمـًا  الوطنـي  البنـك 

 
وصلت ودائع العمالء في نهاية عام 2014 إلى 413.99 مليون دوالر محققة نسبة نمو بلغت 37% من ودائع 
العمالء في السنة السابقة والبالغة 302.63 مليون دوالر، ليحتل المركز األول بين البنوك الفلسطينية من حيث 
نمو حجم ودائع العمالء، ويعد هذا النمو دليال واضحا على زيادة ثقة العمالء بالبنك باإلضافة الى نجاح سياسة 
اسـتقطاب العمالء الجدد بسـبب الخدمات المصرفية المميزة والمواكبة للتطور والحداثة والمدروسـة بناًء على 
االحتيـاج الفعلـي لمختلـف شـرائح المجتمع الفلسـطيني بهدف خدمـة القطاعات غير المخدومة بالشـكل األمثل.
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ع العمالء
ودائ

ت اإلئتمانية
سهيال

الت

ماليين الدوالرات

ماليين الدوالرات

413.9

302.63

216.18

129.68

80.2979.16

42.62
24.1213.85

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

298.63

228.29

142.79

76.23
43.0045.8540.0423.275.18

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

اأما بالن�سبة ملحفظة الت�سهيالت االئتمانية املمنوحة للعمالء كما يف تاريخ 31-12-2014، فقد منت بن�سبة 31% يف نهاية عام 2014 لت�سل 

اإىل 298.63 مليون دوالر اأمريكي مقارنة مع 228.29 مليون دوالر يف نهاية عام 2013، ويعزى ذلك اىل تنوع املنتجات التي يقدمها البنك 

املخاطر  توزيع  بهدف  و�سغرية  متو�سطة  وم�ساريع  واأفراد  �سركات  االقت�سادية من  القطاعات  كافة  بتمويل  املتبعة  ال�سيا�سة  اىل  باالإ�سافة 

واإدارة االأموال بفاعلية. 

كما و�سهد عام 2014 منوا يف موجودات البنك لت�سل اىل 679.9 مليون دوالر اأمريكي مرتفعة بن�سبة 28.4% مقارنة مع 529.59 مليون 

الثاين من حيث  اأ�سوله واملركز  الفل�سطينية من حيث ن�سبة منو حجم  البنوك  2013 ليحتل املركز االأول بني  اأمريكي يف نهاية عام  دوالر 

حجمها.

العام  نهاية  يف  الوطني  للبنك  املدفوع  املال  راأ�ص  بلغ  

مق�سم  اأمريكي  دوالر  مليون   70,968,206  ،2014
لكل  واحد  دوالر  ا�سمية  بقيمة  �سهما  اىل70,968,206 

 2013 عام  عن   %42.3 ن�سبتها  زيادة  ليحقق  �سهم 

لي�سبح ثاين اأكرب بنك فل�سطيني من حيث حجم راأ�ص املال املدفوع، 

يف  جديدا  �سهما  مليون   25 ل  البنك  طرح  بعد  الزيادة  هذه  وتاأتي 

بن�سبة  تغطيته  متت  والذي  عام  ثانوي  اكتتاب  �سمن   2014 العام 

تقريبية بلغت 83% وذلك بهدف تدعيم القاعدة الراأ�سمالية للبنك 



يف  التناف�سي  و�سعه  بتعزيز  الطموحة  االإدارة  جمل�ص  روؤية  وحتقيق 

ال�سوق امل�سريف الفل�سطيني.

 

والعموالت  الفوائد  �سايف  بلغت  فقد  الت�سغيلي  الدخل  �سعيد  وعلى 

نهاية  يف  دوالر  مليون   18.66 حوايل  للبنك  العملة  فرق  واأرباح 

فيما  اأما   .2013 عام  عن   %30.73 بن�سبة  مرتفعة   2014 العام 

 %34.42 الت�سغيلية فقد ارتفعت بن�سبة  باإجمايل امل�ساريف  يتعلق 

لت�سل اىل 12.99مليون دوالر يف نهاية عام 2014 مقارنة مع 9.67 

مليون دوالر يف نهاية عام 2013، ويعزى جزء من هذا االرتفاع اىل  

م�ساهمة البنك الوطني بالتاأمني على ودائع عمالئه يف موؤ�س�سة �سمان 

الودائع الفل�سطينية التي اأ�س�ستها �سلطة النقد الفل�سطينية يف العام 

امل�سريف  اجلهاز  ا�ستقرار  على  وللمحافظة  الودائع  حلماية   2014
الفل�سطيني.  و�سهد العام 2014 زيادة يف م�ساريف ونفقات املوظفني 

التى ارتفعت بدورها بن�سبة 27.32%  لت�سل  6.56 مليون ب�سبب 

التو�سع اجلغرايف وجتهيز افتتاح فروع جديدة قيد االإن�ساء، باالإ�سافة 

خدمات األفراد:
• القرو�ص ال�سخ�سية	

• قرو�ص االإ�سكان	

• قرو�ص ال�سيارات	

• ح�ساب اجلاري مدين	

• البطاقات االإئتمانية ما�سرتكارد	

دائرة خدمات الشركات:
• اخلدمات التمويلية التجارية وال�سناعية والعقارية	

• متويل االأ�سول الثابتة	

• ح�سابات اجلاري مدين الثابت واملتحرك	

• خطابات ال�سمان	

• االإعتمادات امل�ستندية	

• الكفاالت البنكية	

• بوال�ص التح�سيل	

• االإ�ست�سارات املالية	

اىل ا�ستحداث دوائر واأق�سام جديدة لزيادة جودة اخلدمات املقدمة 

وزيادة اأنظمة الرقابة وال�سبط الداخلي والتو�سع يف املرحلة القادمة.

لالأ�سباب   2014 للعام  امل�سروفات  حجم  ارتفاع  من  الرغم  على 

�سايف  من  ينمي  ان  ا�ستطاع  الوطني  البنك  اأن  اال  اعاله  الواردة 

ارباحه، لت�سجل 4.44 مليون دوالر مقارنة مع 3.60 مليون دوالر عن 

العام 2013 بنمو بلغت ن�سبته %23.28.

كما ارتفعت القيمة ال�سوقية للبنك يف العام 2014 لت�سل اىل حوايل  

العام  نهاية  دوالر  مليون   58.5 كانت  ان  بعد  دوالر  مليون   91.5
2013. كما ارتفعت القيمة ال�سوقية ل�سهم البنك الوطني خالل العام 
2014 بن�سبة 10%، حيث و�سل �سعر ال�سهم اىل 1.29 دوالر لل�سهم 
لل�سهم يف  1.17 دوالر  31-12-2014 مقارنة مع  تاريخ  الواحد يف 

نهاية 2013.

خدماتنا المصرفية
يسعى البنك الوطني إلى تقديم الحلول المصرفية الشاملة واألكثرها جودة وتطورا لكافة القطاعات االقتصادية 
والتي تشمل قطاع الشركات واألفراد والخدمات االستثمارية والخزينة باإلضافة الى تمويل المشاريع المتوسطة 

والصغيرة، وذلك من خالل دوائره المختلفة التي يشغلها كادر مهني متخصص ومتعدد الخبرات يعمل على تقديم 
الخدمة للعميل وتلبية احتياجاته بأعلى معايير الجودة. 

دائرة تمويل المشاريع الصغيرة
والمتناهية الصغر:

• التمويل ب�سمان الذهب	

• متويل م�ساريع اإنتاجية	

• متويل امل�ساريع املنزلية والن�سوية	

• متويل اإحتياجات املو�سم	

• متويل املجموعات	

• متويل احلا�سوب ال�سخ�سي 	

• متويل �سيارات العمومي	

• متويل م�ساريع ذوي االحتياجات اخلا�سة	

• متويل امل�ساريع ال�سبابية	
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خدمات الخزينة واالستثمار:
• اال�ستثمار بال�سندات املحلية والعاملية	

• خدمة العقود االآجلة وعقود اخليار الأغرا�ص التحوط	

• خدمة �سوق ال�سلع واملعادن الثمينة	

• خدمة ال�سناديق اال�ستثمارية	

سوق الودائع: 
• الفرتات 	 وجلميع  للتحويل  القابلة  العمالت  بجميع  الودائع  قبول 

وباأ�سعار مناف�سة 

• بعمل جمموعات 	 املرتبطة  تلك  التوفري وخا�سة  ت�سجيع ح�سابات 

الت�سامن والتكافل.

سوق تبادل العمالت: 
• العمليات االآنية )Spot Rate(: هي خدمة بيع و�سراء العمالت 	

االأجنبية بحيث تكون تغطية ال�سفقة فورية.

• و�سراء 	 بيع  خدمة  وهي   :)Forward Rate( االآجلة  العمليات 

العمالت االأجنبية بحيث تكون تغطية ال�سفقة م�ستقبليًا ويف تاريخ 

حمدد متفق عليه.

• بعملة 	 عملة  مقاي�سة  وهي   :)Swap Rate( املقاي�سة  عمليات 

اأخرى ولفرتة حمددة متفق عليها .

• خدمة 	 وهي   :)Option Rate( والبيع  ال�سراء  حق  عمليات 

�سعر  عند  معينة  لعملة  بيع  اأو  ل�سراء  حق  �سراء  العميل  ي�ستطيع 

تاأمني  بولي�سة  متثل  وهي  اأق�سى  كحد  �سهور  �ستة  ولفرتة  معني 

على ال�سعر املراد �سرائه اأو بيعه .

الخدمات البنكية األخرى:
• خدمة ال�سريفة االإلكرتونية	

• اخلدمة امل�سرفية عرب الهاتف املحمول )TNB موبايل( 	

• خدمات احل�سابات باأنواعها	

• خدمة ال�سراف االآيل	

• خدمة الر�سائل الق�سرية	

• خدمة احلواالت اخلارجية 	

• خدمة احلواالت ال�سريعة )وي�سرتن يونيون(	

• خمتلف 	 من  املقدمة  العامة  للخدمات  االآيل  الت�سديد  خدمات 

املوؤ�س�سات

• خدمة ت�سديد ال�سريبة	

• خدمة �سناديق االأمانات	

• خدمة حت�سيل ال�سيكات	
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الوضع التنافسي
ا�ستطاع  انه  اإال  �سنوات،  الت�سع  يقارب  ملا  الفل�سطيني  امل�سريف  ال�سوق  يف  وعمله  الوطني  البنك  ن�ساأة  رغم حداثة 

احتالل املركز االأول بني البنوك الفل�سطينية من حيث منو ا�سوله بن�سبة منو بلغت28.3% واملركز الثاين من حيث 

حجم االأ�سول التي بلغت 679.9 مليون دوالر اأمريكي نهاية العام 2014.

كما حقق البنك الوطني تقدما ملحوظا يف زيادة ح�سته ال�سوقية على �سعيد الودائع والت�سهيالت، اذ احتل املركز 

االأول بني البنوك الفل�سطينية من حيث ن�سبة منو ودائع العمالء والتي بلغت حوايل37% لت�سبح ح�سته ال�سوقية من 

ودائع العمالء يف البنوك الفل�سطينية 10% كما يف نهاية العام 2014 مقارنة مع 8.5% نهاية العام 2013، من 

اأ�سل زيادة يف ودائع العمالء يف ال�سفة الغربية بلغت حوايل %19.

 

اأما على �سعيد الت�سهيالت االئتمانية املبا�سرة، ا�ستطاع البنك الوطني ان يحتل املركز الثاين بني البنوك الفل�سطينية 

15% جلميع البنوك  مقارنة مع اجمايل منو ن�سبته حوايل   %31 من حيث حجم منو هذه املحفظة بن�سبة بلغت 

الفل�سطينية يف حمفظة الت�سهيالت االئتمانية املبا�سرة يف ال�سفة الغربية.

 

وعلى �سعيد راأ�ص املال املدفوع، ا�ستطاع البنك الوطني يف العام 2014 اأن ي�سبح ثاين اكرب بنك فل�سطيني من حيث 

حجم راأ�ص املال املدفوع بعد اأن رفع راأ�ص ماله اىل 70,968,206 اثر طرحه ل 25 مليون �سهما �سمن اكتتاب ثانوي 

عام متت تغطيته بن�سبة و�سلت اىل حوايل %83.

الزيادة التي ح�سلت يف راأ�ص مال البنك انعك�ست بدورها على ترتيب البنك من حيث قيمته ال�سوقية، والتي بلغت 

91.548.986 مليون دوالر امريكي وهذا خري دليل على قدرته التناف�سية الكبرية، ليحتل املركز الثاين بني البنوك 
الفل�سطينية يف العام 2014 من حيث قيمته ال�سوقية.

 

يعمل البنك الوطني  من خالل فروعه الثمانية املنت�سرة يف كل من رام اهلل ونابل�ص واخلليل وجنني ودورا وبيت حلم 

والرام ومكتب النقد يف �سركة تر�ست – نابل�ص، وب�سدد افتتاح 3 فروع جديدة يف العام 2015.
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أكبر خمسة عشر مساهمًا

شركة المشاريع اإلستثمارية

SIRAJ PALESTINE FUND I HOLDING

السهم لالستثمار واألوراق المالية - محافظ

شركة بيرزيت لألدوية

RASMALA PALESTINE EQUITY FUND - T

شركة ترست العالمية للتأمين

شركة بيتي للتطوير العقاري

صندوق االدخار لموظفي البنك الوطني

شركة االتصاالت الفلسطينية

SIRAJ PALESTINE FUND I ,LTD

شركة فلسطين للتنمية واالستثمار م.خ.م

شركة مسار العالمية لالستثمار م.خ

شركة اوركيد االستثمارية

فضل مصطفى فضل حماد

شركة السنابل للتجارة واالستثمار

المجموع

كما بتاريخ 2014-12-31

14,599,900.00

6,897,107.00

4,062,987.00

2,647,723.00

1,793,486.00

1,500,000.00

875,652.00

564,115.00

10,500,000.00

4,945,000.00

3,000,000.00

1,800,654.00

1,673,847.00

910,000.00

750,000.00

56,520,471.00

20.57

9.72

5.73

3.73

2.53

2.11

1.23

0.79

14.80

6.97

4.23

2.54

2.36

1.28

1.06

79.65

النسبة% عدد األسهم

قيمة  البند  هذا  ميثل  حيث   2014 العام  خالل  اأمريكي  دوالر   4,894,491 مبلغ  امل�سرف  يف  الراأ�سمايل  اال�ستثمار  حجم  قيمة  بلغت 

اال�سافات التي متت على العقارات واالالت واملعدات واملوجودات الغري مملو�سة. 

حجم االستثمار الرأسمالي في المصرف:
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أعضاء مجلس اإلدارة
كما بتاريخ 2014-12-31

السيد طالل كاظم 
عبد اهلل ناصر الدين

رئيس مجلس اإلدارة

السيد سمير زريق
عضواً

السيده دينا منيب المصري 
عضواً

السيد إيهاب األشقر 
عضواً

السيد نمر عبد الواحد 
عضواً

السيد عمر منيب  المصري 
نائب رئيس مجلس اإلدارة 

السيد كمال أبو خديجة 
عضواً

السيد سالمة خليل 
عضواً

السيد أمجد حسون 
عضواً

�سفة التمثيل:

�صخ�صي

�سفة التمثيل:

�صركة م�صار العاملية للإ�صتثمار

�سفة التمثيل:

�صركة امل�صارق الإ�صتثمارية

�سفة التمثيل:

ممثًل عن �صغار امل�صاهمني

�سفة التمثيل:

�صركة م�صار العاملية للإ�صتثمار

�سفة التمثيل:

�صركة امل�صاريع الإ�صتثمارية

�سفة التمثيل:

�سركة االإت�ساالت الفل�سطينية

�سفة التمثيل:

�سركة االإت�ساالت الفل�سطينية

�سفة التمثيل:

�سركة فل�سطني للتنمية 

والإ�صتثمار »باديكو«
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نبذة أعضاء مجلس اإلدارة 

طالل ناصر الدين
رئيس مجلس اإلدارة

اأ�س�ص وعمل يف �سركة بريزيت لالأدوية منذ عام 1974 واأ�سبح مديرًا 

عامًا لها يف عام 1984 ورئي�سًا ملجل�ص اإدارتها يف عام 1991 وحتى 

يومنا هذا.

النقد  و�سلطة  الفل�سطيني  اال�ستثمار  �سندوق  يف  �سابقًا  ع�سوًا 

الفل�سطينية. احد موؤ�س�سي مركز التجارة الفل�سطيني وجمعية رجال 

تراأ�ص  حيث  الفل�سطينية  ال�سناعات  واحتاد  الفل�سطينية  االأعمال 

االحتاد يف االأعوام 1999 وحتى 2003.

الفل�سطينية  التكافل  و�سركة  الوطني  البنك  اإدارة  جمال�ص  يرتاأ�ص 

املالية،  لال�ستثمارات  ولوت�ص  املعدنية،  للزيوت  وبرتوبال  للتامني، 

�سركة  يف  اإدارة  جمل�ص  وع�سو  واال�ستثمار،  للتنمية  اأبراج  و�سركة 

االت�ساالت الفل�سطينية.

اجلامعة  من  الكيمياء  يف  ماج�ستري  �سهادة  الدين  نا�سر  يحمل 

االأمريكية يف بريوت

عمر منيب المصري
 نائب رئيس مجلس اإلدارة

عمر منيب امل�سري رجل اأعمال معروف على م�ستوى العامل العربي 

املدير  ي�سغل من�سب  امل�سريف.  القطاع  24 عاما يف  و ميتلك خربة 

اإقليمية  �سركة  وهي   ،2006 العام  منذ   Edgo ل�سركة  التنفيذي 

رائدة يف جمال البنية التحتية والنفط والغاز واملياه وقطاع الطاقة. 

تعنى  التي  اال�ستثمارية  اأطل�ص  جمموعة   1996 عام  امل�سري  اأ�س�ص 

العام  يف  ادارتها.  وتوىل  اقليمي  م�ستوى  على  امل�سريف  باال�ستثمار 

2004 ا�ستحوذ البنك العربي على املجموعة و�سمها لت�سبح الذراع 
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اال�ستثماري له )التي تعرف اليوم بـ AB Invest(، وعلى اثر ذلك 

لدى  العاملية  امل�سرفية  لال�ستثمارات  رئي�ص  كاأول  امل�سري  تعيني  مت 

البنك العربي. قام امل�سري اي�سا بتمثيل البنك العربي بعدة �سركات 

يف  الوطني  العربي  البنك  �سمنها  ومن  قبله،  من  ومملوكة  �سقيقة 

م�ست�سار  رخ�سة  على  احلا�سلني  اأول  امل�سري  يعترب  ال�سعودية. 

املالية يف  االوراق  قبل هيئة  ا�ستثمار من  ومدير  وو�سيط مايل  مايل 

 Dubai االأردن. مت دعوة امل�سري يف عام 2004 لي�ساهم يف تاأ�سي�ص

يف ع�سوية  خالل  من   International Financial Exchange
.DIFX Practitioner Commission

املالية  لال�ستثمارات  مديرا  امل�سري  عمل  الت�سعينيات،  اوائل  يف 

Foreign & Colonial Emerging Markets  يف اململكة  لدى 

املتحدة، حيث ا�س�ص واأدار اول �سندوق ا�ستثماري لل�سرق االأو�سط يف 

العامل والذي مت ادراجه يف بور�سة نيويورك.

يحمل امل�سري �سهادة البكالوريو�ص يف العلوم امل�سرفية من جامعة 

م�سريته  وتابع  االأمريكية،  املتحدة  الواليات  يف  وا�سنطن  جورج 

الت�سهيالت  يف  �سنتني  ملدة  مكثفة  تدريبية  دورة  باإكمال  االكادميية 

 Philadelphia National Bank/Wharton يف  االئتمانية 

Business School يف الواليات املتحدة االأمريكية، وعلى اثره عمل 
 Philadelphia National Bank على ادارة حمفظة الت�سهيالت لـ

 Young Presidents’ اىل  امل�سري  ان�سم  تايالند.  و  اليابان  يف 

 2009 عام  يف  اختياره   ومت   ،2001 العام  يف   Organization
كاأف�سل قيادي �ساب من قبل منتدى االقت�ساد العاملي.

سمير زريق
عضواً

رجل اأعمال بارز، وهو �سريك يف �سركة م�سار العاملية القاب�سة والتي 

تدير جمموعة من ال�سركات التابعة و�سبكة متنوعة من اال�ستثمارات. 

املايل  القطاع  يف  املجموعة  ا�ستثمارات  على  زريق  ال�سيد  ي�سرف 

بني  جتمع  التي  اال�ستثمارية  خربته  �سمن  عامًا   15 من  اأكرث  منذ 

قوة املعرفة وبراعة املهارات والتي قاد باإثرها العديد من ال�سركات 

للتفوق يف اأدائها مقارنة باأقرانها.

ي�سغل ال�سيد زريق من�سب ع�سو يف جلنة اال�ستثمار التابعة ل�سندوق 

يف  املتخ�س�ص  اال�ستثماري  ال�سندوق  االأول،  فل�سطني  �سراج 

اال�ستثمار يف امللكية اخلا�سة يف فل�سطني براأ�ص مال قدره 90 مليون 

دوالر، ويّوجه فريق مديري اال�ستثمار يف �سفقات ا�سرتاتيجية �سمن 

االأ�سول.  واإدارة  والتفاو�ص  التحليلي  التفكري  يف  الفريدة  مهاراته 

ومن خالل من�سبه كرئي�ص تنفيذي ل�سركة �سهم لال�ستثمار واالأوراق 

قاد  رائدة،  فل�سطينية  ا�ستثمارية  وخدمات  و�ساطة  �سركة  املالية، 

احل�سة  حيث  من  الرتب  اأعلى  يف  للتمو�سع  ال�سركة  زريق  ال�سيد 

وخدمات  اال�سرتاتيجية  وال�سراكات  فل�سطني  بور�سة  يف  ال�سوقية 

اخلدمات  معايري  رفع  يف  تفانيه  ليجّند  االإ�سدار،  واإدارة  االأبحاث 

ومهاراته  الناجحة  عالقاته  ل�سبكة  وم�سّخرًا  فل�سطني.  يف  املالية 

القيادية، يرتاأ�ص ال�سيد زريق جمل�ص اإدارة �سركة فل�سطني لال�ستثمار 

كما  فل�سطني،  بور�سة  يف  مدرجة  عامة  م�ساهمة  �سركة  واالإمناء، 

اإدارة يف البنك الوطني، البنك االأ�سرع  ي�سغل من�سب ع�سو جمل�ص 

جمل�ص  ع�سو  من�سب  زريق  ال�سيد  ي�سغل  اأي�سًا،  فل�سطني.  يف  منوًا 

ملدينة  العقاري  املطور  العقاري،  لال�ستثمار  بيتي  �سركة  يف  اإدارة 

تنظيمي  خمطط  وفق  ت�سميمها  يتم  فل�سطينية  مدينة  اأول  روابي، 

هيكلي وب�سراكة مع �سركة الديار القطرية. و�سمن اإخال�سه للنجاح 

والت�سبيك على م�ستوى العامل، ي�سغل ال�سيد زريق مركز رئي�ص منظمة 

زريق  ال�سيد  ويلتزم  كما  فل�سطني.  فرع   -  YPO ال�سباب  الروؤ�ساء 

تعزيز  خالل  من  الفل�سطيني  اخلا�ص  للقطاع  امل�ستدامة  بالتنمية 

اإدارة  جمل�ص  رئي�ص  من�سب  وي�سغل  االقت�سادي  الن�ساط  عنا�سر 

احتاد  اإدارة  جمل�ص  ورئي�ص  القد�ص  الفل�سطينني/  االأعمال  رجال 

جمعيات رجال االأعمال الفل�سطينني. 

سالمة خليل
عضواً

ان�سم ال�سيد �سالمة خليل للعمل يف جمموعة االت�ساالت الفل�سطينية 

كرئي�ص لالإدارة املالية يف �سهر اآذار من العام 2013، ليتوىل مهمة 

اإدارة ال�سوؤون املالية واالإدارية يف املجموعة، وي�ستمل الدور الذي يقوم 

واملوارد  واالإدارية  املالية  االدارة  وتطوير  باالأ�سراف  خليل  ال�سيد  به 

الب�سرية والتخطيط وو�سع االإ�سرتاتيجيات املاليه يف املجموعة.

بلوم  جمموعة  يف  املالية  لل�سوؤون  للرئي�ص  كنائب  خليل  ال�سيد  عمل 

القاب�سة يف اأبو ظبي – االإمارات العربية املتحدة، وقبل انتقاله للعمل 

يف جمموعة بلوم، عمل ال�سيد خليل كمدير للتدقيق يف �سركة اآرن�ست 

ويوجن يف رام اهلل.

املحا�سبة من جامعة  بكالوري�ص يف  �سهادة  ال�سيد خليل حا�سل على 

الدولية  ال�سهادات  العديد من  اإىل جانب   2000 زيت منذ عام  بري 

 CPA، CIA،( وهي  واملحا�سبية  املالية  املجاالت  يف  املتخ�س�سة 

 )CPFS، MFC

دينا منيب المصري
عضواً

دينا منيب امل�سري، ع�سو جمل�ص ادارة للعديد من �سركات القطاع 

املحلي  ال�سعيد  على  ومعروفة  فل�سطني،  يف  الكبرية  والعام  اخلا�ص 

التنمية  تعزز  التي  واملبادرات  اخلريية  املجاالت  دعم  يف  بن�ساطها 

ر�سيد  منيب  موؤ�س�سة  خالل  من  الفل�سطينيني  ومتكني  الثقافية 

امل�سري للتنمية.

 Manufacturers Hanover عملت امل�سري يف الت�سعينات يف بنك
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أمجد حسون
عضواً

يف  املالية  االدارة  رئي�ص  من�سب  حاليا  ح�سون  اأجمد  ال�سيد  ي�سغل 

املالية  واالإدارة  املحا�سبة  جمال  يف  خربة  ولديه  القاب�سة،  باديكو 

واإدارة اال�ستثمار ملا يزيد عن 20 عاما. وي�سغل ح�سون اأي�سا من�سبي 

نائب رئي�ص جمل�ص اإدارة فل�سطني لال�ستثمار ال�سناعي، ونائب رئي�ص 

جمل�ص اإدارة �سركة دواجن فل�سطني. مّثل ح�سون باديكو القاب�سة يف 

العامة  امل�ساهمة  ال�سركات  من  العديد  يف  االدارة  جمل�ص  ع�سوية  

�سهادة  ح�سون  يحمل  القاب�سة.  لباديكو  واحلليفة  التابعة  واخلا�سة 

حديثا  واأنهى  بريزيت،  جامعة  من  حما�سبة  تخ�س�ص  البكالوريو�ص 

درا�سة املاج�ستري يف تخ�س�ص متويل ال�سركات من جامعة ليفربول 

الربيطانية.

نمر عبد الواحد
عضواً

ل�سركة  املايل  الرئي�ص  من�سب  حاليا  الواحد  عبد  منر  ال�سيد  ي�سغل 

بيتي لال�ستثمار العقاري- ال�سركة املطورة ملدينة روابي الفل�سطينية- 

املالية والتدقيق  االإدارة  عمله الأكرث من  ثالثة ع�سر عامًا يف جمال 

وو�سع  املخاطر،  واإدارة  املايل  التحليل  يف  كبرية  خربًة  اأك�سبه 

كفاءة  اإىل  اإ�سافًة  البنوك،  حما�سبة  املالية،  واخلطط  املوازنات 

الق�سري  املديني  على  االأعمال  وخطط  املالية  االأهداف  تقييم  يف 

والطويل. �سابقًا اللتحاقه ب�سركة بيتي، عمل على مدى �سبع �سنوات 

يف تدقيق احل�سابات حيث �سغل من�سب مدير تدقيق يف �سركة اأرن�ست 

ويونغ العاملية. ا�سافة اىل ما ذكر هو ع�سو جمل�ص اإدارة يف عدد من 

لالأوراق  فل�سطني  �سوق  يف  مدرج  منها  جزء  الفل�سطينية  ال�سركات 

اإدارة  يف  املاج�ستري  درجة  على  حا�سل  الواحد  عبد  ال�سيد  املالية. 

االأعمال، وعلى �سهادة مدقق ح�سابات قانوين من الواليات االمريكية 

اأنه ع�سوا يف اجلمعية االأمريكي للمحا�سبني  املتحدة )CPA(، كما 

القانونيني.

يف مدينة نيويورك يف الواليات املتحدة االأمريكية ملدة 3 �سنوات، ثم 

 1995 العام  يف  هناك.  العائلة  مكتب  الإدارة  بريطانيا  اىل  انتقلت 

انتقلت امل�سري اىل فل�سطني حيث �ساركت عائلتها يف ان�ساء العديد 

ال�سلع  �سركات  �سملت  والتي  القطاعات  خمتلف  يف  ال�سركات  من 

جتارة  �سركات  اىل  باالإ�سافة  والبناء  وامل�سروبات،  اال�ستهالكية، 

ال�سيارات. 

باالإ�سافة  البيئية  الدرا�سات  يف  املاج�ستري  �سهادة  امل�سري  حتمل 

اىل �سهادة ماج�ستري يف العلوم املالية وامل�سرفية من جامعة جورج 

وا�سنطن يف الواليات املتحدة االأمريكية.  

كمال أبو خديجة
عضواً

ي�سغل ال�سيد كمال ابو خديجة حاليًا من�سب مدير عام �سركة را�سل 

اك�سربي�ص/فيديك�ص وهو �سريك رئي�سي فيها، ويزخر تاريخه العملي 

عمل  اذ  رائدة،  فل�سطينية  �سركات  يف  املنا�سب  من  لعديد  برتوؤ�سه 

ابو خديجة كنائب رئي�ص تنفيذي وكمدير مايل ملجموعة االت�ساالت 

الفل�سطينية والتي ميثلها يف جمل�ص ادارة البنك الوطني. 

كما و�سغل اأبو خديجة من�سب املدير املايل لكل من �سركة التوريدات 

الطبية و�سركة يونيبال و�سركة امل�سروبات الوطنية-كوكا كوال. وخالل 

العديد من عمليات اعادة  اأبو خديجة  ال�سركات، قاد  عمله مع هذه 

الهيكلة وال�سراء والبيع واالندماج الهامة التي حدثت فرتة عمله. 

ال�سركات  من  عديد  يف  ادارة  جمل�ص  كع�سو  خديجة  اأبو  خدم 

الفل�سطينية مثل بريكو، وبوابة اأريحا، وفيتيل وغريها. باالإ�سافة اىل 

ع�سويته يف جمال�ص ادارة بع�ص املوؤ�س�سات االأهلية.

جامعة  من  االأعمال  ادارة  يف  املاج�ستري  �سهادة  خديجة  اأبو  يحمل 

يف  �سيكاغو  بوالية  نورثو�سترين  جلامعة  التابعة  االأمريكية  كيلوغ 

الواليات املتحدة االأمريكية.

*إيهاب األشقر

عضواً

ي�سغل ال�سيد ايهاب االأ�سقر منا�سب عديدة يف موؤ�س�سات فل�سطينية 

تر�ست  �سركة  ادارة  جمل�ص  رئي�ص  �سمنها  من  ومرموقة،  كبرية 

اىل  وال�سفر،  لل�سياحة  تر�ست  �سركة  ادارة  جمل�ص  ورئي�ص  العقارية 

وا�سل  �سركة  ادارة  جمل�ص  لرئي�ص  نائبا  االأ�سقر  يعمل  ذلك  جانب 

ملجل�ص  م�ست�سارا  كونه  اىل  باالإ�سافة  اللوج�ستية  واخلدمات  للتوزيع 

ادارة  جمل�ص  يف  وع�سوا  للتاأمني،  الفل�سطينية  التكافل  �سركة  ادارة 

�سركة املطاحن للقمح الذهبي. 

