
1 



 3 2 |   التـقــــريـر الســنـوي 2018

المحــتـويـات

جدول األعمال04

رؤية ورسالة البنك الوطني 06

تعريف عن البنك08

كلمة رئيس مجلس اإلدارة12

إنجازات البنك للعام 162018

الخطة اإلستراتيجية19

نتائج االعمال للعام 202018

تحليل المركز المالي للبنك 22
الوطني  

خدماتنا المصرفية23

منتجات البنك الوطني 25

الوضع التنافسي31

أكبر خمسة عشر مساهما32

أعضاء مجلس اإلدارة كما 34
بتاريخ 2018-12-31

نبذة عن أعضاء مجلس اإلدارة36

اللجان المنبثقة عن مجلس 46
اإلدارة

نبذة عن اإلدارة التنفيذية 50

الهيكل التنظيمي للبنك54

سياسة ومنهجيات إدارة 55
المخاطر

الحوكمة 57

أنظمة الضبط والرقابة   58

االمتثال60

سياسة التأهيل والتدريب62

عدد العاملين في البنك كما 64
بتاريخ 2018-12-31

التحصيل العلمي للعاملين 65
في البنك

ملكية أعضاء مجلس اإلدارة 66
واإلدارة العليا وذوي الصلة 

ألسهم البنك كما بتاريخ          
2018-12-31

المعامالت مع جهات ذات 66
العالقة

ملخص منافع االدارة العليا 67
)بالدوالر االمريكي(

مدقق الحسابات 67

أتعاب مدقق الحسابات67

نشاط التداول على أسهم 67
البنك

المسؤولية االجتماعية 69

الشبكة المصرفية74
فروع البنك

شبكة الصراف اآللي

شكل وآلية إيصال المعلومات 78
للمساهمين

البيانات المالية الموحدة 80
للعام 2018 



 5 4 |   التـقــــريـر الســنـوي 2018

جدول األعمال

جدول أعمال االجتماع العادي

جدول أعمال االجتماع غير العادي
أواًل : رفــع رأس مــال البنــك المصــرح بــه مــن 75 مليــون دوالر أمريكــي ليصبــح 100 مليــون دوالر 
أمريكــي ، وتعديــل كافــة البنــود المتعلقــة بذلــك فــي عقــد التأســيس والنظــام الداخلــي للبنــك .

ثانيــً : تعديــل المــادة رقــم 48 مــن النظــام الداخلــي للشــركة والمتعلقــة بشــروط الترشــح 
لعضويــة مجلــس اإلدارة ، ليصبــح الحــد األدنــى للترشــح 10 اآلف ســهمً بــداًل مــن 50 ألــف ســهمً.
ثالثــا ً : تعديــل المــادة رقــم 84 / »البنــد ح« فــي النظــام الداخلــي ليصبــح )تفويــض الهيئــة العامــة 
ــة  ــاالت و/أو كفال ــاء الكف ــن و / أو إعط ــتدانة و/أو الره ــة باالس ــرارات المتعلق ــس اإلدارة بالق لمجل

الغيــر واتخــاذ القــرارات بذلــك(.

أواًل : تقرير مجلس اإلدارة عن السنة المنتهية في 2018/12/31
ثانيً : تقرير مدقق الحسابات عن السنة المنتهية في 2018/12/31

ــي  ــة ف ــة المنتهي ــنة المالي ــن الس ــاح ع ــع األرب ــوص توزي ــس االدارة بخص ــة مجل ــرار توصي ــً : اق ثالث
2018/12/31

رابعً : إبراء ذمة مجلس اإلدارة عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31
خامسً :المصادقة على تعيين أعضاء مجلس إدارة جدد بداًل من األعضاء المستقيلين.

ــد  ــس االدارة بتحدي ــض مجل ــة 2019 ، وتفوي ــنة المالي ــابات للس ــي الحس ــاب مدقق ــً : انتخ سادس
ــم. اتعابه



الحفاظ علـــى مكانتنا البـــارزة في القطاع 
المصرفي في فلســـطين، والنمو بطريقة 

ومربحة. حصيفة 

رؤيـتـنــــــــا
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االلتزام بـــأن نكون البديـــل الوطني لكافة 
الفلســـطينيين الذيـــن يبحثون عـــن مزود 
خدمـــات قـــوي وآمـــن ومواكـــب للتطور 

والحداثة. 

رســــــــالتـنـا
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تعـريف عن البنك

البنــك الوطـــني في ســطور
والأ�سرع  فل�سطيني،  بنك  اأكرب  ثاين  هو   )TNB( الوطني  البنك 
اخلدمات  مزودي  اأف�سل  واأحد   ،2011 العام  منذ  فل�سطني  يف  منوا 
امل�سرفية املتكاملة وال�ساملة يف فل�سطني لقطاعي ال�سركات والأفراد 
ومتويل  واخلزينة  ال�ستثمارية  للخدمات  تقدميه  اإىل  بالإ�سافة 
امل�ساريع املتو�سطة وال�سغرية ومتناهية ال�سغر. يدار البنك الوطني 
الفل�سطينية  ال�سركات  واأكرب  اأجنح  اإدارة مكون من  من قبل جمل�س 
امل�ساريع  و�سركة  الأول  فل�سطني  �سراج  �سندوق  �سمنها:  ومن 
العاملية  م�سار  و�سركة  الفل�سطينية  الت�سالت  و�سركة  ال�ستثمارية 
و�سركة  للأدوية  بريزيت  و�سركة  الأردين  الحتاد  وبنك  لل�ستثمار 

امل�سارق لل�ستثمار.

امل�سارف  بني  الأكرب  هي  م�ساهمني  بقاعدة  الوطني  البنك  يتمتع 
اأجود  ويقدم  وم�ساهمة،  م�ساهم   9000 تتجاوز  والتي  فل�سطني  يف 
امل�سريف  ال�سوق  يف  وتطورا  حداثة  والأكرثها  امل�سرفية  اخلدمات 
املنت�سرة يف خمتلف حمافظات  �سبكة فروعه  الفل�سطيني من خلل 
الأماكن  اأكرث  يف  املتواجدة  الآلية  �سرافاته  و�سبكة  الغربية  ال�سفة 
حيوية، كما يقدم البنك الوطني خدماته من خلل قنواته الإلكرتونية 
 TNB Online الإلكرتونية  ال�سريفة  مثل  واملتطورة  احلديثة 
Banking وتطبيق TNB Mobile للهواتف املحمولة الذكية ومركز 

اخلدمات الرقمية. 

ي�سعى البنك الوطني لإدخال التكنولوجيا امل�سرفية الرقمية العاملية 
اإىل ال�سوق الفل�سطيني، حيث يعمل من خلل نظام بنكي من احدث 
وبداأ  الدولية،   Temenos جمموعة  من  العامل  م�ستوى  على  النظم 
بتطبيق خطته ال�سرتاتيجية للتحول الرقمي لتزويد عملئه بتجربة 
م�سرفية فريدة من نوعها حتقيقا لروؤيته بتمكني عملئه من التحكم 

بح�ساباتهم دون احلاجة لزيارة الفروع مع نهاية العام 2020.
البنك الوطني نفذ العديد من عمليات ال�ستحواذ والندماج الناجحة 
يف ال�سوق امل�سريف الفل�سطيني، كان اآخرها قيادة ائتلف م�ساهمني 
الفل�سطيني  الإ�سلمي  البنك  يف  م�سيطرة  ح�سة  على  ا�ستحوذ 
)PIB( من خلل �سفقة هي الأكرب يف تاريخ بور�سة فل�سطني فاقت 

70 مليون دولر اأمريكي. 

2005 ك�سركة م�ساهمة عامة  براأ�س  الوطني عام  البنك  تاأ�سي�س   مت 
مال بلغ 30 مليون دولر

يف  اإ�سرتاتيجية  ح�سة  بتملك  الفل�سطينية  الت�سالت  �سركة  قامت 
دولر،  مليون   5 بقيمة  اكتتاب خا�س  الوطني من خلل  البنك  اأ�سهم 

ولريتفع راأ�س مال البنك اثر ذلك اإىل 35 مليون دولر

جديدًا  ا�سرتاتيجيا  �سريكا  لل�ستثمار  العاملية  م�سار  �سركة  دخول  مت 
لريتفع راأ�س مال البنك اثر ذلك اإىل 40 مليون دولر

مت اإط���لق البن���ك الوطن���ي بحلت���ه وهويت���ه اجلديدت���ني، تطبيق���ا لتفاقي���ة 
التملك وال�سم ما بني بنك الرفاه لتمويل امل�ساريع 

ال�سغرية والبنك العربي الفل�سطيني لل�ستثمار براأ�س مال مدفوع بلغ 
50 مليون دولر

الأردين يف  الإحتاد  بنك  والتزامات  اأ�سول  على  الوطني  البنك  ا�ستحوذ 
فل�سطني، وترتب على ال�سفقة دخول بنك الإحتاد �سريكا ا�سرتاتيجيا �سمن 

البنك الوطني بن�سبة 10% من راأ�س املال لي�سل اإىل 75 مليون دولر 

البنك  يف  م�سيطرة  ح�سة  على  وال�ستحواذ  م�ساهمني  ائتلف  قيادة 
)PIB(  الإ�سلمي الفل�سطيني
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من  عامة  م�ساهمة  ك�سركة   2005-8-20 بتاريخ  البنك  تاأ�سي�س  مت 
بهدف  الفل�سطينية  وال�سركات  الأعمال  رجال  من  م�ساهمني  قبل 
تطوير القت�ساد الفل�سطيني ب�سكل عام وتوفري اخلدمات امل�سرفية 
املتميزة، حيث مت تاأ�سي�س البنك براأ�س مال بلغ 30 مليون دولر ومت 
اكتتاب ما ن�سبته 38% من قبل موؤ�س�سي البنك وطرح الفرق للكتتاب 

العام حيث توزعت الأ�سهم املتبقية على اأكرث من 18,000 م�ساهم. 

بتملك ح�سة  الفل�سطينية  الت�سالت  �سركة  2011، قامت  العام  يف 
اإ�سرتاتيجية يف اأ�سهم البنك الوطني من خلل اكتتاب خا�س بقيمة 
دولر  مليون   7 البنك  يف  ح�ستها  اإجمايل  لت�سبح  دولر،  مليون   5

ولريتفع راأ�س مال البنك اثر ذلك اإىل 35 مليون دولر. 

�سريكا  لل�ستثمار  العاملية  م�سار  �سركة  دخلت   2012 العام  يف 
 40 اإىل  ذلك  اثر  على  البنك  مال  راأ�س  لريتفع  جديدا  ا�سرتاتيجيا 

مليون دولر. 

30354050
75

2015 2012 2012 2011 2005

تـطــور رأس الـمـــال

الـتـــــأسيـس

وهويته  بحلته  الوطني  البنك  اإطلق  مت   2012 العام  نهاية  ويف 
اجلديدتني، تطبيقا لتفاقية التملك وال�سم ما بني بنك الرفاه لتمويل 
امل�ساريع ال�سغرية والبنك العربي الفل�سطيني لل�ستثمار براأ�س مال 
مدفوع بلغ 50 مليون دولر لي�سكل بذلك كيانا م�سرفيا وطنيا جديدا 
املجتمع  ل�سرائح  امل�سرفية  الحتياجات  كافة  تغطية  قادرا على  قويا 

الفل�سطيني ب�ستى قطاعاته القت�سادية. 

يف مطلع العام 2015، ا�ستحوذ البنك الوطني على اأ�سول والتزامات 
بنك  دخول  ال�سفقة  على  وترتب  فل�سطني،  يف  الأردين  الإحتاد  بنك 
من   %10 بن�سبة  الوطني  البنك  �سمن  ا�سرتاتيجيا  �سريكا  الإحتاد 
راأ�س املال املدفوع والذي ارتفع لي�سل اإىل 75 مليون دولر، ولي�سبح 
البنك الوطني بذلك ثاين اأكرب بنك فل�سطيني من حيث حجم راأ�س 

املال.   

ماليين الدوالرات
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الشركات التابعة والحليفةالجـــوائــز

جائزة البنك الأكرث ابتكارا للعام 2018 من قبل جملة International Finance العاملية. 	 

 	 The  لها التابعة  واملجلة   CPI Financial موؤ�س�سة  2014، 2016، 2017 من  للأعوام  فل�سطني  الأ�سرع منوا يف  البنك  جائزة 
Banker Middle East، كما و�سنفته املجلة يف اإ�سدارها رقم 100 بالبنك الأ�سرع منوا على م�ستوى بنوك ال�سرق الأو�سط.

 	 The Banker Middle  واملجلة التابعة لها  CPI Financial جائزة البنك الأف�سل لتمكني املراأة يف ال�سرق الأو�سط، من موؤ�س�سة
East، يف العام 2017.

جائزة الريادة يف التمكني القت�سادي للمراأة من قبل احتاد امل�سارف العربية، يف العام 2017.	 

جائزة اأف�سل اإدارة خزينة من قبل موؤ�س�سة CPI Financial واملجلة التابعة لها  The Banker Middle East، يف العام 2014.	 

جائزة البنك الأكرب من حيث قاعدة امل�ساهمني من قبل احتاد امل�سارف العربية، يف العام 2015	 

جائزة اأمان للنزاهة يف العام 2012	 

ا�صتمرارا لدوره الريادي واملتميز يف �صتى احلقول ا�صتطاع البنك الوطني اأن يحظى باهتمام على امل�صتوى املحلي والإقليمي ويح�صد 
جوائز عديدة يف خمتلف املجالت ومنها: 

البنك األسرع نموا
جائزة أفضل إدارة في فلسطين 

خزينة 2014

البنك األفضل 
لتمكين المرأة في 

الشرق األوسط

البنك األكبر من حيث 
قاعدة المساهمين 

2015

جائزة أمان للنزاهة 
في العام  2012

2014, 2016, 2017

الريادة في التمكين 
االقتصادي للمرأة من 
قبل اتحاد المصارف 

العربية 2017

جائزة البنك األكثر ابتكارا 
للعام 2018 من قبل مجلة 

 International Finance
العالمية. 
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ميتلك البنك الوطني ما ن�سبته 100% من "�سركة وطن لل�ستثمار امل�ساهمة اخل�سو�سية"، والتي �سمها البنك تنفيذًا لتفاقية التملك وال�سم 
ما بني بنك الرفاه لتمويل امل�ساريع ال�سغرية والبنك العربي الفل�سطيني لل�ستثمار، وبناء عليه مت تغيري ال�سفة القانونية ل�سركة البنك العربي 

الفل�سطيني لل�ستثمار وا�سمها واأ�سبحت ملكًا بالكامل للبنك الوطني.

ميتلك البنك الوطني يف ال�سركة الإ�سلمية الوطنية لل�ستثمارات 54%، حيث ومن خللها قاد البنك حتالفا لل�ستحواذ على ح�سة م�سيطرة 
يف البنك الإ�سلمي الفل�سطيني )PIB( و�سلت 45% من اأ�سهم البنك. تاأ�س�ست ال�سركة يف العام 2018 ك�سركة م�ساهمة خ�سو�سية مبجل�س 

اإدارة مكون من �سبعة اأع�ساء. 

وجتدر الإ�سارة اأن البنك الوطني ومن خلل �سفقة ال�ستحواذ على 45% من اأ�سهم البنك الإ�سلمي الفل�سطيني، قام بتوحيد البيانات املالية 
للبنكني بعد اأخذ املوافقات القانونية اللزمة من �سلطة النقد الفل�سطينية وهيئة �سوق راأ�س املال الفل�سطينية بالتوافق مع املدقق اخلارجي للبنك 

الوطني. 

WatanInvest شركة وطن لالستثمار

 NIIC الشركة اإلسالمية الوطنية لالستثمارات
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رئيـس  كـلمة 
مجلس اإلدارة
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طــالل نــاصـر الـديـن
رئيس مجلس اإلدارة

السيدات والسادة
مساهمي البنك الوطني المحترمين،

السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته،

ي�سرين اأن اأ�سع بني اأيديكم التقرير الإداري واملايل للبنك الوطني 
والذي  مل�سرفكم،  نوعية  نقلة  �سكل  الذي  العام   ،2018 العام  عن 
واإحراز  ميزانيتنا  وم�ساعفة  التناف�سي  ترتيبنا  بتغيري  فيه  جنحنا 

تقدم ملحوظ يف اجلهاز امل�سريف الفل�سطيني. 

يف الربع الأول من العام املا�سي، جنح البنك الوطني بقيادة ائتلف 
الإ�سلمي  البنك  يف  م�سيطرة  ح�سة  على  وا�ستحوذ  م�ساهمني 
مليون   70 يقارب  ما  اإىل  قيمتها  و�سلت  �سفقة  يف  الفل�سطيني، 
فل�سطني.  بور�سة  تاريخ  يف  ال�سفقات  اأكرب  من  تعد  والتي  دولر، 
وحول حيثيات ال�سفقة، قام الئتلف بقيادة البنك الوطني ب�سراء 
الفل�سطيني  ال�ستثمار  �سندوق  ح�سة  من  �سهما  مليون   31.30

وحتويل م�ساهمات اأخرى، لي�سبح الئتلف بذلك �ساحب احل�سة 
امل�سيطرة بن�سبة بلغت 45% من اأ�سهم البنك الإ�سلمي الفل�سطيني.

مل�سرفكم  التناف�سي  الرتتيب  على  بدورها  انعك�ست  ال�سفقة  هذه 
ولتت�ساعف  فل�سطيني،  بنك  اأكرب  ثاين  الوطني  البنك  لي�سبح 
2 مليار دولر، وودائع عملئنا  اأ�سولنا  ميزانية م�سرفكم وتتجاوز 
البنك  ف�سجل  الربحية  يخ�س  فيما  اأما  دولر.  مليار  تتعدى1.7 
الوطني ثاين اأكرث بنك ربحية للعام 2018 بني البنوك الفل�سطينية، 
البنك  ولتبلغ ح�سة م�ساهمي  19.25 مليون دولر،  اأرباحه  لت�سجل 
الت�سهيلت الئتمانية ف�سجلت  اأما حمفظة  9.4 مليون دولر.  منها 

1.3 مليار دولر اأمريكي. 

امل�صاهمات وامل�صاهمني الكرام،

اجلديدة  ال�سرتاتيجية  خطتنا  بتطبيق   ،2018 العام  منذ  بداأنا 
لثلثة اأعوام جديدة، لتنتهي مع نهاية العام 2020، حيث �ستجدون 
بني  املوجود   2018 للعام  الإداري  التقرير  طيات  يف  لها  �سرحا 
اأيديكم، والتي تركز على الفاعلية يف الأداء وزيادة الربحية والرتكيز 
اإىل  بالإ�سافة  واملتو�سطة،  ال�سغرية  امل�ساريع  قطاعات  متويل  على 
زيادة ح�ستنا ال�سوقية من الودائع. كما واعتمدنا كذلك خطة متدد 

جغرايف بوترية اأقل من ال�سابق وزيادة العتماد على التحول الرقمي 
ليتمكن  بها،  ن�ستثمر  التي  احلديثة  امل�سرفية  التكنولوجيا  وتطوير 
عملئنا مع نهاية العام 2020 من التحكم بح�ساباتهم عرب القنوات 

الرقمية دون احلاجة لزيارة الفروع. 

وتطبيقا ملا �سلف، قام البنك الوطني يف العام 2018 بتوقيع اتفاقيات 
�سند  و�سندوق  الأوروبي  التنمية  بنك  مثل  عريقة  اأجنبية  جهات  مع 
العاملي لزيادة حمفظة التمويل لقطاع امل�ساريع ال�سغرية واملتو�سطة 
11 مليون دولر، وذلك  بلغت قيمتها  باتفاقيات  والتجارة اخلارجية 
للبنك  �سهادة  تعترب  للجهالة  نافية  لفحو�سات  البنك  اجتياز  بعد 

الوطني من جهات عاملية باأنه يطبق معايري عاملية يف العمل.

ال�سرق  يف  البنوك  وبني  الفل�سطيني  امل�سريف  اجلهاز  يف  وك�سابقة 
اخلدمات  يف  الرقمي  التحول  ل�سرتاتيجية  وتطبيقا  الأو�سط 
مركز  اأول   2018 العام  يف  الوطني  البنك  اأطلق  للعملء،  املقدمة 
معه  املتعاملني  وجمهور  البنك  لعملء  يتيح  رقمي  م�سريف  خدمات 
اإجابات  على  واحل�سول  امل�سرفية  معاملتهم  من  بع�س  باإجناز 
خلل  من  وذلك  الفروع،  اإىل  للو�سول  احلاجة  دون  ل�ستف�ساراتهم 
مبوظفني  الجتماعي  التوا�سل  من�سات  يربط  نظام  عرب  الدرد�سة 
املركز  بتطوير  حاليا  ونقوم  كما  الغر�س.  لهذا  ومدربني  خمت�سني 
بزيادة عدد ونوعية اخلدمات التي يقدمها لتقدمي جتربة م�سرفية 
جملة  انتباه  لفتت  والبتكارات  الجنازات  هذه  لعملئنا.  مغايرة 
الوطني  البنك  منحت  التي  العاملية    International Finance

جائزة البنك الأكرث ابتكارا وريادة للعام 2018. 