ع�سو م�ستقيل قبل نهاية العام 2014
*
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اجتماعات مجلس اإلدارة:
مت عقد �ستة اجتماعات ملجل�ص االإدارة خالل العام 2014 وفقًا للتفا�سيل الواردة اأدناه

نسبة الحضورعدد مرات الحضورالمنصباألعضاء

100%6رئيس المجلسالسيد طالل ناصر الدين 

100%6نائب رئيس المجلسالسيد عمر المصري 

100%6عضواًالسيد سمير زريق 

100%6عضواًالسيدة دينا المصري 

67%4عضواً*السيد سالمة خليل 

83%5عضواًالسيد كمال ابوخديجة 

100%6عضواًالسيد إيهاب االشقر 

100%6عضواًالسيد نمر عبد الواحد

100%6عضواًالسيد أمجد حسون

دور رئيس مجلس اإلدارة

ميار�ص رئي�ص جمل�ص االإدارة جميع املهام وال�سالحيات املمنوحة له مبوجب القوانني النافذة يف فل�سطني وتعليمات �سلطة النقد الفل�سطينية ويقوم 

مبمار�سة املهام وال�سالحيات املفو�سة اإلية من املجل�ص. ويراعى يف من�سب رئي�ص املجل�ص الف�سل بني من�سبي رئي�ص املجل�ص واملدير العام ويقوم رئي�ص 

جمل�ص االإدارة باالأدوار الرئي�سية التالية :

• احلفاظ على عالقة الثقة املتبادلة بني االأع�ساء، واإقامة عالقة بناءة بني املجل�ص واالإدارة التنفيذية.	

• التاأكد من توفر معايري احلوكمة لدى البنك و�سمان اتخاذ قرارات املجل�ص ا�ستنادًا الأ�س�ص �سليمة، والعمل على تعزيز و�سمان التعبري عن االآراء 	

ووجهات النظر املختلفة ومناق�ستها يف اإطار عملية �سنع القرار.

• التاأكد من و�سول املعلومات اإىل اأع�ساء املجل�ص وامل�ساهمني يف الوقت املنا�سب.	

مت انتداب ال�سيد �سالمة خليل ممثاًل عن �سركة االت�ساالت الفل�سطينية يف �سهر ني�سان 2014
*
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ممارسات مجلس اإلدارة
وتضارب المصالح:

تنطوي احلاكمية املوؤ�س�سية لدى البنك الوطني على اأبعاد تت�سف 

بالنزاهة والتعامل با�ستقامة واأمانة ومو�سوعية فيما يتعلق 

مبمار�سات املجل�ص وت�سارب امل�سالح من خالل :

• قيام كل ع�سو يف املجل�ص وكل م�سوؤول رئي�سي يف البنك باالإف�ساح 	

بني  ت�سارب  وجود  اإمكانية  اأو  بوجود  املتعلقة  املعلومات  عن 

م�ساحله وم�سالح امل�سرف .

• يجب على كل ع�سو يف املجل�ص وكل م�سوؤول رئي�سي يف امل�سرف 	

م�ساحله  ت�سارب  عدم  ت�سمن  التي  الالزمة  اجلهود  كافة  بذل 

ال�سخ�سية مع م�سالح امل�سرف.

• يجب على كل ع�سو يف املجل�ص وكل م�سوؤول رئي�سي يف امل�سرف 	

االف�ساح عن ذمتة املالية وم�ساحله ال�سخ�سية ب�سكل مبا�سر او 

غري مبا�سر.

اإلقرارات التي تم اتخاذها خالل 
العام 2014:

على  توؤثر  قد  جوهرية  امور  اأي  توجد  ال  باأنه  االإدارة  جمل�ص  يقر 

ا�ستمرارية عمل امل�سرف، كما ويوؤكد ويقر على �سحة االأمور التالية:

• �سحة ودقة واكتمال املعلومات والبيانات املالية الواردة يف التقرير 	

ال�سنوي. 

• وجود نظام رقابة فّعال يف امل�سرف واأنظمة �سبط ورقابة داخلية 	

هذه  على  املحافظة  على  ويوؤكد  البنك  يف  املايل  االإبالغ  على 

االأنظمة.

• وجود اطار عمل م�ستخدم لتقييم فاعلية اأنظمة ال�سبط والرقابة 	

الداخلية يف امل�سرف.

كما ومت اتخاذ كافة القرارات خالل العام 2014  بالت�سويت عليها 

من قبل جمل�ص ادارة البنك باالإجماع. 
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لجنة التدقيق  
• ال�سيد منر عبد الواحد -  رئي�سًا  	

• ال�سيد ايهاب االأ�سقر-  ع�سوًا	

• ال�سيد اأجمد ح�سون -  ع�سوًا	

لجنة التسهيالت
• ال�سيد �سمري زريق -  رئي�سًا	

• ال�سيد طالل نا�سر الدين-  ع�سوًا	

• ال�سيدة دينا امل�سري -  ع�سوًا	

• ال�سيد كمال اأبو خديجة -  ع�سوًا	

لجنة اإلستثمار
• ال�سيد عمر امل�سري -  رئي�سًا	

• ال�سيد طالل نا�سر الدين -  ع�سوًا	

• ال�سيد �سالمة خليل -  ع�سوًا	

• ال�سيد �سمري زريق - ع�سوًا	

لجنة  المخاطر والحوكمة
• ال�سيد ايهاب االأ�سقر -  رئي�سًا	

• ال�سيد اأجمد ح�سون -  ع�سوًا	

• ال�سيد  منر عبد الواحد -  ع�سوًا	

لجنة المكافئات والترشيحات
• ال�سيد طالل نا�سر الدين -  رئي�سًا	

• ال�سيد عمر امل�سري -  ع�سوًا	

• ال�سيد  �سمري زريق -  ع�سوًا	

• ال�سيد ايهاب االأ�سقر-  ع�سوًا	

اللجان المنبثقة 
عن مجلس االدارة 

اللجان التنفيذية 
1-  لجنة التسهيالت

تتاألف جلنة الت�سهيالت من اأربعة اأع�ساء من جمل�ص االإدارة ، وتكون 

جمل�ص  قبل  من  معتمدة  ومكتوبة  حمددة  و�سالحيات  مهام  ذات 

االإدارة. ويرتتب على جلنة الت�سهيالت املهام وال�سالحيات التالية:

التي . 1 للمبالغ  الت�سهيل  منح  اإقرار  و  الت�سهيالت  ملفات  درا�سة 

تتجاوز 750 األف دوالر امريكي.  

املحفظة . 2 و�سع  على  ودوري  واٍف  ب�سكل  االإدارة  جمل�ص  اإطالع 

عليها  النا�سئة  والتطورات  حجمها  حيث  من  للبنك  االئتمانية 

خ�سائر  اأية  ملواجهة  املعدة  واملخ�س�سات  امل�سنفة  والت�سهيالت 

جمل�ص  اإعالم  باللجنة  ويفرت�ص  والتح�سيل.  املتابعة  وجهود 

االإدارة ب�سكل فوري باأي تغريات جوهرية تطراأ على و�سع املحفظة 

االئتمانية للبنك.

الت�سهيالت . 3 منح  و�سروط  للبنك  االئتمانية  ال�سيا�سة  و�سع 

جلنة  �سالحيات  وحدود  االئتمانية  وال�سقوف  وال�سمانات 

الفروع، مبا  الت�سهيالت يف  العامة وجلان  االإدارة  الت�سهيالت يف 

يتوافق مع قوانني وتعليمات �سلطة النقد وقرارات وتو�سيات جلنة 

االإدارة  جمل�ص  على  وعر�سها  البنكية  واملعايري  املخاطر  اإدارة 

للم�سادقة، كما ترتتب على اللجنة م�سوؤولية مراجعة ال�سيا�سات 

البيئة  يف  التطورات  مع  يتنا�سب  مبا  وحتديثها  دوريًا  االئتمانية 

االقت�سادية وال�سيا�سية والبنكية والتغريات يف و�سع البنك.

ملنح . 4 التنفيذية  االإدارة  من  املعدة  الت�سويقية  اخلطط  اإقرار 

الت�سهيالت االئتمانية بكافة اأ�سكالها.

االئتمانية . 5 بال�سيا�سات  التنفيذية  االإدارة  التزام  من  التاأكد 

وبال�سالحيات التي يحددها جمل�ص االإدارة.

املرفوعة . 6 والتمويل  الت�سهيالت  جتديد  و/اأو  منح  طلبات  درا�سة 

من جلنة الت�سهيالت يف االإدارة التنفيذية واتخاذ القرار املنا�سب 
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ورفع  باللجنة،  املناطة  وال�سقوف  ال�سالحيات  وفق  ب�ساأنها 

عن  تزيد  التي  املبالغ  ذات  الت�سهيالت  طلبات  على  التو�سيات 

اإدارة  ملجل�ص  الالزمة  بالتن�سيبات  م�سفوعة  اللجنة  �سالحيات 

البنك.

درا�سة و�سع الديون املتعرثة القائمة وو�سع اخلطط الالزمة للعمل . 7

على تخفي�سها والتاأكد من مدى كفاية املخ�س�سات مقابلها وفقًا 

باإعدام  املتعلقة  التو�سيات  لتقدمي  اإ�سافة  النقد  لتعليمات �سلطة 

هذه الديون.

دورية  اجتماع اللجنة: اأ�صبوعي 

2-  لجنة االستثمار
اأن  وله  االإدارة  اأع�ساء من جمل�ص  اأربعة  اال�ستثمار من  تتاألف جلنة 

يعززها باأع�ساء من االإدارة التنفيذية واالأق�سام املعنية على اأن تكون 

و�سالحيات  مهام  ذات  وتكون  االإدارة،  اأع�سائها من جمل�ص  اأغلبية 

حمددة ومكتوبة معتمدة من قبل جمل�ص االإدارة. ويرتتب على جلنة 

اال�ستثمار املهام وال�سالحيات التالية:

االإطالع على جميع التقارير والدرا�سات املتعلقة بو�سع التوظيفات . 1

املالية  االأ�سواق  واأو�ساع  احلالية  البنك  وا�ستثمارات  اخلارجية 

اأداء  من  اللجنة  متكن  التي  البيانات  وجميع  والدولية  املحلية 

مهامها بكفاءة ومهنية.

البنك . 2 حمافظ  و�سع  على  دوري  وب�سكل  االإدارة  جمل�ص  اإطالع 

اال�ستثمارية، واإطالعه دون تاأخري باأي تغريات جوهرية تطراأ على 

و�سع هذه اال�ستثمارات.

دوريًا . 3 وحتديثها  ومراجعتها  للبنك  اال�ستثمارية  ال�سيا�سة  و�سع 

واملعايري  ال�سارية  والتعليمات  القوانني  مع  توافقها  من  والتاأكد 

البنكية، وعر�سها على جمل�ص االإدارة للم�سادقة عليها، على اأن 

اال�ستثمارية  القرارات  اتخاذ  اآلية  وا�سح  ب�سكل  ال�سيا�سة  حتدد 

مع  يتوافق  مبا  املختلفة  املراكز  و�سقوف  ال�سالحيات  و�سقوف 

تو�سيات وقرارات جلنة اإدارة املخاطر.

وفقًا . 4 املختلفة  املالية  االأوراق  وامتالك  اال�ستثمار  على  املوافقة 

ورفع  االإدارة  جمل�ص  قبل  من  للجنة  املحددة  لل�سالحيات 

التو�سيات ملجل�ص االإدارة حول القرارات اال�ستثمارية التي تتجاوز 

�سالحية اللجنة.

التاأكد من التزام االإدارة التنفيذية بتنفيذ القرارات اال�ستثمارية . 5

وبال�سقوف وال�سالحيات املحددة من اللجنة.

دورية  اجتماع اللجنة: اجتماع كل �سهرين 

اللجان الرقابية 
1-  لجنة المكافآت والحوافز 

وتتوىل  اأع�ساء،  اأربعة  البنك من  واملكافاآت يف  االنتقاء  تتاألف جلنة 

و�سيا�سات  االإدارة،  جمل�ص  اأع�ساء  تر�سيح  واإجراءات  اللجنة 

مكافاآت اأع�ساء جمل�ص االإدارة والتنفيذيني، وعمليات تقييم املجل�ص 

تقوم هذه  الوظيفي، كما  االإحالل  التنفيذيني، و�سع خطط  واملدراء 

اللجنة بتحديد تعوي�سات اأع�ساء جمل�ص االإدارة مبا ي�سمل الرواتب 

واملكافاآت وغريها، وتتوىل هذه اللجنة اأية م�سوؤوليات تتعلق باأع�ساء 

املعلومات  اإىل  والو�سول  امل�ستمر  التدريب  حيث  من  االإدارة  جمل�ص 

والدعم الفني. 

• معلومات 	 توفري  م�سوؤولية  واحلوافز  املكافاآت  جلنة  تتوىل 

وملخ�سات حول خلفية بع�ص املوا�سيع الهامة عن البنك الأع�ساء 

اأحدث  على  امل�ستمر  اطالعهم  والتاأكد من  الطلب،  عند  املجل�ص 

املوا�سيع ذات العالقة بالعمل البنكي. وحتقيقًا لذلك يقوم البنك 

واملنا�سبات  الندوات  اإدارته على ح�سور  اأع�ساء جمل�ص  بت�سجيع 

املحلية  وال�سركات  املوؤ�س�سات  مع  اللقاء  فر�سة  لهم  تتيح  التي 

والعاملية.

• الراتب 	 ذلك  باملكافاآت )مبا يف  واحلوافز  املكافاآت  تو�سي جلنة 

اللجنة  تقوم  كما  العام.  للمدير  االأخرى(  وامليزات  ال�سهري 

مبراجعة املكافاآت )مبا يف ذلك الرواتب( املمنوحة لباقي اأع�ساء 

االإدارة التنفيذية.

• تتوىل جلنة املكافاآت واحلوافز، م�سوؤولية التاأكد من وجود �سيا�سة 	

كافية  والرواتب  املكافاآت  تكون  اأن  ت�سمن  البنك  لدى  مكافاآت 

بهم،  واالحتفاظ  البنك  يف  للعمل  موؤهلني  اأ�سخا�ص  ال�ستقطاب 

البنوك  قبل  من  املمنوحة  والرواتب  املكافاآت  مع  يتما�سى  ومبا 

املماثلة يف ال�سوق.

دورية اجتماع اللجنة: اجتماعني خالل العام

2-  لجنة التدقيق الداخلي
اإدارة  جمل�ص  من  اأع�ساء  ثالثة  من  والتدقيق  املراجعة  جلنة  تتاألف 

على  اللجنة  اأع�ساء  امتالك  على  االإدارة  جمل�ص  ويحر�ص  البنك 

املالية  القوائم  وفهم  قراءة  على  والقدرة  املنا�سبة،  املالية  » اخلربة 

واإجراءات  املالية  التقارير  الإعداد  الدولية  املعايري  واإدراك  للبنك، 

دور  ويتمثل  الداخلية«  الرقابة  وطرق  و�سائل  وفهم  التقارير،  اإعداد 

املالية  الرقابة  اأدوات  متابعة  يف  االإدارة  جمل�ص  م�ساعدة  يف  اللجنة 

و�سالمة  الداخلية  الرقابة  اأدوات  نزاهة  على   الرتكيز  مع  للبنك 

املنا�سبة  باملوؤهالت  للبنك  اخلارجي  املدقق  ومتتع  املالية،  التقارير 

اخلارجي  ومدققة  للبنك  الداخلي  التدقيق  واأداء  واال�ستقاللية، 

بال�سلطات  اللجنة  تتمتع  دورها،  تنفيذ  اأجل  ومن  االمتثال  ومراقب 

وامل�سوؤوليات التالية:

• اخلارجي 	 املدقق  تر�سيح  حول  التو�سيات  بتقدمي  اللجنة  تقوم 

ا�ستقاللية املدقق اخلارجي ومو�سوعيته  اأتعابه، وتقييم  وحتديد 

ومراجعة خطة املدقق اخلارجي والتاأكد من احتوائها على كافة 

اأن�سطة البنك.

• 	 ( ي�سمل  مبا  الداخلي  التدقيق  دائرة  على  املبا�سر  االإ�سراف 

التدقيق، وو�سع  ال�سنوية وميثاق  التدقيق  مراجعة واعتماد خطة 

و�سمان  الداخلي،  التدقيق  وموظفي  مدير  مل�ساءلة  وا�سحة  اآلية 

ارتباط  يكون  بحيث  الداخلي  التدقيق  جهاز  دائرة/  ا�ستقاللية 

التدقيق الداخلي مبا�سرة مع اللجنة، وتقدمي التو�سيات بخ�سو�ص 
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واملوازنة  الداخلي  التدقيق  مدير  خدمة  واإنهاء  وتعيني  اختيار 

وعالواتهم  ومكافاآتهم  رواتبهم  وحتديد  للتدقيق  املخ�س�سة 

ال�سنوية ومتابعة مدى ا�ستجابة االإدارة لتو�سيات اللجنة والنتائج 

التي تتو�سل اإليها(.

• التدقيق الداخلي 	 النزاهة واملو�سوعية يف عمل  والتاأكد من توفر 

من حيث قدرة التدقيق الداخلي على تنفيذ مهامه بحرية كاملة 

وبعيدًا عن اأي حتيز.

• مراجعة نظم الرقابة املالية والرقابة الداخلية للبنك.	

• مع 	 ومناق�ستها  للبنك  وال�سنوية  املرحلية  املالية  القوائم  مراجعة 

االإدارة واملدقق اخلارجي.

• االإ�سراف على التزام البنك باملتطلبات القانونية والتنظيمية	

• التن�سيق مع جلنة اإدارة املخاطر مبا بكفل بيان و�سع البنك املايل 	

واأدائه.

• مراجعة املالحظات الواردة يف تقارير التدقيق الداخلي ومتابعة 	

للمعاجلة  التنفيذية  االإدارة  من  ب�ساأنها  املتخذة  االإجراءات 

مبا  �سرورية  اللجنة  تراها  التي  امل�ساءالت  واإجراء  والت�سويب، 

يكفل فعالية التدقيق الداخلي.

• البنك ومتابعة 	 التي يعدها مراقب االمتثال يف  التقارير  مراجعة 

التزامه بدليل اإجراءات العمل ومدى �سمول تقارير لكافة نواحي 

العمل وفق متطلبات �سلطة النقد ذات العالقة.

• ومتابعة 	 النقد  �سلطة  تقارير  يف  الواردة  املالحظات  مراجعة 

االإجراءات املتخذة والتاأكد من تنفيذها ورفع التو�سيات ب�ساأنها 

ملجل�ص االإدارة.

• ب�سكل 	 االإبالغ  للموظفني  يتيح  نظام  تطبيق  على  اللجنة  حتر�ص 

�سري عن خماوفهم ب�ساأن املخالفات املحتملة وبطريقة جتعل من 

ب�سكل م�ستقل ومتابعتها دون  املخالفات  التحقيق يف هذه  املمكن 

ال�سيئة من زمالئهم.  املعاملة  اأو  روؤ�سائهم  للعقاب من  تعر�سهم 

وتتوىل جلنة املراجعة والتدقيق مراقبة تنفيذ هذه االإجراءات

• اإىل 	 اأعمالها  عن  تقارير  بتقدمي  منتظمة  ب�سورة  اللجنة  قيام 

املجل�ص.

دورية اجتماع اللجنة: اجتماع كل �سهرين

 

3-  لجنة إدارة المخاطر والحوكمة 
تتاألف جلنة املخاطر من ثالثة اأع�ساء من جمل�ص االإدارة، تكون ذات 

مهام و�سالحيات حمددة ومكتوبة ومعتمدة من قبل جمل�ص االإدارة، 

ويرتتب على جلنة اإدارة املخاطر حتديد واإدراك كافة اأنواع املخاطر 

االئتمان  خماطر  ي�سمل  مبا  البنك،  لها  يتعر�ص  قد  التي  املختلفة 

اأ�سعار الفوائد، واأ�سعار ال�سرف، واأ�سعار  وخماطر ال�سوق، خماطر 

ال�سلع( وخماطر ال�سيولة واملخاطر الت�سغيلية وخماطر عدم االمتثال 

وخماطر الدول وخماطر ال�سمعة واأية خماطر اأخرى(  كذلك تتوىل 

اللجنة االإ�سراف على اإطار حوكمة البنك

 ومتار�س اللجنة املهام التالية:

• يف 	 املخاطر  الإدارة  منا�سبة  بيئة  وجود  من  بالتاأكد  اللجنة  تقوم 

التنظيمي  الهيكل  درا�سة مدى مالئمة  ي�سمل ذلك  بحيث  البنك 

للبنك ووجود كادر موؤهل يعمل ب�سكل م�ستقل على اإدارة املخاطر 

املخاطر،  الإدارة  وا�سح  نظام  وفق  البنك،  تواجه  التي  االأ�سا�سية 

على اأن يوفر هذا النظام باحلد االأدنى ما يلي:

 توفر املراقبة املالئمة للمخاطر من قبل املجل�ص واالإدارة العليا.- 

حتديد وقيا�ص و�سبط كافة املخاطر املرتبطة باالأن�سطة البنكية.- 

التي -  لتخفي�ص م�ستوى املخاطر واخل�سائر  ال�سبل املالئمة  اإيجاد 

قد تنجم عنها.

االحتفاظ براأ�ص املال الالزم ملواجهتها.- 

• وا�سرتاتيجيات 	 �سيا�سات  مبراجعة  املخاطر  اإدارة  جلنة  تقوم 

اإدارة املخاطر لدى البنك قبل اعتمادها من املجل�ص. وتقع على 

عاتق اإدارة البنك التنفيذية م�سوؤولية تنفيذ هذه االإ�سرتاتيجيات 

اأنواع  خمتلف  اإدارة  واإجراءات  �سيا�سات  تطوير  اإىل  باالإ�سافة 

املخاطر.

• يتم اقرتاح هيكل دائرة املخاطر، وعملية تطويرها من قبل االإدارة 	

التنفيذية للبنك بحيث تتم مراجعته من قبل جلنة اإدارة املخاطر 

واعتماده من املجل�ص.

• والتعقيدات 	 ال�سريعة  التطورات  املخاطر  اإدارة  جلنة  تواكب 

املتزايدة التي تطراأ على اإدارة املخاطر داخل البنك، وتقوم برفع 

تقارير دورية اإىل املجل�ص حول تلك التطورات.

• ا�سرتاتيجية 	 وو�سع  امل�سرف  الأعمال  امل�ساحبة  املخاطر  حتديد 

املخاطر واحلد منها  وم�ستقبلية حول درجة حتمل  �ساملة حالية 

واالإ�سراف على تنفيذ االإدارة التنفيذية العليا لتلك االإ�سرتاتيجية.

• مراجعة التقارير ال�سادرة عن دائرة ادارة املخاطر ورفع تقارير 	

للمجل�ص باخل�سو�ص.

• املخاطر 	 اإدارة  ب�سيا�سات  التنفيذية  االإدارة  التزام  من  التحقق 

ومدى جناحها يف حتقيق النتائج واالأهداف املر�سومة.

دورية اجتماع اللجنة:  ربع �صنوي

ومن مهام جلنة احلوكمة:

• مع 	 بالعمل  وذلك  احلوكمة  �سيا�سة  اإطار  تطبيق  على  االإ�سراف 

االإدارة وجلنة التدقيق.

• تزويد املجل�ص بالتقارير والتو�سيات بناء على النتائج التي تتو�سل 	

االإلتزام  مدى  تقييم  ي�سمل  مبا  مبهامها  القيام  خالل  من  اليها 

يتوافق  حتى  الدليل  لتعديل  ومقرتحاتها  امل�سرف  حوكمة  بدليل 

مع املمار�سات الف�سلى.

دورية اجتماع اللجنة: مرتني خالل العام
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أحمد الحاج حسن-المدير العام

ي�سغل ال�سيد أحمد احلاج ح�سن من�سب املدير العام للبنك الوطني منذ اواخر العام 2010، قاد البنك خالل 

هذه الفرتة إىل اجنازات كبرية كان من اأبرزها ت�سنيف البنك كالبنك االأ�سرع منوا يف ال�سرق االأو�سط للعام 

2014. �سغل احلاج ح�سن العديد من املنا�سب الهامة واحليوية، ففي العام 2009 عمل مديرا عامًا لالإدارة 
النقد  �سلطة  يف  منا�سب  عدة  ذلك  قبل  وتوىل  الف�سطينية،  املال  راأ�ص  �سوق  هيئة  يف  املالية  لالأوراق  العامة 

الفل�سطينية ومنها: مديرا لدائرتي ال�سالمة الكلية واإدارة االحتياطي. وكانت بدايات م�سواره العملي يف اجلامعة 

االأمريكية مبدينة جنني والذي عمل فيها حما�سرا للعلوم املالية واملحا�سبة يف كلية التجارة.

يحمل احلاج ح�سن �سهادة املاج�ستري يف العلوم املالية واملحا�سبة من جامعة برادفورد يف بريطانيا، كما وح�سل 

على �سهادة دبلوم عايل يف االأ�سواق املالية من االأكادميية العربية للعلوم املالية وامل�سرفية يف االأردن، باالإ�سافة 

�سهادة بكالوريو�ص يف اإدارة االأعمال من جامعة بريزيت. 

مروان مزهر-نائب المدير العام

ي�سغل ال�سيد مروان مزهر من�سب نائب املدير العام للبنك الوطني 

2012، ويعترب مزهر من الرواد املوؤ�س�سني للبنك  منذ اواخر العام 

منذ ن�ساأته وبداياته يف العام 2006. �سغل مزهر العديد من املنا�سب 

داخل اروقة البنك، فتوىل من�سب م�ساعد املدير العام لل�سوؤون املالية 

واالإ�سرتاتيجية يف بنك الرفاه لتمويل امل�ساريع ال�سغرية عام 2011، 

2006. يف  العام  املالية يف  الرقابة  بعد ان كان يعمل مديرا لدائرة 

KPMG، بداأ  2005 عمل مزهر مدققا للح�سابات يف �سركة  العام 

العام  يف  العربي  للبنك  االإقليمية  االإدارة  يف  العملي  م�سواره  مزهر 

2002 لغاية 2005 حيث �سغل هناك منا�سب عديدة. 

يحمل مزهر �سهادة الدكتوراه الفخرية يف االإدارة اال�سرتاتيجية من 

اأوكرانيا،  يف   International Personnel Academy جامعة 

وحا�سل على �سهادة املاج�ستري يف اإدارة االأعمال من جامعة بريزيت 

والتي اأنهى منها اأي�سًا درا�سته للبكالوريو�ص يف املحا�سبة. 

أسامة حرز اهلل -نائب المدير العام

ي�سغل ال�سيد اأ�سامة حرزاهلل من�سب نائب املدير العام للبنك الوطني 

منذ نهاية العام 2012، والذي انتقل للعمل فيه اثر اندماج بنك الرفاه 

لتمويل امل�ساريع ال�سغرية مع البنك العربي الفل�سطيني لال�ستثمار، 

منذ  االأخري  البنك  العام يف  املدير  نائب  ي�سغل من�سب  كان  ان  بعد 

العام 1997. عمل حرزاهلل يف وقت �سابق مع البنك االأهلي االأردين 

يف اململكة االأردنية الها�سمية، ويف العام 1994 مت انتدابه للعمل على 

اإعادة تاأهيل وافتتاح الفروع التابعة للبنك يف فل�سطني.  

يحمل حرزاهلل �سهادة ماج�ستري يف املحا�سبة وال�سرائب من جامعة 

القد�ص، وحا�سل على درجة البكالوريو�ص يف املحا�سبة واإدارة االأعمال 

من اجلامعة االأردنية يف العام 1993.

عساف بليدي- مساعد المدير العام 
للخدمات المساندة

للخدمات  العام  املدير  م�ساعد  من�سب  بليدي  ع�ساف  ال�سيد  ي�سغل 

العملي  م�سواره  بداأ   .2011 العام  منذ  الوطني  البنك  يف  امل�ساندة 

دائرة  مدير  من�سب  بتوليه   2005 العام  منذ  البنك  تاأ�سي�ص  منذ 

البنك  مع  عمله  بليدي  بدء   1995 العام  يف  املعلومات.  تكنولوجيا 

االأهلي االأردين يف فل�سطني و�سغل من�سب رئي�ص ق�سم احلا�سب االآيل 

ملدة 10 اأعوام هناك. كانت بدايات م�سواره العملي يف العام 1993 

يحمل  االأردنية.  املدر�سة  يف  واحلا�سوب  الريا�سيات  ملادتي  كمدر�ص 

بليدي �سهادة البكالوريو�ص يف علم احلا�سب االآيل من جامعة القد�ص.
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غسان الجيوسي- مساعد المدير العام 
للعمليات المصرفية 

ل�سوؤون  العام  املدير  م�ساعد  من�سب  اجليو�سي  غ�سان  ال�سيد  ي�سغل 

دورا  له  وكان  الوطني  البنك  يف  واالإجراءات  امل�سرفية  العمليات 

عمل   .2006 عام  انطالقته  منذ  البنك  بتاأ�سي�ص  ورئي�سيا  ا�سا�سيا 

�سابقا يف بنك القاهرة عَمان مراقبا وم�سئوال عن عده دوائر واأق�سام 

وتاأ�سي�ص  باإن�ساء  بارزا  دورا  له  وكان  امل�سرفيه  والعمليات  بالفروع 

الدائرة هناك.

واملحا�سبة من  املالية  العلوم  بكالوريو�ص يف  �سهادة  يحمل اجليو�سي 

جامعة اجلزائر يف اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية.  

بهاء مصلح- مساعد المدير
العام للتسهيالت

ي�سغل ال�سيد بهاء م�سلح من�سب م�ساعد املدير العام للت�سهيالت يف 

البنك الوطني، عمل �سابقا يف البنك االإ�سالمي العربي مديرا  لدائرة 

لال�ستثمار التمويلي ملدة خم�سة اعوام، انتقل م�سلح بعدها اىل البنك 

التنفيذي لالئتمان.  لي�سغل من�سب املدير  العربي  العقاري امل�سري 

وليلتحق بعدها بالبنك الوطني عام 2012 مديرا ملجموعة اخلدمات 

امل�سرفية.

االأكادميية  من  املالية  االإدارة  يف  املاج�ستري  �سهادة  م�سلح  يحمل 

العربية للعلوم املالية وامل�سرفية يف اململكة االأردنية الها�سمية. 

غسان حمدان- مدير التدقيق الداخلي

ي�سغل ال�سيد غ�سان حمدان من�سب مدير التدقيق الداخلي يف البنك 

العام  ن�ساأته يف  البنك منذ  تاأ�سي�ص  بارزا يف  له دورا  وكان  الوطني، 

ال�سغرية.  امل�ساريع  لتمويل  الرفاه  ببنك  يعرف  كان  عندما   2006
توىل حمدان قبل ذلك العديد من املنا�سب يف االإدارة االإقليمية لبنك 

القاهرة عمان يف فل�سطني والذي ا�ستمر بالعمل فيه ملدة اثنى ع�سر 

املفت�سني  لفريق  رئي�سا  وي�سبح  ليرتقى  كمفت�سا  بدء عمله  اذ  عاما، 

وينتهي به االأمر مديرا لدائرة التدقيق الداخلي للبنك يف فل�سطني. 

بغداد يف  املحا�سبة من جامعة  بكالوريو�ص يف  �سهادة  يحمل حمدان 

.ISO العراق، باالإ�سافة اىل �سهادة مدقق لنظام اجلودة

خلدون حسين-مدير دائرة المخاطر

البنك  املخاطر يف  دائرة  ال�سيد خلدون ح�سني من�سب مدير  ي�سغل 

الداخلي  للتدقيق  مديرا  ذلك  قبل  عمل   ،2011 العام  منذ  الوطني 

توىل   2006 العام  �سنتني. يف  ملدة  الفل�سطيني  االإ�سالمي  البنك  يف 

العقاري  للبنك  االإقليمية  االإدارة  يف  الداخلي  التدقيق  ادارة  ح�سني 

امل�سري العربي يف فل�سطني. كان انطالق ح�سني يف م�سواره العملي 

من �سلطة النقد الفل�سطينية يف العام 1996 و�سغل من�سب م�سوؤول 

فريق تفتي�ص اآنذاك. 