من  العديد  بتطوير  املا�سي  العام  خلل  قمنا  مت�سل،  �سياق  ويف 
اإىل  بالإ�سافة  والبطاقات  الآلية  ال�سرافات  الرقمية عرب  اخلدمات 
خلل  و�سنقوم  واملوبايل.  الونلين  خدمتي  على  تطويرات  اإدخال 
وخطتنا  روؤيتنا  لتحقيق  اخلدمات  من  املزيد  بتطوير  احلايل  العام 

متا�سيا مع توجهاتنا الرقمية. 

الأخوة والأخوات،

العام  خلل  الوطني  البنك  اأطلق  امل�سرفية،  املنتجات  يخ�س  فيما 
الدخار  على  ت�سجع  التي  الوطني  توفري  ح�سابات  جمموعة   2018

والذي  الوطني،  والقت�ساد  للفرد  اأهميته  على  ر�سالتها  يف  وتوؤكد 
ي�ستفيد منها املجتمع الفل�سطيني بكافة �سرائحه وقطاعاته. 

وتوا�سل مع روؤيته بتمكني املراأة م�سرفيا وحتقيق ال�سمول املايل لها، 

توجه البنك اإىل منظمة الأمم املتحدة للمراأة UN Women، والتي 
الت�ساركي  التدقيق  بتنفيذ  الدويل  العمل  منظمة  مع  بالتعاون  قامت 
اأو  الداخلية  بيئته  �سواء يف  البنك  النوع الجتماعي على  من منظور 
اخلارجية، والذي اأظهرت نتائجه تطبيق البنك الوطني ملعايري عاملية 
والتزامه  وخدماته  منتجاته  خلل  من  الفل�سطينية  املراأة  متكني  يف 
مبعايري متفق عليها عامليا بهذا اخل�سو�س. وهذه �سهادة نفخر بها 
من موؤ�س�سة عاملية خمت�سة بهذا ال�ساأن و�سن�ستمر بتوجهاتنا و�سنعمل 
اأجل �سمان تطبيق  التقرير من  التي وردت يف  التو�سيات  تبني  على 

توجهاتنا بالطرق املثلى. 

فيما يخ�س التو�سع والنت�سار، افتتح البنك الوطني يف العام 2018 
احلاجات  لتلبية  �سنجل،  وبلدة  طولكرم  مدينة  يف  جديدين  فرعني 
املالية امللحة للمدن الفل�سطينية الكبرية، واإدخال اخلدمات امل�سرفية 
املايل  لل�سمول  تعزيزا  م�سرفيا  املخدومة  غري  والقرى  البلدات  اإىل 
ل�سكانها ودفع العملية التنموية والقت�سادية فيها. وبذلك ومع نهاية 
العام 2018 اأ�سبح البنك الوطني يعمل من خلل �سبكة فروع ت�سم 

26 فرعا ومكتبا منت�سرا يف ال�سفة الغربية. 

الوطني  البنك  اإدارة  جمل�س  عن  بالإنابة  يل  ا�سمحوا  اخلتام،  ويف 
واإدارته التنفيذية اأن اأتوجه بال�سكر اجلزيل لكم على دعمكم امل�ستمر 
مل�سرفكم، الذي ملا كان ليحقق كل هذه القفزات والجنازات الهامة 
اليوم دون ثقتكم واإميانكم املتوا�سل. كما وانتهز هذه الفر�سة لتقدمي 
تطوير  يف  لدورها  الفل�سطينية  النقد  ل�سلطة  والتقدير  ال�سكر  وافر 
روؤيتها  حتقق  اأن  ناأمل  والتي  الفل�سطيني،  امل�سريف  اجلهاز  ومتتني 
اإن  العاجل  القريب  يف  الفل�سطيني"  املركزي  “البنك  اإىل  بالتحول 
�ساء اهلل، ملا يف ذلك من اأثر كبري على تطوير دور واأداء البنوك يف 
اجلهاز امل�سريف الفل�سطيني. وال�سكر مو�سول كذلك لكافة موظفي 

وموظفات البنك لأدائهم املتميز وانتمائهم العايل ملوؤ�س�ستهم.

ن�سكر ح�سوركم جميعا ونعدكم بان يكون عام 2019 مليء باإجنازات 
مل�سريته  وا�ستكمال  م�سرفكم  و�سله  الذي  بامل�ستوى  تليق  جديدة 

املزدهرة. 

واهلل ويل التوفيق

وال�صالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته

طالل نا�صر الدين
رئي�س جمل�س الإدارة   
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إنجازات البنك للعام 2018

جنح البنك الوطني يف مطلع العام 2018 بقيادة ائتلف م�ساهمني لل�ستحواذ على ح�سة م�سيطرة يف البنك الإ�سلمي الفل�سطيني بلغت %45 
من جمموع اأ�سهم البنك، من خلل �سفقة و�سلت قيمتها اإىل ما يقارب 70 مليون دولر لتكون بذلك اأكرب �سفقة ي�سهدها تاريخ بور�سة فل�سطني. 

ال�سرق  البنوك يف  اأول مركز خدمات رقمي من نوعه بني  الوطني  البنك  افتتح  انتهاجها،  بداأ  التي  الرقمي  التحول  ا�سرتاتيجية  كخطوة �سمن 
الدرد�سة  اأخرى عن طريق  وخدمات م�سرفية  العملء  على خدمة  البنك من احل�سول  مع  املتعاملني  وجمهور  العملء  والذي ميكن  الأو�سط، 
بوا�سطة من�سات التوا�سل الجتماعي املختلفة مبا�سرة مع موظفي البنك دون احلاجة لزيارة الفروع لهذه الغاية. قدم املركز يف الن�سف الثاين 
من العام 2018 اخلدمات امل�سرفية الرقمية ل 10,466 عميل وعميلة، بواقع 321,445 ر�سالة. هذا الأمر الذي �ساهم ب�سكل مبا�سر بالتخفيف 

من اكتظاظ الفروع، وتزويد العملء بتجربة م�سرفية فريدة من نوعها.   

جمموعة  اأكرب  ثاين  وي�سبح  ميزانيته  لتت�ساعف  الوطني،  للبنك  املايل  الأداء  على  الفل�سطيني  الإ�سلمي  البنك  يف  ال�ستثمار  �سفقة  انعك�ست 
م�سرفية فل�سطينية، باأ�سول جتاوزت 2 مليار دولر وودائع عملء تعدت 1.7 مليار دولر.

وجناحه  رقمي،  خدمات  مركز  لأول  الوطني  البنك  افتتاح  بعد 
بقيادة حتالف لل�ستحواذ على ح�سة م�سيطرة يف البنك الإ�سلمي 
الفل�سطيني، لفتت هذه الجنازات والبتكارات املميزة التي ا�ستطاع 
العاملية،   International Finance جملة  انتباه  حتقيقها  البنك 
والتي قامت بدورها مبنح البنك الوطني جائزة البنك الأكرث ابتكارا 

وريادة للعام 2018. 

العمار  لإعادة  الأوروبي  البنك  مع  اتفاقيتني  الوطني  البنك  وقع 
والتنمية )EBRD(بالإ�سافة اإىل �سندوق �سند العاملي، كا�ستثمارات 
للجهتني من خلل البنك لتمويل قطاع امل�ساريع ال�سغرية واملتو�سطة 
حيث  اخلارجية،  التجارة  اأدوات  متويل  واأي�سا  ال�سغر  ومتناهية 
اجتياز  يف  البنك  جنح  دولر.  مليون   11 التفاقيتني  قيمة  بلغت 
اختبارات منافية للجهالة من قبل الطرفني، قبل اختياره لإدارة هذه 
ال�ستثمارات الأمر الذي يعد �سهادة للبنك من جهات عاملية مرموقة 

بالتزامه مبعايري عمل مب�ستوى عاملي.  

البنك الوطني يقود تحالفا ويستحوذ على حصة مسيطرة في البنك اإلسالمي 
الفلسطيني

الوطني السباق في فلسطين والشرق األوسط الفتتاح أول مركز خدمات رقمي 
)Digitization( ويباشر في تطبيق خطته االستراتيجية للتحول الرقمي

ثاني أكبر بنك فلسطيني

البنك األكثر ابتكارا وريادة للعام 2018 

الوطني ينجح في جذب استثمارات خارجية إلى فلسطين

UN Women: البنك الوطني يكرس استراتيجية لتعزيز دور المرأة في االقتصاد 
الفلسطيني

نفذت هيئة الأمم املتحدة للمراأة UN Women وبا�ستخدام مبعايري منظمة العمل الدولية ILO، التدقيق الت�ساركي من منظور النوع الجتماعي 
للبنك الوطني والذي اأكد يف نتائجه التزام البنك وتكري�سه ا�سرتاتيجية لتعزيز دور املراأة يف القت�ساد الفل�سطيني. وبرز يف نتائجه اي�سا تبني 
البنك للعديد من املبادرات التي تعزز من امل�ساواة بني اجلن�سني يف منتجاته وبراجمه امل�سرفية وم�سوؤوليته الجتماعية وبيئة عمله الداخلية. 

  www.tnb.ps تفا�سيل التقرير كاملة موجودة على املوقع اللكرتوين للبنك
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الخطة االستراتيجية للبنك

حتقيق  يف  امل�ساهمة  اإىل  الوطني  البنك  ي�سعى   ،2015 العام  منذ 
منتج  اأول  اإطلقه  بعد  وخا�سة  الفل�سطينية  للمراأة  املايل  ال�سمول 
توفري خم�س�س لها، وتخ�سي�سه لقرو�س م�ساريع اإنتاجية بقيادتها 
مبا جمموعه 2.5 مليون دولر دون فوائد لتمكينها اقت�ساديا. وداأب 
البنك الوطني منذ تلك الفرتة اإىل الآن على ن�سر الوعي امل�سريف بني 
الريف  الوا�سعة من املجتمع، عن طريق الرتكيز على  ال�سريحة  هذه 

الفل�سطيني والو�سول اإىل املناطق املهم�سة. 

يف العام 2018، حقق البنك الوطني ن�سبا مرتفعة يف جمال ال�سمول 
احل�سابات  عدد  يف  الزيادة  �سجلت  حيث  الفل�سطينية  للمراأة  املايل 
بالعام  قيا�سا  جديدا  ح�سابا  الف   20 يقارب  ما  ن�ساء  متلكها  التي 
34% بعدما كانت الن�سبة  2017، لت�سكل الإناث من جممل عملئه 

2017 32%. فعلى �سعيد احل�سابات، �سكلت ن�سبة الإناث  يف العام 
من ن�سبة العملء بينما بلغت   %20 اللواتي ميتلكن ح�سابات جارية 
الن�سبة يف فل�سطني 11.4% ح�سب الدرا�سة التي اأجراها معهد ما�س 

الشمول المالي للمرأة لدى البنك للعام  2018 

راأ��س  الفل�سطينية وهيئة �سوق  النقد  بالتعاون مع �سلطة  القت�سادي 
النتائج  اأظهرت  التوفري،  ح�سابات  يخ�س  فيما  الفل�سطينية.  املال 
لت�سجل   2018 العام  نهاية  البنك يف  لدى  املدخرات  ن�سبة  زيادة يف 
55% مقارنة باملدخرين من الذكور والتي بلغت ن�سبتهم 45%، حيث 

ان قاعدة املدخرات من الن�ساء ارتفعت عن نهاية العام 2017 %4، 
اللواتي ميتلكن ح�سابات توفري يف فل�سطني  بينما بلغت ن�سبة الناث 

6.4% فقط. 

وفيما يتعلق بالقرو�س، اأ�سارت النتائج اأن ن�سبة الإناث اللواتي ح�سلن 
على قرو�س م�ساريع �سغرية ومتو�سطة ومتناهية ال�سغر بلغت %25 
لرتتفع   ،2018 العام  نهاية  مع  املحفظة  يف  املقرت�سني  اإجمايل  من 

الن�سبة 4% عن نهاية العام 2017. 

باأهداف طموحة للنهو�س بخدمات البنك واحلفاظ على مكانتنا البارزة يف  تت�سم اخلطة ال�سرتاتيجية للبنك الوطني للأعوام 2020-2018 
القطاع امل�سريف يف فل�سطني، والنمو بطريقة ح�سيفة ومربحة.

 حيث تكمن أهداف الخطة االستراتيجية للبنك الوطني باآلتي: 

�سمان النهو�س بجودة اخلدمات املقدمة، وتوفري منتجات م�سرفية تناف�سية م�سوؤولة تلبي احتياجات عملئنا.. 1

تقدمي خدمات م�سرفية مبتكرة ورقمية حديثة، وتزويد العملء بتجربة م�سرفية رقمية متطورة. . 2

ال�ستعداد حلقبة التكنولوجيا الرقمية، با�ستغلل النظام البنكي لدعم القنوات اللكرتونية لتلبية تطلعات اجليل ال�ساب.. 3

ال�ستعداد خلطة التفرع اجلغرايف خارج حدود فل�سطني.  . 4

انتهاج برنامج م�سوؤولية اجتماعية فاعل وم�ستدام يركز على دعم القت�ساد الوطني والقطاعات الجتماعية والبيئية. . 5

حت�سني كفاءة املوارد، بهدف حتقيق عائد اأعلى على ال�ستثمار للم�ساهمني.. 6

امل�سريف . 7 القطاع  يف  متقدم  موقع  يف  لي�سبح  التناف�سي  ترتيبه  وتغيري  الوطني،  البنك  م�ساهمي  لطموحات  مر�ٍس  ربحية  م�ستوى  حتقيق 
الفل�سطيني.

تطوير ورفع كفاءة راأ�س املال الب�سري العامل يف البنك، ليتمكن من تقدمي اخلدمة بال�سورة الأمثل.. 8

ولتحقيق أهداف الخطة االستراتيجية يعمل البنك الوطني على: 

الرتكيز على ال�ستثمار يف التكنولوجيا الرقمية يف تقدمي اخلدمات امل�سرفية. 	 

النت�سار املدرو�س والعتماد على القنوات الرقمية يف تقدمي اخلدمات والو�سول اىل الأماكن غري املخدومة. 	 

العمل على تطوير منتجات م�سرفية م�سوؤولة مبنية على الحتياج املايل الفعلي للقطاعات القت�سادية امل�ستهدفة. 	 

الرتكيز على قطاع امل�ساريع ال�سغرية واملتو�سطة وزيادة التمويل لهذا القطاع. 	 

الرتكيز على قطاع الأفراد بتطوير منتجات جديدة وفريدة من نوعها.	 

التميز يف نوعية وجودة اخلدمات املقدمة للعملء.	 

تدريب وتاأهيل الكادر الب�سري يف البنك الوطني ب�سكل اأكرب مما يرفع من كفاءته وقدرته على تقدمي اخلدمات للعملء بال�سكل الأمثل.	 
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نتائج األعمال 2018

ع
دائ

لو
ي ا

اف
ص

13.86

24.12

42.62

79.16

80.29

129.68

216.18

302.63

413.97

538.6

656

808.8

1,716.7

بعد  اأعماله  نتائج  الوطني يف  للبنك  نوعية  2018، قفزة  العام  �سكل 
الإ�سلمي  البنك  يف  م�سيطرة  ح�سة  على  ال�ستحواذ  �سفقة  جناح 
املحا�سبة  ملعايري  وفقًا  موحدة  البنكني  بيانات  لت�سبح  الفل�سطيني، 
املوحدة  املالية  للبيانات  النمو  موؤ�سرات  على  ذلك  وانعك�س  الدولية، 

للبنك الوطني يف كافة بنود املركز املايل وقائمة الدخل.

 2018 الوطني يف عام  للبنك  الإيجابي  النمو  موؤ�سرات  ا�ستمرت  اإذ 
ووا�سل م�سرية التقدم والنجاح بتحقيقه نتائج مالية مميزة وتقدما 
وهذا  والربحية،  الت�سغيل  وم�ستويات  والنمو  الأداء  ن�سب  ملحوظًا يف 
-2018 ال�سرتاتيجية  خطته  بتطبيق  البدء  يف  البنك  جناح  يعك�س 

 2020

فيما يخ�س حمفظة الت�سهيلت الئتمانية املبا�سرة كما يف تاريخ 31-12-2018، فقد منت بن�سبة 103% لت�سل اإىل 1.33 مليار دولر اأمريكي 
مقارنة مع 653.85  مليون دولر يف نهاية عام 2017. 

�سهد العام 2018 كذلك منوا يف موجودات البنك لت�سل اإىل 2.205 مليار دولر اأمريكي مرتفعة بن�سبة 104% مقارنة مع 1.079 مليار دولر 
اأمريكي يف نهاية عام 2017. ومنت �سايف اأرباح البنك الوطني يف العام 2018 لت�سجل 19.26 مليون دولر منها 9.4 مليون دولر  مل�ساهمي البنك 

الوطني.

كما جتاوزت ودائع العملء يف نهاية العام 2018 املليار ون�سف املليار 
من   %112 بلغت  منو  ن�سبة  حمققة  دولر  مليار   1.717 لتبلغ  دولر 
ودائع العملء عن ال�سنة ال�سابقة والبالغة 808.8 مليون دولر، ليحتل 
البنك الوطني بذلك املركز الأول بني البنوك الفل�سطينية من حيث 

منو حجم ودائع عملئه.
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اأما القيمة ال�سوقية للبنك يف نهاية عام 2018 بلغت حوايل 127.5 مليون دولر حيث و�سل �سعر ال�سهم اىل 1.70 دولر لل�سهم الواحد يف تاريخ 
31-12-2018 مقارنة مع 1.84 دولر لل�سهم يف نهاية 2017 ، واجلدير بالذكر ان �سعر ال�سهم الوطني حقق اأعلى �سعر له تاريخيًا خلل عام 

2018 حيث و�سل �سعر ال�سهم اإىل 2 دولر اأمريكي.

2018201720162015
ROA0.87%0.85%0.84%0.66%
ROE10.25%9.43%8.00%6.06%

%74.6%79.2%80.84%77.33الت�سهيلت/الودائع
%17.51%14.36%15.95%13.59ن�سبة كفاية راأ�س املال

EPS12.57%12.27%9.87%7.26%
P/E13.5214.919.321.9

1.241.301.231.20القيمة الدفرتية

تحليل المركز المالي للبنك الوطني  

خدماتنا المصرفية

ال�س��املة  امل�سرفي��ة  احلل��ول  تق��دمي  اىل  الوطن��ي  البن��ك  ي�س��عى 
والأكرثه��ا ج��ودة وتط��ورا لكاف��ة القطاع��ات القت�سادي��ة والت��ي ت�س��مل 
قطاع ال�س��ركات والأفراد واخلدمات ال�س��تثمارية واخلزينة بالإ�سافة 
اىل متوي��ل امل�س��اريع املتو�س��طة وال�سغ��رية، وذل��ك م��ن خ��لل دوائ��ره 
املختلف��ة الت��ي ي�س��غلها كادر مهن��ي متخ�س���س ومتع��دد اخل��ربات يعمل 
عل��ى تق��دمي اخلدم��ة للعمي��ل وتلبي��ة احتياجات��ه باأعلى معاي��ري اجلودة. 

خدمات■الأفراد■■
▪  Platinum خدمة كبار العملء
القرو�س ال�سخ�سية ▪
قرو�س الإ�سكان ▪
قرو�س ال�سيارات ▪
ح�ساب اجلاري مدين ▪
البطاقات الئتمانية ما�سرتكارد ▪
▪ Debit Cards بطاقات اخل�سم الفوري
»حياتي« اأول برنامج م�سريف متكامل للمراأة الفل�سطينية  ▪

دائرة■خدمات■ال�شركات■■
اخلدمات التمويلية التجارية وال�سناعية والعقارية ▪
متويل الأ�سول الثابتة ▪
ح�سابات اجلاري مدين الثابت واملتحرك ▪
خطابات ال�سمان ▪
العتمادات امل�ستندية ▪
الكفالت البنكية ▪
بوال�س التح�سيل ▪
الإ�ست�سارات املالية ▪

دائرة■متويل■امل�شاريع■ال�شغرية■واملتناهية■ال�شغر:■■
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 الحتياجات اخلا�سة ▪
متويل امل�ساريع ال�سبابية ▪
متويل م�ساريع متكني املراأة  ▪

خدمات■اخلزينة■وال�شتثمار■■
ال�ستثمار بال�سندات املحلية والعاملية ▪
خدمة العقود الآجلة وعقود اخليار لأغرا�س التحوط ▪
خدمة �سوق ال�سلع واملعادن الثمينة ▪
خدمة ال�سناديق ال�ستثمارية ▪
خدمة احلفظ الأمني ▪

�شوق■تبادل■العمالت■■
العمليات الآنية )Spot Rate(: هي خدمة بيع و�سراء  ▪

العملت الأجنبية بحيث تكون تغطية ال�سفقة فورية.
العمليات الآجلة )Forward Rate(: وهي خدمة بيع  ▪

و�سراء العملت الأجنبية بحيث تكون تغطية ال�سفقة 
م�ستقبليًا ويف تاريخ حمدد متفق عليه 

عمليات املقاي�سة ) Swap Rate (: وهي مقاي�سة عملة  ▪
بعملة اأخرى ولفرتة حمددة متفق عليها

اخلدمات■امل�شرفية■الأخرى■■
▪  )TNB Online ( اخلدمة امل�سرفية الإلكرتونية
▪  )TNB Mobile( اخلدمة امل�سرفية عرب الهاتف املحمول
خدمة الر�سائل الق�سرية ▪
خدمة احلوالت اخلارجية  ▪
خدمة احلوالت ال�سريعة )وي�سرتن يونيون(      ▪
خدمات الت�سديد الآيل للخدمات العامة املقدمة من خمتلف  ▪

املوؤ�س�سات
خدمة ت�سديد ال�سريبة ▪
خدمة �سناديق الأمانات ▪
خدمة حت�سيل ال�سيكات ▪
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مركز الخدمات الرقمية  

متا�سيًا مع روؤية البنك الوطني يف تقدمي خدمات م�سرفية اأكرث رقمية، وحت�سني جتربة العملء يف احل�سول وا�ستخدام خدمات البنك املختلفة، 
فقد اأطلق البنك الوطني يف عام 2018 مركز اخلدمات الرقمية الذي يعد الأول من نوعه يف فل�سطني وال�سرق الأو�سط.

 من خلل مركز اخلدمات الرقمية، ميكنكم التوا�سل مبا�سرة مع موظفي اأو موظفات البنك الوطني اأينما كنتم ويف اأي وقت )حتى خارج اأوقات 
دوام البنك(، ودون احلاجة لزيارة فروع البنك يف كل مرة. حيث يتميز مركز خدمة اجلمهور الرقمية بتقدمي جمموعة من اخلدمات امل�سرفية 
عن طريق املوظفني واملوظفات املتفرغني فقط للإجابة عن اأ�سئلتكم وا�ستف�ساراتكم، ودون العتماد على "روبوتات" الدرد�سة التقليدية، بوا�سطة 

من�سات التوا�سل الجتماعي مثل في�سبوك م�سنجر ووات�س اآب اأو الربيد الإلكرتوين اأو املوقع الإلكرتوين للبنك.
 من خالل التوا�صل مع مركز اخلدمات الرقمية مبا�صرة، ميكن ملوظفي البنك الوطني:

الإجابة عن كافة ال�ستف�سارات املتعلقة يف ح�ساباتكم، وبطاقتكم، وغريها من خدمات البنك الأخرى. 1
ال�سوؤال عن ال�سروط املطلوب ا�ستيفاوؤها لل�ستفادة من اخلدمات البنكية مثل القرو�س باأنواعها. 2
م�ساعدتكم يف حل اأية اإ�سكالت تواجهكم بخ�سو�س اأي من خدمات البنك مثل اإيقاف بطاقاتكم امل�سروقة . 3
تزويدكم بالتوجيهات اللزمة لتفعيل بع�س اخلدمات اأو اآلية ال�ستفادة منها. 4
ا�ستقبال اأية اقرتاحات اأو �سكاوى بخ�سو�س خدمات البنك الوطني بالإ�سافة اإىل التوا�سل مع فريق البيع املبا�سر للبنك. 5
 بالإ�سافة اإىل اإجابة الأفراد اأو ال�سركات من املهتمني بالن�سمام اإىل عائلة البنك الوطني عن اأية اأ�سئلة تراودهم دون حاجتهم لزيارة فروع . 6

البنك الوطني لكل ا�ستف�سار 

digitalsupport@tnb.ps

باإمكان جمهورنا الكرمي التوا�صل مع خدمة العمالء الرقمية مبا�صرة كل يوم من ال�صاعة الثامنة �صباحاً وحتى ال�صاعة احلادية ع�صر م�صاًء 
من خالل:

الفـــائـزيـن■بحــملـة■ح�شـــابـات■التــوفيـر

الحمالت والمنتجات

ته��دف احلمل��ة لت�س��جيع الأف��راد عل��ى التوف��ري من خلل تق��دمي جائزة 
�س��هرية، كم��ا وته��دف اإىل تعزي��ز ثقاف��ة الدخ��ار ع��رب تذك��ري اجلمه��ور 

امل�س��تهدف اأن الأه��م ه��و توف��ري مبلغ اليوم لل�س��تفادة منه غدًا. 

مميزات■ح�شاب■توفري■الوطني:■
ميكن جلميع الفئات العمرية ال�ستفادة من ح�ساب توفري  ▪

الوطني
ميكن فتح ح�ساب توفري الوطني للطفل/ة بولية والدهم اأو  ▪

والدتهم اأو الو�سي عليهم
ل يخ�سع ح�ساب التوفري لعمولت ▪

ل يخ�سع ح�ساب التوفري لأية فوائد ▪
ل ي�سرتط فتح ح�ساب جاري عند فتح ح�ساب توفري الوطني  ▪
ل يوجد حد اأدنى لفتح ح�ساب توفري الوطني  ▪
اإمكانية ال�ستفادة من اخلدمات الإلكرتونية املرتبطة  ▪

بح�ساب التوفري )بطاقة �سراف اآيل، الإنرتنت البنكي، 
خدمة الر�سائل الق�سرية، اإلخ.(

اإمكانية ال�ستفادة من مركز خدمة العملء الرقمية يف  ▪
ال�ستف�سار عن ح�سابكم ومتابعته

اإمكانية حتويل املال بني ح�ساب توفري الوطني وح�سابكم  ▪
اجلاري يف البنك الوطني يف حال توفره
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برنـامـج المكــافآت

TNB Rewards ملكافاأة عملئه من م�ستخدمي بطاقات البنك الوطني الئتمانية الف�سية والذهبية  يقدم البنك الوطني التطبيق البتكاري 
وبلتينيوم، والذي يتيح مل�ستخدمي البطاقات جتميع نقاط مكافاأة عند كل ا�ستخدام للبطاقات الئتمانية -  �سواء حركات امل�سرتيات عرب اأجهزة 
نقاط البيع اأو اأي من حركات الت�سوق عرب الإنرتنت، بالإ�سافة اإىل التمتع با�ستبدال النقاط عرب خمتلف القنوات الإلكرتونية يف اأي وقت ومن اأي 

مكان حول العامل.
ت�صمل طرق ا�صتبدال النقاط:

الدفع با�ستخدام النقاط، حيث ميكنكم ا�ستخدام النقاط املكت�سبة لت�سديد قيم احلركات عرب نقاط البيع املحلية والعاملية واأجهزة ال�سراف 	 
الآيل بالإ�سافة اإىل الت�سوق عرب الإنرتنت

اإ�سدار بطاقات م�سبقة الدفع و�سحنها با�ستخدام النقاط	 
اإمكانية اإ�سافة م�ستفيدين اأوحتويل النقاط بني عملء البنك الوطني	 
ا�ستبدال النقاط نقدًا يف ح�ساب البطاقة	 
ويف حال توفرت لديكم اأكرث من بطاقة ائتمانية من البنك الوطني، ميكنكم جتميع النقاط على كل بطاقة على حدة، ودمج النقاط عند 	 

رغبتكم

خـدمة بـالتيـنـيـوم

Visa Signature بطاقة

بطاقة Visa Signature من البنك الوطني متنحكم العديد من املنافع واملزايا التي تلئم 
اأ�سلوب حياتكم وتغني جتربة �سفركم اأينما كانت وجهتكم حول العامل!

ت�صمل طرق ا�صتبدال النقاط:
 تعد بطاقة Visa Signature الرفيق الأمثل ل�سفركم من خلل مزايا ومكافاآت ح�سرية 	 

يتم  التي  الأماكن  يف  امتياز  ذوي  كعملء  تقدميكم  اإىل  بالإ�سافة  البطاقة،  حلاملي 
بالإ�سافة  متعددة،  لرحلت  �سفر  تاأمني  ت�سمل  فيها. متتعوا مبنافع  البطاقة  ا�ستخدام 
حلماية م�سرتياتكم، وخدمات اإحالة طبية وقانونية يف حالت الطوارئ، وخدمات عاملية 
�سفركم  اأثناء  بالكم  راحة  ل�سمان   7/24 عملء  خدمة  وتوفر  كما  العملء.  مل�ساعدة 

وا�ستخدامكم للبطاقة. 

متميزة  خدمات  تقدمي  ت�ستهدف  والتي  الوطني  البنك  �سيا�سة  مع  متا�سيًا 
لأعلى  امل�سرفية  واحللول  اخلدمات  بجودة  وللرتقاء  للعملء  وجديدة 
عملئه  ليحظى  "البلتينيوم"  دائرة  اإن�ساء  على  البنك  عمل  امل�ستويات، 
تقدمي  طريق  عن  والتقدير  الهتمام  درجات  باأق�سى  املميزين  النخبة 
جمموعة من اخلدمات ال�ستثنائية التي تلبي متطلباتهم ال�سخ�سية واملالية 

ب�سورة مهنية و�سريعة.

بطاقة ما�صرت كارد "بالتينيوم" 
حياتك  اأ�سلوب  لتواكب  خ�سي�سًا  ُمبتكرة  "بلتينيوم"  ما�سرتكارد  بطاقة 
اأرقى واأف�سل اخلدمات  ولتمنحك الرفاهية، حيث متكنك من الو�سول اإىل 
من  حزمة  حلاملها  ومتنح  العامل،  يف  مكان  اأي  يف  وي�سر  ب�سهولة  املتميزة 
على  بالقدرة  ويتمتع حاملها  والت�سوق  لل�سفر  ال�ستثنائية  واخليارات  املزايا 

الدخول اإىل �سالت رجال الأعمال يف عدة مطارات يف ال�سرق الأو�سط.
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برنامج حياتيبطاقات ماستركارد الوطني   

24 �ساعة، من اأي مكان بالعامل والتي متكنك من احل�سول على  ما�سرتكارد الوطني التي تعد اإحدى قنوات البنك الآلية التي تعمل على مدار 
خدمات م�سرفية متعددة من خلل ا�ستعمالها لل�سحب النقدي على اأجهزة ال�سراف الآيل اأو ت�سديد اأثمان م�سرتياتك وخدماتك حمليًا وعامليًا 

من خلل مواقع مبيعات النرتنت واأجهزة نقاط البيع.

500

البطـــاقـات )الـفضـيـة، الذهـبـيـة(   

   )Debit Card( بطاقة الدفع المباشر

�سراف اآيل تابع ملختلف البنوك العاملة 
يف فل�سطني لل�سحب بدون عمولت

ا�ستخدم اأكرث من

وحتويله  "حياتي"  برنامج  اإطلق  باإعادة   2017 عام  خلل  الوطني  البنك  قام   
اإىل برنامج م�سريف متكامل خم�س�س لتلبية الحتياجات املالية ال�ساملة للمراأة 
بحيث  الفل�سطيني.  امل�سريف  ال�سوق  نوعه يف  من  الأول  بذلك  ليكون  الفل�سطينية 
يقدم الربنامج كافة اخلدمات البنكية والتي ت�سمل احل�سابات باأنواعها وكافة اأنواع 
القرو�س بالإ�سافة اإىل البطاقات الئتمانية واخل�سم الفوري، بت�سهيلت خمتلفة 
على هذه اخلدمات واأ�سعار فوائد تف�سيلية بالإ�سافة اإىل متييز امل�سرتكات بدفاتر 

�سيكات وبطاقات بت�ساميم خا�سة حتمل لون و�سعار الربنامج. 

البنك الأف�سل لتمكني 
املراأة يف ال�سرق الأو�سط



 31 30 |   التـقــــريـر الســنـوي 2018

إرسال واستقبال األموال
بـأمــان وسـرعة

الوضع التنافسي

201820172016201520142013201220110
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البنك الوطنيالقطاع امل�سريف

البنك الوطنيالقطاع امل�سريف

النتائج املالية املميزة للبنك الوطني والتي جاءت نتيجة للبدء بتطبيق خطته ال�سرتاتيجية 2018-2020 مكّنت البنك من تغيري ترتيبه التناف�سي 
واحتلل مراكز متقدمة بني البنوك الفل�سطينية اذ حقق البنك الوطني تقدما ملحوظا يف زيادة ح�سته ال�سوقية على �سعيد الودائع والت�سهيلت، 
كما احتل املركز الأول بني البنوك الفل�سطينية من حيث ن�سبة منو ودائع العملء والتي بلغت حوايل 112% باملقارنة مع ن�سبة منو بلغت حوايل 
15.51% يف اإجمايل ودائع العملء يف البنوك الفل�سطينية ولتبلغ ح�سة البنك الوطني من اإجمايل ودائع العملء يف البنوك الفل�سطينية ما ن�سبته 

20.3% يف نهاية العام 2018.

يعمل البنك الوطني حاليًا من خلل �ستة وع�سرين فرعًا ومكتبًا منت�سرا يف كل من رام اهلل، روابي، نابل�س، اخلليل، جنني، عرابة، دورا، بيت حلم، 
دير جرير، عقربا، حزما، الرام، القد�س، �سنجل وطولكرم ويخطط لفتتاح فرعني جديدين يف العام 2019

مؤشرات النمو مقارنة مع القطاع المصرفي: 

نمو في ودائع العمالء

نمو في إجمالي التسهيالت

20182017201620152014201320122011
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tnb.ps

وين مـا تكـونوا
الوطـني بكـون أكبر خمسة عشر مساهمًا كما بتاريخ 2018-12-31  

سم ال النسبة%عدد االسهما

ENTERPRISE INVESTMENT COMPANY13,903,690.0018.54%

SIRAJ PALESTINE FUND I ,LTD12,599,999.0016.80%

%12,553,318.0016.74شركة االتصاالت الفلسطينية

%7,500,000.0010.00بنك االتحاد/االردن

%3,747,576.005.00شركة بيرزيت لالدوية

%2,659,109.003.55منال عادل رفعت زريق

%2,583,091.003.44شركة اوركيد االستثمارية

%2,400,000.003.20عمر منيب رشيد المصري

%2,251,113.003.00ش مجموعةالرواد العربية للتنمية واالستثمار

SIRAJ PALESTINE FUND I HOLDING1,626,200.002.17%

%1,197,241.001.60سمير هالل محمد زريق

%1,134,319.001.51شركة مسار العالمية لالستثمار م.خ

%750,000.001.00شركة السنابل للتجارة واالستثمار

%476,994.000.64شركة سراج الدارة صناديق االستثمار

%400,000.000.53صندوق ادخار موظفي ومستخدمي بنك االتحاد

%87.18  65,782,650.00 المجموع

امتث��اًل للممار�س��ات الف�سل��ى يف حوكم��ة ال�س��ركات واىل تعليم��ات �س��لطة النق��د الفل�س��طينية رق��م 10 للع��ام 2017 وتطبيق��ًا ملدون��ة حوكمة ال�س��ركات 
ال�سادرة هيئة �سوق راأ�س املال الفل�سطينية مت خلل عام 2017 اإعادة ت�سكيل املجل�س لي�سم ع�سوين م�ستقلني وممثل عن �سغار امل�ساهمني. 

تعريف■الع�شو■امل�شتقل:
هو ع�سو جمل�س الإدارة الذي ل يخ�سع لأية تاأثريات خارجية حتد من قدرته على اتخاذ القرارات املو�سوعية ل�سالح البنك 

تعريف■الع�شو■املمثل■عن■�شغار■امل�شاهمني:
ه��و ع�س��و جمل���س اإدارة ميث��ل �سغ��ار امل�س��اهمني يف البن��ك بحي��ث ل تزي��د م�س��اهمته او م�س��اهمة اقربائ��ه حت��ى الدرج��ة الثاني��ة ع��ن )1 بالأل��ف( م��ن 

اأ�سهم البنك.
مت خ��لل ع��ام 2018 تقيي��م جمل���س اإدارة البن��ك م��ن خ��لل مراجع��ة اعم��ال كل ع�س��و م��ن اأع�س��اء املجل���س ون�س��بة ح�س��ور الجتماع��ات �س��واًء 
للمجل�س او اللجان املنبثقة عنه، كما قام املجل�س مب�ساعدة جلنة املكافئات احلوافز باإعادة ت�سكيل املجل�س واللجان املنبثقة عنه اخذًا بعني العتبار 

امله��ارات واخل��ربة والنظ��رة امل�س��تقبلية لبل��وغ الت�س��كيل النهائي للجان املجل���س مب��ا يتوافق مع معايري حوكمة ال�س��ركات وامل�سارف.

أكبر خمسة عشر مساهمًا     
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أعضاء مجلس 
اإلدارة كما بتاريخ 

2018-12-31
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السيد طالل ناصر الدين
رئيس مجلس اإلدارة 

ي�س��غل ال�س��يد ط��لل نا�س��ر الدي��ن من�س��ب رئي���س جمل���س اإدارة البن��ك الوطن��ي ويعت��رب م��ن اأح��د 
موؤ�س�س��يه من��ذ الع��ام 2005 عندم��ا كان يع��رف ببن��ك الرف��اه لتموي��ل امل�س��اريع ال�سغ��رية، وي�س��غل 
بالإ�سافة اإىل ذلك من�سب رئي�س جمل�س الإدارة واملدير التنفيذي العام ل�سركة بريزيت للأدوية. 
ي�س��غل نا�س��ر الدي��ن كذل��ك ع��دة منا�س��ب حيوي��ة، حي��ث ان��ه رئي���س جمل���س اإدارة �س��ركة اأب��راج 
لل�س��تثمارات العقاري��ة، و�س��ركة برتوب��ال للزي��وت املعدني��ة، ولوت���س لل�س��تثمارات املالي��ة، اإ�ساف��ة 
اإىل كون��ه ع�س��و جمل���س اإدارة يف كل م��ن : جمموع��ة الت�س��الت الفل�س��طينية من��ذ الع��ام 2004، 
وال�س��ركة الفل�س��طينية للكهرب��اء ،اإ�ساف��ة اإىل كون��ه ع�س��و جمل���س اأمن��اء يف م�ست�س��فى م��ار يو�س��ف 

بالقد�س.
وم��ن اجلدي��ر ذك��ره اأن نا�س��ر الدي��ن كان ع�س��وًا يف جمل���س اإدارة �سن��دوق ال�س��تثمار الفل�س��طيني 
ب��ني الأع��وام 2002-2006 ، وكان ي�س��غل من�س��ب رئي���س جلن��ة ف���س النزاع��ات، وع�س��و جلنت��ي 
ال�س��تثمار والرت�س��يحات، ويف نف���س الف��رتة كان كذل��ك ع�س��وًا يف جمل���س اإدارة �س��لطة النق��د 
الفل�س��طينية. اأ�س���س نا�س��ر الدي��ن احت��اد ال�سناع��ات الفل�س��طينية وتراأ�س��ه حت��ى الع��ام 2003، 
و�س��اهم يف تاأ�سي���س مرك��ز التج��ارة الفل�س��طيني )ب��ال تري��د( يف الع��ام 1997، كم��ا و�س��اهم يف 
تاأ�سي���س جمعي��ة رج��ال الأعم��ال الفل�س��طينية يف الع��ام 1998. يحم��ل نا�س��ر الدي��ن �س��هادة 

ماج�س��تري يف الكيمي��اء م��ن اجلامع��ة الأمريكي��ة يف ب��ريوت ع��ام 1974. 