يحمل ح�سني �سهادة ماج�ستري يف ادارة االأعمال من جامعة بريزيت، 

النجاح  جامعة  من  املحا�سبة  يف  بكالوريو�ص  درجة  على  وحا�سل 

الوطنية يف نابل�ص.   

نائل حمادنة- مدير دائرة الخزينة

ي�سغل ال�سيد نائل حمادنة من�سب مدير دائرة اخلزينة برتبة م�ساعد 

مدير عام يف البنك الوطني منذ العام 2005 ولديه خربة م�سرفية 

تتجاوز 17 عاما، كان حلمادنة دورا بارزا يف تاأ�سي�ص البنك الوطني 

عندما كان يعرف ببنك الرفاه لتمويل امل�ساريع ال�سغرية. بدء حمادنة 

1996 و�سغل من�سب  م�سواره العملي يف البنك االأهلي االأردين عام 

رئي�ص دائرة اخلزينة هناك. انتقل حمادنة يف العام 2001 ليعمل يف 

املوؤ�س�سة امل�سرفية الفل�سطينية رئي�سا للمتداولني يف اخلزينة.

جامعة  من  االأعمال  ادارة  يف  املاج�ستري  �سهادة  حمادنة  يحمل 

بريزيت، وحا�سل على �سهادة بكالوريو�ص يف ادارة االأعمال كذلك من 

اجلامعة نف�سها.

 

األستاذ راتب باسم محيسن – المستشار 
القانوني



27
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للبنك 2014
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سياسة 
المخاطر

يتم إدارة المخاطر المتعلقة بأنشطة البنك المختلفة 
دائرة  خالل  من  مستمر  بشكل  ومراقبتها  وقياسها 
عن  المنبثقة  المخاطر  لجنة  برئيس  ترتبط  مستقلة 
مجلس اإلدارة. ويتم مراقبة المخاطر والسيطرة عليها 
والمعتمدة  المحددة  والنسب  السقوف  خالل  من 
النقد  سلطة  أو  اإلدارة  مجلس  قبل  من  سواءاً 
الضوابظ  فعالية  من  التأكد  يتم  كما  الفلسطينية، 
الداخلية وإجراءات السالمة واألمن التي تعمل على 

التقليل من التأثير على أنشطة البنك.
في  المخاطر  دائرة  وبمشاركة  اإلدارة  تقوم  كما 
لجنة  خالل  من  للبنك  المالية  القوائم  بتحليل  البنك 
المخاطر  الموجودات والمطلوبات وتحديد حجم  إدارة 
الالزمة إلدارتها بما ينسجم  القرارات  المختلفة وإتخاذ 
الكافية  العوائد  تحقيق  في  اإلدارة  تطلعات  مع 
مقبولة  بمستويات  اإلحتفاظ  مع  والمناسبة 

ومسيطر عليها من المخاطر.
كما نشير إلى انه يتم تطبيق تعليمات سلطة النقد 
على  البنك  قدرة  مدى  من  بالتحقق  يتعلق  فيما 
 Stress التحمل  استيعاب الصدمات من خالل فحص 
Testing المبني على أساس سيناريوهات مفترضة 
يتم تطبيق أثرها على بيانات البنك خالل فترات زمنية 
وبالتالي  عنها  الناجم  الفعل  ردة  وقياس  معينة 
يسعى  كما  لمواجهتها،  المناسبة  الخطط  وضع 
الدائرة إلى تطبيق تعليمات سلطة النقد فيما يتعلق 
رأس  قدرات  تعزيز  إلى  تهدف  التي   2 بازل  بمتطلبات 

المال على استيعاب األنواع المختلفة من المخاطر.
يتم رفع تقارير دورية من قبل دائرة المخاطر إلى لجنة 
على  عرضها  بعد  المجلس  عن  المنبثقة  المخاطر 

اإلدارة التنفيذية العليا، حيث يتم من خالل هذه التقارير 
البنك  لها  يتعرض  التي  المخاطر  أنواع  جميع  تناول 
وبيان واقع الحال الخاص بالبنك من خالل هذه التقارير. 

وتتلخص المخاطر التي يتعرض لها البنك فيما يلي:

مخاطر التشغيل:
ناجمة عن عدم جناعة  التي حتمل خ�سارة  املخاطر  هي عبارة عن 

واالأحداث  واالنظمة  الب�سري،  العن�سر  الداخلية،  العمليات  ف�سل  اأو 

)التوثيق،  املعلومات  اأنظمة  يف  االإخفاقات  ت�سمل  كما  اخلارجية، 

يف  االإخفاق  اأو  املالية(،  للعمليات  املحا�سبية  الت�سويات  التجهيز، 

الرقابة الداخلية والتي توؤدي اإىل خ�سائر غري متوقعة. وبالتايل فاإن 

هذه املخاطر مرتبطة باالأخطاء الب�سرية، ف�سل االنظمة وعدم كفاية 

االإجراءات والرقابة.

حيث يعمل البنك على التقليل من حدوث هذه املخاطر  باأق�سى قدر 

ممكن من خالل التاأكد من قوة ومتانة اإجراءات و�سيا�سات ال�سبط 

مبا يف ذلك التاأكد من الف�سل يف ال�سالحيات والرقابة الثنائية على 

االأن�سطة.

مخاطر السوق:
ال�سرف  باأ�سعار  تتعلق  خماطر  اإىل  تعر�سه  البنك  اأن�سطة  طبيعة 

والفائدة، ويف هذه االإطار يعمل البنك ولل�سيطرة على هذه املخاطر 

خالل  من  ال�سوق  خماطر  متابعة  يتم  كما  اإ�ستثماراته،  تنويع  على 

التقارير الدورية التي تقوم باإعدادها الدوائر املخت�سة ويتم عر�سها 

واملطلوبات  املوجودات  بلجنة  اخلا�سة  االإجتماعات  خالل  من 
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مخاطر أسعار الفائدة:
تنجم خماطر اأ�سعار الفائدة نتيجة اإحتمالية تغري اأ�سعار الفائدة مما 

اأو القيمة العادلة  التاأثري على قيمة التدفقات النقدية  قد يوؤدي اإىل 

لالأدوات املالية. حيث يتعر�ص البنك ملخاطر اأ�سعار الفائدة كنتيجة 

وتتم  واملطلوبات،  املوجودات  بني  الت�سعري  الإعادة  الزمنية  للفجوات 

رقابة اخلزينة ومن قبل جلنة  دائرة  قبل  ب�سكا دوري من  مراقبتها 

االأ�سول واخل�سوم التي تعترب دائرة املخاطر ع�سوًا فيها.

حدود  و�سع  طريق  عن  الفائدة  اأ�سعار  خماطر  بقيا�ص  البنك  يقوم 

دنيا وحدود عليا لفروقات اأ�سعار الفائدة خالل فرتات حمددة واأي�سًا 

مقابلة اإعادة ت�سعري املوجودات واملطلوبات من خالل اإ�سرتاتيجيات 

املخاطر.

مخاطر أسعار الصرف:
اأثناء قيامه بتنفيذ عمليات تبادل  هي املخاطر التي يواجهها البنك 

النقد االأجنبي، و/ اأو املخاطر الناجمة عن التقلبات يف اأ�سعار تبادل 

العمالت و/ اأو املخاطر الناجمة عن اإعادة تقييم العمالت باالإعتماد 

االأ�سول  قيمة  على  توؤثر  ان  ميكن  املعومة.  ال�سرف  اأ�سعار  على 

واخل�سوم وعلى املركز التناف�سي للبنك وميكن اأن تقود اإىل حتقيق 

خ�سائر كبرية.

خماطر ال�سرف االأجنبي هو التعر�ص احلايل اأو امل�ستقبلي لالأرباح 

وراأ�ص املال الناجمة عن حركة معاك�سة الأ�سعار �سرف العمالت.

تنشأ مخاطر أسعار الصرف األجنبي في حالتين:
لكل  املختلفة  بالعمالت  البنك  اأ�سول وخ�سوم  بني  تطابق  1.  عدم 

عملة على حدة )مبا يف ذلك البنود خارج امليزانية(.

2.  عدم تطابق التدفقات النقدية للعمالت.

اأن  حيث  املفتوحة.  املراكز  تغطية  حني  اإىل  �ست�ستمر  املخاطر  هذه 

عدم التطابق ميكن اأن يظهر من عدة م�سادر خمتلفة مثل عمليات 

ال�سرف االأجنبي وتقدمي اخلدمات واملتاجرة واالإ�ستثمارات. ومقدار 

ال�سرف  اأ�سعار  يف  املحتملة  التغريات  حجم  عن  عبارة  املخاطرة 

وحجم ومدة التعر�ص بالنقد االأجنبي. 

اإتباع  ويتم  يومي  ب�سكل  االأجنبية  العمالت  مراكز  مراقبة  ويتم  هذا 

العمالت  مبراكز  االإحتفاظ  من  والتاأكد  للتحوط  اإ�سرتاتيجيات 

االأجنبية �سمن احلدود املعتمدة من قبل جمل�ص االإدارة واملتوافقة مع 

تعليمات �سلطة النقد.

مخاطر أسعار األسهم:
تنتج خماطر اأ�سعار االأ�سهم عن التغري يف القيمة العادلة لالإ�ستثمارات 

تنويع  املخاطر عن طريق  اإدارة هذه  البنك على  ويعمل  االأ�سهم،  يف 

االإ�ستثمارات يف عدة مناطق جغرافية وقطاعات اإقت�سادية.

مخاطر اإلئتمان:
عجز  اأو  تخلف  عن  تنجم  قد  التي  املخاطر  هي  االإئتمان  خماطر 

البنك مما  باإلتزاماته جتاه  الوفاء  املالية عن  االآخر لالأداة  الطرف 

االإئتمان  اإدارة خماطر  على  البنك  يعمل  اإىل حدوث خ�سائر.  يوؤدي 

من خالل و�سع �سقوف ملبالغ الت�سهيالت االإئتمانية املبا�سرة )اأفراد 

وكل  قطاع  لكل  املمنوحة  والديون  القرو�ص  وجمموع  موؤ�س�سات(   /

االإئتمان  البنك على مراقبة خماطر  يعمل  منطقة جغرافية، كذلك 

اإىل  اإ�سافة  للعمالء  االإئتماين  الو�سع  تقييم  على  باإ�ستمرار  ويعمل 

البنك  ويتبع  العمالء،  من  منا�سبة  �سمانات  على  البنك  ح�سول 

االأ�س�ص التالية يف التقليل من خماطر االإئتمان :

• عدم 	 من  للتحقق  البنك  لدى  االإئتمانيه  الرتكزات  و�سع  متابعة 

وجود اأية جتاوزات.

• درا�سة اأي منتج جديد مقرتح تقدميه من حيث املخاطر اخلا�سه 	

به وتقدمي التو�سيات.

• الت�سنيف 	 اإىل  ا�ستنادًا  واالأفراد  ال�سركات  ت�سنيف  مراقبة 

االإئتماين املعمول به.

مخاطر السيولة:
تتمثل خماطر ال�سيولة يف عدم قدرة البنك على توفري التمويل الالزم 

املخاطر  هذه  من  وللوقاية  اإ�ستحقاقها،  تواريخ  يف  اإلتزاماته  لتاأدية 

واملطلوبات  املوجودات  واإدارة  التمويل  م�سادر  بتنويع  االإدارة  تقوم 

حكمه  يف  وما  النقد  من  كاٍف  بر�سيٍد  واالحتفاظ  اآجالها  وموائمة 

واالأوراق املالية القابلة للتداول. كما تقوم اإدارة البنك مبراقبة اأو�ساع 

ن�سب  التي حددت  النقد  �سلطة  لتعليمات  وفقًا  دوري  ب�سكل  ال�سيولة 

الهبوط  وعدم  الدوام  على  بها  االإحتفاظ  يتوجب  الودائع  من  مئوية 

الن�سب  وكذلك  البنك  يف  ال�سيولة  اأو�ساع  مراقبة  تتم  كما  عنها، 

يف  واملطلوبات  املوجودات  جلنة  خالل  من  النقد  �سلطة  من  املقررة 

االإدارة العامة.

اأي�سًا على البنك املوازنة وباإ�ستمرار  اأجل تفادي هذه املخاطر  ومن 

البنك  لدى  يتوفر  بحيث  واخل�سوم  االأ�سول  اإ�ستحقاق  اآجال  بني 

وب�سكل دائم �سيولة نقدية اأو اأ�سول مالية �سهلة الت�سييل بدون حتمل 

�سواء  االأخرى  االإلتزامات  اأو  الودائع  على  طلب  اأي  ملواجهة  خ�سائر 

على املدى الق�سري اأو املتو�سط اأو الطويل.
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ويتجلى  الر�سيدة،  اأعلى معايري احلوكمة  بتطبيق  الوطني  البنك  يلتزم 

املعايري  وفقًا الأحدث  لدليل خا�ص باحلوكمة   ذلك من خالل تطويرنا 

�سلطة  ال�سادرة عن  للتعليمات  ووفقًا  املجال،  والدولية يف هذا  املحلية 

النقد الفل�سطينية بهذا اخل�سو�ص، ليتم اعتماده من قبل جمل�ص ادارة 

البنك يف العام 2015. 

اإن اأهم ما ورد يف دليل احلوكمة اخلا�ص بالبنك الوطني، و�سع هياكل 

مبا  االإف�ساح  اأ�س�ص  وتطبيق  واإجراءاته  �سيا�ساته  وحتديث  تنظيمية 

يتما�سى مع متطلبات احلوكمة مبا يف ذلك  االلتزام باأخالقيات العمل 

وبالتايل  امل�سالح  ذوي  اأطراف  بكافة  البنك  م�سالح  حماية  الأهمية 

املحافظة على اأداء و�سمعة البنك لتحقيق ذلك.

واالإدارة  اإدارته  مبجل�ص  ممثلة  اإدارته  بني  البنك  يف  العالقة  وتقوم  

اإطار عمل ي�سمن  خرى وفق 
ُ
اأ التنفيذية من جهة وامل�ساهمني من جهة 

تطبيق اأ�س�ص نهج االإدارة ال�سليمة واحلوكمة يف حتقيق اأهدافه وحتقيق 

املنافع املختلفة الأ�سحاب امل�سالح مبا يف ذلك �سغار امل�ساهمني. ويوفر 

حول  املنا�سب  الوقت  يف  ودقيقة  تف�سيلية  معلومات  احلوكمة  نظام 

اجلوانب الرئي�سية املتعلقة بالبنك وامل�سوؤوليات املتعلقة مبجل�ص اإدارته 

واللجان املختلفة املنبثقة عنه جتاه البنك وامل�ساهمني فيه.

االلتزام بمعايير الحوكمة 

التدقيق الداخلي

اإلفصاح والشفافية

ويف هذا االإطار يحر�ص البنك الوطني على االلتزام بتطبيق املمار�سات 

ال�سليمة للحوكمة وااللتزام باأعلى معايري الكفاءة  والدقة يف ن�ساطاته 

والتي  الفل�سطينية  النقد  �سلطة  عن  ال�سادرة  والتعليمات  يتما�سى  مبا 

تو�سيات  ووفق  ال�سليمة  الدولية  املمار�سات  اأحدث  مع  من�سجمة  جاءت 

جلنة بازل املتعلقة باحلوكمة.

كما يقوم البنك بجهود كبرية لتلبية متطلبات املجتمع الفل�سطيني من 

خالل تقدمي اخلدمات امل�سرفية وفق االأ�س�ص احلديثة وبطريقة �سليمة 

اإىل  اإ�سافة  املختلفة،  امل�سالح  الأطراف  اآمنة  بطريقة  تقدميها  ت�سمن 

يعزز  املختلفة مبا  لالأن�سطة االجتماعية  الدعم  بتقدمي  البنك  م�ساركة 

تقع على  التي  امل�سوؤولية االجتماعية  الوطني كجزء من  وانتماءه  هويته 

عاتقه.

التباين الوحيد يف العام 2014 قي تطبيق املمار�سات الف�سلى للحوكمة 

متثل يف عدم تعيني اأع�ساء م�ستقلني يف جمل�ص االإدارة، وذلك يرجع اىل 

انتظار امتام ال�سراكة االإ�سرتاتيجية اجلديدة مع بنك االإحتاد االأردين 

واإمتام عملية االإندماج. البنك الوطني ب�سدد تعيني ع�سوين م�ستقلني 

جديدين لع�سوية جمل�ص ادارته لتحقيق اأعلى درجات االلتزام مبعايري 

احلوكمة يف االإدارة.

تعزيز  يف  ي�سهم  فعالة  داخلي  تدقيق  اإدارة  وجود  اأن  البنك  يدرك 

اأنظمة ال�سبط والرقابة الداخلية وما متثله من دعم للرقابة امل�سرفية 

ال�ساملة باعتبارها خط الدفاع االأول، وي�ساعد ذلك يف حتقيق اأهدافه 

منظم  منهجي  اأ�سلوب  اإتباع  خالل  من  الإ�سرافه  اخلا�سعة  واجلهات 

لتقييم وحت�سني فعالية اإدارة املخاطر والرقابة وتعزيز اإطار احلوكمة، 

ويوفر البنك الإدارة التدقيق الداخلي العدد الكايف من الكوادر الب�سرية 

حق  التدقيق  والإدارة  منا�سب.  ب�سكل  ومكافاأتها  تدريبها  ويتم  املوؤهلة 

احل�سول على اأية معلومة و االت�سال باأي موظف داخل البنك. كما لها 

كافة ال�سالحيات التي متكنها من اأداء املهام املوكلة اإليها وعلى النحو 

املطلوب وفيما يلي اأهداف ومهام الدائرة الرئي�سية :

ومنهجية  الداخلي  التدقيق  اإدارة  و�سالحيات  م�سوؤوليات  حتديد    -

�سمن  ومو�سوعيتها  ا�ستقالليتها  ي�سمن  بحيث  وا�سح  ب�سكل  عملها 

ال�سفافية جتاه  املحافظة على م�ستويات عالية من  البنك على  يحر�ص 

امل�ساهمني واملودعني وغريهم من االأطراف ذوي العالقة وامل�ساركني يف 

ال�سوق من خالل االإف�ساح عن معلومات تت�سم بالدقة والكفاية والوقت 

املنا�سب كما يحر�ص البنك اأي�سًا على ما يلي:

• اأن تكون عملية االإف�ساح وا�سحة وم�ستمرة ومتاحة جلميع اأطراف 	

و�سائل  بوا�سطة  االإف�ساح  يتم  وان  للمقارنة،  جمااًل  وتتيح  ال�سوق 

متعددة منت�سرة ميكن الو�سول اإليها ب�سهولة وبتكلفة منخف�سة.

• الوقت 	 يف  الن�سبية  االأهمية  ذات  املعلومات  جميع  عن  االإف�ساح 

املنا�سب وب�سكل ي�سمن و�سول املعلومات اإىل جميع االأطراف

• يقوم البنك باالإف�ساح وفقا للمعايري الدولية للتقارير املالية وتعليمات 	

�سلطة النقد الفل�سطينية ال�سارية وال�سادرة مبقت�سى قانون البنوك 

النافذ والت�سريعات ذات العالقة. 

• البنك بتوفري معلومات ذات داللة ومعنى حول ن�ساطاته لكل 	 يلتزم 

من �سلطة النقد وامل�ساهمني، واملودعني والبنوك االأخرى واجلمهور 

امل�ساهمني،  قلق  تثري  التي  الق�سايا  على  الرتكيز  مع  عام،  ب�سكل 

ويف�سح البنك عن جميع هذه املعلومات ب�سكل دوري ومتاح للجميع.

• ومفيدة 	 كافية  معلومات  على  للبنك  ال�سنوية  التقارير  ت�ستمل  اأن 

بحيث متكن امل�ستثمرين واملودعني واالأطراف االأخرى ذات امل�سالح 

من اأن يكون لديهم اطالع جيد على اأو�ساع البنك.

• يلتزم البنك باملحافظة على خطوط ات�سال مع ال�سلطات الرقابية 	

وامل�ساهمني واملودعني والبنوك االأخرى واجلمهور ب�سكل عام.
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أنظمة الضبط ومدى كفايتها

االمتثال

من  الفعالة  اال�ستفادة  على  التنفيذية  واالإدارة  االإدارة  جمل�ص  يحر�ص 

وما ي�سدر  االمتثال  واملدقق اخلارجي ومراقب  الداخلي  التدقيق  عمل 

ي�سعى  كما  الداخلية،  والرقابة  ال�سبط  اأنظمة  حول  تقارير  من  عنهم 

البنك للحفاظ على نظام رقابي فعال مبا ي�سمن نزاهة عملياتها من 

خالل �سمان ا�ستقاللية عملها وارتباطها املبا�سر مع جمل�ص االإدارة اأو 

تدقيق  اإدارة  اأن وجود  البنك  يدرك  كما   ، املجل�ص  املنبثقة عن  اللجان 

الداخلية وما متثله من  الرقابة  اأنظمة  ي�سهم يف تعزيز  الداخلي فعالة 

دعم للرقابة امل�سرفية ال�ساملة باعتبارها خط الدفاع االأول واالطالع 

لدى  يعمل  كما  املختلفة،  البنك  باأن�سطة  املتعلقة  املخاطر  الإدارة  العام 

دوائر  امتثال  و�سمان  ملراقبة  وذلك  المتثال  مراقبة  دائرة  البنك 

ورفع  العالقة  ذات  والتعليمات  واالأنظمة  للقوانني  املختلفة  امل�سرف 

يحر�ص  كما  االإدارة،  جمل�ص  عن  املنبثقة  التدقيق  جلنة  اإىل  التقارير 

من  معتمدًا  يكون  وان  اخلارجي،  للمدقق  املنتظم  الدوران  على  البنك 

قبل �سلطة النقد الفل�سطينية ولديه ترخي�سًا ملزاولة املهنة من اجلهات 

الر�سمية واملهنية ذات العالقة ملا ميثله من م�ستوى اآخر من الرقابة على 

م�سداقية البيانات املالية ال�سادرة عن اأنظمة البنك واإبداء الراأي حول 

عدالة البيانات املالية.

االأن�سطة  كافة  تغطي  مكتوبة  �سيا�سات  وجود  على  البنك  يحر�ص  كما 

البنكية لديه، واأن يتم تعميمها على كافة امل�ستويات االإدارية، ومراجعتها 

بانتظام للتاأكد من �سمولها الأية تعديالت اأو تغيريات طراأت على القوانني 

والتعليمات ، واأية اأمور اأخرى تتعلق بالبنك.

ميثاق التدقيق املعتمد من جمل�ص االإدارة، وتعميمه على كافة املوظفني.

املنبثقة  واملراجعة  التدقيق  للجنة  الداخلي  التدقيق  دائرة  تتبع    -

والتحقيقات  التدقيق  زيارات  كافة  نتائج  وترفع  االإدارة  جمل�ص  عن 

والتو�سيات واإجراءات املتابعة اإىل جلنة املراجعة والتدقيق املنبثقة عن 

جمل�ص االإدارة .

اإعداد وتنفيذ خطة التدقيق ال�سنوية ا�ستنادا ملنهج التدقيق املبني    -

على املخاطر  بعد اعتمادها من جلنة املراجعة والتدقيق املنبثقة عن 

جمل�ص االإدارة .

جميع  على  وال�سريع  واملبا�سر  املحدود  اأو  امل�سروط  غري  االإطالع    -

�سجالت وم�ستندات البنك واالت�سال بامل�سوؤولني اأو املوظفني والتحرك 

غري املقيد يف جميع اإدارات ودوائر وفروع البنك.

خالل  من  املعنية،  واجلهات  لالإدارة  م�سافة  قيمة  لتقدمي  ال�سعي    -

اإعداد تقارير التدقيق الداخلي التي تركز على فر�ص التطوير والتح�سني 

االإدارة/ جمل�ص  تعيق  قد  التي  املخاطر  على  ال�سوء  وت�سلط  االأداء  يف 

االإدارة، يف حتقيق االأهداف املرجوة.

-  التاأكد من االمتثال ل�سيا�سات البنك الداخلية واملعايري واالإجراءات 

الدولية والقوانني والتعليمات ذات العالقة.

-  تقييم فعالية وكفاءة نظم و�سوابط الرقابة الداخلية املعتمدة، مبا يف 

ذلك، �سوابط نظم واأمن تكنولوجيا املعلومات امل�ستخدمة يف امل�سرف، 

وال�سمولية،  بالدقة،  واملعلومات  البيانات  توفري  على  قدرتها  ومدى 

االأموال  على  واملحافظة  املنا�سب،  الوقت  ويف  املطلوبة،  املوثوقية  و 

ي�سرف على  اأو  امل�سرف  التي ميتلكها  االأخرى  واملوجودات  واملمتلكات 

اإدارتها.

للخطط  تنفيذها  ومدى  وفروعه  للم�سرف  العام  االأداء  تقييم    -

والربامج املعتمدة يف امل�سرف، وتقييم مدى فعاليتها وكفاءتها، وتقدمي 

املقرتحات والتو�سيات الالزمة لرفع اأدائها.

�سلطة  عن  ال�سادرة  والقوانني  التعليمات  بكافة  الوطني  البنك  يلتزم 

اأعماله ت�سري وفقا  اأن  التاأكد من  الفل�سطينية، ويعمل دائما على  النقد 

ب�سكل م�ستمر  ال�سيا�سة  ويعمل على حتديث  والتعليمات،  القوانني  لهذه 

وتعميمها على الدوائر املعنية ومن ثم متابعة تطبيقها لتتما�سى اأعمال 

النقد  �سلطة  عن  ت�سدر  جديدة  تعليمات  اأي  مع  بالتوازي  امل�سرف 

الفل�سطينية. كما يلتزم البنك الوطني بتطبيق قوانني عاملية مثل قوانني 

مكافحة غ�سل االأموال وقاعدة اعرف عميلك وقوانني الفاتكا ومكافحة 

متويل االإرهاب.  

وفيما يخ�ص قانون )FATCA( فالبنك الوطني م�سجل ر�سميا لاللتزام 

بتطبيق قانون االمتثال ال�سريبي االأمريكي وقد مت اإعداد ملخ�ص وخطة 

وفيما  القانون،  هذا  مع  للتما�سي  املختلفة  البنك  اأنظمة  لتعديل  عمل 

النماذج اخلا�سة  يتعلق بقاعدة اعرف عميلك)KYC( فقد مت تعديل 

لعمالء  املطلوبة  الدرا�سة  الإجناز  القانون  تطبيق  عملية  مع  لتتما�سى 

البنك من خالل عملية حتديث بيانات العمالء.

ال�سكاوى  تقدمي  يف  البنك  عمالء  وجهة  كذلك،  االإمتثال  دائرة  تعد 

العميل  عند  الر�سى  درجات  اعلى  حتقيق  بهدف  وذلك  واملقرتحات 

ا�ستقبال  على  االمتثال  دائرة  وتعمل  له،  املقدمة  امل�سرفية  باخلدمات 

ال�سكاوى وحلها مبا ين�سجم مع التعليمات واملدة املحددة باخل�سو�ص.
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سياسة التأهيل والتدريب
اإن �سيا�سة التاأهيل والتدريب قائمة على اأ�سا�ص تدريب وتاأهيل جميع 

املوظفني يف البنك، علمًا باأن خطة التاأهيل والتدريب قد مت ت�سميمها 

االإ�سرايف  امل�ستوى  اإىل  ا�ستنادا  اإدارية  م�ستويات  ثالث  اأ�سا�ص  على 

وامل�سمى الوظيفي لدى املتدرب والتي هي كالتايل: 

مستوى تدريب مبتدئ:

بحيث  �سابقة،  م�سرفية  خربة  بدون  جدد  خريجني  من  موظفون 

يكون التدريب خارجي اأو داخلي من الكفاءات واخلربات املوجودة يف 

البنك، علمًا باأن امل�ستوى املبتدئ ينق�سم اإىل نوعني:

• جمموعة من اخلريجني اجلدد يتم تعيينهم بنف�ص الفرتة مثلما 	

داخلي  التدريب  يكون  بحيث  جديد،  فرع  افتتاح  عند  يح�سل 

داخلي  عملي  وتدريب  تقريبًا،  �سهر  ملدة  )حما�سرات(  نظري 

على الوظيفة التي �سيعني عليها ملدة �سهر اآخر، اأو خارجي باإحدى 

املراكز املتخ�س�سة بالتدريب. 

• ح�سب 	 ال�سنة  من  خمتلفة  اأوقات  يف  فرتات  على  ملوظفني  فردي 

خطة التعيينات اأو ب�سبب انتهاء خدمة اأحد املوظفني بحيث يكون 

التدريب نظري )ذاتي مبرجعية متخ�س�سة يف البنك( وتدريب 

عملي على الوظيفة التي �سيعني عليها املوظف ملدة �سهر واحد، اأو 

خارجي باإحدى املراكز املتخ�س�سة بالتدريب.

مستوى تدريب متوسط:

موظفني  على  اإ�سرايف  م�ستوى  اأي  بدون  م�سرفية  بخربة  موظفون 

وامل�سمى  الدائرة  اأ�سا�ص  على  اخلطة  ت�سميم  مت  بحيث  اآخرين، 

ال�سبت  اأيام  االأغلب  على  داخلي  التدريب  يكون  بحيث  الوظيفي، 

املراكز  باأحد  خارجه  اأو  البنك  يف  املخت�سني  اأحد  باإ�سراف 

املتخ�س�سة بالتدريب.

مستوى تدريب متقدم:

موظفون بخربة م�سرفية متخ�س�سة ومب�ستويات اإ�سرافية خمتلفة، 

املتقدم  امل�ستوى  على  والتدريب  التاأهيل  خطة  ت�سميم  مت  حيث 

ح�سب م�ستوى املوظف وامل�سمى الوظيفي وامل�ستوى االإ�سرايف وامل�سار 

الوظيفي للموظف، بحيث مت تق�سيم امل�ستوى املتقدم اإىل التايل:

• روؤ�ساء االق�سام 	

• مدراء الدوائر )ونوابهم( ومدراء الفروع  	

• املدراء التنفيذيني 	

• م�ساعدو نواب املدير العام 	

ح�سب  وخارجي  داخلي  املتقدم  امل�ستوى  على  التدريب  باأن  علمًا   

املوارد  دائرة  وباإ�سراف  معني  مبو�سوع  املتخ�س�سة  الكفاءات  توفر 

الب�سرية، مع االإ�سارة اىل الرتكيز على ال�سهادات املتخ�س�سة. 
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أهداف سياسة التأهيل والتدريب:

• للبنك 	 االإ�سرتاتيجية  اخلطة  مع  املوظفني  مهارات  موائمة 

وتطبيقات الهيكل اجلديد.

• تاأهيل املوظفني من اخلريجني اجلدد ال�ستالم مهامهم الوظيفية. 	

• وظائفهم 	 على  القائمني  للموظفني  الوظيفي  االأداء  م�ستوى  رفع 

يف  القوة  نقاط  وتعزيز  ال�سعف  نقاط  جتاوز  خالل  من  احلالية 

االأداء ح�سب ما هو وارد يف التقييم ال�سنوي للموظفني.

• مواكبة امل�سار الوظيفي للموظفني وجتهيزهم ال�ستالم م�سوؤوليات 	

وم�ساره  منهم  كل  اإمكانيات  ح�سب  اأعلى   و�سالحيات  جديدة 

الوظيفي وفق ما يراه امل�سوؤولون يف البنك.

• جتهيز املوظفني تطبيقًا خلطة االإحالل الوظيفي بحيث يكون لكل 	

يف  حمله  ليحل  اخت�سا�سه  حدود  ويف  دائرته  من  بديل  موظف 

حاالت االإجازات واحلاالت الطارئة.

منهجية التأهيل والتدريب:

• الدمج ما بني التدريب النظري والعملي	

• ربط التدريب باإجراءات العمل املعتمدة يف البنك	

• يتم 	 البنك بحيث  الكفاءات من ذوي اخلربات يف  االإ�ستفاده من 

ت�سكيل جلنة علمية لتكليف املوظفني باإعداد مواد تدريب وتكليف 

املوظفني بتدريب موظفني اآخرين 

• حتفيز املوظفني على التدريب بحيث يتم ربط التعيني للموظفني 	

اجلدد بنتائج التدريب 

سياسة منح  المكافأت والحوافز

البنك  ملوظفي  واحلوافز  املكافاأت  مبنح  خا�سة  �سيا�سة  اإعداد  مت  لقد 

تعليمات  وح�سب  البنك  يف  املوظفني  �سوؤون  نظام  مع  بالتوافق  الوطني  

�سلطة النقد  بهذا اخل�سو�ص. 

الهدف من �سيا�سة منح املكافاأت واحلوافز

يف . 1 حتديدا  املميزة  واخلربات  الكفاءات  ذوي  باملوظفني  االحتفاظ 

حاالت اال�ستقطاب من اجلهات امل�سرفية اخلارجية

الالزمة . 2 واخلربة  واملهارة  واملعرفة  الكفاءة  ذوي  املوظفني  اجتذاب 

للقيام باالعمال امل�سرفية للم�سرف 

متيز وحتفيز املوظف الذي يبذل جهد يف حتقيق اهداف البنك على . 3

خمتلف امل�ستويات لالدارية

ربط مكافاأت املوظفني مب�ساهمتهم يف اجناز االعمال ويف االداء الكلي . 4

للم�سرف

حتفيز كافة موظفي البنك للم�ساركة يف االن�سطة املرتبطة بعمل البنك . 5

حتديد �سيا�سة منح املكافاأت الع�ساء جمل�ص االدارة من اجلهة االأخرى. 6

السياسة العامة:
االدارية . 1 امل�ستويات  جلميع  البنك  يف  املكافاآت  حجم  حتديد  يتم 

جمل�ص  عن  املنبثقة  واحلوافز  املكافاآت  جلنة  تو�سية  ح�سب 

االدارة باالعتماد على نتائج البنك االجمالية باملقارنة مع املوازنة 

التقديرية واأداء القطاع امل�سريف ب�سكل عام

البنك . 2 يف  التقييم  جلنة  من  بتو�سية  �سنويا   املكافاأت  منح  يتم 

ومبوافقة جلنة املكافاأت يف جمل�ص االدارة

يتم مراعاة جتان�ص حجم املكافاأت مع االداء الكلي للم�سرف. 3

يتم مراعاة امل�ستوى االداري ودرجة املخاطر املرتبطة بكل وظيفة. 4

من . 5 بقرار  العام  املدير  ونواب  العام  املدير  مكافاأة  حتديد  يتم 

وحمددات  عام  ب�سكل  البنك  نتائج  على  بناءا  االدارة  جمل�ص 

تقييم االداء اخلا�سة بهم والتي يتم حتديدها من جلنة املكافاأت 

واحلوافز يف جمل�ص االإدارة
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العاملين في البنك

التحصيل العلمي للعاملين في البنك

 2014-12-31 بتاريخ  كما  وموظفة  موظفا   293 البنك  موظفي  عدد  بلغ 
موزعين على اإلدارة العامة والفروع على النحو التالي:

به  الدائم  االستثمار  على  ويعمل  بالطاقة  ينبض  الذي  الشباب  من  البشري  بكادره  الوطني  البنك  يفتخر 
البنك  لموظفي  العلمي  التحصيل  مجاالته.  شتى  في  العلمية  بالتطورات  دائم  بشكل  ورفده  وتطويره 

الوطني كما بتاريخ  31-12-2014 جاء كاآلتي: 

و�سل عدد الدورات التدريبية التي قام البنك الوطني بعقدها خالل العام 2014 اإىل 52 دورة، ليتم تاأهيل 310 متدرب خاللها.

أعداد الدورات التدريبية والمتدربين خالل العام 2014:

293

اإلدارة العامة

شهادة الدكتوراة  

شهادة الثانوية العامة  

شهادة بكالوريوس  شهادة الماجستير   

شهادة دبلوم     

فرع نابلس 

فرع دورا

فرع الماصيون 

فرع بيت لحمفرع جنين

فرع رام اهلل

فرع الخليل 

المجموعفرع الرام 
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ملكية أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة 
العليا ألسهم البنك وذوي العالقة

كما بتاريخ 2014/12/31

قامت �سلطة النقد الفل�سطينية بفر�ص غرامة مالية على البنك بقيمة 5,000 دوالر خالل عام 2014 ملخالفة تعليمات منح ت�سهيالت ائتمانية لعمالء 

لديهم تركز ائتماين دون احل�سول على املوافقة امل�سبقة من �سلطة النقد الفل�سطينية.

الغرامات والعقوبات المفروضة على البنك للعام 2014:

عدد األسهم الصفةاالسم
المملوكة له شخصيًا

األسهم
ذات العالقة

طالل كاظم عبداهلل 
ناصرالدين

4,438,855 80000رئي�ص جمل�ص االإدارة

100,00014,699,998 نائب رئي�ص جمل�ص االإدارةعمر منيب رشيد المصري

175,500441,880ع�سو جمل�ص االإدارةسمير هالل محمد زريق

100,00099,999ع�سو جمل�ص االإدارةدينا منيب رشيد المصري

-75,150ع�سو جمل�ص ادارة ايهاب محمد علي األشقر

180,97127,000املدير العامأحمد راغب نادر الحاج حسن

-17,250نائب املدير العام مروان مزهر حسين مزهر

عساف محمود مصطفى 
بليدي

م�ساعد املدير العام 

للخدمات امل�ساندة
2,766-

1,5001,829امل�ست�سار القانوينراتب باسم راتب محيسن 

733,13719,709561المجموع
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المعامالت مع جهات ذات العالقة

مدقق الحسابات

يعترب البنك امل�ساهمني الرئي�سيني واالإدارة العليا و�سركات لهم فيها ن�سيب رئي�سي من امللكية كجهات ذات عالقة. متت خالل ال�سنة معامالت مع هذه 

اجلهات متثلت يف ودائع وت�سهيالت ائتمانية ممنوحة وتاأمينات نقدية كما يلي:

اإرن�ست ويونغ– رام اهلل – املا�سيون – عمارة باديكو هاو�ص / الطابق ال�سابع هاتف: 022421011 �سندوق بريد 1373.

ملخص منافع ) رواتب ومكأفات ومنافع اخرى ( اإلدارة العليا:

20142013

دولر اأمريكيدولر اأمريكي

بنود داخل قائمة المركز
المالي الموحد

12,422,0368,781,791ت�سهيالت ائتمانية مبا�سرة
37,181,39955,666,430ودائع 

3,909,7281,890,256تاأمينات نقدية

عناصر قائمة الدخل الموحدة

983,158562,907فوائد وعموالت دائنة
987,985955,374فوائد وعموالت مدينة

بنود خارج قائمة المركز المالي
7,892,3706,605,982اعتمادات وكفاالت

3,516,1782,724,739�سقوف ائتمانية غري م�ستغلة

20142013

دولر اأمريكيدولر اأمريكي

ح�سة االإدارة العليا من الرواتب وامل�ساريف املتعلقة بها:

312,672280,480املدير العام 
804,944695,240االدارة العليا

ح�سة االدارة العليا من م�سروف تعوي�س نهاية اخلدمة:

25,40017,500املدير العام 
109,50373,606االدارة العليا

151.333113.000نفقات جمل�س االإدارة
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مهام ومسؤوليات المدقق الخارجي

األتعاب المهنية والتدقيق الخارجي

نشاط التداول على أسهم الشركة 

يحر�ص البنك الدوران املنتظم للمدقق اخلارجي، ويراعى يف اختيار املدقق اخلارجي ان يكون معتمدًا من قبل �سلطة النقد الفل�سطينية ولديه ترخي�ص 

ملزاولة املهنة من اجلهات الر�سمية واملهنية ذات العالقة واأن ال يكون حا�ساًل على اأية ت�سهيالت ائتمانية مبا�سرة اأو غري مبا�سرة من البنك بالكفالة 

اأو  اأ�سهمها فاأكرث،  5% من  اأو جمتمعني �سركاء فيها بن�سبة تعادل  اأو الأي من�ساأة يكونون منفردين  اأو الأوالدهم  اأو الأزواجهم  ال�سخ�سية �سواء ب�سفته 

اأع�ساء يف جمل�ص اإدارتها، واأن ال يكون له منفعة مبا�سرة اأو غري مبا�سرة مع البنك، اأو مع ال�سركات التابعة للبنك، واأن ال يكون مديرًا اأو موظفًا اأو 

م�ستخدمًا لدى البنك، اأو لدى ال�سركات التابعة للبنك.

مهام املدقق اخلارجي:

• يعتمد يف عمله على االأحكام وال�سروط التي تنظم اأعمال مهنة املراجعة والتدقيق والتقيد مبعايري واأدلة التدقيق الدولية، وقواعد ال�سلوك املهني يف 	

اأعمال التدقيق.

• 	.)IAS( ومعايري املحا�سبة الدولية )IFRS( تدقيق البيانات املالية وال�سجالت املحا�سبية للبنك مبا ين�سجم مع املعايري الدولية للتقارير املالية

• االلتزام مبتطلبات احلد االأدنى من معايري االإف�ساح للبيانات املالية ال�سادرة عن �سلطة النقد.	

• التقيد بال�سرية التامة مبوجب قواعد ال�سلوك املهني 	

• تزويد جلنة التدقيق بن�سخة من تقريره، ويجتمع املدقق اخلارجي مع جلنة التدقيق بدون ح�سور االإدارة التنفيذية مرة واحدة على االأقل �سنويًا.	

• تقدمي تقرير �سنوي للهيئة العامة للبنك، يبني فيه اأن مراجعته وتدقيقه الأعمال البنك وح�ساباته متت وفقًا ملعايري واأدلة التدقيق الدولية، واإبداء راأيه 	

يف مدى عدالة البيانات املالية للبنك للفرتة املالية التي قام بتدقيقها، واأنها قد اأعدت وفقًا ملعايري املحا�سبة الدولية ومعايري التقارير املالية الدولية.

• ح�سور اجتماعات اجلمعية العمومية للم�سرف واالإجابة على ما يخ�سه من ا�ستف�سارات للم�ساهمني	

• تقدمي تقرير ل�سلطة النقد ون�سخة عنه ملجل�ص اإدارة البنك خالل �سهرين من انتهاء ال�سنة املالية م�ستماًل على ما يلي:	

اأية خمالفات الأحكام قانوين امل�سارف و�سلطة النقد والت�سريعات االأخرى ال�سارية والتي ارتكبها البنك خالل ال�سنة املالية التي مت مراجعة وتدقيق . 1

بياناتها.

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

راأي املدقق اخلارجي ب�ساأن مدى كفاية املخ�س�سات ملقابلة املخاطر املحتملة يف االأ�سول وااللتزامات .. 3

التحقق من عدالة البيانات التي اأعطيت له خالل عملية التدقيق.. 4

بلغت قيمة االأتعاب املهنية والتدقيق اخلارجي خالل العام 2014 مبلغ 135,933 دوالر .

على  مق�سمة   2014 العام  خالل  دوالر    19,581,762 التداول  حجم  بلغ  كما   ،2014/12/31 بتاريخ  كما  م�ساهم   10,807 امل�ساهمني  عدد  بلغ 

16,736,071 �سهم وكانت عدد العقود املنفذة خالل نف�ص الفرتة  1,770 عقد.

أعلى سعر تداول 
2014

أدنى سعر تداول 
2014

نسبة التغير %سعر اإلغالق 2013سعر اإلغالق 2014

10.26%1.17 دوالر1.29 دوالر1.10 دوالر 1.38 دوالر 
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ياأتي تطبيق برنامج امل�سوؤولية االجتماعية اخلا�ص بالبنك الوطني من منطلق املواطنة، باعتبارنا جزء ال يتجزاأ من املجتمع الفل�سطيني الذي نعمل به 

وانطالقا من هويتنا الوطنية، واإمياننا اأن تطورنا مرتبط ارتباطًا وثيقًا بتطور جمتمعنا. لذا نلتزم بتطبيق برنامج م�سوؤولية اجتماعية فاعل وم�ستدام 

يخدم تطبيقه اأجيال عديدة، وقادر على تنمية جمتمعنا الفل�سطيني ب�ستى املجاالت والقطاعات والو�سول اىل كافة املناطق الفل�سطينية واملهم�سة منها 

مع مراعاة ال�سفافية وتطبيق القوانني واالأنظمة املعمول بها بهذا اخل�سو�ص. ال يقت�سر االأمر على امل�ساهمات املادية فقط، واإمنا كموؤ�س�سة م�سرفية 

نعمل اي�سا على تطوير منتجاتنا امل�سرفية ب�سكل م�سوؤول ومدرو�ص لنوائمها مع االحتياجات الفعلية ملجتمعنا لنقدم له اخلدمة التي يحتاجها ويطوق 

امل�ساهمات  كافة  يف  دورهم  وتفعيل  التنموية،  املجاالت  �ستى  يف  موظفينا  دمج  اىل  ن�سعى  لذا   التطوعي،  العمل  باأهمية  الوطني  البنك  يوؤمن  اليها. 

االجتماعية التي يقدمها البنك بهدف خدمة جمتمعنا بال�سكل االأمثل. 

أعمدة برنامج المسؤولية االجتماعية للبنك الوطني:
-  م�سوؤوليتنا جتاه البيئة

-  م�سوؤوليتنا جتاه االقت�ساد الوطني

-  م�سوؤوليتنا جتاه املجتمع

يف العام 2014 �ساهم البنك الوطني يف العديد من الربامج والن�ساطات االجتماعية بالتعاون مع 26 جهة خمتلفة وو�سل حجم م�ساهمته االجتماعية 

اىل ما يقارب 150 الف دوالر ليحتل املرتبة اخلام�سة بني البنوك الفل�سطينية من حيث حجم م�ساهمته االجتماعية .

مسؤوليتنا االجتماعية
نعتز بخدمة وطننا

جانب من المسؤولية االجتماعية للبنك الوطني للعام 2013

البنك الوطني يتبرع بشحنة 
أدوية إلغاثة أهلنا في قطاع غزة

البنك الوطني الراعي لتطور 
مهنة طب األسنان في فلسطين
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البنك الوطني الراعي الرئيسي لمؤتمر حماية 
المستهلك الفلسطيني الثاني

البنك الوطني عضوًا شريكا في
االتفاق العالمي لألمم المتحدة

للعام الثاين على التوايل، ويف اطار الفل�سفة التي يتبناها البنك الوطني يف برنامج امل�سوؤولية 

االجتماعية اخلا�ص به، يفتخر البنك با�ستمرارية ع�سويته يف االتفاق العاملي لالأمم املتحدة 

العمل  وحقوق  االإن�سان  بحقوق  واملتعلقة  عامليًا،  عليها  املتفق  الع�سرة  مبادئه  بتبني  باإلتزامه 

وحماية البيئة ومكافحة الف�ساد، وباإدراجها يف كافة تعامالته، لت�سبح اأن�سطة البنك مندرجة 

�سمن اطار متفق عليه عامليا.

اذا حرص كل مواطن على الحفاظ على نظافة 
المنطقة المحيطة بمنزله ومكان عمله، 

ستصبح فلسطين نظيفة وجميلة
موظفو البنك الوطني يتطوعون بتنظيف محيط فروع البنك 

البنك الوطني يحافظ على الهوية الفلسطينية 
ويكرم 250 عاملة في مشغل التطريز 

الفلسطيني
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البنك الوطني يوقع إتفاقية لشراء نظام بنكي 
عالمي مع شركة Temenos الدولية ليبدأ تطبيقه 

في منتصف العام 2015

جانب من تأهيل وتدريب الموظفين على استخدام النظام الجديد

تقدمي  والرائدة يف جمال  العاملية   Temenos �سركة  التطور مع  بنكي جديد عايل  ل�سراء نظام  اتفاقية  بتوقيع  الوطني  البنك  قام   2014 العام  يف 

الربجميات امل�سرفية، لتزود البنك بنظام T24 امل�سريف االأكرث تطورا وحداثة على م�ستوى العامل واملعتمد من قبل بنوك عاملية كبرية، لي�سبح البنك 

الوطني بذلك م�ستندا اىل اأحد اهم واأحدث االأنظمة البنكية بني البنوك الفل�سطينية.
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• توزيع التقرير ال�سنوي للم�ساهمني من خالل مقر االإدارة العامة وفروع البنك يف املناطق املختلفة وكذلك من خالل الربيد.	

• من خالل املوقع االإلكرتوين للبنك ، حيث يتم ن�سر البيانات والتقارير االإدارية واملالية.	

• من خالل املوقع االإلكرتوين لل�سوق املايل الفل�سطيني وموقع هيئة �سوق راأ�ص املال ، حيث يتم االإف�ساح عن البيانات املالية ب�سكل ربع �سنوي ون�سف 	

�سنوي و�سنوي.

• من خالل االإعالن يف ال�سحف املحلية.	

شكل وآلية إيصال المعلومات للمساهمين
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اإلدارة العامة
رام اهلل . املا�سيون - بجانب دوار حممود دروي�ص 

هاتف: 022946090

فاك�ص: 022946090

�ص. ب. 700 - رام اهلل - فل�سطني 

فروعنا 
الماصيون: مبنى البنك الوطني 

هاتف: 022977731

فاك�ص: 022977730

�ص. ب. 700 - رام اهلل - فل�سطني 

رام اهلل، شارع اإلرسال 
هاتف: 022978700

فاك�ص: 022978701

�ص. ب. 700 - رام اهلل - فل�سطني 

نابلس، شارع عمان 
هاتف: 092380802

فاك�ص: 092380801

جنين، مجمع النمر التجاري
هاتف: 042502931

فاك�ص: 042502930

�ص. ب. 195 - جنني -  فل�سطني 

 الخليل، شارع السالم 
هاتف: 022216222

فاك�ص: 022216231

�ص. ب. 313 - اخلليل -  فل�سطني 

دورا، شارع يافا 
هاتف: 022281871

فاك�ص: 022281870

�ص. ب. 2022 - دورا -  فل�سطني 

بيت لحم، شارع القدس الخليل 
هاتف : 022771370

فاك�ص: 022771371

�ص. ب. 633 - بيت حلم - فل�سطني 

الرام، مدخل المدينة، الشارع الرئيسي
هاتف: 022348920

فاك�ص: 022348921

�ص.ب . 1 - الرام - فل�سطني

مكتب نقد نابلس، مبنى شركة
ترست العالمية للتأمين 

هاتف: 092380802

فاك�ص: 092380801

الشبكة المصرفية 
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شبكة الصراف اآللي 

محافظة رام اهلل والبيرة:
• فرع رام اهلل ، �سارع االإر�سال ، عمارة املا�سة	

• بالزا مول ، البرية ، البالوع 	

• �سوبر ماركت اجلاردنز ، حي الطرية 	

• فرع املا�سيون ، مبنى البنك الوطني ، دوار حممود دروي�ص	

• حمطة عطاري وعليان للمحروقات ، املنطقة ال�سناعية ، �سارع بيتونيا الرئي�سي 	

• حمطة ال�سوي�ص للمحروقات ، �سارع رام اهلل القد�ص 	

• مركز املدينة، مقابل الوردة احلمراء ، �سركة الع�سع�ص لل�سياحة وال�سفر 	

• مقر �سركة جوال ، البريه ، البالوع 	

• بريزيت ، ال�سارع الرئي�سي ، �سوبر ماركت �سليمان حرب 	

• منطقة رام اهلل ال�سناعية ، �سركة بريزيت لالدوية	

• فندق موفنبيك ، رام اهلل ، املا�سيون	

محافظة الخليل: 
• فرع اخلليل ، �سارع ال�سالم 	

• �سوبر ماركت برافو ، �سارع عني �سارة 	

• فرع دورا ، �سارع يافا 	

محافظة نابلس: 
• فرع نابل�ص ، �سارع عمان ، عمارة تر�ست	

• املجمع التجاري ، و�سط البلد ، الدوار الرئي�سي	

• معر�ص �سركة هيواندي ، �سارع رفيديا ، بالقرب من �سركة االت�ساالت الفل�سطينية	

محافظة جنين:
• فرع جنني ، جممع النمر التجاري ، و�سط البلد	

• �سوبر ماركت الزهراء ، �سارع حيفا 	

• حرم اجلامعة العربية االمريكية ، املدخل الرئي�سي	

محافظة بيت لحم: 
• فرع بيت حلم ، �سارع القد�ص اخلليل 	

• الكركفة ، �سارع املهد ، مقابل معر�ص ني�سان	

محافظة أريحا:
• مدخل مدينة اريحا ، حمطة الهدى للمحروقات 	

محافظة القدس:
• مبنى فرع الرام ، ال�سارع الرئي�سي ، بالقرب من �سركة جود لك لتاأجري ال�سيارات	





البيانات المالية



شركة البنك الوطني 
المساهمة العامة المحدودة

القوائم المالية الموحدة
31 كانون األول 2014
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قائمة المركز المالي الموحدة
كما في 31 كانون األول 2014

�سركة البنك الوطني امل�ساهمة العامة املحدودة

20142013

دولر اأمريكيدولر اأمريكياإي�ساح

املوجودات

685,632,49861,787,759نقد واأر�سدة لدى �سلطة النقد الفل�سطينية

7229,700,421179,420,284اأر�سدة لدى بنوك وموؤ�س�سات م�سرفية

8520,8803,441,992موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل

9298,630,685228,289,517ت�سهيالت ائتمانية مبا�سرة

105,545,4132,197,178موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل ال�سامل

1126,842,27621,282,654موجودات مالية بالكلفة املطفاأة

124,276,9444,345,290ا�ستثمار يف �سركة حليفة

138,821,6338,280,606عقارات واآالت ومعدات

-142,951,081م�ساريع حتت التنفيذ

15120,858110,424موجودات غري ملمو�سة

1616,865,39520,443,273موجودات اأخرى

679,908,084529,598,977جمموع املوجودات

املطلوبات وحقوق امللكية 

املطلوبات

17154,964,693131,168,764ودائع بنوك وموؤ�س�سات م�سرفية

18353,824,711250,947,918ودائع العمالء

1960,170,44451,680,544تاأمينات نقدية

2018,490,40930,761,679اأموال مقرت�سة

211,449,4431,131,315خم�س�ص تعوي�ص نهاية اخلدمة

221,745,3161,543,638خم�س�سات ال�سرائب

239,252,5367,399,101مطلوبات اأخرى

599,897,552474,632,959جمموع املطلوبات

حقوق امللكية

170,968,20649,881,953راأ�ص املال املدفوع 

241,411,798967,960احتياطي اإجباري

244,948,8004,948,947احتياطي خماطر م�سرفية عامة

241,625,861960,104احتياطي التقلبات الدورية

)2,270,869()2,750,988(10احتياطي القيمة العادلة

3,806,855477,923اأرباح مدورة

80,010,53254,966,018�سايف حقوق امللكية  

679,908,084529,598,977جمموع املطلوبات وحقوق امللكية

تعترب االإي�ساحات املرفقة من 1 اإىل 45 جزءًا من هذه القوائم املالية وتقراأ معها
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قائمة الدخل الموحدة
للسنة المنتهية في 31 كانون األول 2014

20142013

دولر اأمريكيدولر اأمريكياإي�ساح

2522,353,86115,957,308الفوائد الدائنة

)5,664,521()8,637,960(26الفوائد املدينة

13,715,90110,292,787�سايف اإيرادات الفوائد

273,165,5082,861,358�سايف اإيرادات العموالت

16,881,40913,154,145�سايف اإيرادات الفوائد والعموالت

1,784,5041,123,572اأرباح عمالت اأجنبية

28660,985798,262اأرباح موجودات مالية

12111,65440,000ح�سة البنك من نتائج اأعمال ال�سركة احلليفة

9501,788322,349ا�سرتداد خم�س�ص تدين ت�سهيالت ائتمانية

36,64516,700اإيرادات اأخرى

19,976,98515,455,028اإجمايل الدخل

امل�سروفات

296,557,1785,150,149نفقات املوظفني

305,045,1943,328,295م�ساريف ت�سغيلية اأخرى

15,131,391,9491,188,778اإ�ستهالكات واإطفاءات

91,051,281667,563خم�س�ص تدين الت�سهيالت االئتمانية

-315,000غرامات �سلطة النقد الفل�سطينية

14,050,60210,334,785اإجمايل امل�سروفات

5,926,3835,120,243ربح ال�سنة قبل ال�سرائب 

)1,520,000()1,488,003(22م�سروف ال�سرائب

4,438,3803,600,243ربح ال�سنة 

320.0830.072احل�سة االأ�سا�سية واملخف�سة لل�سهم من ربح ال�سنة

تعترب االإي�ساحات املرفقة من 1 اإىل 45 جزءًا من هذه القوائم املالية وتقراأ معها
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قائمة الدخل الشامل الموحدة
للسنة المنتهية في 31 كانون األول 2014

�سركة البنك الوطني امل�ساهمة العامة املحدودة

20142013

دولر اأمريكيدولر اأمريكياإي�ساح

4,438,3803,600,243ربح ال�سنة 

بنود الدخل ال�سامل االأخرى

بنود لن يتم اإعادة ت�سنيفها اإىل قائمة الدخل يف فرتات الحقة:

38,271)480,119(10التغري يف القيمة العادلة للموجودات املالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل ال�سامل

38,271)480,119(اإجمايل بنود الدخل ال�سامل االأخرى

3,958,2613,638,514اإجمايل الدخل ال�سامل لل�سنة

تعترب االإي�ساحات املرفقة من 1 اإىل 45 جزءًا من هذه القوائم املالية وتقراأ معها
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ت النقدية الموحدة
قائمة التدفقا

ي 31 كانون األول 2014
سنة المنتهية ف

لل
20142013

اإي�ساح
دولر 

اأمريكي

دولر 

اأمريكي

اأن�سطة الت�سغيل

5,926,3835,120,243ربح ال�سنة قبل ال�سرائب

تعديالت:

1,391,9491,188,778اإ�ستهالكات واإطفاءات

)798,262()660,985(اأرباح موجودات مالية 

)40,000()111,654(ح�سة البنك من نتائج اأعمال ال�سركة احلليفة

353,591345,214خم�س�ص تدين ت�سهيالت ائتمانية

399,765267,868خم�س�ص تعوي�ص نهاية اخلدمة

205,508191,124بنود اأخرى غري نقدية ظاهرة يف قائمة الدخل

7,504,5576,274,965

التغري يف املوجودات واملطلوبات:

5,891,3134,280,265اأر�سدة مقيدة ال�سحب لدى بنوك وموؤ�س�سات م�سرفية 

)9,506,539()7,727,245(االإحتياطي االإلزامي النقدي لدى �سلطة النقد الفل�سطينية

)85,842,344()70,694,759(الت�سهيالت االئتمانية

)10,336,373(3,877,878موجودات اأخرى

-14,000,000ودائع بنوك وموؤ�س�سات م�سرفية ت�ستحق خالل فرتة تزيد عن ثالثة اأ�سهر

102,876,79367,863,314ودائع العمالء

8,489,90018,585,934تاأمينات نقدية

20,035,452)12,271,270(اأموال مقرت�سة

1,853,4354,460مطلوبات اأخرى

53,800,60211,359,134�سايف النقد من اأن�سطة الت�سغيل قبل ال�سرائب واملخ�س�سات املدفوعة

)19,498()81,637(دفعات تعوي�ص نهاية اخلدمة

)942,967()1,586,325(�سرائب مدفوعة

52,132,64010,396,669�سايف النقد من اأن�سطة الت�سغيل

اأن�سطة اال�ستثمار

-)15,514,810(اأر�سدة لدى بنوك وموؤ�س�سات م�سرفية ت�ستحق خالل فرتة تزيد عن ثالثة اأ�سهر

)1,781,393()1,871,145(�سراء عقارات واآالت ومعدات

-)2,951,081(م�ساريع حتت التنفيذ

)6,108(3,226,924�سايف التغري يف املوجودات املالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل 

264,949)3,828,354(�سايف التغري يف املوجودات املالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل ال�سامل

)11,318,587()10,621,014(�سراء موجودات مالية بالكلفة املطفاأة

4,855,8842,692,524بيع موجودات مالية بالكلفة املطفاأة

)33,307()72,265(�سراء موجودات غري ملمو�سة

535,173301,913توزيعات اأرباح نقدية مقبو�سة

)9,880,009()26,240,688(�سايف النقد امل�ستخدم يف اأن�سطة اال�ستثمار

اأن�سطة التمويل

21,086,2536,311ت�سديدات راأ�ص املال 

21,086,2536,311�سايف النقد من اأن�سطة التمويل

46,978,205522,971الزيادة يف النقد وما يف حكمه 

71,766,86471,243,893النقد وما يف حكمه يف بداية ال�سنة

33118,745,06971,766,864النقد وما يف حكمه يف نهاية ال�سنة

�سركة البنك الوطني امل�ساهمة العامة املحدودة
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إيضاحات حول القوائم المالية
كما في 31 كانون األول 2014

1.  عــام
تاأ�س�ست �سركة البنك الوطني امل�ساهمة العامة املحدودة )البنك( يف 

عام 2005 يف مدينة رام اهلل حتت اإ�سم بنك الرفاه لتمويل امل�ساريع 

ال�سغرية ك�سركة م�ساهمة عامة حمدودة حتت رقم )562601146( 

ومركزها الرئي�سي يف مدينة رام اهلل – فل�سطني. 

يقوم البنك بتقدمي جميع االأعمال امل�سرفية املتعلقة بن�ساطه يف اإطار 

القوانني �سارية املفعول يف فل�سطني من خالل مركزه الرئي�سي وفروعه 

يف  النقد  ومكتب  الرئي�سية  الفل�سطينية  املدن  يف  املنت�سرة  الثمانية 

مدينة نابل�ص، باالإ�سافة اإىل اخلدمات امل�سرفية العادية يقوم البنك 

وغريها  ال�سغرية  امل�ساريع  لقطاع  املالية  االحتياجات  بتمويل  اأي�سا 

من امل�ساريع.

 25 بتاريخ  عقد  الذي  باجتماعها  العادية  غري  العامة  الهيئة  قررت 

ني�سان 2012 زيادة راأ�سمال البنك اإىل خم�سني مليون دوالر وتكليف 

هذا  بتنفيذ  االإدارة  جمل�ص  قام  حيث  ذلك،  بتنفيذ  االإدارة  جمل�ص 

50 مليون دوالر من خالل دخول  اإىل  البنك  راأ�سمال  التكليف برفع 

�سركاء جدد للبنك. كما قام البنك خالل عام 2012 بالتوقيع على 

اتفاقية اندماج عن طريق ال�سراء »التملك وال�سم« مع البنك العربي 

ومطلوبات  موجودات  بع�ص  �سراء  فيها  ومت  لال�ستثمار  الفل�سطيني 

البنك  ح�سول  مقابل  للبنك  لال�ستثمار  الفل�سطيني  العربي  البنك 

اأ�سهم  �سهم من   10,000,000 الفل�سطيني لال�ستثمار على  العربي 

البنك الوطني.

 13 بتاريخ  عقد  الذي  باجتماعها  العادية  غري  العامة  الهيئة  قررت 

اأيار 2013 زيادة راأ�سمال البنك اإىل 75 مليون دوالر اأمريكي وتكليف 

 2014 عام  خالل  االإدارة  جمل�ص  قام  ذلك.  بتنفيذ  االإدارة  جمل�ص 

برفع راأ�سمال البنك اإىل 75 مليون دوالر من خالل االكتتاب الثانوي 

العام. 

 2014 31 كانون االأول  هذا وبلغ راأ�سمال البنك امل�سرح به كما يف 

مبلغ 75 مليون دوالر اأمريكي مق�سم اإىل 75 مليون �سهم، يف حني بلغ 

راأ�ص  بلغ  اأمريكي.  دوالر   70,968,206 مبلغ  به  املكتتب  املال  راأ�ص 

املال املدفوع كما يف 31 كانون االأول 2014 و31 كانون االأول 2013 

اأمريكي،  دوالر  و49,881,953  اأمريكي  دوالر   70,968,206 مبلغ 

على التوايل.