عمر منيب المصري
نائب رئيس مجلس اإلدارة 

عم��ر مني��ب امل�س��ري رج��ل اأعم��ال مع��روف عل��ى م�س��توى الع��امل العرب��ي وميتل��ك خ��ربة 27 عام��ا 
يف القط��اع النفط��ي وامل�س��ريف. ي�س��غل من�س��ب املدي��ر التنفي��ذي ل�س��ركةEdgo من��ذ الع��ام 2006، 
وه��ي �س��ركة اإقليمي��ة رائ��دة يف جمال النف��ط والغاز والطاقة والبنية التحتية واملياه. اأ�س���س امل�سري 
ع��ام 1996 جمموع��ة اأطل���س ال�س��تثمارية الت��ي تعن��ى بال�س��تثمار امل�س��ريف وال�ست�س��ارات املالي��ة 
عل��ى م�س��توى اإقليم��ي وت��وىل اإدارته��ا. يف الع��ام 2004 ا�س��تحوذ البن��ك العرب��ي عل��ى املجموع��ة 
و�سمه��ا لت�سب��ح ال��ذراع ال�س��تثماري ل��ه الت��ي تع��رف الي��وم ب��� AB Invest((، وعل��ى اث��ر ذل��ك 
مت تعي��ني امل�س��ري كاأول رئي���س لل�س��تثمارات امل�سرفي��ة العاملي��ة ل��دى البن��ك العربي. ق��ام امل�سري 
اأي�س��ا بتمثي��ل البن��ك العرب��ي بع��دة �س��ركات �س��قيقة ومملوك��ة من قبله، وم��ن �سمنها البن��ك العربي 
الوطن��ي يف ال�س��عودية. يعت��رب امل�س��ري اأول احلا�سل��ني عل��ى رخ�س��ة م�ست�س��ار م��ايل وو�س��يط م��ايل 
ومدي��ر ا�س��تثمار م��ن قب��ل هيئ��ة الأوراق املالي��ة يف الأردن. مت دع��وة امل�سري يف عام 2004 لي�س��اهم 
 DIFX م��ن خ��لل ع�سوي��ة يفDubai International Financial Exchange  يف تاأ�سي���س

.Practitioner Commission

يف ع��ام 2002 ق��ام عم��ر بتاأ�سي���س جمعي��ةCFA  ب��الأردن كم��ا ت��وىل رئا�س��تها وه��ي جمعي��ة ت�س��م 
اخل��رباء بال�س��تثمارات املحلي��ة  وال�ست�س��ارات امل�سرفي��ة. يف اأوائ��ل الت�س��عينيات، عم��ل امل�س��ري 
مدي��را لل�س��تثمارات املالي��ة ل��دى Foreign& Colonial Emerging Markets يف اململك��ة 
املتحدة، حيث اأ�س���س واأدار اأول �سندوق ا�س��تثماري لل�س��رق الأو�س��ط يف العامل والذي مت اإدراجه يف 

بور�س��ة نيويورك.
وا�س��نطن يف  م��ن جامع��ة ج��ورج  امل�سرفي��ة  العل��وم  البكالوريو���س يف  �س��هادة  امل�س��ري  يحم��ل 
الولي��ات املتح��دة الأمريكي��ة، وتاب��ع م�س��ريته الأكادميي��ة باإكم��ال دورة تدريبي��ة مكثف��ة مل��دة �س��نتني 
 Philadelphia   National  Bank/Wharton Business يف الت�س��هيلت الئتماني��ة يف 
اإدارة حمفظ��ة الت�س��هيلت  اإث��ره عم��ل عل��ى  School يف الولي��ات املتح��دة الأمريكي��ة، وعل��ى 

 Young اإىل  امل�س��ري  ان�س��م  تايلن��د.  و  الياب��ان  يف   Philadelphia National Bank ل���  
كاأف�س��ل   2009 ع��ام  يف  اختي��اره   ومت   ،2001 الع��ام  يف   Presidents’ Organization

قي��ادي �س��اب م��ن قب��ل منت��دى القت�س��اد العامل��ي.

نبذة عن أعضاء مجلس اإلدارة   نبذة عن أعضاء مجلس اإلدارة   
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سالمة خليل
عضوا

ال�س��يد �س��لمة خلي��ل ه��و رئي���س الإدارة املالي��ة يف جمموع��ة الت�س��الت الفل�س��طينية، وق��د ان�س��م 
اإىل اأ�س��رة املجموع��ة ع��ام 2013، بع��د تعيين��ه فيه��ا ليت��وىل مهم��ة اإدارة ال�س��وؤون املالي��ة والإداري��ة 
يف املجموعة.وي�ستمل الدور الذي يقوم به ال�سيد خليل على تطوير الإدارة املالية والإدارية واملوارد 
الب�س��رية والإ�س��راف عليها، اإىل جانب التخطيط وو�سع ال�س��رتاتيجيات املالية يف املجموعة.�س��غل 
ال�س��يد خليل يف ال�س��ابق موقع نائب الرئي���س لل�س��وؤون املالية يف جمموعة بلوم القاب�سة يف اأبو ظبي 
يف دولة الإمارات العربية املتحدة، وعمل قبل ذلك مديرًا للتدقيق يف �سركة اأرن�ست ويوجن للتدقيق 

على احل�س��ابات يف مدينة رام اهلل.
ال�س��يد خليل حا�سل على �س��هادة بكالوريو���س يف املحا�س��بة من جامعة بريزيت يف فل�سطني منذ عام 
2000 اإىل جان��ب العدي��د م��ن ال�س��هادات الدولي��ة املتخ�س�س��ة يف املج��الت املالي��ة واملحا�س��بية 

)CPA - CIA - CPFS - MFC( وت�س��م

عبد اهلل صابات
عضوا  

ي�س��غل ال�س��يد عب��د اهلل �ساب��ات من�س��ب ال�س��ريك الإداري ل�س��ركة �س��راج لإدارة ال�سنادي��ق، حي��ث 
ق��اد اجلوان��ب املالي��ة والقانوني��ة لتاأ�سي���س �سن��دوق �س��راج فل�س��طني الأول ال��ذي يع��د اأول �سن��دوق 
ا�س��تثماري مب�س��اهمة خا�س��ة  يف فل�س��طني، براأ���س م��ال بل��غ 90 ملي��ون دولر. عل��ى اث��ر ذل��ك، مت 

من��ح �ساب��ات جائ��زة "اأف�س��ل مدي��ر اأ�س��ول يف فل�س��طني" للع��ام 2013. 
يدي��ر �ساب��ات حالي��ا فري��ق عم��ل مك��ون م��ن 15 موظف��ا وموظف��ة، بحج��م اأ�س��ول يبل��غ 500 
ملي��ون دولر كا�س��تثمارات موزع��ة عل��ى 20 �س��ركة م��ن خمتل��ف القطاع��ات القت�سادي��ة تت�سم��ن 
�س��ركات مالي��ة وزراعي��ة وعقاري��ة وخدماتي��ة وتكنولوجيا املعلومات. يعمل �ساب��ات حاليا على جمع 

اأم��وال لل�سن��دوق الث��اين براأ���س م��ال يق��در ب 100 ملي��ون دولر.
متت��د خ��ربة �ساب��ات العملي��ة لأك��رث م��ن 16 عام��ا، وتتن��وع  يف جم��الت املحا�س��بة والتدقي��ق 
وال�س��تثمار وهيكل��ة ال�سفق��ات واملراقب��ة والتحلي��ل امل��ايل، بالإ�ساف��ة اإىل علق��ات امل�س��تثمرين. 
ي�س��غل �ساب��ات ع�سوي��ة جمال���س اإدارة عدي��د م��ن ال�س��ركات اخلا�س��ة وعام��ة يف فل�س��طني ومنه��ا؛ 
نائب رئي���س جمل���س اإدارة بور�سة فل�س��طني، ورئي���س جمل���س اإدارة ل�سركة بال لي�س. قبل ان�سمامه 
اإىل �س��ركة �س��راج، عم��ل �ساب��ات مدي��را للتدقي��ق يف �س��ركة ايرن�س��ت ويون��غ، حيث كان م�س��وؤول عن 
اإدارة ح�س��ابات العديد من ال�س��ركات املدرجة يف بور�سة فل�س��طني ومنها: �س��ركة فل�س��طني للتنمية 
وال�ستثمار )باديكو(، و�سندوق ال�ستثمار الفل�سطيني)PIF(، وبنك الإ�سكان للتجارة والتمويل.
يحم��ل �ساب��ات �س��هادة ماج�س��تري يف اإدارة الأعم��ال والعل��وم املالي��ة وامل�سرفي��ة بدرج��ة امتي��از م��ن 
جامعة ليفربول من اململكة املتحدة، و�س��هادة بكالوريو���س يف املحا�س��بة تخ�س�س اإدارة اأعمال من 
 )CPA( جامعة بريزيت يف فل�سطني. اإىل جانب ذلك، يحمل �سابات �سهادة حما�سب عام معتمد
م��ن الولي��ات املتح��دة الأمريكي��ة، و�س��هادة مدق��ق داخل��ي معتم��د )CIA( م��ن موؤ�س�س��ة املدقق��ني 
الداخليني )IIA(. كما ي�س��غل �سابات ع�سوية املوؤ�س�س��ة الأمريكية للمحا�س��بني العامني املعتمدين 

)AICPA( وموؤ�س�س��ة املدقق��ني الداخلي��ني.     

دينا منيب المصري 
عضوا

ال�س��يدة دين��ا مني��ب امل�س��ري ه��ي ع�س��و جمل���س اإدارة للعدي��د م��ن �س��ركات القط��اع اخلا���س والعام 
املعروف��ة يف فل�س��طني. ومعروف��ة عل��ى ال�سعي��د املحل��ي بن�س��اطها يف دع��م املج��الت اخلريي��ة 
واملب��ادرات الت��ي تع��زز التنمي��ة الثقافي��ة ومتك��ني الفل�س��طينيني م��ن خ��لل موؤ�س�س��ة مني��ب ر�س��يد 

امل�س��ري للتنمي��ة.
نيوي��ورك  مدين��ة  يف   Manufacturers Hanover بن��ك  يف  الت�س��عينات  يف  امل�س��ري  عمل��ت 
يف الولي��ات املتح��دة الأمريكي��ة مل��دة 3 �س��نوات، ث��م انتقل��ت اإىل بريطاني��ا لإدارة مكت��ب العائل��ة 
هن��اك. يف الع��ام 1995 انتقل��ت امل�س��ري اإىل فل�س��طني حي��ث �س��اركت عائلته��ا يف اإن�س��اء العديد من 
ال�س��ركات يف خمتل��ف القطاع��ات والت��ي �س��ملت �س��ركات ال�س��لع ال�س��تهلكية، وامل�س��روبات، والبناء 

بالإ�ساف��ة اإىل �س��ركات جت��ارة ال�س��يارات. 
حتمل امل�سري �س��هادة املاج�س��تري يف الدرا�س��ات البيئية بالإ�سافة اإىل �س��هادة ماج�س��تري يف العلوم 

املالية وامل�سرفية من جامعة جورج وا�سنطن يف الوليات املتحدة الأمريكية. 

نبذة عن أعضاء مجلس اإلدارة   نبذة عن أعضاء مجلس اإلدارة   
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معن ملحم
عضوا  

ال�س��يد مع��ن ملح��م ه��و املدي��ر الع��ام ل�س��ركة الت�س��الت الفل�س��طينية "Paltel"؛ رائ��دة قط��اع 
الت�سالت وتكنولوجيا املعلومات يف فل�سطني واملزود الرئي�سي خلدمات النت فائقة ال�سرعة والهاتف 
الثاب��ت وترا�س��ل املعطي��ات وغريه��ا م��ن اخلدم��ات امل�ساف��ة، والت��ي تاأ�س�س��ت ع��ام 1997 ك�س��ركة 

م�س��اهمة عام��ة�.
�س��غل ال�س��يد ملح��م من�س��ب املدي��ر الع��ام ل�س��ركة الت�س��الت الفل�س��طينية يف �س��هر ت�س��رين الأول للعام 

2014، وذل��ك للم�س��اهمة يف حت�س��ني وتطوي��ر اأداء ال�س��ركة يف خمتل��ف جم��الت عمله��ا.

ومن��ذ تعين��ه حر���س ملح��م عل��ى حتقي��ق ه��ذا اله��دف م��ن خ��لل تعزيز جتربة امل�س��رتكني واإط��لق عدد 
م��ن املب��ادرات املمي��زة كان اأهمه��ا اإط��لق باق��ات "ن��ت ف��ون" والت��ي تعت��رب نظام جديد وغ��ري ماألوف يف 
تق��دمي اخلدم��ات للم�س��رتكني ع��رب باق��ات جتم��ع خدم��ات الت�س��الت ب�س��عر �س��امل لكاف��ة املزاي��ا وبدل 
ال�س��رتاكات ال�س��هرية، بالإ�ساف��ة اإىل اإط��لق �س��رعات خ��ط ن��ت فائق��ة تق��دم لأول م��رة للمن��زل 

الفل�س��طيني.
وعم��ل ملح��م خ��لل الأع��وام املا�سي��ة عل��ى ال�س��تثمار بال�س��بكة وتو�س��يعها م��ن خ��لل ا�س��تخدام اأك��رث 
التقنيات تطورًا لتزويد امل�سرتكني بخدمات ات�سالت بجودة عالية، بالإ�سافة اإىل تو�سيع �سبكة الألياف 
ال�سوئي��ة املنزلي��ة يف ع��دد م��ن امل��دن، ويف ع��ام 2017 ق��ام بخطوة ا�س��تثمارية تع��د الأوىل من نوعها يف 
فل�سطني وهي اإن�ساء مراكز بيانات يف كل من مدينة البرية ونابل�س والتي مت جتهيزها وفق اأعلى معايري 
مراكز البيانات العاملية لتقدمي خدمات نوعية لقطاع الأعمال الفل�سطيني، وجنح ملحم باإحداث ثورة 
تكنولوجي��ة يف ع��امل التطبيق��ات م��ن خ��لل اإط��لق جمموع��ة م��ن التطبيق��ات املمي��زة الت��ي ت�س��ّهل حياة 

.PaltelNetGuard امل�س��رتكني وطريقة توا�سلهم وا�س��تخدامهم للإنرتنت كان اأهمها تطبيق
قب��ل ان�سمام��ه للعم��ل يف"Paltel" �س��غل ملح��م من�س��ب مدي��ر ع��ام �س��ركة الت�س��الت اخللوي��ة 
ج��وال، ال�س��ركة اخللوي��ة الرائ��دة يف فل�س��طني، وعل��ى م��دار اأربعة اأع��وام، عمل ملحم عل��ى قيادة فريقه 
لتنفي��ذ خط��ة اإ�س��رتاتيجية �س��املة حقق��ت اأعل��ى م�س��تويات م��ن ج��ودة اخلدم��ة ور�س��ا امل�س��رتكني، وتلك 
اخلط��ة مّكن��ت ج��وال م��ن املحافظ��ة عل��ى ح�سته��ا يف ال�س��وق، بالرغ��م م��ن دخ��ول مناف���س اإىل �س��وق 

م�س��غلي الهوات��ف اخللوي��ة يف فل�س��طني يف ت�س��رين الث��اين 2009.
كان��ت بداي��ة م�س��ريته املهني��ة يف �س��ركة ج��وال من��ذ 16 عام��ًا، وتكلل��ت تل��ك امل�س��رية بالت�سمي��م والعم��ل 
اجلاد بتوليه اأعلى املنا�سب الإدارية كمديرًا لإدارة املبيعات والت�سويق، وذلك قبل توليه ملن�سب مدير 

عام ال�سركة يف العام 2010.
ملح��م حالي��ًا ه��و ع�س��و يف اللجن��ة التنفيذي��ة ملجموع��ة الت�س��الت الفل�س��طينية، وع�س��و جمل���س اإدارة 
جمعي��ة جمموع��ة الت�س��الت، والبن��ك الوطن��ي، و�س��ركة مطاح��ن القم��ح الذهب��ي. ول�س��غفه الكب��ري 
بالريا�س��ة  فق��د تراأ���س ملح��م "الحت��اد الفل�س��طيني للريا�سة للجميع " منذ الع��ام 2013 ولغاية مطلع 

الع��ام 2017.
وعلى ال�سعيد الأكادميي، يحمل ملحم �س��هادة البكالوريو���س يف املحا�س��بة واملالية، ودرجة املاج�س��تري 
يف اإدارة الأعمال، وخلل م�سريته املهنية �سارك يف العديد من املوؤمترات الدولية والربامج التدريبية 

املتقدمة.

نبذة عن أعضاء مجلس اإلدارة   نبذة عن أعضاء مجلس اإلدارة   

عصام سلفيتي
عضوا  

ي�س��غل ال�س��يد ع�س��ام �س��لفيتي من�س��ب رئي���س جمل���س اإدارة "بن��ك الحت��اد" من��ذ ع��ام 1997، 
وق��د ا�س��تطاع اأن يق��ّدم خل�س��ة خربات��ه املمت��دة عل��ى م��دار 48 عام��ًا يف القطاع��ني القت�س��ادي 
وامل�سريف للم�س��اهمة يف اإثراء اإ�س��رتاتيجية البنك وخططه للنمو والتطّور، علمًا اأنه كان قد �س��غل 

من�س��ب مدي��ر ع��ام البن��ك ما ب��ني عام��ي 1989 و2008.
يف ع��ام 2006، ق��ام بتاأ�سي���س �س��ركة فرعي��ة تابع��ة ومملوك��ة كامل��ة لبن��ك الحت��اد با�س��م "الحتاد 
للو�س��اطة". اإىل جان��ب ذل��ك يت��وىّل ال�س��يد �س��لفيتي حالي��ًا رئا�س��ة جمل���س اإدارة �س��ركة الفن��ادق 
وال�س��ياحة الأردني��ة، وه��و ع�س��و يف جمل���س اإدارة كل م��ن موؤ�س�س��ة املل��ك احل�س��ني، و�س��ركة زارا 
لل�س��تثمارات، وموؤ�س�س��ة التعلي��م لأج��ل التوظي��ف الأردني��ة حي��ث ي�س��ارك اأي�سا يف ع�سوية جمل���س 
الأمناء للموؤ�س�س��ة، ومل يغفل �س��لفيتي عن اهتمامه باجلانب التعليمي فهو ع�سو يف جمال���س اإدارة 

مدر�س��ة البكالوري��ا ومدر�س��ة اليوبيل.
وكان ق��د �س��غل يف ال�س��ابق منا�س��ب ع��دة اأبرزه��ا ع�سوي��ة جمل�س��ي اإدارة جمل���س التعلي��م الع��ايل 
التابع لوزارة التعليم العايل والبحث العلمي، و�سركة �سلفيتي واأولده لل�سرافة يف عّمان وبريوت، 
و�س��ركة الحتاد لتطوير الأرا�سي، و�س��ركة م�سانع الحتاد لإنتاج التبغ وال�س��جائر، وجمعية رجال 
الأعم��ال الأردني��ني، ون��ادي الأعم��ال الأردين ال�سوي�س��ري، واجلمعي��ة الأردني��ة الربيطاني��ة، ومعهد 
البح��ر الأحم��ر للفن��ون ال�س��ينمائية، اإ�ساف��ة اإىل من�سب نائ��ب مدير عام املوؤ�س�س��ة املالية العربية، 
كم��ا كان ي�س��غل من�س��ب نائ��ب رئي���س جمل���س اإدارة �س��ركة الحت��اد ال�س��ياحية التكاملي��ة، وق��د كان 

ع�س��و يف جمال���س اأمن��اء اجلامعة الأردنية.
ول��د ال�س��يد �س��لفيتي يف فل�س��طني يف مدين��ة ياف��ا ع��ام 1944. وق��د ح�س��ل على درجة البكالوريو���س 
يف القت�س��اد م��ن اجلامع��ة الأمريكي��ة يف بريوت عام 1967. ويعترب �س��لفيتي �س��خ�سية اقت�سادية 
مرجعي��ة يف ال�س��وق الأردين، ول��ه العدي��د م��ن الإجن��ازات الداعم��ة للقت�س��اد الأردين ب�س��كل ع��ام 
وللقطاع امل�سريف ب�سكل خا�س. هذا ومل يغفل عن دوره يف دعم املجتمع و�سرورة تقدميه لر�سالة 
�س��امية ترن��و للنهو���س ب��ه، ف�س��ارك يف فعالي��ات خمتلف��ة داعم��ة للتعلي��م والثقاف��ة يف اململك��ة، وم��ن 

ذلك توّليه لرئا�س��ة جمل���س اإدارة مهرجانات الأردن الذي اأقيم عام 2010.
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كمال أبو خديجة
عضوا ممثال عن صغار المساهمين 

ي�س��غل ال�س��يد كم��ال اب��و خديج��ة حالي��ًا من�س��ب مدي��ر ع��ام �س��ركة را�س��ل اك�سربي�س/فيديك���س وه��و 
�س��ريك رئي�س��ي فيه��ا، ويزخ��ر تاريخ��ه العمل��ي برتوؤ�س��ه لعدي��د م��ن املنا�س��ب يف �س��ركات فل�س��طينية 
رائدة، اإذ عمل اأبو خديجة كنائب رئي���س تنفيذي وكمدير مايل ملجموعة الت�سالت الفل�س��طينية .
كم��ا و�س��غل اأب��و خديج��ة من�س��ب املدي��ر امل��ايل ل��كل م��ن �س��ركة التوري��دات الطبي��ة و�س��ركة يونيب��ال 
و�سركة امل�سروبات الوطنية-كوكا كول. وخلل عمله مع هذه ال�سركات، قاد اأبو خديجة العديد من 

عملي��ات اإع��ادة الهيكل��ة وال�س��راء والبيع والندماج الهام��ة التي حدثت فرتة عمله.
خ��دم اأب��و خديج��ة كع�س��و جمل���س اإدارة يف عدي��د م��ن ال�س��ركات الفل�س��طينية مث��ل بريك��و، وبواب��ة 

اأريح��ا، وفيتي��ل وغريه��ا. بالإ�ساف��ة اإىل ع�سويت��ه يف جمال���س اإدارة بع���س املوؤ�س�س��ات الأهلي��ة.
يحمل اأبو خديجة �س��هادة املاج�س��تري يف اإدارة الأعمال من جامعة كيلوغ الأمريكية التابعة جلامعة 

نورثو�سترين بولية �سيكاغو يف الوليات املتحدة الأمريكية.