بلغ عدد موظفي البنك )293( و)247( موظفًا كما يف 31 كانون االأول 

2014 و2013، على التوايل.
مت اإقرار هذه القوائم املالية من قبل جمل�ص اإدارة البنك بتاريخ 17 

اآذار 2015.

2.  القوائم المالية الموحدة
الوطني  البنك  ل�سركة  املالية  القوائم  املوحدة  املالية  القوائم  متثل 

اخل�سو�سية  امل�ساهمة  اال�ستثمارية  وطن  )�سركة  التابعة  و�سركته 

املحدودة( كما يف 31 كانون االأول 2014 اململوكة بالكامل من قبل 

ل�سنة  ال�سركات  قانون  مبقت�سى  التابعة  ال�سركة  تاأ�س�ست  البنك. 

1964 ك�سركة م�ساهمة خ�سو�سية حمدودة امل�سوؤولية، يبلغ راأ�سمال 
ال�سركة التابعة كما يف 31 كانون االأول 2014 مبلغ 110,000 دوالر 

اأمريكي.

مت توحيد القوائم املالية ل�سركة وطن اال�ستثمارية )ال�سركة التابعة( 

موجودات  من  بند  كل  جتميع  اأ�سا�ص  على  للبنك  املالية  القوائم  مع 

ومطلوبات ونتائج اأعمال البنك مع بنود موجودات ومطلوبات ونتائج 

اأعمال ال�سركة التابعة، بعد اإ�ستبعاد كافة اأر�سدة احل�سابات اجلارية 

واملعامالت فيما بني البنك وال�سركة التابعة.

يعمل البنك و�سركته التابعة يف مناطق ال�سلطة الفل�سطينية.

 

أسس توحيد القوائم المالية 
التابعة  و�سركته  للبنك  املالية  القوائم  املوحدة  املالية  القوائم  ت�سمل 

كما يف 31 كانون االأول 2014. تتحقق ال�سيطرة عندما يكون البنك 

معر�سًا اأو له احلق يف عوائد متغرية من ارتباطه يف ال�سركة امل�ستثمر 

فيها وله القدرة على التاأثري يف هذه العوائد من خالل �سيطرته على 

ال�سركة امل�ستثمر فيها، تتحقق �سيطرة البنك على ال�سركة امل�ستثمر 

فيها اإىل حد بعيد فقط يف حال كانت للبنك: 

• ال�سيطرة على ال�سركة امل�ستثمر بها )احلقوق القائمة التي تعطي 	

البنك القدرة على توجيه ن�ساطات ال�سركة امل�ستثمر بها(

• له القدرة على التاأثري على هذه العوائد من خالل نفوذه على هذه 	

ال�سركة. 

• عندما يكون للبنك القدرة واحلق يف العوائد نتيجة �سيطرته على 	

ال�سركة امل�ستثمر بها.

ب�سكل عام تكون ال�سيطرة عند احل�سول على اغلبية حقوق الت�سويت. 

بها  امل�ستثمر  ال�سركة  مال  راأ�ص  يف  البنك  ملكية  ن�سبة  تكون  عندما 

اأقل من االأغلبية، ياأخذ البنك بعني االعتبار جميع احلقائق والظروف 

والتي  بها  امل�ستثمر  ال�سركة  على  ال�سيطرة  حتققت  اإذا  ما  لتقييم 

ت�سمل ما يلي:

• االتفاقيات التعاقدية مع امل�ساهمني االآخرين يف ال�سركة امل�ستثمر 	

بها.

• احلقوق الناجتة عن اتفاقيات تعاقدية اأخرى.	

• حقوق ت�سويت ال�سركة وحقوق الت�سويت املحتملة.	

يقوم البنك باإعادة تقييم قدرته على ال�سيطرة يف ال�سركة امل�ستثمر 

بها يف حال وجود حقائق اأو ظروف تدل على تغري يف اأحد العنا�سر 

الثالث الإثبات ال�سيطرة. يبداأ توحيد القوائم املالية لل�سركة التابعة 
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فقدانه  عند  التوحيد  وينتهي  ال�سيطرة  على  البنك  ح�سول  عند 

واملطلوبات  املوجودات  اإ�سافة  يتم  التابعة.  �سركته  على  لل�سيطرة 

اأو  التي مت اال�ستحواذ عليها  التابعة  لل�سركة  وااليرادات وامل�ساريف 

من  املوحدة  املالية  القوائم  يف  ال�سنة  خالل  منها  التخل�ص  مت  التي 

ت�سجيل  يتم  فقدانها.  تاريخ  وحتى  ال�سيطرة  على  احل�سول  تاريخ 

اأثر التغري يف ن�سبة امللكية يف ال�سركة التابعة )دون فقدان ال�سيطرة 

عليها( كمعامالت بني املالكني.

غري  واخل�سائر  واالأرباح  واملعامالت  االأر�سدة  كافة  ا�ستبعاد  يتم 

املتحققة الناجتة عن املعامالت بني البنك وال�سركة التابعة وتوزيعات 

االأرباح بالكامل.

يتم قيد ح�سة م�ساهمي البنك وح�سة حقوق اجلهات غري امل�سيطرة 

من االأرباح واخل�سائر وكل بند من بنود الدخل ال�سامل حتى لو نتج 

عن ذلك عجز يف ر�سيد حقوق اجلهات غري امل�سيطرة. يتم تعديل 

مع  املحا�سبية  �سيا�ستها  لتتوافق  التابعة  لل�سركة  املالية  القوائم 

ال�سيا�سات املحا�سبية املتبعة يف البنك، اإن لزم االأمر.

يف حال فقدان البنك ال�سيطرة على ال�سركة التابعة يتم ما يلي:

• اإ�ستبعاد موجودات ومطلوبات ال�سركة التابعة )مبا فيها ال�سهرة(	

• اإ�ستبعاد القيمة الدفرتية حلقوق اجلهات غري امل�سيطرة	

• حقوق 	 يف  املقيدة  االأجنبية  العمالت  ترجمة  فروقات  اإ�ستبعاد 

امللكية

• قيد القيمة العادلة للمقابل املايل الذي مت احل�سول عليه	

• قيد اأي اإ�ستثمار متبقي بالقيمة العادلة 	

• قيد الفائ�ص اأو العجز يف قائمة الدخل املوحدة	

ت�سنيف ح�سة البنك يف املكونات املقيدة �سابقًا يف قائمة بنود الدخل 

هو  كما  املوحدة  الدخل  قائمة  يف  خ�سارة  اأو  كربح  االأخرى  ال�سامل 

منا�سب.

 

3. 1  أسس إعداد القوائم المالية
التقارير املالية  للبنك وفقًا ملعايري  اإعداد القوائم املالية املوحدة  مت 

الدولية ال�سادرة عن جمل�ص معايري املحا�سبة الدولية ووفقًا للقوانني 

املحلية النافذة وتعليمات �سلطة النقد الفل�سطينية.

با�ستثناء  التاريخية  الكلفة  ملبداأ  وفقًا  املالية  القوائم  اإعداد  مت 

املوجودات املالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل واملوجودات 

تظهر  التي  ال�سامل  الدخل  قائمة  خالل  من  العادلة  بالقيمة  املالية 

بالقيمة العادلة يف تاريخ القوائم املالية.

والذي  املوحدة  املالية  القوائم  اإظهار  االأمريكي هو عملة  الدوالر  اإن 

ميثل عملة االأ�سا�ص للبنك.

3. 2  التغييرات في السياسات المحاسبية
اإن ال�سيا�سات املحا�سبية املتبعة يف اإعداد القوائم املالية للبنك كانت 

�سركة البنك الوطني امل�ساهمة العامة املحدودة

متفقة مع تلك التي مت ا�ستخدامها الإعداد القوائم املالية كما يف 31 

التعديالت  بع�ص  بتطبيق  البنك  قيام  با�ستثناء   2013 االأول  كانون 

الثاين  كانون  اأول  من  ابتداء   الدولية  املالية  التقارير  معايري  على 

اأو  املركز  على  اأثر  اأي  التعديالت  هذه  تطبيق  عن  ينتج  مل   .2014
االأداء املايل للبنك.

املحا�سبة  معيار  على  تعديل   – املالية  واملطلوبات  املوجودات  تقا�ص 

الدويل رقم )32(

تو�سح هذه التعديالت ما ورد يف املعيار واملتعلقة بوجود حق قانوين 

اآلية التقا�ص  اأي�سًا تطبيق  ملزم باإجراء التقا�ص، تو�سح التعديالت 

)على   )32( رقم  الدويل  املحا�سبة  معيار  ح�سب  الت�سوية  الأنظمة 

اآليات الت�سوية  اأنظمة الت�سوية املركزية( والتي تطبق  �سبيل املثال - 

االإجمالية التي ال حتدث جميعًا بنف�ص الوقت.

 – املالية  غري  للموجودات  ا�سرتدادها  املتوقع  القيمة  عن  االإف�ساح 

تعديالت على معيار املحا�سبة الدويل رقم )36(

باإزالة االأثر غري املتعمد ملعيار التقارير املالية  تقوم هذه التعديالت 

الدويل رقم )13( – قيا�ص القيمة العادلة، على االإف�ساحات املطلوبة 

املوجودات.  تدين   –  )36( رقم  الدويل  املحا�سبة  معيار  قبل  من 

القيمة  عن  االإف�ساح  التعديالت  هذه  تتطلب  ذلك  اإىل  باالإ�سافة 

مت  والتي  للنقد  املنتجة  الوحدات  اأو  للموجودات  ا�سرتدادها  املتوقع 

خالل  لها  التدين(  خ�سارة  ا�سرتداد  )اأو  تدين  بخ�سارة  االعرتاف 

الفرتة.

التف�سري رقم )21( الر�سوم احلكومية

اآلية االإعرتاف باملطلوبات الناجتة عن الر�سوم  يو�سح هذا التف�سري 

احلكومية عندما تتوفر ال�سروط ذات العالقة وفقًا للت�سريعات �سارية 

التي  بالر�سوم احلكومية  يتعلق  فيما  التف�سري  يو�سح  املفعول. كذلك 

اأنه ال يجب االإعرتاف باأي مطلوبات قبل الو�سول  اأدنى  تخ�سع حلد 

اإىل احلد االأدنى املعتمد.

اأ�سدر جمل�ص معايري املحا�سبة الدولية املعايري التالية والتي ال تزال 

املعايري  اإن  البنك.  قبل  من  بعد  تبنيها  يتم  ومل  املفعول  نافذة  غري 

التالية هي التي تتوقع اإدارة البنك باأن يكون لتطبيقها، عند �سريان 

مفعولها، اأثر على املركز اأو االأداء املايل اأو حول اإف�ساحات القوائم 

املالية للبنك. �سيتم تطبيق هذه املعايري عندما ت�سبح نافدة املفعول.

معيار التقارير املالية الدويل رقم )9( االدوات املالية

املالية  التقارير  باإ�سدار معيار  الدولية  قام جمل�ص معايري املحا�سبة 

الدويل رقم )9( »االدوات املالية« بكامل مراحله خالل متوز 2014، 

املوجودات  وقيا�ص  لت�سنيف  املحا�سبية  املعاجلة  املعيار  هذا  ويبني 

االدوات غري  �سراء  اأو  لبيع  العقود  وبع�ص  املالية  وااللتزامات  املالية 

املالية. وقد مت اإ�سدار هذا املعيار ال�ستبدال معيار املحا�سبة الدويل 
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بتطبيق  البنك  قام  املالية«.  االدوات  وقيا�ص  »ت�سنيف   )39( رقم 

املرحلة االأوىل من معيار التقارير املالية الدويل رقم )9( كما �سدرت 

خالل العام 2009، وكان التطبيق االأويل للمرحلة االأوىل يف 1 كانون 

الدويل  املالية  التقارير  معيار  بتطبيق  البنك  و�سيقوم   2012 الثاين 

رقم )9( اجلديد بتاريخ التطبيق االلزامي يف 1 كانون الثاين 2018 

والذي �سيكون له اأثر على ت�سنيف وقيا�ص املوجودات املالية.

مع  العقود  من  االإيرادات   )15( رقم  الدويل  املالية  التقارير  معيار 

العمالء

ُين�سئ هذا املعيار منوذج من خم�ص خطوات يتم تطبيقها لالإيرادات 

من العقود مع العمالء. وفقًا لهذا املعيار، فاإن االإيراد يعك�ص املقابل 

�سلع  اأية  للعمالء  تقدميها  نتيجة  وذلك  املن�ساأة  تتوقعه  الذي  املايل 

للقيا�ص  اإنتظامًا  اأكرث  طريقة  املعيار  هذا  مبادئ  ُتزود  خدمات.  اأو 

واالعرتاف باالإيرادات. 

 1 يف  تبداأ  التي  املالية  لل�سنوات  املفعول  نافذ  املعيار  هذا  �سي�سبح 

كانون الثاين 2017 مع ال�سماح بالتطبيق املبكر. تعمل ال�سركة حاليًا 

على حتديد اأثر تطبيق هذا املعيار على قوائمها املالية املوحدة وتتوقع 

باأن تقوم بتطبيقه عندما ي�سبح نافذ املفعول. ينطبق هذا املعيار على 

باالإيرادات احلالية  االإعرتاف  وُيلغي جميع متطلبات  املن�ساآت  جميع 

يف معايري التقارير املالية الدولية.

تعديالت على معيار املحا�سبة الدويل رقم )27( طريقة حقوق امللكية 

يف القوائم املالية غري املوحدة

2014 بتعديل  اآب  قام جمل�ص معايري املحا�سبة الدولية خالل �سهر 

معيار املحا�سبة الدويل رقم 27 )القوائم املالية غري املوحدة( والذي 

مالية  قوائم  باإ�سدار  تقوم  التي  للمن�ساآت  الفر�سة  اإتاحة  �ساأنه  من 

غري موحدة خيار اتباع »طريقة حقوق امللكية« يف املعاجلة املحا�سبية 

حتت  وال�سركات  واحلليفة  التابعة  ال�سركات  يف  لال�ستثمارات 

يتوجب  املن�ساآت.  لهذه  املوحدة  غري  القوائم  يف  امل�سرتكة  ال�سيطرة 

اختارت  والتي  الدولية  املحا�سبة  معايري  تتبع  التي  املوؤ�س�سات  على 

املذكورة  اال�ستثمارات  حما�سبة  يف  امللكية«  حقوق  »طريقة  تطبيق 

قوائمها  يف  التطبيق  لهذا  الرجعي  االأثر  وت�سّجل  حتدد  باأن  اأعاله 

املالية. �ست�سبح هذه التعديالت نافذة املفعول لل�سنوات املالية التي 

تبداأ يف 1 كانون الثاين 2016 كما ُي�سمح بالتطبيق املبكر.

3. 3  ملخص ألهم السياسات المحاسبية
حتقق االإيرادات واالعرتاف بامل�ساريف

الفعلية  الفائدة  طريقة  باإ�ستخدام  الفوائد  اإيرادات  حتقق  يتم 

وامل�سنفة  املتعرثة  االئتمانية  الت�سهيالت  وعموالت  فوائد  باإ�ستثناء 

التي يتم ت�سجيلها حل�ساب فوائد وعموالت معلقة وال يتم االعرتاف 

بها كاإيرادات.

بها،  املتعلقة  اخلدمات  تقدمي  عند  كاإيرادات  العموالت  ت�سجيل  يتم 

بها  امل�ستثمر  ال�سركات  االأ�سهم من  توزيعات  باأرباح  االعرتاف  ويتم 

عند وجود حق ال�ستالمها.

يتم االعرتاف بامل�ساريف على اأ�سا�ص مبداأ اال�ستحقاق.

الت�سهيالت االئتمانية 

يتم اإظهار الت�سهيالت االئتمانية بال�سايف بعد تنزيل خم�س�ص تدين 

الت�سهيالت االئتمانية والفوائد املعلقة.

اإذا تبني  للت�سهيالت االئتمانية املبا�سرة  يتم تكوين خم�س�ص تدين 

دليل  يتوفر  وعندما  للبنك  امل�ستحقة  املبالغ  حت�سيل  اإمكانية  عدم 

النقدية  التدفقات  على  �سلبًا  اأثر  قد  ما  حدثًا  اأن  على  مو�سوعي 

امل�ستقبلية للت�سهيالت االئتمانية املبا�سرة وعندما ميكن تقدير هذا 

التدين، وت�سجل قيمة املخ�س�ص يف قائمة الدخل املوحدة.

يتم تعليق الفوائد والعموالت على الت�سهيالت االئتمانية غري العاملة 

املمنوحة للعمالء وفقًا لتعليمات �سلطة النقد الفل�سطينية، ويتم وقف 

احت�ساب الفوائد والعموالت على الت�سهيالت االئتمانية املتخذ حيالها 

اإجراءات قانونية.

عدم  حال  يف  خم�س�ص  لها  املعد  االئتمانية  الت�سهيالت  �سطب  يتم 

املخ�س�ص  من  تنزيلها  عرب  لتح�سيلها  املتخذة  االإجراءات  جدوى 

يف  فائ�ص  اأي  حتويل  ويتم  الفل�سطينية  النقد  �سلطة  لتعليمات  وفقًا 

ال�سابق  الديون  املح�سل من  وي�ساف  الدخل،  قائمة  اإىل  املخ�س�ص 

�سطبها اإىل االإيرادات.

يتم ا�ستبعاد الت�سهيالت التي م�سى على تعرثها اأكرث من �ست �سنوات 

والفوائد املعلقة واملخ�س�سات املتعلقة بها من القوائم املالية املوحدة 

للبنك وفقًا لتعليمات �سلطة النقد الفل�سطينية.

استثمارات في موجودات مالية 
تاريخ  املالية يف  للموجودات  العادية  والبيع  ال�سراء  يتم قيد عمليات 

اإن  املالية.  املوجودات  بيع  اأو  ب�سراء  االإلتزام  تاريخ  وهو  العملية 

يتم  التي  تلك  املالية هي  للموجودات  العادية  والبيع  ال�سراء  عمليات 

للقوانني  وفقًا  املحددة  الفرتة  خالل  املالية  املوجودات  حتويل  فيها 

املوجودات  قيد  يتم  ال�سوق.  اأنظمة  يف  عليه  متعارف  هو  ملا  وفقًا  اأو 

اإ�سافة م�ساريف االإقتناء  املالية عند ال�سراء بالقيمة العادلة، ويتم 

املبا�سرة، با�ستثناء املوجودات املالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة 

العادلة. يتم  ال�سامل والتي يتم قيدها ب�سكل مبدئي بالقيمة  الدخل 

الحقًا قيد جميع املوجودات املالية بالكلفة املطفاأة اأو القيمة العادلة.

موجودات مالية بالكلفة املطفاأة

هي اأدوات الدين التي يتوافر بها ال�سرطني التاليني:

• اإىل 	 يهدف  اأعمال  منوذج  يف  مت�سمنة  الدين  اأداة  تكون  اأن   -
االإحتفاظ باأدوات الدين لتح�سيل تدفقات نقدية تعاقدية.

• حمددة 	 تواريخ  الدين  الأداة  التعاقدية  ال�سروط  تت�سمن  اأن   -

والفوائد  املال  راأ�ص  دفعات  فقط  متثل  والتي  النقدية  للتدفقات 

عليها.

االأداة  ت�سنيف  يتم  كليهما،  اأو  ال�سرطني،  اأحد  توفر  عدم  حال  ويف 
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الدخل.  قائمة  خالل  من  العادلة  بالقيمة  ماليه  كموجودات  املالية 

كموجودات  املالية  االأداة  ت�سنيف  باعتماد  اخليار  للبنك  يتوفر  كما 

مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل حتى لو توفرت ال�سروط 

املذكورة يف حال اأن يقلل هذا الت�سنيف اأي اإعرتاف غري ثابت اأو غري 

مالئم.

املطفاأة،  بالكلفة  الدين  اأدوات  قيد  يتم  املبدئي،  لالإعرتاف  الحقًا 

اإن  التدين،  خ�سائر  تنزيل  بعد  الفعلية،  الفائدة  طريقة  باإ�ستخدام 

الدفرتية  القيمة  اأدلة على تدين  البنك بدرا�سة وجود  وجدت. يقوم 

لهذه املوجودات املالية، ويف حال وجود هذه االأدلة يتم اإحت�ساب وقيد 

مبلغ التدين يف قائمة الدخل املوحدة. يتم قيد اإيرادات الفوائد من 

املوجودات املالية بالكلفة املطفاأة يف قائمة الدخل املوحدة.

موجودات مالية بالقيمة العادلة 

ي�سمل هذا البند اأدوات امللكية وامل�ستقات املالية والتي يتم االعرتاف 

بها بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل، ويحق للمن�ساأة ت�سنيف 

اأدوات امللكية غري املحتفظ بها الأغرا�ص املتاجرة، باإختيار ال ميكن 

الرتاجع عنه، من خالل قائمة الدخل ال�سامل.

بالقيمة  مالية  امللكية كموجودات  اأدوات  اختيار ت�سنيف  يف حال مت 

يف  التغري  قيد  يتم  فاإنه  ال�سامل،  الدخل  قائمة  خالل  من  العادلة 

القيمة العادلة يف ح�ساب خا�ص �سمن حقوق امللكية، وعند التخل�ص 

منها يتم قيد االأرباح اأو اخل�سائر يف ح�ساب االأرباح املدورة مبا�سرة، 

وال يتم قيدها يف قائمة الدخل. ال تخ�سع املوجودات املالية بالقيمة 

العادلة من خالل الدخل ال�سامل الختبار خ�سائر تدين يف املوجودات 

املالية.

املالية يف  االأوراق  اال�ستثمار يف  االأ�سهم من  توزيعات  اأرباح  قيد  يتم 

قائمة الدخل املوحدة عند ن�سوء احلق يف ا�ستالمها.

تدين املوجودات املالية املقيدة بالكلفة املطفاأة

بالكلفة  املالية  املوجودات  تقييم  املوحدة  املالية  القوائم  بتاريخ  يتم 

اإذا كان هناك دليل  لتحديد فيما  املدينة،  الذمم  املطفاأة، مبا فيها 

متدنية  املالية  املوجودات  اعتبار  يتم  قيمتها.  يف  تدٍن  وجود  يثبت 

عندما يكون هناك دليل مو�سوعي، نتيجة حلدث اأو اأحداث ح�سلت 

التدفقات  على  ويوؤئر  املالية،  للموجودات  املبدئي  االإعرتاف  بعد 

النقدية امل�ستقبلية املتوقعة.

ا�ستبعاد املوجودات املالية

لالإنتفاع  التعاقدي  احلق  انتهاء  عند  املالية  املوجودات  ا�ستبعاد  يتم 

املوجودات  حتويل  عند  اأو  املوجودات،  لهذه  النقدية  التدفقات  من 

املالية وجميع املخاطر وعوائد امللكية اإىل من�ساأة اأخرى. يف حال عدم 

واأبقت  االأ�سا�سية  والعوائد  املخاطر  اإبقاء كل  اأو  بتحويل  البنك  قيام 

ال�سيطرة على املوجودات املحولة، يتم ت�سجيل ح�سة البنك املتبقية 

يف املوجودات ويتم ت�سجيل املطلوبات بقيمة املبالغ املتوقع دفعها. اإذا 

�سركة البنك الوطني امل�ساهمة العامة املحدودة

املالية  باملوجودات  اخلا�سة  امللكية  وعوائد  املخاطر  كل  البنك  اأبقى 

املحولة، ي�ستمر البنك يف ت�سجيل املوجودات املالية.

القيمة العادلة لالأدوات املالية

يتم حتديد القيمة العادلة للموجودات واملطلوبات املالية الظاهرة يف 

قائمة املركز املايل والتي ال ميكن احل�سول على قيمتها العادلة من 

اأ�سواق مالية ن�سطة، من خالل طرق منا�سبة للتقييم ت�سمل التدفقات 

النقدية املتوقعة املخ�سومة. يتم احل�سول على مدخالت التقييم من 

خالل اأ�سواق ميكن مالحظتها اإن اأمكن، وحني ال يكون من املنا�سب 

التقديرات  من  درجة  اعتماد  يتم  املدخالت  هذه  على  االإعتماد 

واالإفرتا�سات لتحديد القيمة العادلة. ت�سمل هذه االإفرتا�سات عوامل 

تخ�ص املدخالت التي يتم االإعتماد عليها يف حتديد القيمة العادلة 

توؤثر  قد  االأخرى.  والتقلبات  االئتمان  وخماطر  ال�سيولة  كمخاطر 

التغريات يف االإفرتا�سات على مبالغ القيمة العادلة للموجودات املالية 

الظاهرة يف القوائم املالية املوحدة.

قياس القيمة العادلة
يتم قيا�ص القيمة العادلة لالأدوات املالية مثل امل�ستقات واملوجودات 

املقابل  هي  العادلة  القيمة  املالية.  القوائم  تاريخ  يف  املالية  غري 

املايل لبيع اأ�سل اأو �سداد التزام وذلك من خالل عملية منظمة بني 

العادلة  القيمة  قيا�ص  يعتمد  القيا�ص.  تاريخ  ال�سوق يف  امل�ساركني يف 

على فر�سية بيع املوجودات او �سداد املطلوبات اإما يف:

-  �سوق رئي�سي لالأ�سل اأو االلتزام.

-  اأو يف حال غياب ال�سوق الرئي�سي، يف �سوق اأكرث مالءمة للموجودات 

واملطلوبات.

يجب اأن يكون للبنك القدرة على الو�سول لل�سوق الرئي�سي اأو ال�سوق 

االأكرث مالءمة.

با�ستخدام  واملطلوبات  للموجودات  العادلة  القيمة  قيا�ص  يتم 

املوجودات  ت�سعري  عند  امل�ساركني  �سي�ستخدمها  التي  الفر�سيات 

واملطلوبات، على فر�ص اأن امل�ساركني يف ال�سوق هدفهم حتقيق منافع 

اقت�سادية.

التي  الظروف  ح�سب  املنا�سبة  التقييم  اأ�ساليب  البنك  ي�ستخدم 

توفر معلومات كافية لقيا�ص القيمة العادلة، وذلك من خالل زيادة 

ا�ستخدام معطيات ذات �سلة ميكن مالحظتها والتقليل من ا�ستخدام 

املعطيات التي ال ميكن مالحظتها.

جميع املوجودات واملطلوبات التي تقا�ص بالقيمة العادلة امل�سرح عنها 

يف القوائم املالية ت�سنف �سمن هرم القيمة العادلة، كما هو مو�سح 

اأدناه: 

امل�ستوى االأول: با�ستخدام اأ�سعار التداول الأدوات مالية م�سابهة متامًا 

يف اأ�سواق مالية ن�سطة.

امل�ستوى الثاين: با�ستخدام معطيات غري اأ�سعار التداول ولكن ميكن 

مالحظتها ب�سكل مبا�سر اأو غري مبا�سر.
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ميكن  �سوق  لبيانات  ت�ستند  ال  معطيات  با�ستخدام  الثالث:  امل�ستوى 

مالحظتها.

يف نهاية كل فرتة مالية يحدد البنك فيما اإذا كانت هنالك عمليات 

تقييم  اإعادة  خالل  من  الهرمي  الت�سل�سل  يف  امل�ستويات  بني  نقل 

على  جوهري  اأثر  له  معطيات  م�ستوى  اأقل  اإىل  )اإ�ستنادًا  الت�سنيف 

قيا�ص القيمة العادلة ككل( للموجودات واملطلوبات و يتم االعرتاف 

بها يف القوائم املالية على اأ�سا�ص متكرر. 

املوجودات  تقييم  يف  بامل�ساركة  معتمدين  خارجيني  خممنني  يقوم 

اجلوهرية. بعد النقا�ص مع هوؤالء املخمنني اخلارجيني، يقوم البنك 

باختيار االأ�ساليب واملدخالت والتي �ست�ستخدم للتقييم يف كل حالة.

لغر�ص االإف�ساح عن القيمة العادلة، قام البنك بتحديد �سرائح من 

املوجودات وفقًا لطبيعة وخ�سائ�ص وخماطر وم�ستوى القيمة العادلة 

لهذه املوجودات واملطلوبات.

استثمار في شركات حليفة 
حقوق  طريقة  باإ�ستخدام  احلليفة  ال�سركات  يف  اال�ستثمار  قيد  يتم 

امللكية. ال�سركة احلليفة هي تلك التي يكون للبنك نفوذًا موؤثرًا عليها 

املالية  بال�سيا�سات  املتعلقة  القرارات  يف  امل�ساركة  على  القدرة  وهو 

والت�سغيلية لل�سركة امل�ستثمر بها ولي�ص التحكم بهذه ال�سيا�سات. 

وفقًا لطريقة حقوق امللكية، يظهر اال�ستثمار يف ال�سركات احلليفة يف 

قائمة املركز املايل املوحدة بالكلفة، م�سافًا اإليه التغريات الالحقة يف 

ح�سة البنك من �سايف موجودات ال�سركات احلليفة. يتم قيد ال�سهرة 

الدفرتية  القيمة  من  كجزء  احلليفة  ال�سركات  �سراء  عن  الناجتة 

لال�ستثمارات فيها، حيث ال يتم اإطفاء هذه ال�سهرة اأو درا�سة التدين 

يف قيمتها ب�سكل منف�سل. 

احلليفة  ال�سركات  اأعمال  نتائج  �سايف  من  البنك  ح�سة  اإظهار  يتم 

االأرباح  ا�ستبعاد  يتم  املوحدة.  ال�سامل  والدخل  الدخل  قائمة  يف 

واخل�سائر الناجتة عن املعامالت بني البنك وال�سركات احلليفة وفقًا 

لن�سبة ملكية البنك يف ال�سركات احلليفة.

اإن ال�سنة املالية لل�سركات احلليفة هي ذات ال�سنة املالية للبنك. عند 

ال�سرورة يقوم البنك باإجراء تعديالت لتتوافق ال�سيا�سات املتبعة يف 

ال�سركات احلليفة مع ال�سيا�سات املحا�سبية للبنك.

الحقًا الإ�ستخدام طريقة حقوق امللكية يقرر البنك ما اإذا كان هناك 

ال�سركات  يف  ا�ستثماراته  على  اإ�سافية  تدين  خ�سائر  لقيد  �سرورة 

بتحديد  املوحدة  املالية  القوائم  تاريخ  يف  البنك  يقوم  احلليفة. 

قيمة  يف  تدين  اإىل  ت�سري  مو�سوعية  الأدلة  وجود  هناك  كان  اإذا  ما 

يقوم  االأدلة،  هذه  وجود  حال  يف  احلليفة.  ال�سركات  يف  اال�ستثمار 

البنك باحت�ساب قيمة التدين والتي متثل الفرق بني القيمة الدفرتية 

لال�ستثمار والقيمة املتوقع اإ�سرتدادها ويتم قيد هذا الفرق يف قائمة 

الدخل املوحدة.

العقارات واآلالت والمعدات
اال�ستهالك  تنزيل  بعد  بالكلفة  واملعدات  واالآالت  العقارات  تظهر 

)باإ�ستثناء  واملعدات  واالآالت  العقارات  ا�ستهالك  ويتم  املرتاكم، 

االأرا�سي( بطريقة الق�سط الثابت على مدى العمر االإنتاجي املتوقع 

كما يلي:

         العمر االإنتاجي

              )�سنوات(

40 عقارات    

اأثاث ومعدات وحت�سني ماأجور                25-6 

6 اأجهزة حا�سوب   

6 �سيارات    

يتم مراجعة العمر االإنتاجي للعقارات واالآالت واملعدات يف نهاية كل 

�سنة مالية، فاإذا كانت توقعات العمر االإنتاجي تختلف عن التقديرات 

الالحقة  لل�سنوات  التقدير  يف  التغري  ت�سجيل  يتم  �سابقًا،  املعدة 

باعتباره تغريًا يف التقديرات.

عند  واملعدات  واالآالت  للعقارات  الدفرتية  القيمة  تدين  درا�سة  يتم 

اإمكانية  توافر  اإىل عدم  ت�سري  الظروف  اأو تغريات يف  اأحداث  وجود 

ا�سرتداد قيمتها الدفرتية. عند وجود اأحد هذه االأدلة وعندما تزيد 

القيمة الدفرتية عن القيمة املتوقع ا�سرتدادها، يتم تخفي�ص القيمة 

خم�سومًا  العادلة  القيمة  وهي  ا�سرتدادها  املتوقع  للقيمة  الدفرتية 

ويتم  اأعلى،  اأيهما  االإ�ستخدام«،  »القيمة يف  اأو  البيع  منها م�ساريف 

قيد التدين يف قيمة العقارات واالآالت واملعدات يف قائمة الدخل.

يتم احت�ساب ور�سملة التكاليف املتكبدة ال�ستبدال مكونات العقارات 

يتم  كما  منف�سل،  ب�سكل  معها  التعامل  يتم  التي  واملعدات  واالآالت 

النفقات  ر�سملة  يتم  م�ستبدل.  جزء  الأي  الدفرتية  القيمة  �سطب 

امل�ستقبلية  االإقت�سادية  املنافع  زيادة  عند  فقط  الالحقة  االأخرى 

النفقات  جميع  اإثبات  يتم  واملعدات.  واالآالت  بالعقارات  املتعلقة 

االأخرى يف قائمة الدخل.

الموجودات غير الملموسة
عليها  التي مت احل�سول  امللمو�سة،  املوجودات غري  قيد  يتم  مبدئيًا، 

مت  التي  امللمو�سة  غري  املوجودات  كلفة  اإن  بالكلفة.  منف�سل  ب�سكل 

احل�سول عليها من خالل توحيد االأعمال هي قيمتها العادلة يف ذلك 

التاريخ. الحقًا لالإثبات املبدئي، يتم اإظهار املوجودات غري امللمو�سة 

تدين مرتاكمة يف  خ�سائر  واأية  املرتاكم  االإطفاء  تنزيل  بعد  بالكلفة 

القيمة الدفرتية. 

لفرتة  بكونه  امللمو�سة  للموجودات غري  االإنتاجي  العمر  يتم ت�سنيف 

حمددة اأو غري حمددة.

اإجراء درا�سة لوجود تدين يف القيمة الدفرتية للموجودات غري  يتم 

امللمو�سة املقدر عمرها الزمني بفرتة غري حمددة، ب�سكل �سنوي، كما 
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اأنه ال يتم اإطفاء هذه املوجودات غري امللمو�سة. تتم مراجعة ت�سنيف 

اليزال  الت�سنيف  �سبب  كان  اإذا  ما  لتحديد  �سنويًا  املوجودات  هذه 

غري  املوجودات  هذه  ت�سنيف  اإعادة  اإىل  احلاجة  حالة  يف  قائمًا، 

لفرتة  ملمو�سة  موجودات  اإىل  حمددة  بفرتة  الزمني  عمرها  املقدر 

حمددة فيتم ذلك بناًء على اأ�سا�ص تقديري، وباأثر م�ستقبلي.    

بفرتة  الزمني  عمرها  املقدر  امللمو�سة  غري  املوجودات  اإطفاء  يتم 

قيمتها  تدين  درا�سة  ويتم  املتوقع،  االإنتاجي  العمر  ح�سب  حمددة 

فرتة  مراجعة  يتم  ذلك.  على  تدل  موؤ�سرات  وجود  عند  الدفرتية 

عمرها  املقدر  امللمو�سة  غري  للموجودات  احت�سابه  وطريقة  االإطفاء 

يتم  املالية.  ال�سنة  نهاية  يف  االأقل  على  مرة  حمددة  بفرتة  الزمني 

قيد م�سروف اإطفاء املوجودات غري امللمو�سة املقدر عمرها الزمني 

بفرتة حمددة يف قائمة الدخل.

ت�سمل املوجودات غري امللمو�سة اأنظمة وبرامج احلا�سب االآيل وتقوم 

اأنظمة  اإطفاء  يتم  بند حيث  لكل  الزمني  العمر  بتقدير  البنك  اإدارة 

وبرامج احلا�سب االآيل بطريقة الق�سط الثابت.

الموجودات التي آلت ملكيتها للبنك وفاًء 
لديون مستحقة 

تظهر املوجودات التي اآلت ملكيتها للبنك يف قائمة املركز املايل �سمن 

بند »موجودات اأخرى« وذلك بالقيمة التي اآلت بها للبنك اأو القيمة 

بالقيمة  املالية  القوائم  تاريخ  يف  تقييمها  ويعاد  اأقل،  اأيهما  العادلة 

العادلة ب�سكل اإفرادي، ويتم ت�سجيل اأي تدين يف قيمتها كخ�سارة يف 

الزيادة  ت�سجيل  يتم  كاإيراد.  الزيادة  ت�سجيل  يتم  وال  الدخل  قائمة 

الالحقة يف قائمة الدخل اإىل احلد الذي ال يتجاوز قيمة التدين الذي 

مت ت�سجيله �سابقًا.

التقــاص
املبلغ  واإظهار  املالية  واملطلوبات  املوجودات  بني  تقا�ص  اإجراء  يتم 

ال�سايف يف قائمة املركز املايل فقط عندما تتوفر احلقوق القانونية 

امللزمة وكذلك عندما يتم ت�سويتها على اأ�سا�ص التقا�ص اأو يكون حتقق 

املوجودات وت�سوية املطلوبات يف نف�ص الوقت. 

المخصصات
اأو  )قانوين  التزام  اأي  البنك  على  كان  اإذا  املخ�س�سات  اإثبات  يتم 

االإلتزام  ت�سوية  تكلفة  تكون  وعندما  �سابق  حدث  عن  ناجت  متوقع( 

حمتملة وميكن قيا�سها مبوثوقية. 

مخصص الضرائب
يقوم البنك باقتطاع خم�س�ص ل�سريبة الدخل وفقًا لقانون �سريبة 

رقم  الدويل  املحا�سبي  واملعيار  فل�سطني  يف  املفعول  ال�ساري  الدخل 

كما  املوؤقتة،  الزمنية  بالفروقات  االإعرتاف  يقت�سي  والذي   )12(

بتاريخ القوائم املالية، ك�سرائب موؤجلة.
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حت�سب م�ساريف ال�سرائب امل�ستحقة على اأ�سا�ص االأرباح اخلا�سعة 

املعلنة  االأرباح  عن  لل�سريبة  اخلا�سعة  االأرباح  وتختلف  لل�سريبة، 

خا�سعة  غري  اإيرادات  ت�سمل  املعلنة  االأرباح  الأن  املالية  القوائم  يف 

يف  واإمنا  املالية  ال�سنة  يف  للتنزيل  قابلة  غري  م�ساريف  اأو  لل�سريبة 

لي�ست  بنود  اأو  �سريبيًا  مقبولة  مرتاكمة  خ�سائر  اأو  الحقة  �سنوات 

خا�سعة اأو مقبولة التنزيل الأغرا�ص �سريبية.

اإن ال�سرائب املوؤجلة هي ال�سرائب املتوقع دفعها اأو ا�سرتدادها نتيجة 

الفروقات الزمنية املوؤقتة بني قيمة املوجودات اأو املطلوبات يف القوائم 

اأ�سا�سها.  على  ال�سريبي  الربح  احت�ساب  يتم  التي  والقيمة  املالية 

بقائمة  االلتزام  طريقة  با�ستخدام  املوؤجلة  ال�سرائب  احت�ساب  يتم 

املركز املايل وحتت�سب ال�سرائب املوؤجلة وفقًا للن�سب ال�سريبية التي 

املوجودات  حتقيق  اأو  ال�سريبي  االلتزام  ت�سوية  عند  تطبيقها  يتوقع 

ال�سريبية املوؤجلة.

العمالت األجنبية
ال�سنة  خالل  االأجنبية  بالعمالت  تتم  التي  املعامالت  ت�سجيل  يتم 

باأ�سعار ال�سرف ال�سائدة يف تاريخ اإجراء املعامالت. 

العمالت  باأ�سعار  املالية  واملطلوبات  املوجودات  اأر�سدة  حتويل  يتم 

قائمة  تاريخ  يف  االأمريكي  الدوالر  اإىل  ال�سائدة  الو�سطية  االأجنبية 

املركز املايل. 

االأجنبية  بالعمالت  املالية  غري  واملطلوبات  املوجودات  حتويل  يتم 

حتديد  تاريخ  يف  االأمريكي  الدوالر  اإىل  العادلة  بالقيمة  والظاهرة 

قيمتها العادلة. 

يتم ت�سجيل االأرباح واخل�سائر الناجتة عن حتويل العمالت االأجنبية 

اإىل الدوالر االأمريكي يف قائمة الدخل. 

النقد وما في حكمه
اأ�سهر.  ثالثة  مدة  خالل  ت�ستحق  التي  النقدية  واالأر�سدة  النقد  هو 

واالأر�سدة  الفل�سطينية  النقد  �سلطة  لدى  واالأر�سدة  النقد  ويت�سمن 

اأ�سهر  ثالثة  خالل  ت�ستحق  التي  امل�سرفية  واملوؤ�س�سات  البنوك  لدى 

خالل  ت�ستحق  التي  امل�سرفية  واملوؤ�س�سات  البنوك  ودائع  تنزيل  بعد 

مدة ثالثة اأ�سهر واالأر�سدة مقيدة ال�سحب.

4.  استخدام التقديرات 
من  يتطلب  املحا�سبية  ال�سيا�سات  وتطبيق  املالية  القوائم  اإعداد  اإن 

املوجودات  توؤثر يف مبالغ  بتقديرات واجتهادات  القيام  البنك  اإدارة 

هذه  اأن  كما  املحتملة.  االإلتزامات  عن  واالإف�ساح  املالية  واملطلوبات 

التقديرات واالجتهادات توؤثر يف االيرادات وامل�ساريف واملخ�س�سات 

من  يتطلب  خا�ص  وب�سكل  االأخرى.  ال�سامل  الدخل  بنود  يف  وكذلك 

اإدارة البنك اإ�سدار اأحكام واجتهادات هامة لتقدير مبالغ التدفقات 

النقدية امل�ستقبلية واأوقاتها. اإن التقديرات املذكورة مبنية بال�سرورة 

على فر�سيات وعوامل متعددة لها درجات متفاوتة من التقدير وعدم 
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التيقن واأن النتائج الفعلية قد تختلف عن التقديرات وذلك نتيجة التغريات الناجمة عن اأو�ساع وظروف تلك التقديرات يف امل�ستقبل.

تعتقد االإدارة باأن تقديراتها �سمن القوائم املالية معقولة ومف�سلة على النحو التايل:

−  خم�س�ص تدين الت�سهيالت االئتمانية: يتم مراجعة خم�س�ص تدين الت�سهيالت االئتمانية �سمن االأ�س�ص املو�سوعة من قبل �سلطة النقد الفل�سطينية 
ومعيار التقارير املالية الدويل رقم )39(.

−  يتم اإثبات خ�سارة تدين قيمة العقارات واالآالت واملعدات اعتمادًا على تقييمات عقارية حديثة ومعتمدة من قبل خممنني معتمدين لغايات اإثبات 
خ�سارة التدين ويعاد النظر يف ذلك التدين ب�سكل دوري .

−  خم�س�سات ال�سرائب: يتم حتميل ال�سنة املالية مبا يخ�سها من م�سروف ال�سرائب وفقًا لالأنظمة والقوانني واملعايري املحا�سبية.
ال�سنوية  واالإطفاءات  االإ�ستهالكات  احت�ساب  لغايات  دوري  ب�سكل  امللمو�سة  امللمو�سة وغري  لالأ�سول  االإنتاجية  االأعمار  تقدير  باإعادة  االإدارة  تقوم    −

اعتمادًا على احلالة العامة لتلك االأ�سول وتقديرات االأعمار االإنتاجية املتوقعة يف امل�ستقبل، ويتم اأخذ خ�سارة التدين )اإن وجدت( يف قائمة الدخل.

−  خم�س�سات ق�سائية: ملواجهة اأية التزامات ق�سائية يتم اأخذ خم�س�سات لهذه االلتزامات ا�ستنادًا لراأي امل�ست�سار القانوين للبنك.

5.  معلومات القطاعات 
قطاع االأعمال ميثل جمموعة من املوجودات والعمليات التي ت�سرتك معًا يف تقدمي منتجات اأو خدمات خا�سعة ملخاطر وعوائد تختلف عن تلك املتعلقة 

بقطاعات اأعمال اأخرى.

القطاع اجلغرايف يرتبط يف تقدمي منتجات اأو خدمات يف بيئة اإقت�سادية حمددة خا�سعة ملخاطر وعوائد تختلف عن تلك املتعلقة بقطاعات تعمل يف 

بيئات اإقت�سادية اأخرى.

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

• يتعني على البنك ح�سب التعميم رقم )2010/67( االحتفاظ لدى �سلطة النقد الفل�سطينية باحتياطي اإلزامي نقدي مقيد ال�سحب بن�سبة 9% من 	

ودائع العمالء. ال تعمل �سلطة النقد الفل�سطينية على دفع فوائد على هذه االإحتياطيات االإلزامية. ومبوجب التعليمات رقم )2012/2( يتم تخفي�ص 

قيمة الر�سيد القائم للت�سهيالت املمنوحة يف مدينة القد�ص لبع�ص القطاعات قبل احت�ساب االإحتياطي االإلزامي النقدي.

• ال تدفع �سلطة النقد الفل�سطينية للبنوك اأية فوائد على اأر�سدة احل�سابات اجلارية.	

20142013

دولر اأمريكيدولر اأمريكي

30,268,45733,078,529نقد يف اخلزينة
اأر�سدة لدى �سلطة النقد الفل�سطينية:

21,267,2822,339,716ح�سابات جارية وحتت الطلب
34,096,75926,369,514متطلبات االحتياطي االإلزامي النقدي

85,632,49861,787,759
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7.  أرصدة لدى بنوك ومؤسسات مصرفية

8.  موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل

20142013
دولر اأمريكيدولر اأمريكي

بنوك وموؤ�س�سات م�سرفية داخل فل�سطني:

34,853864,498ح�سابات جارية وحتت الطلب

46,158,49331,165,988ودائع ت�ستحق خالل فرتة ثالثة اأ�سهر

46,193,34632,030,486

بنوك وموؤ�س�سات م�سرفية خارج فل�سطني:

110,019,35898,930,306ح�سابات جارية وحتت الطلب

57,972,90748,459,492ودائع ت�ستحق خالل فرتة ثالثة اأ�سهر 

-15,514,810ودائع ت�ستحق خالل فرتة تزيد عن ثالثة اأ�سهر

183,507,075147,389,798

229,700,421179,420,284

• بلغت االأر�سدة لدى البنوك واملوؤ�س�سات امل�سرفية التي ال تتقا�سى فوائد كما يف 31 كانون االأول 2014 و2013 مبلغ 49.411.318 دوالر اأمريكي 	

و13.882.578 دوالر اأمريكي، على التوايل، يت�سمن هذا املبلغ ودائع تبادلية بقيمة 28.600.000 دوالر اأمريكي و1.710.000 دوالر اأمريكي كما 

يف 31 كانون االأول 2014 و2013، على التوايل.

• اأمريكي 	 دوالر   6.011.588 مبلغ  و2013   2014 االأول  كانون   31 يف  كما  امل�سرفية  واملوؤ�س�سات  البنوك  لدى  ال�سحب  مقيدة  االأر�سدة  بلغت 

و11.902.901 دوالر اأمريكي، على التوايل.

20142013

دولر اأمريكيدولر اأمريكي

520,8803,441,992اأ�سهم مدرجة يف بور�سة فل�سطني 

520,8803,441,992
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9.  تسهيالت ائتمانية مباشرة

*  تظهر القرو�ص والكمبياالت بال�سايف بعد تنزيل الفوائد والعموالت املقبو�سة مقدمًا مببلغ 1,004,575 دوالر اأمريكي كما يف 31 كانون االأول 2014 
مقابل 985,158 دوالر اأمريكي كما يف 31 كانون االأول 2013.

• بلغ اإجمايل الت�سهيالت االئتمانية غري العاملة وامل�سنفة وفقًا لتعليمات �سلطة النقد الفل�سطينية بعد تنزيل الفوائد املعلقة كما يف 31 كانون االأول 	

الت�سهيالت  5.63% و5.96% من ر�سيد  ن�سبته  اأي ما  اأمريكي  13,732,361 دوالر  اأمريكي ومبلغ  16,956,700 دوالر  2014 و2013 مبلغ 
االئتمانية املبا�سرة بعد تنزيل الفوائد املعلقة، على التوايل.

• بلغ اإجمايل الت�سهيالت االئتمانية املتعرثة وفقًا لتعليمات �سلطة النقد الفل�سطينية بعد تنزيل الفوائد املعلقة كما يف 31 كانون االأول 2014 و2013 	

مبلغ 4,711,125 دوالر اأمريكي ومبلغ 2,808,967 دوالر اأمريكي اأي ما ن�سبته 1.56% و1.21% من اإجمايل الت�سهيالت االئتمانية املبا�سرة 

بعد تنزيل الفوائد املعلقة على التوايل.

• بناًء على تعليمات �سلطة النقد الفل�سطينية رقم )2008/1( مت اإ�ستبعاد الت�سهيالت االئتمانية املبا�سرة املتعرثة والتي م�سى على تعرثها اأكرث من 6 	

�سنوات من القوائم املالية املوحدة للبنك. بلغت الت�سهيالت االئتمانية املبا�سرة امل�ستبعدة من القوائم املالية املوحدة كما يف 31 كانون االأول 2014 

مبلغ 132,641 دوالر اأمريكي كما بلغ ر�سيد املخ�س�ص والفوائد املعلقة للح�سابات املتعرثة مبلغ 132,641 دوالر اأمريكي.

• بلغت الت�سهيالت االئتمانية املمنوحة لل�سلطة الوطنية الفل�سطينية 94,379,366 دوالر اأمريكي اأي ما ن�سبته 31.22% من اإجمايل الت�سهيالت 	

االئتمانية املبا�سرة كما يف 31 كانون االأول 2014 مقابل 55,061,942 دوالر اأمريكي اأي ما ن�سبته 23.79% من اإجمايل الت�سهيالت االئتمانية 

املبا�سرة كما يف 31 كانون االأول 2013.

• بلغت الت�سهيالت االئتمانية املمنوحة لغري املقيمني كما يف 31 كانون االأول 2014 و2013 مبلغ 454,401 دوالر اأمريكي ومبلغ 2,102,631 دوالر 	

اأمريكي، على التوايل.

• بلغت القيمة العادلة لل�سمانات املقدمة مقابل الت�سهيالت االئتمانية كما يف 31 كانون االأول 2014 و2013 مبلغ 118,696,255 دوالر اأمريكي 	

ومبلغ 98,075,651 دوالر اأمريكي، على التوايل.

20142013

دولر اأمريكيدولر اأمريكي

االأفراد

15,494,65614,647,967ح�سابات جارية مدينة

112,171,85493,846,650قرو�ص وكمبياالت*

ال�سركات

23,622,60722,032,481ح�سابات جارية مدينة

38,904,47132,701,480قرو�ص وكمبياالت*

موؤ�س�سات �سغرية ومتو�سطة

996,4843,580,583ح�سابات جارية مدينة

16,748,6419,572,025قرو�ص وكمبياالت*

94,379,36655,061,942احلكومة والقطاع العام

302,318,079231,443,128

)926,654()1,188,419(فوائد معلقة 

)2,226,957()2,498,975(خم�س�ص تدين ت�سهيالت ائتمانية مبا�سرة

298,630,685228,289,517
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الفوائد المعلقة
فيما يلي ملخ�ص احلركة على الفوائد املعلقة:

مخصص تدني التسهيالت االئتمانية
فيما يلي ملخ�ص احلركة على خم�س�ص تدين الت�سهيالت االئتمانية املبا�سرة خالل ال�سنة:

املجموع�سركاتاأفراد2014

دولر اأمريكيدولر اأمريكيدولر اأمريكي

741,506185,148926,654الر�سيد يف بداية ال�سنة

396,84451,660448,504فوائد معلقة خالل ال�سنة

)111,300(-)111,300(فوائد معلقة حولت لالإيرادات

)51,068(-)51,068(ا�ستبعاد فوائد معلقة على ت�سهيالت ائتمانية م�سى على تعرثها اأكرث من 6 �سنوات

)24,371(-)24,371(فروقات عملة

951,611236,8081,188,419الر�سيد يف نهاية ال�سنة

املجموع�سركاتاأفراد2014

دولر اأمريكيدولر اأمريكيدولر اأمريكي

2,008,789218,1682,226,957الر�سيد يف بداية ال�سنة

1,012,22839,0531,051,281التخ�سي�ص لل�سنة

)501,788(-)501,788(امل�سرتد خالل ال�سنة

)81,573(-)81,573(ا�ستبعاد خم�س�ص ت�سهيالت ائتمانية م�سى على تعرثها اأكرث من 6 �سنوات

)195,902(-)195,902(فروقات عملة

2,241,754257,2212,498,975الر�سيد يف نهاية ال�سنة

املجموع�سركاتاأفراد2013

دولر اأمريكيدولر اأمريكيدولر اأمريكي

407,930125,978533,908الر�سيد يف بداية ال�سنة

364,60459,170423,774فوائد معلقة خالل ال�سنة

)57,305(-)57,305(فوائد معلقة حولت لالإيرادات

26,277-26,277فروقات عملة

741,506185,148926,654الر�سيد يف نهاية ال�سنة

املجموع�سركاتاأفراد2013

دولر اأمريكيدولر اأمريكيدولر اأمريكي

1,584,229208,2651,792,494الر�سيد يف بداية ال�سنة

657,6609,903667,563التخ�سي�ص لل�سنة

)322,349(-)322,349(امل�سرتد خالل ال�سنة

89,249-89,249فروقات عملة

2,008,789218,1682,226,957الر�سيد يف نهاية ال�سنة
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فيما يلي احلركة على خم�س�ص الت�سهيالت التي م�سى على تعرثها اأكرث من 6 �سنوات:

فيما يلي توزيع الت�سهيالت االئتمانية بعد تنزيل الفوائد املعلقة ح�سب الن�ساط االقت�سادي للعمالء:

لقد كانت احلركة على ح�ساب اإحتياطي القيمة العادلة كما يلي:

* تراوحت ن�سبة الفائدة على املوجودات املالية بالكلفة املطفاأة من 5.00% اإىل 8.88% وت�ستحق خالل فرتة اأقل من �سنة اإىل 8 �سنوات. 

20142013

دولر اأمريكيدولر اأمريكي

--الر�سيد يف بداية ال�سنة

-81,573االإ�سافات

-81,573الر�سيد يف نهاية ال�سنة

20142013

دولر اأمريكيدولر اأمريكي

94,379,36655,061,942القطاع العام

24,129,95812,856,287القرو�ص العقارية

86,126,69179,568,649متويل ال�سناعة والتجارة

787,734935,758قطاع الزراعة

3,041,5095,577,538قطاع خدماتي

92,664,40276,516,300قرو�ص ا�ستهالكية

301,129,660230,516,474

10.  موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل الشامل

11.  موجودات مالية بالكلفة المطفأة

20142013

دولر اأمريكيدولر اأمريكي

4,347,8151,113,499اأ�سهم مدرجة يف بور�سة فل�سطني

961,354993,935اأ�سهم مدرجة يف اأ�سواق مالية اأجنبية

236,24489,744حمافظ ا�ستثمارية غري مدرجة

5,545,4132,197,178

20142013
دولر اأمريكيدولر اأمريكي

20,862,27615,302,654�سندات دين مدرجة يف اأ�سواق مالية اأجنبية *

5,980,0005,980,000�سندات دين حملية غري مدرجة

26,842,27621,282,654

20142013

دولر اأمريكيدولر اأمريكي

)2,264,174()2,270,869(الر�سيد يف بداية ال�سنة 

38,271)480,119()خ�سائر( اأرباح غري متحققة

)44,966(-خ�سائر بيع موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل ال�سامل

)2,270,869()2,750,988(الر�سيد يف نهاية ال�سنة
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12.  استثمار في شركة حليفة

القيمة الدفرتيةن�سبة امللكية

2014201320142013

دولر اأمريكيدولر اأمريكي%%

20204,276,9444,345,290�سركة فل�سطني لتمويل الرهن العقاري

4,276,9444,345,290

تاأ�س�ست �سركة فل�سطني لتمويل الرهن العقاري �سنة 1997 ومن اأهم اأهداف ال�سركة تطوير وحت�سني الرهن العقاري يف فل�سطني. متار�ص ال�سركة 

اأعمالها من خالل �سركاتها التابعة اململوكة بالكامل وهي �سركة متويل الرهن العقاري الفل�سطينية والتي تقوم باإعادة متويل قرو�ص الرهن العقاري 

املتو�سطة وطويلة االأجل املمنوحة من قبل البنوك و�سركة فل�سطني لتاأمني الرهن العقاري والتي تقوم بتاأمني قرو�ص الرهن العقاري املتو�سطة وطويلة 

االأجل �سد تعرث املقرت�سني.

قررت الهيئة العامة غري العادية ل�سركة فل�سطني لتمويل الرهن العقاري يف اجتماعها املنعقد بتاريخ 29 اأيلول 2014 حتويل ال�سركة اإىل �سركة م�ساهمة 

خ�سو�سية، ومت �سطب اإدارج ال�سركة يف بور�سة فل�سطني بتاريخ 18 كانون االأول 2014.

يو�سح اجلدول التايل ملخ�ص املعلومات املالية املتعلقة با�ستثمار البنك يف �سركته احلليفة:

20142013
دولر اأمريكيدولر اأمريكي

املركز املايل لل�سركة احلليفة

28,585,93732,891,467موجودات غري متداولة

12,848,9369,465,337موجودات متداولة

)19,582,028()18,910,220(مطلوبات غري متداولة

)1,210,907()1,280,801(مطلوبات متداولة 

21,243,85221,563,869حقوق امللكية

4,248,7704,312,774ح�سة البنك

28,17432,516تعديالت 

4,276,9444,345,290القيمة الدفرتية بعد التعديل

االإيرادات ونتائج االأعمال

1,829,2671,700,368االإيرادات لل�سنة

489,239216,340نتائج االأعمال 

111,65440,000ح�سة البنك من نتائج االأعمال 
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13.  عقارات وآالت ومعدات 
فيما يلي ملخ�ص احلركة التي متت على ح�ساب العقارات واالآالت واملعدات خالل ال�سنة:

14.  مشاريع تحت التنفيذ 
ي�سمل هذا البند اأعمال تطوير نظام بنكي جديد واأعمال ت�سطيب وحت�سينات ماأجور لفروع البنك اجلديدة، فيما يلي تفا�سيل احلركة على امل�ساريع 

حتت التنفيذ:

اإن الكلفة املتوقعة ال�ستكمال امل�ساريع حتت التنفيذ كما يف 31 كانون االأول 2014 تقدر مببلغ 4,440,453 دوالر اأمريكي.

املجموعحت�سينات ماأجور�سياراتاأجهزة حا�سوباأثاث ومعداتعقارات

دولر 

اأمريكي

دولر 

اأمريكي

دولر 

اأمريكي

دولر 

اأمريكي

دولر 

اأمريكي

دولر 

اأمريكي

31 كانون االأول 2014
الكلفة:

4,871,1572,533,3182,096,89496,3432,942,74512,540,457الر�سيد يف بداية ال�سنة

262,122435,770177,388995,8651,871,145-اإ�سافات

4,871,1572,795,4402,532,664273,7313,938,61014,411,602الر�سيد يف نهاية ال�سنة

اال�ستهالك املرتاكم:

488,7061,203,898995,65260,6071,510,9884,259,851الر�سيد يف بداية ال�سنة

244,018239,224307,95437,554501,3681,330,118ا�ستهالك ال�سنة

732,7241,443,1221,303,60698,1612,012,3565,589,969الر�سيد يف نهاية ال�سنة

�سايف القيمة الدفرتية

4,138,4331,352,3181,229,058175,5701,926,2548,821,633كما يف 31 كانون االأول 2014

املجموعحت�سينات ماأجور�سياراتاأجهزة حا�سوباأثاث ومعداتعقارات

دولر 

اأمريكي

دولر 

اأمريكي

دولر 

اأمريكي

دولر 

اأمريكي

دولر 

اأمريكي

دولر 

اأمريكي

31 كانون االأول 2013
الكلفة:

4,871,1572,112,7411,500,96796,3432,177,85610,759,064الر�سيد يف بداية ال�سنة

764,8891,781,393-420,577595,927-اإ�سافات

4,871,1572,533,3182,096,89496,3432,942,74512,540,457الر�سيد يف نهاية ال�سنة

اال�ستهالك املرتاكم:

244,691965,177728,82635,8341,183,3603,157,888الر�سيد يف بداية ال�سنة

244,015238,721266,82624,773327,6281,101,963ا�ستهالك ال�سنة

488,7061,203,898995,65260,6071,510,9884,259,851الر�سيد يف نهاية ال�سنة

�سايف القيمة الدفرتية

4,382,4511,329,4201,101,24235,7361,431,7578,280,606كما يف 31 كانون االأول 2013

2014

دولر اأمريكي

-الر�سيد يف بداية ال�سنة

2,951,081اإ�سافات 

2,951,081الر�سيد يف نهاية ال�سنة
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15.  موجودات غير ملموسة
متثل املوجودات غري امللمو�سة اأنظمة وبرامج احلا�سب االآيل. لقد كانت احلركة على املوجودات غري امللمو�سة خالل ال�سنة كما يلي:

16.  موجودات أخرى 
ي�سمل هذا البند ما يلي:

20142013

دولر اأمريكيدولر اأمريكي

110,424163,932الر�سيد يف بداية ال�سنة

72,26533,307اإ�سافات 

)86,815()61,831(اإطفاءات

120,858110,424الر�سيد يف نهاية ال�سنة

20142013

دولر اأمريكيدولر اأمريكي

--ر�سيد بداية ال�سنة

-300,000اإ�سافات

-300,000ر�سيد نهاية ال�سنة

20142013

دولر اأمريكيدولر اأمريكي

9,779,81116,651,401�سيكات املقا�سة

4,479,1281,883,561فوائد م�ستحقة وغري مقبو�سة

1,320,557991,486م�ساريف مدفوعة مقدمًا

364,509364,509موجودات اآلت ملكيتها للبنك وفاء لديون م�ستحقة*

-300,000موجودات �سريبية موؤجلة **

200,640200,640�سلف �سرائب

39,99928,764قرطا�سية ومطبوعات

380,751322,912اأخرى

16,865,39520,443,273

* ميثل هذا البند قطعة اأر�ص رقم )53( من حو�ص رقم )28046( من اأرا�سي مدينة بيت حلم، اآلت ملكيتها للبنك العربي الفل�سطيني لال�ستثمار 
خالل عام 2012 وفاًء لديون م�ستحقة. ح�سب تعليمات �سلطة النقد الفل�سطينية فاإن الفرتة الق�سوى لالحتفاظ مبثل تلك االأرا�سي هي 5 �سنوات. 

هنالك ق�سية مرفوعة من قبل البنك على املالك ال�سابق يطالبه باإخالء االأر�ص. بلغت القيمة العادلة لهذه االأر�ص وفقًا الآخر تقييم اأجري بتاريخ 30 

اأيلول 2014 مبلغ 420,810 دوالر اأمريكي.