د. غريس خوري
عضوا مستقال

الدكت��ورة غري���س اخل��وري عمي��د كلي��ة الأعم��ال والقت�ساد�س��ابقًا واأ�س��تاذ م�س��ارك يف الإدارة 
�س��غلت من�س��ب مدي��ر برنام��ج املاج�س��تري يف اإدارة الأعم��ال يف جامع��ة بريزي��ت يف فل�س��طني مل��دة 
�س��ت �س��نوات ورئي�س��ة دائ��رة اإدارة الأعم��ال وبرنام��ج العل��وم املالي��ة وامل�سرفي��ة. لديه��ا اأك��رث م��ن 
�س��بعة وع�س��رين عاما من اخلربة كاأ�س��تاذة جامعية وباحثة.  �س��غلت منا�سب اإدارية وعملت مديرة 
للت�س��ويق يف �س��ركات عائلي��ة وم�ست�س��ارة ومدرب��ة للعدي��د م��ن املنظم��ات اخلا�س��ة والعام��ة. حا�سل��ة 
عل��ى ماج�س��تري يف اإدارة الأعم��ال م��ن جامع��ة �س��وفولك، الولي��ات املتح��دة الأمريكي��ة، ودكت��وراه يف 
اإدارة امل��وارد الب�س��رية م��ن جامع��ة برادف��ورد، اململك��ة املتح��دة. �س��اركت كع�س��و يف جمل���س اجلامعة 
واملجل���س الأكادمي��ي وع��دد م��ن جل��ان اجلامع��ة واملجتم��ع. ح�سلت على �س��هادات يف اإدارة امل�س��اريع 
واإدارة علق��ات العم��لء. وق��د ن�س��رت ع��دد م��ن احلالت الدرا�س��ية الإدارية واملق��الت والبحوث يف 
العدي��د م��ن املج��لت الأكادميي��ة. �س��اركت اأي�سًا يف حتري��ر كتاب بعنوان حالة الرتقاء اإىل م�س��توى 
التح��دي الرقم��ي: درو���س م��ن �س��ركات البحر الأبي�س املتو�س��ط )2005(. و تاألي��ف كتاب "الإداري 
الفل�س��طيني: قيادة يف ظل ظروف التحدي"، جاور، اململكة املتحدة )2012(. و اأي�سا �س��اركت يف 
حتري��ر كت��اب بعن��وان "ح��الت اإداري��ة يف الإدارة وال�س��لوك التنظيم��ي يف ال�س��ياق العرب��ي"، اأي ج��ي 
اأي غلوب��ال الولي��ات املتح��دة )2014( وتاألي��ف ف�سل��ني يف الكت��اب. د. خ��وري تق��وم بتقيي��م بح��وث 
يف الإدارة للعدي��د م��ن املج��لت العلمي��ة الدولي��ة وه��ي ع�س��و هيئ��ة التحري��ر ملجل��ة املنظم��ة املتعلم��ة 

)اإميرالد(.

نبذة عن أعضاء مجلس اإلدارة   نبذة عن أعضاء مجلس اإلدارة   

عزيز عبد الجواد
عضوا مستقال

ي�س��غل ال�س��يد عزيز عبد اجلواد من�سب م�ست�س��ار جمل���س اإدارة �س��ركة التاأمني الوطنية منذ اأوائل 
الع��ام 2012 وه��و ع�س��و جمل���س اإدارة فيه��ا، كم��ا ويعمل رئي�س��ا ملجل���س اإدارة �س��ركة اأب��راج الوطنية 
من��ذ الع��ام 2014. ي�س��غل ال�س��يد عب��د اجل��واد اأي�سا ع�سوية جمل���س اإدارة لكل م��ن م�سرف ال�سفا 
وغرف��ة التج��ارة الدولي��ة ICC. يف الع��ام 2009 ا�س��تلم ال�س��يد عب��د اجل��واد من�س��ب الرئي���س 

التنفي��ذي ل�س��ركة التاأم��ني الوطني��ة مل��دة عام��ني، بع��د اأن كان مدي��را عام��ا لل�س��ركة مل��دة 15 عاما.
خ��ربة عب��د اجل��واد ممت��دة من��ذ الع��ام 1967، اإذ ب��دء م�س��واره املهن��ي يف �س��ركة الكوي��ت للتاأم��ني 
حي��ث تقل��د ع��دة منا�س��ب فيه��ا، كان اآخره��ا نائ��ب مدي��ر ع��ام ال�س��ركة. يف الع��ام 1994 اخت��ري 
ال�س��يد عب��د اجل��واد ممث��ل ل�س��وق فل�س��طني يف جمل���س اإدارة الحتاد الع��ام العربي للتاأمني وا�س��تمر 
بتمثي��ل �س��وق فل�س��طني هن��اك حت��ى الع��ام 2007. �س��غل عب��د اجل��واد ع�سوي��ة جمل���س الإدارة يف 
العديد من ال�س��ركات واملوؤ�س�س��ات ومن �سمنها: هيئة �س��وق راأ���س املال الفل�س��طينية، �س��ركة النخبة 
للخدم��ات وال�ست�س��ارات الطبي��ة، �س��ركة م�ست�س��فى جب��ل داوود، وال�سن��دوق الفل�س��طيني لتعوي���س 
م�ساب��ي ح��وادث الط��رق. كم��ا تراأ���س يف الع��ام 2008 جمل���س اإدارة الحت��اد الفل�س��طيني ل�س��ركات 

التاأم��ني. يحم��ل عب��د اجل��واد �س��هادة بكالوريو���س يف املحا�س��بة م��ن جامع��ة القاهرة. 

نمر عبد الواحد
عضوا

ي�س��غل ال�س��يد من��ر عب��د الواح��د حالي��ا من�س��ب الرئي���س امل��ايل ل�س��ركة بيت��ي لل�س��تثمار العق��اري - 
ال�س��ركة املط��ورة ملدين��ة رواب��ي الفل�س��طينية - عمل��ه لأك��رث م��ن ثلث��ة ع�س��ر عام��ًا يف جم��ال الإدارة 
املالي��ة والتدقي��ق اأك�س��به خ��ربًة كب��رية يف التحليل املايل واإدارة املخاط��ر، وو�سع املوازنات واخلطط 
املالية، حما�سبة البنوك، اإ�سافًة اإىل كفاءة يف تقييم الأهداف املالية وخطط الأعمال على املديني 

الق�س��ري والطويل.
�سابقًا للتحاقه ب�سركة بيتي، عمل ال�سيد عبد الواحد على مدى �سبع �سنوات يف تدقيق احل�سابات 
حي��ث �س��غل من�س��ب مدي��ر تدقي��ق يف �س��ركة اأرن�س��ت ويون��غ العاملي��ة، اإ�ساف��ة اإىل م��ا ذك��ر ه��و ع�س��و 
جمل�س اإدارة يف عدد من ال�سركات الفل�سطينية جزء منها مدرج يف �سوق فل�سطني للأوراق املالية.
ال�س��يد عبد الواحد حا�سل على درجة املاج�س��تري يف اإدارة الأعمال، وعلى �س��هادة مدقق ح�س��ابات 
قانوين من الوليات الأمريكية املتحدة )CPA(، كما اأنه ع�سو يف اجلمعية الأمريكية للمحا�س��بني 

القانونيني.
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املمنوحة  وال�سلحيات  املهام  جميع  الإدارة  جمل�س  رئي�س  ميار�س 
النقد  �سلطة  وتعليمات  فل�سطني  يف  النافذة  القوانني  مبوجب  له 
من  اإليه  املفو�سة  وال�سلحيات  املهام  مبمار�سة  ويقوم  الفل�سطينية 
املجل�س، ويراعى يف من�سب رئي�س املجل�س الف�سل بني من�سبي رئي�س 

املجل�س واملدير العام.

يقوم رئي�س جمل�س الإدارة بالأدوار الرئي�صية التالية:

ير�سمها 	  التي  وال�سيا�سة  البنك  اأعمال  �سري  ومتابعة  الإ�سراف 
تقييم  مبتابعة  ويقوم  وغاياته،  البنك  اأهداف  لتحقيق  املجل�س 
والأهداف  واخلطط  لل�سرتاتيجيات  وفقًا  للبنك  العام  الأداء 

وال�سيا�سات واملوازنات املعتمدة من جمل�س الإدارة.

يلتزم البنك بتو�سيات جلنة املكافات واحلوافز بخ�سو�س بدل نفقات ح�سور اع�ساء جمل�س الدارة على تلك التو�سيات مع العلم باأنه يتم حتديد 
مبلغ بدل نفقات احل�سور كالتايل:

دولر بدل ع�سوية جمل�س الدارة موزعة على جل�سات جمل�س الدارة الر�سمية للمجل�س، با�ستثناء ال�سيد رئي�س 	   20,000 مت حتديد مبلغ 
جمل�س الدارة حيث مت حتديد مبلغ 30  الف دولر عن جميع اجلل�سات.

مت حتديد مبلغ 625 دولر عن كل جل�سة لجتماعات جلان املجل�س وبحد اق�سى  7,500 دولر لكل ع�سو من جميع اللجان با�ستثناء جلنة 	 
الت�سهيلت فاحلد الق�سى للأتعاب هو 10 الف دولر

تنطوي احلاكمية املوؤ�س�سية لدى البنك الوطني على اأبعاد تت�سف بالنزاهة والتعامل با�ستقامة واأمانة ومو�سوعية فيما يتعلق مبمار�سات املجل�س 
اإمكانية وجود  اأو  وت�سارب امل�سالح من خلل قيام كل ع�سو يف املجل�س وكل م�سوؤول رئي�سي يف البنك بالإف�ساح عن املعلومات املتعلقة بوجود 
ت�سارب بني م�ساحله وم�سالح البنك، بذل كافة اجلهود اللزمة التي ت�سمن عدم ت�سارب امل�سالح ال�سخ�سية مع م�سالح البنك لأع�ساء جمل�س 
الإدارة وامل�سوؤولني الرئي�سيني يف البنك، كما يجب على كل ع�سو يف املجل�س وكل م�سوؤول رئي�سي الإف�ساح عن ذمته املالية وم�ساحله ال�سخ�سية 

ب�سكل مبا�سر اأو غري مبا�سر.

كما مل ي�سهد عام 2018 اي حالة امتناع عن الت�سويت ناجتة عن ت�سارب امل�سالح، ومل يتم انفاذ اأي عقود او معاملت ت�سمل ت�سارب امل�سالح 
مبوجب قانون ال�سركات وقانون امل�سارف.

يقر جمل�س اإدارة البنك الوطني باأنه ل توجد اأي اأمور جوهرية قد توؤثر على ا�ستمرارية عمل امل�سرف، كما ويوؤكد ويقر �سحة الأمور التالية:

�سحة ودقة واكتمال املعلومات والبيانات املالية الواردة يف التقرير ال�سنوي.	 

وجود نظام رقابة فعال يف امل�سرف واأنظمة �سبط ورقابة داخلية على الإبلغ املايل يف البنك ويوؤكد على املحافظة على هذه الأنظمة.	 

وجود اإطار عمل م�ستخدم لتقييم فاعلية اأنظمة ال�سبط والرقابة الداخلية يف امل�سرف.	 

كما ومت اتخاذ كافة القرارات خلل العام 2018 بالت�سويت عليها بالإجماع من قبل جمل�س اإدارة البنك.

دور رئيس مجلس اإلدارة 

اجتماعات مجلس اإلدارة

سياسة البنك لتحديد حضور جلسات مجلس االدارة واالعضاء

ممارسات مجلس اإلدارة وتضارب المصالح

اإلقرارات التي تم اتخاذها خالل العام 2018

احلفاظ على علقة بناءة ما بني اإدارة البنك واأع�ساء جمل�س 	 
النقد  على  ت�سجع  موؤ�س�سية  ثقافة  ترويج  يف  وي�ساهم  الإدارة، 
البناء ووجهات النظر املختلفة ومناق�ستها يف اإطار عملية �سنع 

القرار.

التاأكد من توفر معايري احلكومة لدى امل�سرف و�سمان اتخاذ 	 
و�سمان  تعزيز  على  والعمل  �سليمة،  لأ�س�س  ا�ستنادًا  قرارات 
التعبري عن الآراء ووجهات النظر املختلفة ومناق�ستها يف اإطار 

عملية اتخاذ القرار.

املعلومات 	  على  وامل�ساهمني  املجل�س  اأع�ساء  ح�سول  من  يتاأكد 
الكافية يف الوقت املنا�سب.

مت عقد �ستة اجتماعات ملجل�س الإدارة خلل العام 2018 كما يف التفا�سيل الواردة اأدناه:

ن�شبة■احل�شورعدد■مرات■احل�شوراملن�شبالأع�شاء
100%6رئي�س املجل�سال�سيد طلل نا�سر الدين

83%5نائب رئي�س املجل�سال�سيد عمر امل�سري

67%4ع�سوا * ال�سيد عبد اهلل �سابات 

100%6ع�سوا ال�سيدة دينا امل�سري

100%6ع�سوا ال�سيد �سلمة خليل

100%6ع�سوا ال�سيد كمال اأبو خديجة

83%5ع�سوا ال�سيد معن ملحم

100%6ع�سوا ال�سيد منر عبد الواحد

67%4ع�سوا ال�سيد ع�سام �سلفيتي

67%4ع�سوا الدكتورة غري�س خوري

100%6ع�سوا ال�سيد عزيز عبد اجلواد

33%2ع�سوا * ال�سيد �سمري زريق 

* حل ال�سيد عبداهلل �سابات مكان ال�سيد �سمري زريق كممثل عن �سركة م�سار العاملية لل�ستثمار.
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اللجان المنبثقة عن مجلس االدارة

لجنة التدقيق والمخاطر     

السيد عزيز عبد الجواد - رئيسً 	 
السيد نمر عبد الواحد -  عضوا  	 
السيد معن ملحم - عضوا	 

لجنة التسهيالت  

السيد طالل ناصر الدين -  رئيسً	 
السيد عبد اهلل صابات -  عضوًا	 
السيدة دينا المصري -  عضوًا	 
السيد كمال أبو خديجة -  عضوًا	 

لجنة االستثمار  

السيد عمر المصري -  رئيسً	 
السيد طالل ناصر الدين -  عضوًا	 
السيد سالمة خليل -  عضوًا	 
السيد عبد اهلل صابات - عضوًا	 
السيد عصام سلفيتي- عضوا	 

لجنة الترشيح والمكافئات 
والحوكمة  

الدكتورة غريس خوري - رئيسً 	 
السيد طالل ناصر الدين -  عضوًا	 
السيد عمر المصري -  عضوًا	 
السيد عبد اهلل صابات  -  عضوًا	 
السيد عزيز عبد الجواد- عضوًا	 

لجنة تكنولوجيا المعلومات
   Digitization Committe

السيد عمر المصري - رئيسً 	 
السيد معن ملحم -  عضوًا 	 
السيد عصام السلفيتي - عضوًا	 

اللجان التنفيذية

1. لجنة التسهيالت
تتاأل��ف جلن��ة الت�س��هيلت م��ن اأربع��ة اأع�س��اء م��ن جمل���س الإدارة، 
وتكون ذات مهام و�سلحيات حمددة ومكتوبة معتمدة من قبل جمل�س 
الإدارة. ويرتت��ب عل��ى جلن��ة الت�س��هيلت امله��ام وال�سلحي��ات التالي��ة:

درا�س��ة ملف��ات الت�س��هيلت واإق��رار من��ح الت�س��هيلت الت��ي تتجاوز 750 
اأمريك��ي.   األ��ف دولر 

اإط��لع جمل���س الإدارة ب�س��كل واٍف ودوري عل��ى و�س��ع املحفظ��ة . 1
الئتماني��ة للبن��ك م��ن حي��ث حجمه��ا والتط��ورات النا�س��ئة عليه��ا 
والت�س��هيلت امل�سنف��ة واملخ�س�س��ات املع��دة ملواجهة اأية خ�س��ائر 
وجه��ود املتابع��ة والتح�سي��ل. ويفرت���س باللجن��ة اإع��لم جمل���س 
الإدارة ب�س��كل ف��وري ب��اأي تغ��ريات جوهري��ة تط��راأ عل��ى و�س��ع 

املحفظ��ة الئتماني��ة للبن��ك.
الت�س��هيلت . 2 و�س��روط من��ح  للبن��ك  ال�سيا�س��ة الئتماني��ة  و�س��ع 

جلن��ة  �سلحي��ات  وح��دود  الئتماني��ة  وال�س��قوف  وال�سمان��ات 
الت�س��هيلت يف الإدارة العام��ة وجل��ان الت�س��هيلت يف الف��روع، 
وق��رارات  النق��د  �س��لطة  وتعليم��ات  القوان��ني  م��ع  يتواف��ق  مب��ا 
وتو�سي��ات جلن��ة اإدارة املخاط��ر واملعاي��ري البنكي��ة وعر�سه��ا عل��ى 
جمل���س الإدارة للم�سادق��ة، كم��ا ترتت��ب عل��ى اللجن��ة م�س��وؤولية 
مراجع��ة ال�سيا�س��ات الئتماني��ة دوري��ًا وحتديثه��ا مب��ا يتنا�س��ب مع 
التط��ورات يف البيئ��ة القت�سادية وال�سيا�س��ية والبنكية والتغريات 

البن��ك. و�س��ع  يف 
اإق��رار اخلط��ط الت�س��ويقية املع��دة م��ن الإدارة التنفيذي��ة ملن��ح . 3

الت�س��هيلت الئتماني��ة بكاف��ة اأ�س��كالها.
بال�سيا�س��ات الئتماني��ة . 4 التنفيذي��ة  الإدارة  الت��زام  التاأك��د م��ن 

وبال�سلحي��ات الت��ي يحدده��ا جمل���س الإدارة.
درا�س��ة طلب��ات من��ح و/اأو جتدي��د الت�س��هيلت والتموي��ل املرفوع��ة . 5

الق��رار  واتخ��اذ  التنفيذي��ة  الإدارة  يف  الت�س��هيلت  جلن��ة  م��ن 
املنا�س��ب ب�س��اأنها وف��ق ال�سلحي��ات وال�س��قوف املناط��ة باللجن��ة، 
ورف��ع التو�سي��ات عل��ى طلب��ات الت�س��هيلت ذات املبال��غ الت��ي تزيد 
ع��ن �سلحي��ات اللجن��ة م�س��فوعة بالتن�س��يبات اللزم��ة ملجل���س 

اإدارة البن��ك.
درا�س��ة و�س��ع الدي��ون املتع��رثة القائم��ة وو�س��ع اخلط��ط اللزم��ة . 6

للعم��ل عل��ى تخفي�سه��ا والتاأك��د م��ن م��دى كفاي��ة املخ�س�س��ات 
مقابله��ا وفق��ًا لتعليم��ات �س��لطة النق��د اإ�ساف��ة لتق��دمي التو�سي��ات 

املتعلق��ة باإع��دام ه��ذه الدي��ون.

دورية اجتماع اللجنة: اأ�صبوعي 

2. لجنة االستثمار
تتاأل��ف جلن��ة ال�س��تثمار م��ن خم�س��ة اأع�س��اء من الإدارة ول��ه اأن يعززها 
باأع�س��اء م��ن الإدارة التنفيذي��ة والأق�س��ام املعني��ة عل��ى اأن تك��ون اأغلبية 
اأع�سائه��ا م��ن جمل���س الإدارة، وتك��ون ذات مه��ام و�سلحي��ات حم��ددة 
ومكتوبة معتمدة من قبل جمل�س الإدارة. ويرتتب على جلنة ال�ستثمار 

املهام وال�سلحيات التالية:
بو�س��ع . 1 املتعلق��ة  والدرا�س��ات  التقاري��ر  جمي��ع  عل��ى  الإط��لع 

واأو�س��اع  البن��ك احلالي��ة  وا�س��تثمارات  التوظيف��ات اخلارجي��ة 
الأ�س��واق املالي��ة املحلي��ة والدولي��ة وجمي��ع البيان��ات الت��ي متك��ن 

اللجن��ة م��ن اأداء مهامه��ا بكف��اءة ومهني��ة.
اإط��لع جمل���س الإدارة وب�س��كل دوري عل��ى و�س��ع حماف��ظ البن��ك . 2

ال�س��تثمارية، واإطلع��ه دون تاأخ��ري ب��اأي تغ��ريات جوهري��ة تط��راأ 
عل��ى و�سع هذه ال�س��تثمارات.

و�س��ع ال�سيا�س��ة ال�س��تثمارية للبن��ك ومراجعته��ا وحتديثه��ا دوري��ًا . 3
والتاأك��د م��ن توافقه��ا م��ع القوان��ني والتعليم��ات ال�س��ارية واملعاي��ري 
عليه��ا،  للم�سادق��ة  الإدارة  جمل���س  عل��ى  وعر�سه��ا  البنكي��ة، 
عل��ى اأن حت��دد ال�سيا�س��ة ب�س��كل وا�س��ح اآلي��ة اتخ��اذ الق��رارات 
ال�س��تثمارية و�س��قوف ال�سلحيات و�س��قوف املراكز املختلفة مبا 

يتواف��ق م��ع تو�سي��ات وق��رارات جلن��ة اإدارة املخاط��ر.
املختلف��ة . 4 املالي��ة  الأوراق  وامت��لك  ال�س��تثمار  عل��ى  املوافق��ة 

وفق��ًا لل�سلحي��ات املح��ددة للجن��ة م��ن قب��ل جمل���س الإدارة ورفع 
التو�سي��ات ملجل���س الإدارة ح��ول الق��رارات ال�س��تثمارية الت��ي 

تتج��اوز �سلحي��ة اللجن��ة.
الق��رارات . 5 بتنفي��ذ  التنفيذي��ة  الإدارة  الت��زام  م��ن  التاأك��د 

اللجن��ة. م��ن  املح��ددة  وال�سلحي��ات  وبال�س��قوف  ال�س��تثمارية 

دورية الجتماع : ب�صكل ربعي 

3. لجنة تكنولوجيا المعلومات   
Digitization Committe

تتك��ون اللجن��ة م��ن ث��لث اأع�س��اء وتق��وم اللجن��ة مبراجع��ة اخلط��ة 
ب�س��كل  ومراجعته��ا   Digitization Strategy للبن��ك  التكنولوجي��ة 
�س��نوي وال�س��راف عل��ى تطبيقه��ا م��ن قب��ل الإدارة التنفيذي��ة وتق��وم 
اللجن��ة بالط��لع عل��ى كاف��ة الأم��ور الت��ي م��ن �س��انها حتدي��د التوجهات 
ال�س��رتاتيجية واجلوان��ب التكنولوجي��ة للبن��ك به��دف و�س��ع البن��ك 
مب�سايف البنوك العاملية املتطورة تكنالوجيا و�سمن اأف�سل املمار�سات 

والتقني��ات امل�س��تخدمة لو�س��ول له��ذه الغاي��ة. 

دورية اجتماع اللجنة: اجتماع ب�صكل ربعي
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اللجان الرقابية

1. لجنة الترشيح والمكافات والحوكمة 
تتاأل��ف جلن��ة احلوكم��ة والرت�س��يح واملكاف��اآت يف البن��ك م��ن خم�س��ة 
اأع�س��اء، وتت��وىل ه��ذه اللجنة اجراءات تر�س��يح اأع�ساء جمل���س الإدارة، 
و�سيا�س��ات مكاف��اآت اأع�س��اء جمل���س الإدارة والتنفيذي��ني، وعملي��ات 
تقيي��م املجل���س وامل��دراء التنفيذي��ني، و�س��ع خط��ط الإح��لل الوظيف��ي، 
كم��ا تق��وم ه��ذه اللجن��ة بتحدي��د تعوي�س��ات اأع�س��اء جمل���س الإدارة مب��ا 
ي�س��مل الروات��ب واملكاف��اآت وغريه��ا، وتت��وىل ه��ذه اللجنة اأية م�س��وؤوليات 
تتعل��ق باأع�س��اء جمل���س الإدارة م��ن حي��ث التدري��ب امل�س��تمر والو�س��ول 
اإىل املعلومات والدعم الفني بالإ�سافة اىل ال�س��راف على تطبيق اطار 
�سيا�س��ة احلوكم��ة مب��ا يتوف��ق مع دليل احلوكمة والتعليم��ات ال�سادة عن 

�س��لطة النق��د الفل�س��طينية بالإ�ساف��ة اىل امله��ام التالي��ة : 
تت��وىل اللجن��ة م�س��وؤولية توف��ري معلوم��ات وملخ�س��ات ح��ول خلفي��ة بع�س 
املوا�سي��ع الهام��ة ع��ن البن��ك لأع�س��اء املجل���س عند الطل��ب، والتاأكد من 
اطلعه��م امل�س��تمر عل��ى اأح��دث املوا�سي��ع ذات العلقة بالعم��ل البنكي. 
وحتقيقًا لذلك يقوم البنك بت�س��جيع اأع�ساء جمل���س اإدارته على ح�سور 
الن��دوات واملنا�س��بات الت��ي تتي��ح له��م فر�س��ة اللق��اء م��ع املوؤ�س�س��ات 

وال�س��ركات املحلي��ة والعاملي��ة.
تو�س��ي اللجن��ة باملكاف��اآت )مب��ا يف ذل��ك الرات��ب ال�س��هري واملي��زات 
الأخ��رى( للمدي��ر الع��ام. كم��ا تق��وم اللجن��ة مبراجع��ة املكاف��اآت )مب��ا يف 

ذل��ك الروات��ب( املمنوح��ة لباق��ي اأع�س��اء الإدارة التنفيذي��ة.
تق��دمي التو�سي��ات للمجل���س ب�س��اأن م�س��توى ومكون��ات ومكاف��اأت وب��دلت 

رئي���س واأع�ساء جمل�س الإدارة. 
تت��وىل اللجن��ة، م�س��وؤولية التاأك��د م��ن ان �سيا�س��ة املكاف��اآت ل��دى البن��ك 
ت�سمن اأن تكون املكافاآت والرواتب كافية ل�س��تقطاب اأ�س��خا�س موؤهلني 
للعم��ل يف البن��ك والحتف��اظ به��م، ومب��ا يتما�س��ى مع املكاف��اآت والرواتب 

املمنوح��ة م��ن قب��ل البنوك املماثلة يف ال�س��وق. 
التاأك��د م��ن ان �سيا�س��ية املكاف��اآت واحلواف��ز تتواف��ق م��ع تعليم��ات �س��لطة 
النق��د والنظ��ام الداخل��ي للبن��ك الوطن��ي، بالإ�ساف��ة اىل اج��راء تقيي��م 

دوري لل�سيا�س��ة ل�سم��ان حتقي��ق اأهدافه��ا.
اع��داد املعاي��ري الت��ي يت��م اعتماده��ا م��ن املجل���س لل�س��روط واملوؤه��لت 
الواج��ب توفره��ا يف اأع�س��اء جمل���س الإدارة من حي��ث املهارات واخلربة 

واي��ة عوام��ل اأخرى تراها منا�س��بة 
تق��دمي التو�سي��ات للمجل���س ح��ول التغي��ريات الت��ي تعتق��د انه��ا مطلوب��ة 
بالن�س��بة لع��دد اأع�س��اء جمل���س الإدارة او اأي م��ن اللج��ان املنبثق��ة عنه��ا 
و�س��ع اخلط��ط املنا�س��بة ل�سم��ان اإح��لل رئي���س واأع�ساء جمل���س الإدارة 

وامل�سوؤولني الرئي�سيني وا�ستبدالهم يف احلالت الطارئة 
ال�سراف على �سيا�سة املوارد الب�سرية ب�سكل عام 

ال�س��راف عل��ى تطبي��ق اإط��ار �سيا�س��ة احلوكم��ة وذل��ك بالعم��ل م��ع 
التدقي��ق الإدارة وجلن��ة 

تزوي��د املجل���س بالتقاري��ر والتو�سي��ات بن��اءًا عل��ى النتائ��ج الت��ي مت 
التو�س��ل اليه��ا م��ن خ��لل القيام مبهامها مبا ي�س��مل تقييم مدى التزام 
البنك الوطني بدليل حوكمة امل�سارف ومقرتحات لتعديل الدليل حتى 

يتواف��ق مع املمار�س��ات الف�سلى 
تقييم اأداء جمل�س الإدارة ب�سكل م�ستمر

دورية اجتماع اللجنة: اجتماعني خالل العام 

2. لجنة التدقيق والمخاطر 
تتاأل��ف جلن��ة التدقي��ق واملخاط��ر م��ن ثلث��ة اأع�س��اء م��ن جمل���س اإدارة 
البنك الوطني ويتمتع جميع اأع�ساء اللجنة باملوؤهلت العلمية واخلربة 
العملي��ة يف جم��ال املحا�س��بة والإدارة املالي��ة، كم��ا تق��وم جلن��ة التدقي��ق 
باملهام والواجبات املن�سو�س عليها يف القوانني والت�سريعات وتعليمات 
اجله��ات الرقابي��ة بالإ�ساف��ة اإىل اأف�س��ل املمار�س��ات واإر�س��ادات جلن��ة 

ب��ازل وتتوىل اللجن��ة املهام التالية: 
تقوم اللجنة بتقدمي التو�سيات حول تر�سيح املدقق اخلارجي  ▪

وحتديد اأتعابه، وتقييم ا�ستقللية املدقق اخلارجي 
ومو�سوعيته ومراجعة خطة املدقق اخلارجي والتاأكد من 

احتوائها على كافة اأن�سطة البنك.
مراجعة القوائم املالية املرحلية وال�سنوية للبنك ومناق�ستها  ▪

مع الإدارة واملدقق اخلارجي بالإ�سافة للأحكام والتقديرات 
املتعلقة بالقوائم املالية.

الإ�سراف املبا�سر على دائرة التدقيق الداخلي والتاأكد من  ▪
توفر النزاهة واملو�سوعية يف عمل التدقيق الداخلي من 

حيث قدرة التدقيق الداخلي على تنفيذ مهامه بحرية كاملة 
وبعيدًا عن اأي حتيز من خلل:

تقدمي التو�سيات بخ�سو�س اختيار وتعيني واإنهاء خدمة     
مدير التدقيق الداخلي واملوازنة املخ�س�سة للتدقيق وحتديد 

رواتبه��م ومكافاآته��م وعلواته��م ال�س��نوية 
مراجعة واعتماد خطة التدقيق ال�سنوية وميثاق التدقيقب. 
و�سع اآلية وا�سحة مل�سائلة مدير وموظفي التدقيق الداخليج. 
متابع��ة م��دى ا�س��تجابة الإدارة لتو�سي��ات اللجن��ة والنتائ��ج د. 

الت��ي تتو�س��ل اإليه��ا
مراجع��ة التقاري��ر املع��دة من دائرة التدقي��ق الداخلي ومتابعة ه. 

ت�سوي��ب املخالف��ات والإ�س��راف على الت��زام البنك باملتطلبات 
القانونية والتنظيمية

التن�س��يق م��ع جلن��ة اإدارة املخاط��ر مب��ا بكفل بي��ان و�سع البنك  ▪
املايل واأدائه.

النق��د  ▪ �س��لطة  تقاري��ر  يف  ال��واردة  امللحظ��ات  مراجع��ة 
الفل�سطينية ومتابعة الإجراءات املتخذة والتاأكد من تنفيذها 

ورف��ع التو�سي��ات ب�س��اأنها ملجل���س الإدارة.
مراجع��ة التقاري��ر الت��ي يعده��ا مراق��ب المتث��ال يف البن��ك  ▪

ومتابعة التزامه بدليل اإجراءات العمل ومدى �سمول التقارير 
لكافة نواحي العمل وفق متطلبات �سلطة النقد ذات العلقة، 
وذل��ك به��دف الو�س��ول اإىل اأق�س��ى درج��ات المتث��ال للقوانني 

والتعليم��ات والأنظم��ة واملمار�س��ات امل�سرفية ال�س��ليمة.
حتر���س اللجن��ة عل��ى تطبي��ق نظ��ام يتي��ح للموظف��ني الإب��لغ  ▪

ب�سكل �سري عن خماوفهم ب�ساأن املخالفات املحتملة وبطريقة 
جتع��ل م��ن املمك��ن التحقي��ق يف ه��ذه املخالف��ات ب�س��كل م�س��تقل 
ومتابعته��ا دون تعر�سه��م للعق��اب م��ن روؤ�س��ائهم اأو املعامل��ة 
ال�س��يئة م��ن زملئه��م وتت��وىل جلن��ة التدقيق املتابع��ة والتحقق 
م��ن امللحظ��ات الت��ي ترده��ا مبوج��ب الآلي��ة املعتم��دة م��ن 

املجل���س.
قي��ام اللجن��ة ب�س��ورة منتظم��ة بتق��دمي تقاري��ر ع��ن اأعماله��ا  ▪

اإىل جمل���س الإدارة.

ومن مهام لجنة المخاطر 
يتعر���س  ق��د  الت��ي  املختلف��ة  املخاط��ر  اأن��واع  كاف��ة  واإدراك  حتدي��د 
له��ا البن��ك، مب��ا ي�س��مل خماط��ر الئتم��ان وخماط��ر ال�س��وق، خماط��ر 
اأ�س��عار الفوائ��د، واأ�س��عار ال�س��رف، واأ�س��عار ال�س��لع( وخماطر ال�س��يولة 
واملخاط��ر الت�س��غيلية وخماطر ع��دم المتثال وخماطر الدول وخماطر 
ال�سمعة واأية خماطر اأخرى( كذلك تتوىل اللجنة الإ�سراف على اإطار 

حوكم��ة البن��ك ومتار���س اللجن��ة امله��ام التالي��ة:
تق��وم اللجن��ة بالتاأك��د م��ن وج��ود بيئ��ة منا�س��بة لإدارة املخاطر  ▪

يف البن��ك بحي��ث ي�س��مل ذل��ك درا�س��ة م��دى ملئم��ة الهي��كل 
التنظيمي للبنك ووجود كادر موؤهل يعمل ب�س��كل م�س��تقل على 
اإدارة املخاطر الأ�سا�سية التي تواجه البنك، وفق نظام وا�سح 
لإدارة املخاط��ر، عل��ى اأن يوف��ر ه��ذا النظ��ام باحل��د الأدن��ى ما 

يلي:
توفر املراقبة امللئمة للمخاطر من قبل املجل�س والإدارة     

العليا.
حتديد وقيا�س و�سبط كافة املخاطر املرتبطة بالأن�سطة  ب. 

البنكية.
اإيج��اد ال�س��بل امللئم��ة لتخفي���س م�س��توى املخاط��ر واخل�س��ائر ج. 

التي قد تنجم عنها.
الحتفاظ براأ�س املال اللزم ملواجهتها.د. 

تقوم جلنة اإدارة املخاطر مبراجعة �سيا�س��ات وا�س��رتاتيجيات  ▪
قب��ل اعتماده��ا م��ن املجل���س.  البن��ك  ل��دى  اإدارة املخاط��ر 
وتق��ع عل��ى عات��ق اإدارة البن��ك التنفيذي��ه م�س��وؤولية تنفي��ذ هذه 
الإ�س��رتاتيجيات بالإ�ساف��ة اإىل تطوي��ر �سيا�س��ات واإج��راءات 

اإدارة خمتل��ف اأن��واع املخاط��ر.
يت��م اق��رتاح هي��كل دائ��رة املخاط��ر، وعملية تطويره��ا من قبل  ▪

الإدارة التنفيذي��ة للبن��ك بحي��ث تت��م مراجعت��ه م��ن قب��ل جلن��ة 
اإدارة املخاط��ر واعتماده من املجل���س.

تواك��ب جلن��ة اإدارة املخاط��ر التط��ورات ال�س��ريعة والتعقي��دات  ▪
املتزاي��دة الت��ي تط��راأ على اإدارة املخاطر داخ��ل البنك، وتقوم 

برفع تقارير دورية اإىل املجل���س حول تلك التطورات.
دورية اجتماع اللجنة: اجتماع كل �صهرين
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أحمد الحاج حسن
المدير العام

ي�س��غل ال�س��يد احم��د احل��اج ح�س��ن من�س��ب املدي��ر الع��ام للبن��ك الوطن��ي من��ذ اأواخ��ر الع��ام 2010، 
ق��اد البن��ك خ��لل ه��ذه الف��رتة اإىل اجن��ازات كب��رية كان م��ن اأبرزه��ا ت�سني��ف البن��ك كالبن��ك 
الأ�س��رع من��وا يف ال�س��رق الأو�س��ط للع��ام 2014، و�سن��ف �سم��ن اأك��رث 50 �س��خ�سية مالي��ة موؤث��رة 
يف ال�س��رق الأو�س��ط للع��ام 2016 ح�س��ب ت�سني��ف جمل��ة Global Finance الأمريكي��ة. اإىل 
جانب ذلك ي�س��غل احلاج ح�س��ن ع�سوية جمل���س اأمناء اجلامعة العربية الأمريكية، بالإ�سافة اإىل 

  .MEPS Palestine كون��ه ع�س��و جمل���س اإدارة �س��ركة
�س��غل احل��اج ح�س��ن العدي��د م��ن املنا�س��ب الهام��ة واحليوي��ة، فف��ي الع��ام 2009 عم��ل مدي��را عام��ا 
للإدارة العامة للأوراق املالية يف هيئة �سوق راأ�س املال الفل�سطينية، وتوىل قبل ذلك عدة منا�سب 

يف �سلطة النقد الفل�سطينية
 ومنه��ا: مدي��را لدائرت��ي ال�س��لمة الكلي��ة واإدارة الحتياط��ي. كان��ت بداي��ات م�س��واره العمل��ي يف 
اجلامع��ة الأمريكي��ة مبدين��ة جن��ني وال��ذي عم��ل فيه��ا حما�س��را للعل��وم املالي��ة واملحا�س��بة يف كلي��ة 

التجارة.
يحمل ال�س��يد احلاج ح�س��ن �س��هادة املاج�س��تري يف العلوم املالية واملحا�س��بة من جامعة برادفورد يف 
بريطاني��ا، كم��ا وح�س��ل عل��ى �س��هادة دبلوم عايل يف الأ�س��واق املالية من الأكادميي��ة العربية للعلوم 
املالية وامل�سرفية يف الأردن، بالإ�سافة �س��هادة بكالوريو���س يف اإدارة الأعمال من جامعة بريزيت. 

د. مروان مزهر
نائب المدير العام 

ي�س��غل الدكت��ور م��روان مزه��ر من�س��ب نائ��ب املدي��ر الع��ام للبن��ك الوطني من��ذ اأواخر الع��ام 2012، 
ويعت��رب م��ن ال��رواد املوؤ�س�س��ني للبن��ك من��ذ ن�س��اأته وبدايات��ه يف الع��ام 2006، بالإ�ساف��ة اإىل كون��ه 

حما�س��را لطلب��ة املاج�س��تري يف اإدارة الأعم��ال يف جامع��ة بريزيت.
�س��غل مزه��ر العدي��د م��ن املنا�س��ب داخ��ل اأروقة البنك، فتوىل من�سب م�س��اعد املدير العام لل�س��وؤون 
املالي��ة والإ�س��رتاتيجية يف بن��ك الرف��اه لتموي��ل امل�س��اريع ال�سغ��رية ع��ام 2011، بع��د اأن كان يعم��ل 
مدي��را لدائ��رة الرقاب��ة املالي��ة يف الع��ام 2006. يف الع��ام 2005، عم��ل مزه��ر مدققا للح�س��ابات يف 
�س��ركة KPMG. وب��داأ م�س��واره العمل��ي يف الإدارة الإقليمي��ة للبن��ك العرب��ي يف الع��ام 2002 لغاي��ة 

2005 حي��ث �س��غل هن��اك منا�س��ب عدي��دة.

 International جامع��ة  م��ن  الإ�س��رتاتيجية  الإدارة  يف  الدكت��وراه  �س��هادة  مزه��ر  يحم��ل 
Personnel Academy يف اأوكراني��ا، وحا�س��ل عل��ى �س��هادة املاج�س��تري يف اإدارة الأعم��ال م��ن 

جامع��ة بريزي��ت والت��ي اأنه��ى منه��ا اأي�س��ا درا�س��ته للبكالوريو���س يف املحا�س��بة. 

اإلدارة التنفيذية كما هي بتاريخ 2018/12/31 

عساف بليدي
مساعد المدير العام لتكنولوجيا المعلومات 

ي�س��غل ال�س��يد ع�س��اف بلي��دي من�س��ب م�س��اعد املدي��ر الع��ام لتكنولوجي��ا املعلوم��ات يف البن��ك 
الوطن��ي من��ذ الع��ام 2011، وه��و مدي��را لدائ��رة التكنولوجي��ا الرقمي��ة ولتطبي��ق م�س��روع املعاي��ري 
العاملي��ة لإع��داد البيان��ات املالي��ة IFRS 9 . يف الع��ام  2014 ت��وىل اإدارة تطبي��ق النظ��ام البنك��ي 

.2017 الع��ام  بداي��ة  يف  بنج��اح  اإطلق��ه  مت  وال��ذي   ،Temenos T24

 ب��داأ بلي��دي م�س��واره العمل��ي من��ذ تاأ�سي���س البن��ك من��ذ الع��ام 2005 بتولي��ه من�س��ب مدي��ر دائ��رة 
تكنولوجي��ا املعلوم��ات. يف الع��ام 1995 عم��ل بلي��دي م��ع البن��ك الأهل��ي الأردين يف فل�س��طني و�س��غل 
من�سب رئي�س ق�سم احلا�سب الآيل ملدة 10 اأعوام هناك. يحمل بليدي �سهادة البكالوريو�س يف علم 

احلا�س��ب الآيل من جامعة القد���س.

غسان الجيوسي
مساعد المدير العام للعمليات المصرفية

امل�سرفي��ة  العملي��ات  ل�س��وؤون  الع��ام  املدي��ر  م�س��اعد  غ�س��ان اجليو�س��ي من�س��ب  ال�س��يد  ي�س��غل 
والإج��راءات يف البن��ك الوطن��ي وكان ل��ه دورا اأ�سا�س��يا ورئي�س��يا بتاأ�سي���س البن��ك من��ذ انطلقت��ه 
ع��ام 2006. عم��ل �س��ابقا يف بن��ك القاه��رة عَم��ان مراقب��ا وم�س��ئول عن ع��ده دوائر واأق�س��ام بالفروع 

والعملي��ات امل�سرفي��ة وكان ل��ه دورا ب��ارزا باإن�س��اء وتاأ�سي���س الدائ��رة هن��اك.
يحمل اجليو�سي �سهادة بكالوريو�س يف العلوم املالية واملحا�سبة من جامعة اجلزائر يف اجلمهورية 

اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية.  