** فيما يلي تفا�سيل احلركة على ح�ساب املوجودات ال�سريبية املوؤجلة:
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17.  ودائع بنوك ومؤسسات مصرفية 
ي�سمل هذا البند ما يلي:

18.  ودائع العمالء

19.  تأمينات نقدية
ي�سمل هذا البند تاأمينات نقدية مقابل:

20142013

دولر اأمريكيدولر اأمريكي

103,890,485103,190,128ح�سابات جارية وحتت الطلب

34,509,18322,382,158ودائع التوفري

203,357,935124,001,903ودائع الأجل وخا�سعة الإ�سعار

12,067,1081,373,729ح�سابات مدينة - موؤقتًا دائنة

353,824,711250,947,918

20142013

دولر اأمريكيدولر اأمريكي

45,879,20542,050,532ت�سهيالت ائتمانية مبا�سرة

13,374,6289,196,936ت�سهيالت ائتمانية غري مبا�سرة

916,611433,076اأخرى

60,170,44451,680,544

20142013

دولر اأمريكيدولر اأمريكي

بنوك وموؤ�س�سات م�سرفية داخل فل�سطني:

3,642639,271ح�سابات جارية وحتت الطلب

74,942,37046,239,790ودائع ت�ستحق خالل فرتة ثالثة اأ�سهر

74,946,01246,879,061

بنوك وموؤ�س�سات م�سرفية خارج فل�سطني:

66,018,68182,289,703ح�سابات جارية وحتت الطلب

14,000,0002,000,000ودائع ت�ستحق خالل فرتة تزيد عن ثالثة اأ�سهر

80,018,68184,289,703

154,964,693131,168,764

• اأي ما ن�سبته 	 اأمريكي  اأمريكي و4,909,399 دوالر  27,807,809 دوالر  مبلغ  2014 و2013  31 كانون االأول  بلغت ودائع القطاع العام كما يف 

7,86% و1,96% من اإجمايل الودائع، على التوايل.
• بلغت الودائع التي ال تتقا�سى فوائد كما يف 31 كانون االأول 2014 و2013 مبلغ 115,957,593 دوالر اأمريكي و104,563,857 دوالر اأمريكي اأي 	

ما ن�سبته 32,77% و41,67% من اإجمايل الودائع، على التوايل.
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20.  أموال مقترضة

21.  مخصص تعويض نهاية الخدمة
فيما يلي ملخ�ص احلركة التي متت على ح�ساب املخ�س�ص خالل ال�سنة:

ح�سل البنك على خمال�سات نهائية من دائرتي �سريبة الدخل و�سريبة القيمة امل�سافة عن نتائج اأعماله حتى عام 2013.

متثل ال�سرائب الظاهرة يف قائمة الدخل ما يلي:

22.  مخصصات الضرائب 

املبلغ

بالدوالر االأمريكي

دورية ا�ستحقاق 

االأق�ساط
ال�سمانات

�سعر فائدة 

االإقرتا�س )%(

2014
1,0ال يوجدن�سف �سنوية18,389,330�سلطة النقد الفل�سطينية

-ال يوجد�سهري101,079جمعية التنمية امل�ستدامة

2013
1,7ال يوجدن�سف �سنوية30,613,518�سلطة النقد الفل�سطينية

-ال يوجد�سهري148,161جمعية التنمية امل�ستدامة

20142013

دولر اأمريكيدولر اأمريكي

1,131,315882,945الر�سيد يف بداية ال�سنة

399,765267,868التخ�سي�ص لل�سنة احلالية

)19,498()81,637(املدفوع خالل ال�سنة 

1,449,4431,131,315الر�سيد يف نهاية ال�سنة

20142013

دولر اأمريكيدولر اأمريكي

1,543,638966,605الر�سيد يف بداية ال�سنة

1,788,0031,520,000التخ�سي�ص لل�سنة

)942,967()1,586,325(�سرائب مدفوعة خالل ال�سنة

1,745,3161,543,638الر�سيد يف نهاية ال�سنة

20142013

دولر اأمريكيدولر اأمريكي

1,788,0031,520,000التخ�سي�ص لل�سنة احلالية

-)300,000(اإ�سافات موجودات �سريبية موؤجلة

1,488,0031,520,000م�سروف ال�سريبة لل�سنة 
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فيما يلي ملخ�ص ت�سوية الربح املحا�سبي مع الربح ال�سريبي:

23.  مطلوبات أخرى 
20142013

دولر اأمريكيدولر اأمريكي

2,958,2581,393,546فوائد م�ستحقة غري مدفوعة

2,676,2063,479,019�سيكات م�سدقة وحواالت واردة

1,841,6811,075,483ذمم دائنة

1,004,575985,158فوائد مقبو�سة مقدمًا

303,676247,631�سرائب م�ستحقة على الرواتب 

90,63157,449م�ساريف م�ستحقة 

377,509160,815اأخرى

9,252,5367,399,101

20142013

دولر اأمريكيدولر اأمريكي

5,926,3835,120,243الربح املحا�سبي للبنك

6,019,8345,274,276الربح اخلا�سع ل�سريبة القيمة امل�سافة

4,749,0033,990,780الربح اخلا�سع ل�سريبة الدخل

830,322711,096�سريبة القيمة امل�سافة على الربح لل�سنة

949,801796,355�سريبة الدخل على الربح

1,780,1231,507,451ال�سرائب لل�سنة

1,788,0031,520,000املخ�س�ص املكون

29.69%30.17%ن�سبة ال�سريبة الفعلية

ح�سب راأي االإدارة وامل�ست�سار ال�سريبي للبنك، فاإن املخ�س�سات املكونة ملواجهة االلتزامات ال�سريبية كافية.
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24.  االحتياطيات 

-  احتياطي اإجباري

وفقًا لقانون امل�سارف يقتطع ما ن�سبته 10% من االأرباح ال�سافية �سنويًا تخ�س�ص حل�ساب االحتياطي االإجباري وال يجوز وقف هـذا االقتطاع قبل اأن 

يبلغ جمموع املبالغ املتجمعة لهذا احل�ساب ما يعادل راأ�سمال البنك. ال يجوز توزيع االحتياطي االإجباري على امل�ساهمني اإال مبوافقة م�سبقة من �سلطة 

النقد الفل�سطينية.

-  احتياطي خماطر م�سرفية عامة

من   %2 بن�سبة   )2013/3( رقم  الفل�سطينية  النقد  �سلطة  لتعليمات  وفقًا  اقتطاعه  مت  الذي  املخاطر  احتياطي  قيمة   2013 لعام  البند  هذا  ميثل 

الت�سهيالت االئتمانية املبا�سرة بعد طرح خم�س�ص تدين الت�سهيالت االئتمانية واالأرباح املعلقة و0.5% من الت�سهيالت االئتمانية غري املبا�سرة بعد 

طرح ال�سيكات بر�سم التح�سيل والكفاالت املقبولة وال�سحوبات املقبولة املكفولة املتعلقة باالعتمادات الواردة وامل�ستقات املالية. مت وفقًا لتعليمات �سلطة 

النقد الفل�سطينية رقم )2014/8( تعديل ن�سبة احتياطي املخاطر امل�سرفية العامة على الت�سهيالت االئتمانية املبا�سرة لت�سبح 1.5% لعام 2014 

مع بقاء الن�سبة كما هي على الت�سهيالت االئتمانية غري املبا�سرة. ال يجوز ا�ستخدام اأي جزء من هذا االحتياطي اأو تخفي�سه على اأي وجه اإال مبوافقة 

م�سبقة من �سلطة النقد الفل�سطينية.

-  احتياطي التقلبات الدورية

ميثل هذا البند قيمة احتياطي املخاطر الذي يتم اقتطاعه وفقًا لتعليمات �سلطة النقد الفل�سطينية رقم )2011/1( بن�سبة 15% من االأرباح ال�سنوية 

التقلبات  احتياطي  من  جزء  اأي  ا�ستخدام  يجوز  ال  امل�سريف.  بالعمل  املحيطة  املخاطر  وملواجهة  امل�سرف  راأ�سمال  لتدعيم  ال�سرائب  بعد  ال�سافية 

الدورية اأو تخفي�سه على اأي وجه اإال مبوافقة م�سبقة من �سلطة النقد الفل�سطينية. ال يجوز وقف هـذا االقتطاع قبل اأن يبلغ جمموع املبالغ املتجمعة لهذا 

احل�ساب ما يعادل 20 % من راأ�سمال البنك.

25.  الفوائد الدائنة 
ي�سمل هذا البند الفوائد الدائنة على احل�سابات التالية:

20142013

دولر اأمريكيدولر اأمريكي

اأفراد

1,626,893964,769ح�سابات جارية مدينة

4,309,0192,706,143قرو�ص وكمبياالت

5,935,9123,670,912

�سركات

1,968,6171,244,960ح�سابات جارية مدينة

6,204,3575,064,816قرو�ص وكمبياالت

8,172,9746,309,776

4,928,9513,434,419احلكومة والقطاع العام

19,037,83713,415,107

2,207,5691,606,428اأر�سدة لدى بنوك وموؤ�س�سات م�سرفية 

1,108,455935,773�سندات دين

22,353,86115,957,308
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26.  الفوائد المدينة 
ي�سمل هذا البند ما يلي:

27.  صافي إيرادات العموالت 
ي�سمل هذا البند ما يلي:

20142013

دولر اأمريكيدولر اأمريكي

فوائد على ودائع العمالء:

36,944132,395ح�سابات جارية وحتت الطلب
30,98745,834ودائع التوفري 

6,094,3593,568,616ودائع الأجل وخا�سعة الإ�سعار
732,995529,913تاأمينات نقدية

343,593353,904فوؤائد على االأموال املقرت�سة
21,43111,637فوائد موؤ�س�سات �سمان القرو�ص

1,377,6511,022,222فوائد على ودائع بنوك وموؤ�س�سات م�سرفية

8,637,9605,664,521

20142013

دولر اأمريكيدولر اأمريكي

عموالت دائنة

1,783,9301,581,257ت�سهيالت ائتمانية مبا�سرة
885,234707,459ت�سهيالت ائتمانية غري مبا�سرة
514,630388,768�سيكات مرجتعة ومعادة وموؤجلة

368,894306,661حواالت
293,025228,047اإدارة ح�ساب

81,99512,428عمولة اإيداع نقدي
110,70499,350خدمات م�سرفية متفرقة

4,038,4123,323,970

)462,612()872,904(عموالت مدينة

3,165,5082,861,358

28.  أرباح موجودات مالية
20142013

دولر اأمريكيدولر اأمريكي

355,173301,913عوائد توزيعات اأ�سهم

305,812446,583اأرباح موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل

49,766-اأرباح بيع موجودات مالية بالكلفة املطفاأة

660,985798,262
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29.  نفقات الموظفين

30.  مصاريف تشغيلية أخرى

20142013

دولر اأمريكيدولر اأمريكي

4,695,9863,728,300رواتب ومنافع وعالوات املوظفني

808,301572,400�سريبة القيمة امل�سافة على الرواتب

399,765267,868خم�س�ص تعوي�ص نهاية اخلدمة

م�ساهمة البنك يف �سندوق االإدخار*
317,301277,484

166,987143,220تاأمني �سحي

62,66759,080�سفر وانتقال

40,93246,751م�ساريف تدريب

65,23955,046اأخرى

6,557,1785,150,149

20142013

دولر اأمريكيدولر اأمريكي

990,676613,714ر�سوم ورخ�ص وا�سرتاكات

809,080654,021م�ساريف دعاية واإعالن

657,058100,000ر�سوم موؤ�س�سة �سمان الودائع

464,175353,160اإيجارات

311,022226,501�سيانة 

304,705209,811تاأمينات

285,042281,142قرطا�سية ومطبوعات

245,719207,316مياه وكهرباء وتدفئة

173,63850,450م�ساريف نقل النقد

160,128135,607بريد وبرق وهاتف

151,333113,000نفقات اأع�ساء جمل�ص االإدارة

135,933104,935اأتعاب مهنية وا�ست�سارية

97,38470,038موا�سالت وم�ساريف �سيارات

68,05556,927ر�سوم تاأمني قرو�ص الرهن العقاري

54,20945,405تربعات*

32,90535,805�سيافة 

23,98723,977�سريبة االأمالك

9,81912,475م�ساريف اجتماعات الهيئة العامة

70,32634,011اأخرى 

5,045,1943,328,295

* ي�ساهم البنك بن�سبة 10% من الراتب االأ�سا�سي للموظف وي�ساهم املوظف بن�سبة 5% من راتبه االأ�سا�سي ل�سندوق االدخار.

اأوا�سر الثقة بني لبنات  يقوم البنك بتقدمي التربعات يف املجاالت االجتماعية والريا�سية وغريها من املجاالت وذلك �سمن �سيا�سة البنك لبناء   *
املجتمع املختلفة. بلغت ن�سبة التربعات من �سايف ربح ال�سنة 1.22% كما يف 31 كانون االأول 2014 مقابل 1.26% كما يف 31 كانون االأول 2013.

�سركة البنك الوطني امل�ساهمة العامة املحدودة
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31.  غرامات سلطة النقد الفلسطينية 

ميثل هذا البند غرامة مفرو�سة من �سلطة النقد الفل�سطينية على البنك خالل عام 2014 ملخالفة تعليمات منح ت�سهيالت ائتمانية لعمالء لديهم تركز 

ائتماين دون احل�سول على املوافقة امل�سبقة من �سلطة النقد الفل�سطينية.

32.  الحصة األساسية والمخفضة للسهم من ربح السنة 

20142013

دولر اأمريكي

4,438,3803,600,243ربح ال�سنة

�سـهم

53,789,22949,881,953املعدل املرجح لعدد االأ�سهم املكتتب بها

دولر اأمريكي

0.0830.072احل�سة االأ�سا�سية واملخف�سة لل�سهم من ربح ال�سنة

33.  النقد وما في حكمه
20142013

دولر اأمريكيدولر اأمريكي

85,632,49861,787,759نقد واأر�سدة لدى �سلطة النقد الفل�سطينية 

214,185,611179,420,284ي�ساف: اأر�سدة لدى بنوك وموؤ�س�سات م�سرفية ت�ستحق خالل ثالثة اأ�سهر 

)131,168,764()140,964,693(ينزل: ودائع البنوك واملوؤ�س�سات امل�سرفية التي ت�ستحق خالل ثالثة اأ�سهر

)11,902,901()6,011,588(اأر�سدة مقيدة ال�سحب لدى بنوك وموؤ�س�سات م�سرفية

)26,369,514()34,096,759(متطلبات االإحتياطي االإلزامي النقدي

118,745,06971,766,864
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34.  المعامالت مع جهات ذات العالقة

35.  قياس القيمة العادلة 
ميثل اجلدول التايل الت�سل�سل الهرمي لقيا�ص القيمة العادلة ملوجودات ومطلوبات البنك. فيما يلي االإف�ساحات الكمية لقيا�ص القيمة العادلة والت�سل�سل 

الهرمي للموجودات كما يف 31 كانون االأول 2014 و2013:

�سركة البنك الوطني امل�ساهمة العامة املحدودة

20142013
دولر اأمريكيدولر اأمريكيطبيعة العالقة

بنود داخل قائمة املركز املايل املوحد:

12,422,0368,781,791االإدارة التنفيذية وجمل�ص االإدارةت�سهيالت ائتمانية مبا�سرة

37,181,39955,666,430االإدارة التنفيذية وجمل�ص االإدارةودائع 

3,909,7281,890,256االإدارة التنفيذية وجمل�ص االإدارةتاأمينات نقدية

189,257136,732االإدارة التنفيذية وجمل�ص االإدارةذمم دائنة

-8,901م�ساهمون رئي�سيونمطلوبات اأخرى

عنا�سر قائمة الدخل املوحدة:

983,158562,907االإدارة التنفيذية وجمل�ص االإدارةفوائد وعموالت دائنة

987,985955,374االإدارة التنفيذية وجمل�ص االإدارةفوائد وعموالت مدينة

134,953190,146م�ساهمون رئي�سيون و�سركات لهم ن�سيب فيهام�ساريف دعاية واإعالن

471,692353,031م�ساهمون رئي�سيون و�سركات لهم ن�سيب فيهاتاأمينات

124,456103,443م�ساهمون رئي�سيون و�سركات لهم ن�سيب فيهابريد وبرق وهاتف

18,1007,200م�ساهمون رئي�سيون و�سركات لهم ن�سيب فيهااإيرادات اأخرى

بنود خارج قائمة املركز املايل:

7,892,3706,605,982االإدارة التنفيذية وجمل�ص االإدارةاعتمادات وكفاالت

3,516,1782,724,739االإدارة التنفيذية وجمل�ص االإدارة�سقوف ائتمانية غري م�ستغلة

• ت�سكل الت�سهيالت االئتمانية املبا�سرة املمنوحة جلهات ذات عالقة كما يف 31 كانون االأول 2014 و2013 ما ن�سبته 4.16% و3.85%، على التوايل 	

من �سايف الت�سهيالت االئتمانية املبا�سرة. علمًا باأن ت�سهيالت جهات ذات عالقة متثل ت�سهيالت ممنوحة الأع�ساء جمل�ص االدارة واالإدارة التنفيذية 

اأو بكفالتهم.

• ت�سكل الت�سهيالت االئتمانية املبا�سرة املمنوحة جلهات ذات عالقة كما يف 31 كانون االأول 2014 و2013 ما ن�سبته 19.06% و20.62% على 	

التوايل من قاعدة راأ�سمال البنك.

• ترتاوح اأ�سعار الفائدة على الت�سهيالت بالدوالر االأمريكي ما بني 3.80% اإىل %7.5.	

فيما يلي ملخ�ص ملنافع )رواتب ومكافاآت ومنافع اأخرى( االإدارة العليا:

20142013

دولر اأمريكيدولر اأمريكي

1,117,616975,720ح�سة االإدارة العليا من الرواتب وامل�ساريف املتعلقة بها

134,90391,106ح�سة االإدارة العليا من م�سروف تعوي�ص نهاية اخلدمة

151,333113,000نفقات جمل�ص االإدارة

يعترب البنك امل�ساهمني الرئي�سيني واالإدارة العليا و�سركات لهم فيها ن�سيب رئي�سي من امللكية كجهات ذات عالقة وذلك وفقًا لتعليمات �سلطة النقد 

رقم )2014/06(. متت خالل ال�سنة معامالت مع هذه اجلهات متثلت يف ودائع وت�سهيالت ائتمانية ممنوحة وتاأمينات نقدية وذمم دائنة ومطلوبات 

اأخرى كما يلي:
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قيا�س القيمة العادلة باإ�ستخدام

املجموع

اأ�سعار التداول 

يف ا�سواق مالية 

ن�سطة )امل�ستوى 

االأول(

معطيات 

جوهرية ميكن 

مالحظتها

)امل�ستوى 

الثاين(

معطيات 

جوهرية 

ل ميكن 

مالحظتها

)امل�ستوى 

الثالث(

تاريخ القيا�س
دولر 

اأمريكي
دولر اأمريكيدولر اأمريكيدولر اأمريكي

موجودات مالية بالقيمة 

العادلة: 

 موجودات مالية بالقيمة العادلة من

  خالل قائمة الدخل )اإي�ساح 8(:

--31520,880520,880 كانون االأول 2014مدرجة - بور�سة فل�سطني

 موجودات مالية بالقيمة العادلة من

  خالل الدخل ال�سامل )اإي�ساح 10(:

--314,347,8154,347,815 كانون االأول 2014مدرجة - بور�سة فل�سطني

--31961,354961,354 كانون االأول 2014مدرجة - اأ�سواق اأجنبية

236,244--31236,244 كانون االأول 2014غري مدرجة

قيا�س القيمة العادلة باإ�ستخدام

املجموع

اأ�سعار التداول 

يف ا�سواق مالية 

ن�سطة )امل�ستوى 

االأول(

معطيات 

جوهرية ميكن 

مالحظتها

)امل�ستوى 

الثاين(

معطيات 

جوهرية 

ل ميكن 

مالحظتها

)امل�ستوى 

الثالث(

تاريخ القيا�س
دولر 

اأمريكي
دولر اأمريكيدولر اأمريكيدولر اأمريكي

موجودات مالية بالقيمة 

العادلة: 

 موجودات مالية بالقيمة العادلة من

  خالل قائمة الدخل )اإي�ساح 8(:

--313,441,9923,441,992 كانون االأول 2013مدرجة - بور�سة فل�سطني

 موجودات مالية بالقيمة العادلة من

  خالل الدخل ال�سامل )اإي�ساح 10(:

--311,113,4991,113,499 كانون االأول 2013مدرجة - بور�سة فل�سطني

--31993,935993,935 كانون االأول 2013مدرجة - اأ�سواق اأجنبية

89,744--3189,744 كانون االأول 2013غري مدرجة
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القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية  
ميثل اجلدول التايل مقارنة للقيم الدفرتية والقيم العادلة لالأدوات املالية كما يف 31 كانون االأول 2014 و2013:

• مت اإظهار القيم العادلة للموجودات واملطلوبات املالية وفقًا للقيم التي ميكن اأن تتم بها عمليات التبادل بني جهات معنية بذلك، با�ستثناء عمليات 	

البيع االإجبارية اأو الت�سفية.

• اإن القيم العادلة للنقد واالأر�سدة لدى �سلطة النقد الفل�سطينية واالر�سدة لدى البنوك واملوؤ�س�سات امل�سرفية واملوجودات املالية االأخرى وودائع 	

البنوك واملوؤ�س�سات امل�سرفية وودائع العمالء والتاأمينات النقدية واملطلوبات املالية االأخرى هي مقاربة ب�سكل كبري لقيمها الدفرتية وذلك لكون تلك 

االأدوات ذات فرتات �سداد اأو حت�سيل ق�سرية االأجل.

• مت حتديد القيمة العادلة للموجودات املالية بالقيمة العادلة التي لها اأ�سعار �سوقية وفقًا الأ�سعار تداولها يف تاريخ القوائم املالية.	

• ال�سائدة يف 	 الفوائد  اأ�سعار  با�ستخدام  املتوقعة  النقدية  التدفقات  املطفاأة بطريقة خ�سم  بالكلفة  املالية  واملوجودات  املقرت�سة  االأموال  اإظهار  مت 

اال�سواق املالية.

�سركة البنك الوطني امل�ساهمة العامة املحدودة

القيمة العادلةالقيمة الدفرتية

2014201320142013
دولر اأمريكيدولر اأمريكيدولر اأمريكيدولر اأمريكي

موجودات مالية

85,632,49861,787,75985,632,49861,787,759نقد واأر�سدة لدى �سلطة النقد الفل�سطينية

229,700,421179,420,284229,700,421179,420,284اأر�سدة لدى بنوك وموؤ�س�سات م�سرفية

520,8803,441,992520,8803,441,992موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل

298,630,685228,289,517298,630,685228,289,517ت�سهيالت ائتمانية مبا�سرة

موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل 

ال�سامل
5,545,4132,197,1785,545,4132,197,178

موجودات مالية بالكلفة املطفاأة:

20,862,27615,302,65420,476,59414,818,145�سندات دين مدرجة

5,980,0005,980,0005,980,0005,980,000�سندات دين غري مدرجة

14,639,69018,857,87414,639,69018,857,874موجودات مالية اأخرى

661,511,863515,277,258661,126,181514,792,749جمموع املوجودات

مطلوبات مالية

154,964,693131,168,764154,964,693131,168,764ودائع بنوك وموؤ�س�سات م�سرفية

353,824,711250,947,918353,824,711250,947,918ودائع العمالء

60,170,44451,680,54460,170,44451,680,544تاأمينات نقدية

18,490,40930,761,67918,490,40930,761,679اأموال مقرت�سة

8,247,9616,413,9438,247,9616,413,943مطلوبات مالية اأخرى

595,698,218470,972,848595,698,218470,972,848جمموع املطلوبات
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36.  التركز في الموجودات والمطلوبات 

2014
داخل 

فل�سطني
املجموعاأخرىاأمريكااأوروبااالأردن

دوالر اأمريكي
دوالر 

اأمريكي
دوالر اأمريكي

دوالر 

اأمريكي

دوالر 

اأمريكي
دوالر اأمريكي

85,632,498----85,632,498نقد واأر�سدة لدى �سلطة النقد الفل�سطينية

46,193,34677,639,262100,761,6065,105,608599229,700,421اأر�سدة لدى بنوك وموؤ�س�سات م�سرفية

موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل 

قائمة الدخل
520,880----520,880

298,630,685---298,176,284454,401ت�سهيالت ائتمانية مبا�سرة

موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل 

قائمة الدخل ال�سامل
4,394,315961,354189,744--5,545,413

6,496,80626,842,276-5,980,00010,621,0133,744,457موجودات مالية بالكلفة املطفاأة

4,276,944----4,276,944ا�ستثمار يف �سركة حليفة

8,821,633----8,821,633عقارات واآالت ومعدات

2,951,081----2,951,081م�ساريع حتت التنفيذ

120,858----120,858موجودات غري ملمو�سة

15,935,420747,23140,3671,654140,72316,865,395موجودات اأخرى

473,003,25990,423,261104,736,1745,107,2626,638,128679,908,084جمموع املوجودات

38,211154,964,693-74,946,01214,000,00065,980,470ودائع بنوك وموؤ�س�سات م�سرفية

353,824,711----353,824,711ودائع العمالء

60,170,444----60,170,444تاأمينات نقدية

18,490,409----18,490,409اأموال مقرت�سة

1,449,443----1,449,443خم�س�ص تعوي�ص نهاية اخلدمة

1,745,316----1,745,316خم�س�سات ال�سرائب

9,252,536---9,111,577140,959مطلوبات اأخرى

38,211599,897,552-519,737,91214,140,95965,980,470جمموع املطلوبات

70,968,206----70,968,206راأ�ص املال املدفوع 

1,411,798----1,411,798احتياطي اإجباري

4,948,800----4,948,800احتياطي خماطر م�سرفية عامة

1,625,861----1,625,861احتياطي التقلبات الدورية

)2,750,988(----)2,750,988(احتياطي القيمة العادلة

3,806,855----3,806,855اأرباح مدورة

80,010,532----80,010,532�سايف حقوق امللكية

38,211679,908,084-599,748,44414,140,95965,980,470جمموع املطلوبات وحقوق امللكية

بنود خارج قائمة املركز املايل املوحدة:

43,115,699----43,115,699كفاالت

7,861,854----7,861,854اإعتمادات

980,103----980,103�سحوبات وبوال�ص مقبولة ومكفولة

�سقوف ت�سهيالت ائتمانية مبا�سرة غري 

م�ستغلة
41,910,359----41,910,359

93,868,015----93,868,015
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2013
املجموعاأخرىاأمريكااأوروبااالأردنداخل فل�سطني

دوالر اأمريكيدوالر اأمريكيدوالر اأمريكيدوالر اأمريكي

دوالر 

اأمريكي

دوالر اأمريكي

61,787,759----61,787,759نقد واأر�سدة لدى �سلطة النقد الفل�سطينية

179,420,284-32,030,48644,885,77097,995,6864,508,342اأر�سدة لدى بنوك وموؤ�س�سات م�سرفية

موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل 

قائمة الدخل
3,441,992----3,441,992

228,289,517---226,186,8862,102,631ت�سهيالت ائتمانية مبا�سرة

موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل 

قائمة الدخل ال�سامل
1,113,499993,93589,744--2,197,178

5,980,0004,334,2964,068,9001,192,9065,706,55221,282,654موجودات مالية بالكلفة املطفاأة

4,345,290----4,345,290ا�ستثمار يف �سركة حليفة

8,280,606----8,280,606عقارات واآالت ومعدات

110,424----110,424موجودات غري ملمو�سة

20,012,705242,01874,59220,03593,92320,443,273موجودات اأخرى

363,289,64752,558,650102,228,9225,721,2835,800,475529,598,977جمموع املوجودات

131,168,764-46,879,0612,000,38975,086,4997,202,815ودائع بنوك وموؤ�س�سات م�سرفية

250,947,918----250,947,918ودائع العمالء

51,680,544----51,680,544تاأمينات نقدية

30,761,679----30,761,679اأموال مقرت�سة

1,131,315----1,131,315خم�س�ص تعوي�ص نهاية اخلدمة

1,543,638----1,543,638خم�س�سات ال�سرائب

7,399,101----7,399,101مطلوبات اأخرى

474,632,959-390,343,2562,000,38975,086,4997,202,815جمموع املطلوبات

49,881,953----49,881,953راأ�ص املال املدفوع 

967,960----967,960احتياطي اإجباري

4,948,947----4,948,947احتياطي خماطر م�سرفية عامة

960,104----960,104احتياطي التقلبات الدورية

)2,270,869(----)2,270,869(احتياطي القيمة العادلة

477,923----477,923اأرباح مدورة

54,966,018----54,966,018�سايف حقوق امللكية

529,598,977-445,309,2742,000,38975,086,4997,202,815جمموع املطلوبات وحقوق امللكية

بنود خارج قائمة املركز املايل املوحدة:

33,637,745----33,637,745كفاالت

6,366,778----6,366,778اإعتمادات

5,705,913----5,705,913�سحوبات وبوال�ص مقبولة ومكفولة

�سقوف ت�سهيالت ائتمانية مبا�سرة غري 

م�ستغلة
30,920,893----30,920,893

76,631,329----76,631,329

�سركة البنك الوطني امل�ساهمة العامة املحدودة
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37.  إدارة المخاطر
ت�سرف جلنة اإدارة املخاطر املكونة من اأع�ساء من جمل�ص االإدارة واالإدارة التنفيذية على و�سع االإطار العام الإدارة املخاطر للبنك، والتي تهدف اإىل 

اإدارة  قيا�ص ومراقبة و�سبط خماطر االئتمان والت�سغيل وال�سوق واأية خماطر اأخرى ميكن اأن يتعر�ص لها البنك م�ستقباًل. يعمل البنك على تطوير 

املخاطر من حيث الربامج واأنظمة القيا�ص وال�سبط والرقابة .

تتلخ�ص املخاطر مبا يلي:

أواًل: مخاطر االئتمان 
خماطر االئتمان هي املخاطر التي قد تنجم عن تخلف اأو عجز الطرف االآخر لالأداة املالية عن الوفاء بالتزاماته جتاه البنك مما يوؤدي اإىل حدوث 

اأو موؤ�س�سة( وجمموع القرو�ص  خ�سائر. يعمل البنك على اإدارة خماطر االئتمان من خالل و�سع �سقوف ملبالغ الت�سهيالت االئتمانية املبا�سرة )فرد 

االئتماين  الو�سع  تقييم  باإ�ستمرار على  ويعمل  االئتمان  البنك على مراقبة خماطر  يعمل  وكل منطقة جغرافية. كذلك  لكل قطاع  املمنوحة  والديون 

للعمالء، اإ�سافة اإىل ح�سول البنك على �سمانات منا�سبة من العمالء.