بهاء مصلح
مساعد المدير العام للتسهيالت

ي�س��غل ال�س��يد بهاء م�سلح من�سب م�س��اعد املدير العام للت�س��هيلت يف البنك الوطني، عمل �س��ابقا 
يف البن��ك الإ�س��لمي العرب��ي مدي��را لل�س��تثمار التمويل��ي مل��دة خم�س��ة اأع��وام، انتق��ل م�سل��ح بعده��ا 
اإىل البن��ك العق��اري امل�س��ري العرب��ي لي�س��غل من�س��ب املدي��ر التنفي��ذي للئتم��ان، وليلتح��ق بعده��ا 

بالبن��ك الوطن��ي ع��ام 2012 كمدي��ر ملجموع��ة اخلدم��ات امل�سرفي��ة.
يحمل م�سلح �س��هادة املاج�س��تري يف الإدارة املالية من الأكادميية العربية للعلوم املالية وامل�سرفية 

يف اململكة الأردنية الها�سمية. 
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لؤي حواش
مساعد المدير العام لمجموعة األفراد

ي�س��غل ال�س��يد لوؤي حوا���س من�سب م�س��اعد املدير العام ملجموعة الأفراد يف البنك الوطني، وعمل 
�س��ابقا كمدير فروع ملنطقة الو�س��ط واجلنوب يف البنك العربي ملدة ثماين �س��نوات. امتدت خربته 
امل�سرفي��ة يف البن��ك العرب��ي من��ذ الع��ام 1998 وحت��ى الع��ام 2016 حي��ث �س��غل ع��دة منا�س��ب 
هناك خلل هذه الفرتة، كان من �سمنها من�سب رئي���س دائرة الت�س��هيلت والتح�سيل - منطقة 
فل�س��طني، وم�س��رف دائ��رة الت�س��هيلت التجاري��ة. ويحم��ل حوا���س �س��هادة ماج�س��تري يف الدرا�س��ات 
الدولي��ة م��ن جامع��ة بريزي��ت، و�س��هادة بكالوريو���س يف القت�س��اد م��ن اجلامع��ة نف�س��ها بالإ�ساف��ة 
اإىل �س��هادة اإ�س��راف واإع��داد مدي��ر ف��رع مرخ�س CBM و�س��هادة مدرب معتمد م��ن البنك العربي 

الإدارة العام��ة - عم��ان. 

اإلدارة التنفيذية كما هي بتاريخ 2018/12/31 

سعيد شبانة
المدير التنفيذي لدائرة كبار العمالء 

ي�س��غل ال�س��يد �س��عيد �س��بانة من�س��ب املدي��ر التنفي��ذي لدائرة كب��ار العملء يف البن��ك الوطني برتبة 
م�س��اعد مدي��ر ع��ام من��ذ اأواخ��ر الع��ام 2016، عم��ل قبله��ا مدي��را تنفيذي��ا لدائ��رة كب��ار العم��لء يف 
بن��ك القد���س لف��رتة امت��دت لأربع��ة اأع��وام ،وكان ل��ه اث��ر ب��ارز يف زي��ادة احل�سة ال�س��وقية للبنك من 
حي��ث حج��م الودائ��ع والنم��و، ت��وىل �س��بانه قب��ل ذلك ع��دة منا�سب م��ن �سمنها مدير ف��رع املا�سيون 
لبنك القد�س، ومدير دائرة الرقابة على الئتمان ومتابعة التح�سيل يف البنك الإ�سلمي العربي ، 

وت��درج يف دوائ��ر خمتلف��ة يف بن��ك الأردن حي��ث كان��ت بدايات��ه .
يحم��ل �س��بانة �س��هادة ماج�س��تري يف الدرا�س��ات الدولي��ة م��ن جامع��ة بريزي��ت بالإ�ساف��ة اإىل �س��هادة 

بكالوريو���س يف اإدارة الأعم��ال م��ن اجلامعة نف�س��ها.

األستاذ راتب باسم محيسن 
المستشار القانوني

غسان حمدان
مدير التدقيق الداخلي 

ي�س��غل ال�س��يد غ�س��ان حم��دان من�س��ب مدي��ر التدقي��ق الداخل��ي يف البن��ك الوطن��ي برتب��ة م�س��اعد 
مدي��ر ع��ام، وكان ل��ه دورا ب��ارزا يف تاأ�سي���س البن��ك من��ذ ن�س��اأته يف الع��ام 2006 عندم��ا كان يع��رف 
ببن��ك الرف��اه لتموي��ل امل�س��اريع ال�سغ��رية . ت��وىل حم��دان قب��ل ذل��ك العديد م��ن املنا�س��ب يف الإدارة 
الإقليمي��ة لبن��ك القاه��رة عم��ان يف فل�س��طني وال��ذي ا�س��تمر بالعم��ل في��ه مل��دة اثن��ي ع�س��ر عام��ا، اإذ 
ب��دء عمل��ه كمفت�س��ا ليرتق��ى وي�سبح رئي�س��ا لفريق املفت�س��ني وينتهي به الأمر مدي��را لدائرة التدقيق 
الداخل��ي للبن��ك يف فل�س��طني. يحم��ل حم��دان �س��هادة بكالوريو���س يف املحا�س��بة من جامع��ة بغداد يف 
العراق، بالإ�سافة اإىل �سهادة مدقق لنظام اجلودة ISO، وح�سل موؤخرا على �سهادة حمكم مايل 

وم�س��ريف معتم��د م��ن وزارة العدل الفل�س��طينية.
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سياسة ومنهجية المخاطر

تعمل اإدارة املخاطر يف البنك الوطني ب�سكل دائم وم�ستمر على حتقيق 
اهدافها واملتمثلة بتحديد وقيا�س جميع اأنواع املخاطر التي يواجهها 
اإطار كلي وذلك  باإدارة املخاطر �سمن  البنك  وبالتايل يقوم  البنك، 
ا�ستنادًا للممار�سات والأعراف املتعارف عليها بحيث يتم الف�سل ما 
بني دائرة املخاطر ودوائر الأعمال والعمليات التنفيذية، وبالتايل يتم 
ومراقبتها  وقيا�سها  املختلفة  البنك  باأن�سطة  املتعلقة  املخاطر  اإدارة 
ب�سكل م�ستمر من خلل دائرة م�ستقلة تابعة للجنة املخاطر املنبثقة 
عن جمل�س الإدارة، ويتم مراقبة املخاطر وال�سيطرة عليها من خلل 
الإدارة  جمل�س  قبل  من  �سواءًا  واملعتمدة  املحددة  والن�سب  ال�سقوف 
ال�سوابظ  فعالية  من  التاأكد  يتم  كما  الفل�سطينية،  النقد  �سلطة  اأو 
من  التقليل  على  تعمل  التي  والأمن  ال�سلمة  واإجراءات  الداخلية 

التاأثري على اأن�سطة البنك.

وقد مت ت�سكيل جلنة لإدارة املخاطر منبثقة عن جمل�س الإدارة والتي 
فعال  داخلي  رقابة  نظام  وجود  �سمان  على  العمل  بدورها  تتوىل 

والتحقق من ح�سن اأدائه.

كما تقوم الإدارة ومب�ساركة دائرة املخاطر يف البنك بتحليل القوائم 
وحتديد  واملطلوبات  املوجودات  اإدارة  جلنة  خلل  من  للبنك  املالية 
حجم املخاطر املختلفة واتخاذ القرارات اللزمة لإدارتها مبا ين�سجم 
مع تطلعات الإدارة يف حتقيق العوائد الكافية واملنا�سبة مع الحتفاظ 

مب�ستويات مقبولة وم�سيطر عليها من املخاطر.

اإىل انه يتم تطبيق تعليمات �سلطة النقد كاأحد و�سائل قيا�س  ون�سري 
التحمل  فح�س  خلل  من  خلل   من  لها  التعر�س  املمكن  املخاطر 
يتم  مفرت�سة  �سيناريوهات  اأ�سا�س  على  املبني   Stress Testing

وقيا�س  معينة  زمنية  فرتات  خلل  البنك  بيانات  على  اأثرها  تطبيق 
ردة الفعل الناجم عنها وبالتايل و�سع اخلطط املنا�سبة ملواجهتها.

يقوم  وقائي  اأ�سا�س  على  مبنية  منهجية  املخاطر  تتبع  �سبق  مما 
 Preventive منهج  اأي  وقوعها  قبل  املخاطر  اأ�سا�س احلد من  على 
تطبيق  اأن  كما   ،Corrective Action العلجي  من  بدًل   Action

املنهجية  هذه  تعزيز  �ساأنه  من   )IFRS9(اجلديد املحا�سبي  املعيار 
البداية،  منذ  لها  والتحوط  املخاطر  قيا�س  على  مبداأ  واأن  خ�سو�سًا 
وبالتايل هذه املنهجية تقوم على اأ�سا�س منع التهديدات من احلدوث 
علمًا باأن تطبيق متطلبات بازل 2 يتما�سى مع هذه املنهجية اأي�سًا فيما 
يتعلق يف تطبيق الدعامة الثانية Supervisory Review، ويف �سبيل 
تنفيذ ذلك يتم متابعة ومراجعة ال�سوابط الداخلية ويتم رفع تقارير 
دورية من قبل دائرة املخاطر اإىل جلنة املخاطر املنبثقة عن املجل�س 

يتم من خلل هذه  العليا، حيث  التنفيذية  الإدارة  بعد عر�سها على 
التقارير تناول جميع اأنواع املخاطر التي يتعر�س لها البنك وبيان واقع 

احلال اخلا�س بالبنك من خلل هذه التقارير. 

وتتلخ�س املخاطر التي يتعر�س لها البنك فيما يلي:

مخاطر التشغيل:
ه��ي عب��ارة ع��ن املخاط��ر الت��ي حتم��ل خ�س��ارة ناجم��ة ع��ن ع��دم جناع��ة 
اأو ف�س��ل العملي��ات الداخلي��ة، العن�س��ر الب�س��ري، والنظم��ة والأح��داث 
اخلارجي��ة. وي�س��مل ه��ذا التعري��ف املخاط��ر القانوني��ة ولكن��ه ي�س��تثني 
املخاط��ر ال�س��رتاتيجية وخماط��ر ال�س��معة واملخاط��ر النظامي��ة والت��ي 

�س��يتم تو�سيحه��ا بالتف�سي��ل لحق��ًا.

خماطر الت�سغيل عبارة عن الإخفاقات يف اأنظمة املعلومات )التوثيق، 
يف  الإخفاق  اأو  املالية(،  للعمليات  املحا�سبية  الت�سويات  التجهيز، 
الرقابة الداخلية والتي توؤدي اإىل خ�سائر غري متوقعة. تظهر خماطر 
التوثيق،  عمليات  على  املنا�سبة  الرقابة  يف  الف�سل  من  الت�سغيل 
اأكرث تو�سعًا،  الت�سويات املحا�سبية للعمليات املالية، وب�سكل  التجهيز، 
نتيجة  املالية  املوؤ�س�سة  او  البنك  لها  يتعر�س  التي  املخاطر  جميع 

الأعمال التي يقوم بها.

هذه املخاطر مرتبطة بالأخطاء الب�سرية، ف�سل النظمة وعدم كفاية 
حالت  يف  تتفاقم  ان  ميكن  املخاطر  وهذه  والرقابة.  الإجراءات 
معينة مثل امل�ستقات املالية ب�سبب التعقيد يف طبيعة هيكليات الدفع 

واحت�ساب القيم اخلا�سة بها.

قدر  باأق�سى  املخاطر  هذه  حدوث  من  التقليل  على  البنك  ويعمل 
ممكن من خلل التاأكد من قوة ومتانة اإجراءات و�سيا�سات ال�سبط 
مبا يف ذلك التاأكد من الف�سل يف ال�سلحيات والرقابة الثنائية على 

الأن�سطة.

مخاطر السوق:
طبيع��ة اأن�س��طة البن��ك تعر�س��ه اإىل خماط��ر تتعل��ق باأ�س��عار ال�س��رف 
والفائ��دة، ويف ه��ذا الإط��ار يعم��ل البن��ك ولل�س��يطرة على ه��ذه املخاطر 
عل��ى تنوي��ع ا�س��تثماراته، كم��ا يت��م متابع��ة خماط��ر ال�س��وق م��ن خ��لل 
التقاري��ر الدوري��ة التي تق��وم باإعدادها الدوائر املخت�سة ويتم عر�سها 
.ALCO من خلل الجتماعات اخلا�سة بلجنة املوجودات واملطلوبات
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مخاطر أسعار الفائدة:
ه��ي املخاط��ر الناجم��ة ع��ن تقلب��ات ا�س��عار الفائ��دة والت��ي قد يك��ون لها 
تاأث��ري �س��لبي عل��ى اي��رادات البن��ك ور�س��ماله،  حي��ث ان البن��ك الوطن��ي 
يواجه هذه املخاطر من منطلق كونه و�سيط مايل ولذلك فان خماطر 
ا�س��عار الفائ��دة ق��د تنط��وي عل��ى تهدي��د كب��ري لرب��اح البن��ك ور�س��ماله 
الم��ر ال��ذي يتطل��ب م��ن البن��ك ادراأه خماط��ر �س��عر الفائ��دة من خلل 
املحافظة على م�س��تويات مقبولة من العملت بالن�س��بة للبنك. وهناك 
اوج��ه متع��ددة م��ن خماط��ر �س��عر الفائ��دة اهمه��ا اخت��لف مواعي��د 
ال�س��تحقاق مقاب��ل �س��عر الفائ��دة الثاب��ت واع��ادة الت�س��عري مقابل �س��عر 
فائ��دة متغ��ري لأ�س��ول البنك وخ�سومة ومراكزه املالية خارج امليزانية.

فالتقلب��ات يف �س��عر الفائ��دة طبيعي��ة احل��دوث وميك��ن ان يك��ون له��ا 
تاأث��ري وا�س��ح عل��ى اي��رادات البن��ك، فالتغ��ريات العك�س��ية يف ا�س��عار 
الفائ��دة ت�س��بب تكالي��ف فوائ��د مرتفع��ة او دخ��ل ا�س��تثمارات مت��دين، 
وبالت��ايل ارب��اح منخف�س��ة او حت��ى خ�س��ائر وحج��م التعر���س للمخاط��ر 
يعتم��د عل��ى م�س��ادر متوي��ل البن��ك او املتطلبات ال�س��تثمارية، املخاطر 
تظه��ر يف اي اعم��ال تقرت���س او ت�س��تثمر ار�سدته��ا يف ا�س��ول مرتبط��ة 
بالفوائ��د، فالنم��و املتط��ور واملعق��د للعملي��ات واملناف�س��ة الت��ي ظهرت يف 
ال�س��عار جميعها جعلت خماطر �س��عر الفائدة وادارتها ح�سا�س��ة �ساأنها 

�س��اأن ادارة املخاط��ر الئتماني��ة.

وتت��م مراقبته��ا ب�س��كل دوري م��ن قب��ل دائ��رة رقاب��ة اخلزين��ة وم��ن 
قب��ل جلن��ة الأ�س��ول واخل�س��وم التي تعت��رب دائرة املخاط��ر ع�سوًا فيها، 
ويق��وم البن��ك بقيا���س خماط��ر اأ�س��عار الفائ��دة ع��ن طري��ق و�س��ع ح��دود 
دني��ا وح��دود علي��ا لف��روق اأ�س��عار الفائ��دة خلل ف��رتات حم��ددة واأي�سًا 
مقابل��ة اإع��ادة ت�س��عري املوج��ودات واملطلوب��ات من خلل ا�س��رتاتيجيات 

املخاطر.

مخاطر أسعار الصرف:
ه��ي املخاط��ر الت��ي يواجهه��ا البن��ك اأثن��اء قيام��ه بتنفيذ عملي��ات تبادل 
النق��د الأجنب��ي، و/ اأو املخاط��ر الناجمة عن التقلبات يف اأ�س��عار تبادل 
العم��لت و/ اأو املخاط��ر الناجم��ة ع��ن اإعادة تقييم العملت بالعتماد 
عل��ى اأ�س��عار ال�س��رف املعوم��ة. ميك��ن اأن توؤث��ر عل��ى قيم��ة الأ�س��ول 
واخل�س��وم وعل��ى املرك��ز التناف�س��ي للبن��ك وميك��ن اأن تق��ود اإىل حتقي��ق 

خ�س��ائر كبرية.

خماط��ر ال�س��رف الأجنب��ي ه��و التعر�س احل��ايل اأو امل�س��تقبلي للأرباح 
وراأ�س املال الناجمة عن حركة معاك�سة لأ�سعار �سرف العملت.

تن�صاأ خماطر اأ�صعار ال�صرف الأجنبي يف حالتني:

ع��دم تطاب��ق ب��ني اأ�س��ول وخ�س��وم البن��ك بالعم��لت املختلفة لكل . 1
عملة على حدة )مبا يف ذلك البنود خارج امليزانية(.

عدم تطابق التدفقات النقدية للعملت.. 2

ه��ذه املخاط��ر �ست�س��تمر اإىل ح��ني تغطي��ة املراك��ز املفتوح��ة. حي��ث اأن 
ع��دم التطاب��ق ميك��ن اأن يظه��ر م��ن عدة م�س��ادر خمتلفة مث��ل عمليات 
ال�سرف الأجنبي وتقدمي اخلدمات واملتاجرة وال�س��تثمارات. ومقدار 
املخاط��رة عب��ارة ع��ن حج��م التغ��ريات املحتمل��ة يف اأ�س��عار ال�س��رف 

وحج��م وم��دة التعر���س بالنق��د الأجنبي. 

العم��لت الأجنبي��ة ب�س��كل يوم��ي ويت��م  ه��ذا ويت��م مراقب��ة مراك��ز 
اإتب��اع ا�س��رتاتيجيات للتح��وط والتاأك��د م��ن الحتفاظ مبراك��ز العملت 
الأجنبية �سمن احلدود املعتمدة من قبل جمل�س الإدارة واملتوافقة مع 

تعليم��ات �س��لطة النق��د.

مخاطر االئتمان:
تن�س��اأ خماط��ر الئتم��ان م��ن احتم��ال ع��دم ق��درة و/ اأو ع��دم رغب��ة 
املقرت���س اأو الط��رف الثال��ث ع��ن الوف��اء بالتزامات��ه جت��اه البن��ك يف 
الوقات املحددة مما يوؤدي اإىل حدوث خ�سائر. ويف هذا ال�سياق يقوم 
البن��ك بتعزي��ز الط��ر املوؤ�س�س��ية الت��ي حتك��م اإدارة الئتم��ان م��ن خ��لل 
هي��اكل تنظيمي��ة تق��وم عل��ى اأ�سا���س الف�س��ل بني عمليات املن��ح واملتابعة 
وم��ن خ��لل و�س��ع �س��قوف و�سلحي��ات ل�س��روط ومبال��غ الت�س��هيلت 
الئتماني��ة املبا�س��رة )اأف��راد/ موؤ�س�س��ات( اإ�سافة اإىل ال�س��قوف العامة 
اخلا�س��ة بن�س��ب الئتم��ان املعتم��دة م��ن قب��ل جمل���س الإدارة اأو املحددة 
يف تعليم��ات ال�س��لطة الرقابي��ة والت��ي مبجمله��ا تعم��ل عل��ى تقلي��ل واحلد 
م��ن املخاط��ر الئتماني��ة، كذل��ك يعم��ل البن��ك عل��ى مراقب��ة خماط��ر 
الئتمان ويعمل با�ستمرار على تقييم الو�سع الئتماين للعملء اإ�سافة 
اإىل ح�س��ول البن��ك عل��ى �سمان��ات منا�س��بة م��ن العم��لء، ويتب��ع البنك 

الأ�س���س التالي��ة يف التقلي��ل م��ن خماط��ر الئتم��ان :

متابع��ة و�س��ع الرتك��زات الئتماني��ة ل��دى البن��ك للتحق��ق من عدم 	 
وجود اأية جتاوزات.

درا�س��ة اأي منت��ج جدي��د مق��رتح تقدمي��ه م��ن حي��ث املخاط��ر 	 
اخلا�س��ة ب��ه وتق��دمي التو�سي��ات.

مراقب��ة ت�سني��ف ال�س��ركات والأف��راد ا�س��تنادًا اإىل الت�سني��ف 	 
الئتم��اين املعم��ول ب��ه.

مخاطر السيولة:
ه��ي املخاط��ر الت��ي ق��د ت��وؤدي اإىل خ�س��ائر نتيج��ة ع��دم مق��درة البن��ك 
عل��ى الوف��اء باإلتزامات��ه يف تاري��خ الإ�س��تحقاق ب�س��بب ع��دم مق��درة 
البن��ك عل��ى توف��ري التموي��ل ال��لزم اأو اأن الأ�س��ول ال�س��ائلة ملقابل��ة ه��ذه 

الإلتزام��ات باأق��ل خ�س��ائر ممكن��ة. 