1.  التعر�سات ملخاطر االئتمان

20142013
دولر اأمريكيدولر اأمريكي

بنود داخل قائمة املركز املايل املوحدة

55,364,04128,709,230اأر�سدة لدى �سلطة النقد الفل�سطينية

229,700,421179,420,284اأر�سدة لدى بنوك وموؤ�س�سات م�سرفية

298,630,685228,289,517ت�سهيالت ائتمانية مبا�سرة

26,842,27621,282,654موجودات مالية بالكلفة املطفاأة

14,639,69018,583,424موجودات اأخرى

625,177,113476,285,109

بنود خارج قائمة املركز املايل املوحدة

43,115,69933,637,745كفاالت

7,861,8546,366,778اإعتمادات 

980,1035,705,913�سحوبات وبوال�ص مقبولة ومكفولة

41,910,35930,920,893�سقوف ت�سهيالت ائتمانية مبا�سرة غري م�ستغلة

93,868,01576,631,329

719,045,128552,916,438
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2.  التعر�سات االئتمانية ح�سب درجة املخاطر
تتوزع التعر�سات االئتمانية ح�سب درجة املخاطر وفق اجلدول التايل:

ال�سركاتالقرو�ص العقاريةاالأفراد31 كانون االأول 2014

احلكومة 

والقطاع العام

املجموع

دولر اأمريكيدولر اأمريكيدولر اأمريكيدولر اأمريكيدولر اأمريكي

9,819,95013,999,8506,498,90494,379,366124,698,070متدنية املخاطر

159,474,890-81,535,0815,999,93571,939,874مقبولة املخاطر

12,245,575-1,027,736-11,217,839حتت املراقبة

-غري عاملة:

1,157,802-196,948-960,854دون امل�ستوى

677,242---677,242م�سكوك فيها

4,064,500-608,741-3,455,759هالكة

107,666,72519,999,78580,272,20394,379,366302,318,079املجموع

)1,188,419(-)236,808(-)951,611(فوائد معلقة

)2,498,975(-)257,221(-)2,241,754(خم�س�ص تدين الت�سهيالت 

104,473,36019,999,78579,778,17494,379,366298,630,685

ال�سركاتالقرو�ص العقاريةاالأفراد31 كانون االأول 2013

احلكومة 

والقطاع العام

املجموع

دولر اأمريكيدولر اأمريكيدولر اأمريكيدولر اأمريكيدولر اأمريكي

11,685,85411,686,1664,056,43246,272,28273,700,734متدنية املخاطر

68,202,0995,008,35761,083,2638,789,660143,083,379مقبولة املخاطر

10,923,394-1,141,577-9,781,817حتت املراقبة

غري عاملة:

1,725,950-1,605,297-120,653دون امل�ستوى

569,385---569,385م�سكوك فيها

1,440,286---1,440,286هالكة

91,800,09416,694,52367,886,56955,061,942231,443,128املجموع

)926,654(-)185,148(-)741,506(فوائد معلقة

)2,226,957(-)218,168(-)2,008,789(خم�س�ص تدين الت�سهيالت 

89,049,79916,694,52367,483,25355,061,942228,289,517

�سركة البنك الوطني امل�ساهمة العامة املحدودة
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3.  فيما يلي توزيع القيمة العادلة لل�سمانات املقدمة مقابل الت�سهيالت:

املجموعال�سركاتاالأفراد31 كانون االأول 2014

دولر اأمريكيدولر اأمريكيدولر اأمريكي

ال�سمانات مقابل:

9,902,0166,498,90416,400,920متدنية املخاطر

63,963,55035,701,37999,664,929مقبولة املخاطر 

غري عاملة:

945,385145,1851,090,570دون امل�ستوى

451,781-451,781م�سكوك فيها

979,030109,0251,088,055هالكة

76,241,76242,454,493118,696,255املجموع

منها:

7,712,7226,498,90414,211,626تاأمينات نقدية

42,164,49222,634,08564,798,577عقارية

2,973,0506,600,6509,573,700اأ�سهم متداولة

21,202,2046,720,85427,923,058�سيارات واآليات

2,189,294-2,189,294معادن ثمينة

76,241,76242,454,493118,696,255

املجموعال�سركاتاالأفراد31 كانون االأول 2013

دولر اأمريكيدولر اأمريكيدولر اأمريكي

ال�سمانات مقابل:

11,685,8544,056,43215,742,286متدنية املخاطر

53,017,96527,830,54580,848,510مقبولة املخاطر 

غري عاملة:

617,844-617,844دون امل�ستوى

428,62538,004466,629م�سكوك فيها

245,345155,037400,382هالكة

65,995,63332,080,01898,075,651املجموع

منها:

9,585,9514,056,43213,642,383تاأمينات نقدية

33,629,06316,984,05350,613,116عقارية

1,453,2844,742,5666,195,850اأ�سهم متداولة

19,227,4326,296,96725,524,399�سيارات واآليات

2,099,903-2,099,903معادن ثمينة

65,995,63332,080,01898,075,651
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4.  فيما يلي الرتكز يف التعر�سات االئتمانية ح�سب التوزيع اجلغرايف:

5.  فيما يلي الرتكز يف التعر�سات االئتمانية ح�سب القطاع االإقت�سادي:

�سركة البنك الوطني امل�ساهمة العامة املحدودة

اإجمايلاأخرىاأمريكااأوروبادول عربيةداخل فل�سطني

دولر اأمريكيدولر اأمريكيدولر اأمريكيدولر اأمريكيدولر اأمريكيدولر اأمريكي

اأر�سدة لدى �سلطة النقد 

الفل�سطينية
55,364,041----55,364,041

اأر�سدة لدى بنوك وموؤ�س�سات 

م�سرفية
46,193,34677,639,861100,761,6065,105,608-229,700,421

298,630,685---298,176,284454,401ت�سهيالت ائتمانية مبا�سرة

6,496,80626,842,276-5,980,00010,621,0133,744,457موجودات مالية بالكلفة املطفاأة

13,709,715747,23140,3671,654140,72314,639,690املوجودات االأخرى

املجموع كما يف 31 كانون االأول 

2014
419,423,38689,462,506104,546,4305,107,2626,637,529625,177,113

املجموع كما يف 31 كانون االأول 

2013
311,059,45851,564,715102,139,1785,721,2835,800,475476,285,109

بنود خارج قائمة املركز 

املايل املوحدة:

43,115,699----43,115,699كفاالت

7,861,854----7,861,854اعتمادات 

�سحوبات وبوال�ص مقبولة 

ومكفولة
980,103----980,103

�سقوف ت�سهيالت ائتمانية 

مبا�سرة غري م�ستغلة
41,910,359----41,910,359

املجموع كما يف 31 كانون االأول 

2014
93,868,015----93,868,015

املجموع كما يف 31 كانون االأول 

2013
76,631,329----76,631,329

اإجمايل اأفرادزراعةعقاراتجتارةمايلقطاع عام

دوالر 

اأمريكي

دوالر اأمريكيدوالر اأمريكي

دوالر 

اأمريكي

دوالر 

اأمريكي

دوالر اأمريكيدوالر اأمريكي

اأر�سدة لدى �سلطة النقد 

الفل�سطينية

-55,364,041----55,364,041

اأر�سدة لدى بنوك وموؤ�س�سات 

م�سرفية

-229,700,421----229,700,421

85,869,47024,129,958787,73493,464,157298,630,685-94,379,366ت�سهيالت ائتمانية مبا�سرة

26,842,276----26,842,276-موجودات مالية بالكلفة املطفاأة

14,639,690----14,639,690-املوجودات االأخرى 

3194,379,366326,546,42885,869,47024,129,958787,73493,464,157625,177,113 كانون االأول 2014

3155,061,942247,995,59279,568,64912,865,287935,75879,857,881476,285,109 كانون االأول 2013
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ثانيًا: مخاطر السوق 
تن�ساأ خماطر ال�سوق عن التقلبات يف اأ�سعار الفوائد واأ�سعار �سرف العمالت واأ�سعار االأ�سهم. يقوم جمل�ص االإدارة بو�سع حدود لقيمة املخاطر املقبولة 

ويتم مراقبة ذلك من قبل اإدارة البنك ب�سكل دوري.

1.  خماطر اأ�سعار الفائدة
تنجم خماطر اأ�سعار الفائدة عن احتمال تاأثري التغريات يف اأ�سعار الفائدة على قيمة االأدوات املالية، يتعر�ص البنك ملخاطر اأ�سعار الفائدة نتيجة لعدم 

توافق اأو لوجود فجوة يف مبالغ املوجودات واملطلوبات ح�سب االآجال الزمنية املتعددة اأو اإعادة مراجعة اأ�سعار الفوائد يف فرتة زمنية معينة ويقوم البنك 

باإدارة هذه املخاطر عن طريق مراجعة اأ�سعار الفوائد على املوجودات واملطلوبات من خالل ا�سرتاتيجية اإدارة املخاطر.

يتم مراجعة اأ�سعار الفوائد على املوجودات واملطلوبات ب�سكل دوري كما يتم متابعة كلفة االأموال الفعلية واتخاذ القرارات املنا�سبة بخ�سو�ص الت�سعري 

ا�ستنادًا لالأ�سعار ال�سائدة.

اإن اأثر النق�ص املتوقع يف اأ�سعار الفائدة م�ساٍو ومعاك�ص الأثر الزيادة املبينة اأدناه:

20142013

العملة

الزيادة ب�سعر الفائدة 

)نقطة مئوية(

ح�سا�سية اإيراد الفائدة 

)قائمة الدخل املوحدة(

الزيادة ب�سعر الفائدة 

)نقطة مئوية(

ح�سا�سية اإيراد الفائدة 

)قائمة الدخل املوحدة(

61,087+113,75410+10دوالر اأمريكي

6,376+31,44610+10�سيقل اإ�سرائيلي

1,665+2,13910+10دينار اأردين

6,368+7,80210+10عمالت اخرى
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فجوة إعادة تسعير الفائدة

فجوة اإعادة ت�سعري الفائدة31 كانون االأول 2014

اأقل من �سهر

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

بدون فـائدة

املجمـوع

دوالر اأمريكيدوالر اأمريكي

دوالر 

اأمريكي

دوالر اأمريكي

دوالر 

اأمريكي

دوالر اأمريكيدوالر اأمريكيدوالر اأمريكي

موجودات 

85,632,49885,632,498------نقد واأر�سدة لدى �سلطة النقد الفل�سطينية

49,411,318229,700,421-154,441,8324,320,87314,104,3736,011,5881,410,437اأر�سدة لدى بنوك وموؤ�س�سات م�سرفية

موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل 

قائمة الدخل
------520,880520,880

298,630,685-23,200,99919,793,61565,623,15643,605,18069,513,88876,893,847ت�سهيالت ائتمانية مبا�سرة 

موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل 

قائمة الدخل ال�سامل
------5,545,4135,545,413

26,842,276-403,1257,720,69418,718,457---موجودات مالية بالكلفة املطفاأة

4,276,9444,276,944------ا�ستثمار يف �سركة حليفة

8,821,6338,821,633------عقارات واآالت ومعدات

2,951,0812,951,081------م�ساريع حتت التنفيذ

120,858120,858------موجودات غري ملمو�سة

16,865,39516,865,395------موجودات اأخرى

177,642,83124,114,48879,727,52950,019,89378,645,01995,612,304174,146,020679,908,084جمموع املوجودات

مطلوبات 

94,589,145154,964,693---42,528,4083,847,14014,000,000ودائع بنوك وموؤ�س�سات م�سرفية

115,957,593353,824,711--95,186,91233,452,08953,930,91555,297,202ودائع العمالء

9,917,79318,019,4416,052,24926,180,96160,170,444---تاأمينات نقدية

101,07918,490,409-14,389,330-4,000,000--اأموال مقرت�سة

1,449,4431,449,443------خم�س�ص تعوي�ص نهاية اخلدمة

1,745,3161,745,316------خم�س�سات ال�سرائب

9,252,5369,252,536------مطلوبات اخرى

137,715,32037,299,22971,930,91565,214,99532,408,7716,052,249249,276,073599,897,552جمموع املطلوبات

حقوق امللكية

70,968,20670,968,206------راأ�ص املال املدفوع 

1,411,7981,411,798------اإحتياطي اإجباري

4,948,8004,948,800------اإحتياطي خماطر م�سرفية عامة

1,625,8611,625,861------اإحتياطي التقلبات الدورية

)2,750,988()2,750,988(------اإحتياطي القيمة العادلة

3,806,8553,806,855------اأرباح مدورة 

80,010,53280,010,532------�سايف حقوق امللكية

137,715,32037,299,22971,930,91565,214,99532,408,7716,052,249329,286,605679,908,084جمموع املطلوبات وحقوق امللكية

-)155,140,585(46,236,24889,560,055)15,195,102(7,796,614)13,184,741(39,927,511فجوة اإعادة ت�سعري الفائدة 

--39,927,51126,742,77034,539,38419,344,28265,580,530155,140,585الفجوة الرتاكمية

�سركة البنك الوطني امل�ساهمة العامة املحدودة
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فجوة اإعادة ت�سعري الفائدة31 كانون االأول 2013

اأقل من �سهر

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

بدون فـائدة
املجمـوع

دوالر اأمريكيدوالر اأمريكي
دوالر 

اأمريكي
دوالر اأمريكيدوالر اأمريكيدوالر اأمريكيدوالر اأمريكيدوالر اأمريكي

موجودات 

نقد واأر�سدة لدى �سلطة النقد 

الفل�سطينية

------61,787,75961,787,759

13,882,578179,420,284----150,724,36814,813,338اأر�سدة لدى بنوك وموؤ�س�سات م�سرفية

موجودات مالية بالقيمة العادلة من 

خالل قائمة الدخل

------3,441,9923,441,992

228,289,517-15,706,65417,882,91567,811,91538,916,23743,259,50544,712,687ت�سهيالت ائتمانية مبا�سرة 

موجودات مالية بالقيمة العادلة من 

خالل قائمة الدخل ال�سامل

------2,197,1782,197,178

21,282,654-8,518,7871,201,26011,562,607---موجودات مالية بالكلفة املطفاأة

4,345,2904,345,290------ا�ستثمار يف �سركة حليفة

8,280,6068,280,606------عقارات واآالت ومعدات

110,424110,424------موجودات غري ملمو�سة

20,443,27320,443,273------موجودات اأخرى

166,431,02232,696,25367,811,51947,435,02444,460,76556,275,294114,489,100529,598,977جمموع املوجودات

مطلوبات 

639,271131,168,764---2,000,000-128,529,493ودائع بنوك وموؤ�س�سات م�سرفية

104,563,857250,947,918--63,752,17746,545,80117,630,53818,455,545ودائع العمالء

8,489,60718,134,4915,463,09519,593,35151,680,544---تاأمينات نقدية

148,16130,761,679-4,000,00020,613,518-6,000,000-اأموال مقرت�سة

1,131,3151,131,315------خم�س�ص تعوي�ص نهاية اخلدمة

1,543,6381,543,638------خم�س�سات ال�سرائب

7,399,1017,399,101------مطلوبات اخرى

192,281,67052,545,80119,630,53830,945,15238,748,0095,463,095135,018,694474,632,959جمموع املطلوبات

حقوق امللكية

49,881,95349,881,953------راأ�ص املال املدفوع 

967,960967,960------اإحتياطي اإجباري

4,948,9474,948,947------اإحتياطي خماطر م�سرفية عامة

960,104960,104------اإحتياطي التقلبات الدورية

)2,270,869()2,270,869(------اإحتياطي القيمة العادلة

477,923477,923------اأرباح مدورة 

54,966,01854,966,018------�سايف حقوق امللكية

192,281,67052,545,80119,630,53830,945,15238,748,0095,463,095189,984,712529,598,977جمموع املطلوبات وحقوق امللكية

-)75,495,612(48,180,98116,489,9725,712,75650,812,199)19,849,548()25,850,648(فجوة اإعادة ت�سعري الفائدة 

--2,480,78518,970,65724,683,41375,495,612)45,700,196()25,850,648(الفجوة الرتاكمية
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2.  خماطر التغري يف اأ�سعار االأ�سهم
تنتج خماطر اأ�سعار االأ�سهم عن التغري يف القيمة العادلة لال�ستثمارات يف االأ�سهم. اإن اأثر النق�ص املتوقع يف اأ�سعار االأ�سهم م�ساٍو ومعاك�ص الأثر الزيادة 

املبينة اأدناه.

3.  خماطر العمالت 
االأ�سا�ص  االأمريكي عملة  الدوالر  يعترب  االأجنبية.  العمالت  اأ�سعار  التغري يف  نتيجة  املالية  االأدوات  قيمة  تغري  االأجنبية هي خماطر  العمالت  خماطر 

للبنك. يقوم جمل�ص االإدارة بتحديد العمالت املقبول اأخذ مراكز بها وو�سع حدود للمركز املايل لكل عملة لدى البنك �سنويًا. يتم مراقبة مركز العمالت 

االأجنبية ب�سكل يومي بحيث يتم التحقق من عدم وجود اأية جتاوزات يف هذه املراكز قد توؤدي اإىل حتمل البنك ملخاطر اأعلى من امل�ستوى املقبول، كما 

يتم اإتباع ا�سرتاتيجيات للتحوط وللتاأكد من االحتفاظ مبركز العمالت االأجنبية �سمن احلدود املعتمدة.

اإن �سعر �سرف الدينار االأردين مربوط ب�سعر ثابت مع الدوالر االأمريكي وبالتايل فاإن اأثر خماطر التغري يف �سعر الدينار االأردين غري جوهري على 

القوائم املالية للبنك.

اإن اأثر النق�ص املتوقع يف اأ�سعار ال�سرف م�ساٍو ومعاك�ص الأثر الزيادة املبينة اأدناه:

�سركة البنك الوطني امل�ساهمة العامة املحدودة

20142013

الزيادة يف 

املوؤ�سر

االأثر على 

قائمة الدخل 

املوحدة

االأثر على 

حقوق امللكية

الزيادة يف 

املوؤ�سر 

االأثر على 

قائمة الدخل 

املوحدة

االأثر على 

حقوق امللكية

دوالر اأمريكيدوالر اأمريكي)%(دوالر اأمريكيدوالر اأمريكي)%(املوؤ�سر

344,199111.350+52,088434,78210+10 بور�سة فل�سطني

99.394-+96,13510-+10اأ�سواق مالية اأجنبية

8.974-+23,62410-+10حمافظ ا�ستثمارية

20142013

الزيادة يف �سعر 

�سرف العملة

االأثر على قائمة 

الدخل املوحدة

الزيادة يف �سعر 

�سرف العملة

االأثر على قائمة 

الدخل املوحدة

دوالر اأمريكي)%(دوالر اأمريكي)%(العملة

1,061,102+4,054,41310+10�سيقل اإ�سرائيلي

255+3,568,33010+10عمالت اأخرى
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فيما يلي �سايف مراكز العمالت االأجنبية لدى البنك:

اإجمايلعمالت اأخرى�سيقل اإ�سرائيليدينار اأردين

دولر اأمريكيدولر اأمريكيدولر اأمريكيدولر اأمريكي31 كانون االأول 2014

املوجودات

15,322,33636,526,9641,501,19353,350,493نقد واأر�سدة لدى �سلطة النقد

63,291,54839,152,17146,724,894149,168,613اأر�سدة لدى بنوك وموؤ�س�سات م�سرفية

8,374,072132,186,315504,649141,065,036ت�سهيالت ائتمانية مبا�سرة

10,621,013--10,621,013موجودات مالية بالكلفة املطفاأة

1,606,6249,713,749214,69111,535,064موجودات اأخرى

99,215,593217,579,19948,945,427365,740,219جمموع املوجودات

املطلوبات

17,210,77357,732,0345,460,97480,403,781ودائع بنوك وموؤ�س�سات م�سرفية

83,065,751106,603,8406,697,220196,366,811ودائع العمالء

3,829,99810,042,4601,069,18714,941,645تاأمينات نقدية

1,859,0762,656,73934,7424,550,557مطلوبات اأخرى

105,965,598177,035,07313,262,123296,262,794جمموع املطلوبات

40,544,12635,683,30469,477,425)6,750,005(�سايف الرتكز داخل قائمة املركز املايل املوحدة

1,776,08328,987,8867,839,08638,603,055التزامات حمتملة خارج قائمة املركز املايل املوحدة

اإجمايلعمالت اأخرى�سيقل اإ�سرائيليدينار اأردين31 كانون االأول 2013

دولر اأمريكيدولر اأمريكيدولر اأمريكيدولر اأمريكي

64,059,154141,781,73655,153,719260,994,609اإجمايل املوجودات 

67,151,133131,170,71755,151,171253,473,021اإجمايل املطلوبات 

10,611,0192,5487,521,588)3,091,979(�سايف الرتكز داخل قائمة املركز املايل املوحدة

1,212,3375,318,31639,179,78445,710,437التزامات حمتملة خارج قائمة املركز املايل املوحدة
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ثالثًا: مخاطر السيولة
تتمثل خماطر ال�سيولة يف عدم قدرة البنك على توفري التمويل الالزم لتاأدية التزاماته يف تواريخ ا�ستحقاقها، ولتجنب هذه املخاطر تقوم االإدارة بتنويع 

م�سادر التمويل واإدارة املوجودات واملطلوبات وموائمة اآجالها واالحتفاظ بر�سيد كاف من النقد وما يف حكمه واالأوراق املالية القابلة للتداول.

تهدف �سيا�سة اإدارة ال�سيولة يف البنك اإىل تعظيم اإمكانية احل�سول على ال�سيولة باأقل التكاليف املمكنة. ومن خالل اإدارة ال�سيولة ي�سعى البنك اإىل 

احلفاظ على م�سادر متويل م�ستقرة ميكن االعتماد عليها ومبعدل تكلفة منا�سب.

واملطلوبات  للموجودات  اال�ستحقاق  اآجال  ا�ستخدام حتليل  وي�سمل ذلك  والطارئة.  الطبيعية  الظروف  اأ�سا�ص  على  ال�سيولة  واإدارة  ورقابة  قيا�ص  يتم 

والن�سب املالية املختلفة.

يلخ�ص اجلدول اأدناه توزيع املطلوبات )غري املخ�سومة( على اأ�سا�ص الفرتة املتبقية لال�ستحقاق التعاقدي بتاريخ القوائم املالية املوحدة:

�سركة البنك الوطني امل�ساهمة العامة املحدودة

اأقل من �سهر

 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

بــدون 

ا�ستحقـاق

املجمـوع

دوالر اأمريكيدوالر اأمريكي31 كانون االأول 2014

دوالر 

اأمريكي

دوالر 

اأمريكي

دوالر اأمريكيدوالر اأمريكي

دوالر 

اأمريكي

دوالر اأمريكي

املطلوبات:

ودائع بنوك وموؤ�س�سات 

م�سرفية

128,222,02812,796,04714,193,315----155,211,390

354,239,326---211,192,04333,502,26754,081,92255,463,094ودائع العمالء

64,157,804-10,083,42021,532,5096,360,914-26,180,961-تاأمينات نقدية

19,093,216-14,987,693101,079-4,004,444--اأموال مقرت�سة

خم�س�ص تعوي�ص نهاية 

اخلدمة
------1,449,4431,449,443

1,745,3161,745,316------خم�س�سات ال�سرائب

9,252,536---3,070,5131,841,6813,335,7671,004,575مطلوبات اأخرى

342,484,58474,320,95675,615,44866,551,08936,520,2026,461,9933,194,759605,149,032جمموع املطلوبات

314,502,06535,908,03081,253,42256,407,34179,782,90396,868,61822,236,809686,959,188جمموع املوجودات

اأقل من �سهر

 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

بــدون 

ا�ستحقـاق

املجمـوع

دوالر اأمريكيدوالر اأمريكي31 كانون االأول 2013

دوالر 

اأمريكي

دوالر 

اأمريكي

دوالر اأمريكيدوالر اأمريكي

دوالر 

اأمريكي

دوالر اأمريكي

املطلوبات:

ودائع بنوك وموؤ�س�سات 

م�سرفية

131,225,446------131,225,446

251,480,288---168,404,75646,632,16917,679,61018,763,753ودائع العمالء

52,280,720-8,513,23618,437,3375,736,796-19,593,351-تاأمينات نقدية

31,812,230-4,006,68021,646,255148,161-6,011,134-اأموال مقرت�سة

خم�س�ص تعوي�ص نهاية 

اخلدمة
------1,131,3151,131,315

1,543,6381,543,638------خم�س�سات ال�سرائب

7,399,101----3,479,0192,687,2931,232,789مطلوبات اأخرى

303,109,22174,923,94718,912,39931,283,66940,083,5925,884,9572,674,953476,872,738جمموع املطلوبات

242,463,81636,547,72668,379,62941,069,52258,237,54445,555,52138,818,763531,072,521جمموع املوجودات
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38.  معلومات عن قطاعات أعمال البنك
اأ. معلومات عن اأن�سطة البنك:

الأغرا�ص اإدارية مت توزيع اأن�سطة البنك اإىل ثالثة قطاعات اأعمال رئي�سية:

-  ح�سابات االأفراد: ي�سمل متابعة ودائع العمالء االأفراد ومنحهم القرو�ص والديون والبطاقات االئتمانية وخدمات اأخرى.

ال�سركات  من  بالعمالء  اخلا�سة  االأخرى  امل�سرفية  واخلدمات  االئتمانية  والت�سهيالت  الودائع  متابعة  ي�سمل  واملوؤ�س�سات:  ال�سركات  ح�سابات    -

واملوؤ�س�سات.

-  اخلزينة: ي�سمل هذا القطاع تقدمي خدمات التداول واخلزينة واإدارة اأموال البنك واال�ستثمارات.

فيما يلي معلومات قطاعات االأعمال موزعة ح�سب االأن�سطة:

ب. معلومات التوزيع اجلغرايف

فيما يلي توزيع اإيرادات وموجودات البنك وم�ساريفه الراأ�سمالية ح�سب القطاع اجلغرايف:

خدمات 

م�سرفية 

لالأفراد

خدمات 

م�سرفية 

لل�سركات

اأخرىاخلزينة

املجموع

20142013

دولر اأمريكيدولر اأمريكيدولر اأمريكيدولر اأمريكيدولر اأمريكيدولر اأمريكي

7,288,41010,858,8863,992,0756,846,69028,986,06121,259,812اإجمايل االإيرادات

�سايف خم�س�ص تدين 

الت�سهيالت
)510,440()39,053(--)549,493()345,214(

4,974,7156,239,3012,270,8305,440,85818,925,70414,787,465نتائج قطاع االأعمال

)9,667,222()12,999,321(م�ساريف غري موزعة

5,926,3835,120,243ربح ال�سنة قبل ال�سرائب

)1,520,000()1,488,003(م�سروف ال�سرائب

4,438,3803,600,243ربح ال�سنة

معلومات اأخرى

125,375,44682,025,000325,658,273146,849,365679,908,084529,598,977اإجمايل موجودات القطاع

200,069,809191,629,803176,423,55631,774,384599,897,552474,632,959اإجمايل مطلوبات القطاع

4,276,9444,276,9444,345,290---ا�ستثمار يف �سركة حليفة

4,894,4911,814,700م�ساريف راأ�سمالية

1,391,9491,188,778ا�ستهالكات واإطفاءات

املجموعدويلحملي

201420132014201320142013
دولر اأمريكيدولر اأمريكيدولر اأمريكيدولر اأمريكيدولر اأمريكيدولر اأمريكي

26,228,68819,513,2662,757,3731,746,54628,986,06121,259,812اإجمايل االإيرادات

473,003,259365,545,386206,904,825164,053,591679,908,084529,598,977جمموع املوجودات

4,894,4911,814,700--4,894,4911,814,700امل�سروفات الراأ�سمالية
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40.  السياسات التطورية للبنك
انطالقًا من اخلطة اال�سرتاتيجية للبنك وحر�سًا من البنك على تلبية احتياجات العمالء البنكية وخدمتهم ب�سورة متكاملة قام البنك بالتو�سع يف 

العديد من القطاعات اجلديدة خلدمة هذا الهدف حيث اأن اأبرز ما تت�سمنه اخلطة اال�سرتاجتية للبنك االأمور التالية:

-  بناء �سبكة فروع تغطي كافة املناطق يف ال�سفة الغربية.

-  تطوير منتجات جديدة غري تقليدية تلبي حاجات العمالء البنكية املتعددة فيما يتعلق باالإقرا�ص واال�ستثمار يف جميع القطاعات البنكية ) اأفراد، 

�سركات، م�ساريع �سغرية، اخلزينة، وال�سركات ال�سغرية واملتو�سطة(.

-  حت�سني االإجراءات املتبعة خلدمة العمالء بال�سرعة والكفاءة التي تعك�ص روؤية البنك واأهدافه.

-  بناء ذراع ا�ستثماري خا�ص بالبنك يقوم باإدارة اال�ستثمارات ل�سالح العمالء والبنك.

-  بناء وتطوير �سراكات ا�سرتاتيجية مع املوؤ�س�سات وال�سركات املالية.

-  تطوير وتدريب طاقم متخ�س�ص يف االأمور البنكية املتعددة من الطاقم الب�سري يف البنك.

-  تطوير وحت�سني االأنظمة البنكية التكنولوجية التي تخدم العمالء عن بعد ب�سهولة وي�سر و�سرعة.

41.  إدارة رأس المال
اإن الهدف الرئي�سي من اإدارة راأ�سمال البنك هو احلفاظ على ن�سب راأ�سمال مالئمة ب�سكل يدعم ن�ساط البنك وُيعظم حقوق امللكية.

يقوم البنك باإدارة هيكلة راأ�ص املال واإجراء التعديالت الالزمة عليها يف �سوء تغريات الظروف االإقت�سادية وطبيعة العمل. مل يقم البنك باإجراء اأية 

تعديالت على االأهداف وال�سيا�سات املتعلقة بهيكلة راأ�ص املال خالل ال�سنة احلالية وال�سنة ال�سابقة، با�ستثناء قيام البنك بزيادة راأ�ص املال املدفوع مببلغ 

21,086,253 دوالر اأمريكي و6,311 دوالر اأمريكي خالل عامي 2014 و2013، على التوايل. 

يتم احت�ساب ن�سبة كفاية راأ�ص املال وفقًا لتعليمات �سلطة النقد الفل�سطينية رقم )2009/7( امل�ستندة ملقررات بازل. وفيما يلي ن�سبة كفاية راأ�ص املال 

لل�سنة:

42.  إرتباطات والتزامات محتملة
على البنك بتاريخ القوائم املالية التزامات حمتمل اأن تطراأ مقابل ما يلي:

�سركة البنك الوطني امل�ساهمة العامة املحدودة

20142013

املبلغ
ن�سبته

اإىل املوجودات

ن�سبته

اإىل املوجودات 

املرجحة 

باملخاطر

املبلغ
ن�سبته

اإىل املوجودات

ن�سبته

اإىل املوجودات 

املرجحة 

باملخاطر

%%دوالر اأمريكي%%دوالر اأمريكي

65,147,6789.5820.4142,596,6498.0416.30راأ�ص املال التنظيمي

78,351,90111.5224.5554,961,97710.3821.05راأ�ص املال االأ�سا�سي

20142013

دولر اأمريكيدولر اأمريكي

43,115,69933,637,745كفاالت

7,861,8546,366,778اإعتمادات م�ستندية

980,1035,705,913�سحوبات وبوال�ص مقبولة ومكفولة

41,910,35930,920,893�سقوف ت�سهيالت ائتمانية مبا�سرة غري م�ستغلة

93,868,01576,631,329
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بلغت العقود االآجلة لبيع و�سراء العمالت للعمالء القائمة كما يف 31 كانون االأول 2014  مبلغ 35,714,463 دوالر اأمريكي، وال يتم االإف�ساح عنها 

�سمن االرتباطات وااللتزامات املحتملة  نظرًا لقيام البنك بتغطية خماطر هذه العقود عرب اإبرام عقود مقابلة لها لدى بنوك اأخرى، باالإ�سافة اإىل 

قيامه بحجز تاأمينات نقدية بن�سبة 5% اإىل 10% من كل عقد لتغطية اأية انحرافات قد حتدث يف االأ�سعار اأو عدم التزام العميل بالعقد.

43.  القضايا المقامة على البنك
بلغت قيمة الق�سايا املقامة على البنك وذلك �سمن الن�ساط الطبيعي مبلغ 74,517 دوالر اأمريكي ومبلغ 63,095 دوالر اأمريكي كما يف 31 كانون االأول 

2014 و2013، على التوايل. يف تقدير اإدارة البنك وامل�ست�سار القانوين للبنك فاإنه لن يرتتب على البنك اأية اإلتزامات لقاء هذه الق�سايا.

44.  األحداث الالحقة
مت بتاريخ 25 كانون الثاين 2015 توقيع اتفاقية بني بنك االإحتاد يف االأردن والبنك الوطني يف فل�سطني والتي يتم مبوجبها متكني البنك الوطني من 

متلك املحفظة البنكية لبنك االإحتاد يف فل�سطني وبحيث يقوم بنك االإحتاد يف االأردن بتملك 10% من راأ�سمال البنك الوطني البالغ 75 مليون دوالر 

اأمريكي من خالل االإكتتاب بجزء من اأ�سهم الزيادة امل�سدرة من قبل البنك الوطني وعمليات �سراء اأ�سهم من كبار م�ساهميه.

45.  تركز المخاطر في المنطقة الجغرافية
ميار�ص البنك اأن�سطته يف فل�سطني. اإن عدم ا�ستقرار الو�سع ال�سيا�سي واالقت�سادي يف املنطقة يزيد من خطر ممار�سة البنك الأن�سطته وقد يوؤثر �سلبًا 

على اأدائه.

االختالف بين البيانات المالية النهائية عن البيانات المالية األولية
ال يوجد اأية اختالفات جوهرية بني البيانات املالية النهائية واملعتمدة من قبل �سلطة النقد وبني البيانات االأولية. 
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