تظه��ر خماط��ر ال�س��يولة عندم��ا يك��ون هن��اك ع��دم تواف��ق ب��ني اآج��ال 

اإ�س��تحقاق الأ�سول واخل�سوم. وتظهر خماطر ال�س��يولة عندما ل يكون حجم ال�س��يولة كايف ملقابلة اإلتزاماته، يف مثل هذه احلالت ل�س��وء احلظ فاإن 
املبالغ املح�سلة من املقرت�سني هي �ستخلق الفرق، لذلك لدى البنك خيار وهو دفع فوائد مرتفعة للح�سول على ودائع جديدة من ال�سوق، اأو القيام 

ببيع بع�س موجوداته ال�س��ائلة اأو التوجه لل�س��وق املايل للتخل�س من بع�س موجوداته ال�س��ائلة حلل هذه امل�س��كلة.

وم��ن اأج��ل تف��ادي ه��ذه املخاط��ر يق��وم البن��ك باملوازن��ة وبا�س��تمرار ب��ني اآج��ال ا�س��تحقاق الأ�س��ول واخل�س��وم بحي��ث يتوف��ر ل��دى البن��ك وب�س��كل دائ��م 
�س��يولة نقدي��ة اأو اأ�س��ول مالي��ة �س��هلة الت�س��ييل ب��دون حتم��ل خ�س��ائر ملواجه��ة اأي طل��ب على الودائع اأو الإلتزامات الخرى �س��واء على امل��دى الق�سري اأو 

املتو�س��ط اأو الطويل.

اأعل��ى معاي��ري احلوكم��ة الر�س��يدة،  يلت��زم البن��ك الوطن��ي بتطبي��ق 
ويتجل��ى ذل��ك م��ن خ��لل تطويرن��ا لدلي��ل خا���س باحلوكم��ة وفق��ًا 
لأح��دث املعاي��ري املحلي��ة والدولي��ة يف ه��ذا املج��ال وق��د مت العم��ل اأي�س��ًا 
عل��ى تعديل��ه مب��ا يتواف��ق م��ع الدلي��ل املوح��د ال�س��ادر ع��ن �س��لطة النق��د 
الفل�س��طينية، ووفقًا للتعليمات ال�سادرة عن �س��لطة النقد الفل�س��طينية 

به��ذا اخل�سو���س. 
اإن اأه��م م��ا ورد يف دلي��ل احلوكم��ة اخلا���س بالبن��ك الوطن��ي، و�س��ع 
هياكل تنظيمية وحتديث �سيا�ساته واإجراءاته وتطبيق اأ�س�س الإف�ساح 
مب��ا يتما�س��ى م��ع متطلب��ات احلوكم��ة مب��ا يف ذل��ك اللت��زام باأخلقيات 
العم��ل لأهمي��ة حماي��ة م�سال��ح البن��ك بكاف��ة اأط��راف ذوي امل�سال��ح 

وبالت��ايل املحافظ��ة عل��ى اأداء و�س��معة البن��ك لتحقي��ق ذل��ك.
وتق��وم  العلق��ة يف البن��ك ب��ني اإدارت��ه ممثل��ة مبجل���س اإدارت��ه والإدارة 
التنفيذية من جهة وامل�ساهمني من جهة اأُخرى وفق اإطار عمل ي�سمن 
تطبي��ق اأ�س���س نه��ج الإدارة ال�س��ليمة واحلوكم��ة يف حتقي��ق اأهداف��ه 
وحتقي��ق املناف��ع املختلف��ة لأ�سح��اب امل�سال��ح مب��ا يف ذل��ك �سغ��ار 

يحر���س البن��ك عل��ى املحافظ��ة عل��ى م�س��تويات عالي��ة م��ن ال�س��فافية 
جت��اه امل�س��اهمني واملودع��ني وغريه��م م��ن الأط��راف ذوي العلق��ة 
وامل�س��اركني يف ال�س��وق من خلل الإف�ساح عن معلومات تت�س��م بالدقة 
والكفاي��ة والوق��ت املنا�س��ب وفق��ًا للمعاي��ري الدولي��ة للتقاري��ر املالي��ة 
وتعليمات �سلطة النقد الفل�سطينية ال�سارية وال�سادرة مبقت�سى قانون 
البن��وك الناف��ذ والت�س��ريعات ذات العلق��ة، ويتمت��ع البن��ك بدراية تامة 
بالتغ��ريات الت��ي تط��راأ عل��ى املمار�س��ات الدولي��ة لل�س��فافية والإف�س��اح 

امل��ايل املطل��وب كم��ا يحر���س البن��ك:
اأن تك��ون عملي��ة الإف�س��اح وا�سح��ة وم�س��تمرة ومتاح��ة جلمي��ع 	 

اأطراف ال�سوق وتتيح جماًل للمقارنة، واأن يتم الإف�ساح بوا�سطة 
و�س��ائل متع��ددة منت�س��رة ميك��ن الو�س��ول اإليه��ا ب�س��هولة وبتكلف��ة 

. منخف�سة

امل�س��اهمني. ويوف��ر نظ��ام احلوكم��ة معلوم��ات تف�سيلي��ة ودقيق��ة يف 
الوق��ت املنا�س��ب ح��ول اجلوانب الرئي�س��ية املتعلقة بالبنك وامل�س��وؤوليات 
املتعلق��ة مبجل���س اإدارت��ه واللج��ان املختلف��ة املنبثق��ة عن��ه جت��اه البن��ك 

وامل�س��اهمني في��ه.
بتطبي��ق  اللت��زام  عل��ى  الوطن��ي  البن��ك  يحر���س  الإط��ار  ه��ذا  ويف 
املمار�س��ات ال�س��ليمة للحوكمة واللتزام باأعلى معايري الكفاءة  والدقة 
يف ن�س��اطاته مب��ا يتما�س��ى والتعليم��ات ال�س��ادرة ع��ن �س��لطة النق��د 
الفل�س��طينية والت��ي ج��اءت من�س��جمة م��ع اأح��دث املمار�س��ات الدولي��ة 

ال�س��ليمة ووف��ق تو�سي��ات جلن��ة ب��ازل املتعلق��ة باحلوكم��ة.
كم��ا يق��وم البن��ك بجه��ود كب��رية لتلبي��ة متطلب��ات املجتم��ع الفل�س��طيني 
م��ن خ��لل تق��دمي اخلدمات امل�سرفي��ة وفق الأ�س���س احلديثة وبطريقة 
�س��ليمة ت�سم��ن تقدميه��ا بطريق��ة اآمن��ة لأط��راف امل�سال��ح املختلف��ة، 
اإ�ساف��ة اإىل م�س��اركة البن��ك بتق��دمي الدع��م للأن�س��طة الجتماعي��ة 
املختلف��ة مب��ا يع��زز هويت��ه وانتم��اءه الوطن��ي كج��زء م��ن امل�س��وؤولية 

الجتماعي��ة الت��ي تق��ع عل��ى عاتق��ه. 

الإف�س��اح ع��ن جمي��ع املعلوم��ات ذات الأهمي��ة الن�س��بية يف الوق��ت 	 
املنا�س��ب وب�س��كل ي�سمن و�سول املعلومات اإىل جميع الأطراف.

يق��وم البن��ك بالإف�س��اح ويلت��زم البن��ك بتوف��ري معلوم��ات ذات 	 
دلل��ة ومعن��ى ح��ول ن�س��اطاته ل��كل م��ن �س��لطة النق��د وامل�س��اهمني، 
واملودع��ني والبن��وك الأخ��رى واجلمه��ور ب�س��كل ع��ام، م��ع الرتكي��ز 
على الق�سايا التي تثري قلق امل�ساهمني، ويف�سح البنك عن جميع 

ه��ذه املعلوم��ات ب�س��كل دوري ومت��اح للجميع.
اأن ت�س��تمل التقاري��ر ال�س��نوية للبن��ك على معلوم��ات كافية ومفيدة 	 

بحي��ث متك��ن امل�س��تثمرين واملودع��ني والأط��راف الأخ��رى ذات 
امل�سال��ح م��ن اأن  يك��ون لديه��م اط��لع جي��د عل��ى اأو�س��اع البنك.

يلت��زم البن��ك باملحافظ��ة عل��ى خط��وط ات�س��ال م��ع ال�س��لطات 	 
الرقابي��ة وامل�س��اهمني واملودع��ني والبن��وك الأخ��رى واجلمه��ور 

ب�س��كل ع��ام.

االلتزام بمعايير الحوكمة 

اإلفصاح والشفافية
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يحر���س جمل���س الإدارة واإدارة البن��ك لل�س��تفادة الفعال��ة م��ن عم��ل 
التدقيق الداخلي واملدقق اخلارجي ومراقب المتثال و�سابط ات�سال 
مكافح��ة غ�س��ل الم��وال ومتوي��ل الره��اب وم��ا ي�سدر عنهم م��ن تقارير 
ح��ول اأنظم��ة ال�سب��ط والرقاب��ة الداخلي��ة، كم��ا ي�س��عى البن��ك للحف��اظ 
عل��ى نظ��ام رقاب��ي فع��ال مب��ا ي�سم��ن نزاه��ة عملياتها من خ��لل �سمان 
ا�س��تقللية عمله��ا وارتباطه��ا املبا�س��ر م��ع جمل���س الإدارة اأو اللج��ان 

املنبثق��ة عن املجل���س.

ي��درك البن��ك اأن وج��ود اإدارة تدقي��ق فعال��ة ي�س��هم يف تعزي��ز اأنظم��ة 
الرقاب��ة الداخلي��ة وم��ا متثل��ه م��ن دع��م للرقاب��ة امل�سرفي��ة ال�س��املة 
باعتباره��ا خ��ط الدف��اع الأول، كم��ا يعم��ل ل��دى البن��ك دائ��رة مراقب��ة 
المتث��ال وذل��ك ملراقب��ة و�سم��ان امتثال دوائر البن��ك املختلفة للقوانني 
والأنظم��ة والتعليم��ات ذات العلق��ة ورف��ع التقاري��ر اإىل جلن��ة التدقي��ق 

املنبثق��ة ع��ن جمل���س الإدارة.

ويراع��ى يف  للمدق��ق اخلارج��ي،  املنتظ��م  ال��دوران  البن��ك  يحر���س 
اختي��ار املدق��ق اخلارج��ي ان يك��ون معتم��دًا م��ن قب��ل �س��لطة النق��د 
الفل�س��طينية ولدي��ه ترخي���س ملزاول��ة املهن��ة م��ن اجله��ات الر�س��مية 
واملهني��ة ذات العلق��ة واأن ل يك��ون حا�سًل على اأية ت�س��هيلت ائتمانية 
مبا�س��رة اأو غري مبا�س��رة من البنك بالكفالة ال�س��خ�سية �س��واء ب�سفته 
اأو لأزواجه��م اأو لأولده��م اأو لأي من�س��اأة يكون��ون منفردين اأو جمتمعني 
�سركاء فيها بن�سبة تعادل 5% من اأ�سهمها فاأكرث، اأو اأع�ساء يف جمل�س 
اإدارته��ا، واأن ل يك��ون ل��ه منفع��ة مبا�س��رة اأو غري مبا�س��رة مع البنك، اأو 
مع ال�سركات التابعة للبنك، واأن ل يكون مديرًا اأو موظفًا اأو م�ستخدمًا 

ل��دى البن��ك، اأو ل��دى ال�س��ركات التابع��ة للبنك.
مهام املدقق اخلارجي:

يعتم��د يف عمل��ه عل��ى الأح��كام وال�س��روط الت��ي تنظ��م اأعم��ال 	 
مهن��ة املراجع��ة والتدقيق والتقيد مبعايري واأدلة التدقيق الدولية، 

وقواع��د ال�س��لوك املهن��ي يف اأعم��ال التدقي��ق.
مب��ا 	  للبن��ك  املحا�س��بية  وال�س��جلت  املالي��ة  البيان��ات  تدقي��ق 

ين�س��جم م��ع املعاي��ري الدولي��ة للتقاري��ر املالي��ة )IFRS( ومعاي��ري 
.)IAS( املحا�س��بة الدولي��ة

اللت��زام مبتطلب��ات احل��د الأدن��ى م��ن معاي��ري الإف�س��اح للبيانات 	 
املالية ال�سادرة عن �سلطة النقد الفل�سطينية.

التقيد بال�سرية التامة مبوجب قواعد ال�سلوك املهني 	 
تزوي��د جلن��ة التدقي��ق بن�س��خة م��ن تقري��ره، ويجتم��ع املدق��ق 	 

ي��درك البن��ك اأن وج��ود اإدارة تدقي��ق داخل��ي فعال��ة ي�س��هم يف تعزي��ز 
اأنظم��ة ال�سب��ط والرقاب��ة الداخلي��ة وم��ا متثل��ه م��ن دع��م للرقاب��ة 
امل�سرفي��ة ال�س��املة باعتباره��ا خ��ط الدف��اع الأول، وي�س��اعد ذل��ك يف 
حتقي��ق اأهداف��ه واجله��ات اخلا�سع��ة لإ�س��رافه م��ن خلل اإتباع اأ�س��لوب 
منهجي منظم لتقييم وحت�سني فعالية اإدارة املخاطر والرقابة وتعزيز 
اإط��ار احلوكم��ة، ويوف��ر البن��ك لإدارة التدقي��ق الداخل��ي الع��دد ال��كايف 
م��ن الك��وادر الب�س��رية املوؤهل��ة ويتم تدريبها ومكافاأتها ب�س��كل منا�س��ب. 
ولإدارة التدقي��ق ح��ق احل�س��ول على اأي��ة معلومة والت�سال باأي موظف 
داخ��ل البن��ك. كم��ا له��ا كاف��ة ال�سلحي��ات التي متكنها م��ن اأداء املهام 
املوكل��ة اإليه��ا وعل��ى النح��و املطل��وب وفيم��ا يل��ي اأه��داف ومه��ام الدائ��رة 

الرئي�س��ية:
الداخل��ي 	  التدقي��ق  اإدارة  و�سلحي��ات  م�س��وؤوليات  حتدي��د 

ا�س��تقلليتها  ي�سم��ن  بحي��ث  وا�س��ح  ب�س��كل  عمله��ا  ومنهجي��ة 
ومو�سوعيته��ا �سم��ن ميث��اق التدقي��ق املعتم��د من جمل���س الإدارة، 

املوظف��ني. كاف��ة  عل��ى  وتعميم��ه 
والتدقي��ق 	  املراجع��ة  للجن��ة  الداخل��ي  التدقي��ق  دائ��رة  تتب��ع 

املنبثق��ة ع��ن جمل���س الإدارة وترف��ع نتائ��ج كاف��ة زي��ارات التدقي��ق 
والتحقيق��ات والتو�سي��ات واإج��راءات املتابع��ة اإىل جلن��ة املراجع��ة 

والتدقي��ق املنبثق��ة ع��ن جمل���س الإدارة.

 ي��ويل البن��ك اهتم��ام بدائ��رة مكافح��ة غ�س��ل الم��وال م��ن خ��لل 
عمله��ا كنقط��ة حموري��ة داخ��ل البن��ك للرقاب��ة عل��ى كف��اءة الن�س��اطات 
ذات العلق��ة باكت�س��اف عملي��ات غ�س��ل الم��وال ومتوي��ل الره��اب ومنع 
حدوثه��ا ا�ساف��ة اىل تق��دمي امل�س��اعدة والتوجي��ه ل��لإدارة العلي��ا للتاأك��د 
م��ن ان ادارة خماط��ر غ�س��ل الم��وال ومتوي��ل الرهاب بكف��اءة وفعالية.

يحر���س البن��ك عل��ى ال��دوران املنتظ��م للمدق��ق اخلارج��ي، واأن يك��ون 
معتمدًا من قبل �سلطة النقد الفل�سطينية ولديه ترخي�س ملزاولة املهنة 
م��ن اجله��ات الر�س��مية واملهني��ة ذات العلقة ملا ميثله من م�س��توى اآخر 
من الرقابة على م�سداقية البيانات املالية ال�سادرة عن اأنظمة البنك 

واإب��داء ال��راأي حول عدالة البيانات املالية.

كم��ا يحر���س البن��ك عل��ى وج��ود �سيا�س��ات مكتوبة تغطي كافة الأن�س��طة 
الإداري��ة،  امل�س��تويات  كاف��ة  عل��ى  تعميمه��ا  يت��م  واأن  لدي��ه،  البنكي��ة 
ومراجعته��ا بانتظ��ام للتاأك��د م��ن �س��مولها لأي��ة تعدي��لت اأو تغي��ريات 

ط��راأت عل��ى القوان��ني والتعليم��ات، واأي��ة اأم��ور اأخ��رى تتعل��ق بالبن��ك.

اخلارج��ي م��ع جلن��ة التدقيق بدون ح�س��ور الإدارة التنفيذية مرة 
واح��دة عل��ى الأق��ل �س��نويًا.

تق��دمي تقري��ر �س��نوي للهيئ��ة العامة للبنك، يبني في��ه اأن مراجعته 	 
وتدقيقه لأعمال 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�س��ور اجتماع��ات اجلمعي��ة العمومي��ة للم�س��رف والإجاب��ة عل��ى 	 

ما يخ�سه من ا�ستف�س��ارات للم�ساهمني
تق��دمي تقري��ر ل�س��لطة النق��د ون�س��خة عن��ه ملجل���س اإدارة البن��ك 	 

خ��لل �س��هرين م��ن انته��اء ال�س��نة املالي��ة م�س��تمًل عل��ى م��ا يل��ي:
النق��د . 1 و�س��لطة  امل�س��ارف  قان��وين  لأح��كام  خمالف��ات  اأي��ة 

والت�س��ريعات الأخرى ال�س��ارية والتي ارتكبها البنك خلل ال�س��نة 
املالي��ة الت��ي مت مراجع��ة وتدقي��ق بياناته��ا.

راأي املدق��ق اخلارج��ي ح��ول م��دى كفاية اأنظم��ة الرقابة وال�سبط . 2
الداخلي يف البنك.

راأي املدق��ق اخلارج��ي ب�س��اأن م��دى كفاي��ة املخ�س�س��ات ملقابل��ة . 3
املخاط��ر املحتمل��ة يف الأ�س��ول واللتزام��ات.

التحق��ق م��ن عدال��ة البيان��ات الت��ي اأعطي��ت ل��ه خ��لل عملي��ة . 4
التدقي��ق

اإع��داد وتنفي��ذ خط��ة التدقي��ق ال�س��نوية ا�س��تنادا ملنه��ج التدقي��ق 	 
املبن��ي عل��ى املخاط��ر  بع��د اعتماده��ا م��ن جلن��ة التدقي��ق املنبثق��ة 

ع��ن جمل���س الإدارة .
الإط��لع غ��ري امل�س��روط اأو املحدود واملبا�س��ر وال�س��ريع على جميع 	 

�س��جلت وم�س��تندات البن��ك والت�س��ال بامل�س��وؤولني اأو املوظف��ني 
والتح��رك غ��ري املقي��د يف جمي��ع اإدارات ودوائ��ر وف��روع البن��ك.

ال�س��عي لتق��دمي قيم��ة م�ساف��ة ل��لإدارة واجله��ات املعني��ة، م��ن 	 
خ��لل اإع��داد تقاري��ر التدقي��ق الداخل��ي الت��ي ترك��ز عل��ى فر���س 
التطوي��ر والتح�س��ني يف الأداء وت�س��لط ال�س��وء عل��ى املخاط��ر الت��ي 
ق��د تعي��ق الإدارة/ جمل���س الإدارة، يف حتقي��ق الأه��داف املرج��وة.

واملعاي��ري 	  الداخلي��ة  البن��ك  ل�سيا�س��ات  المتث��ال  م��ن  التاأك��د 
العلق��ة. ذات  والتعليم��ات  والقوان��ني  الدولي��ة  والإج��راءات 

تقيي��م فعالي��ة وكف��اءة نظ��م و�سوابط الرقابة الداخلي��ة املعتمدة، 	 
مبا يف ذلك، �سوابط نظم واأمن تكنولوجيا املعلومات امل�ستخدمة 
يف امل�س��رف، وم��دى قدرته��ا عل��ى توف��ري البيان��ات واملعلوم��ات 
بالدق��ة، وال�س��مولية، و املوثوقي��ة املطلوب��ة، ويف الوق��ت املنا�س��ب، 
واملحافظ��ة عل��ى الأم��وال واملمتل��كات واملوج��ودات الأخ��رى الت��ي 

ميتلكه��ا امل�س��رف اأو ي�س��رف عل��ى اإدارته��ا.
تقيي��م الأداء الع��ام للم�س��رف وفروع��ه وم��دى تنفيذه��ا للخط��ط 	 

والربامج املعتمدة يف امل�سرف، وتقييم مدى فعاليتها وكفاءتها، 
وتق��دمي املقرتحات والتو�سيات اللزمة لرفع اأدائها.

التدقيق الخارجيأنظمة الضبط والرقابة  

التدقيق الداخلي 
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االمتثـــال 

يلتزم البنك الوطني بكافة القوانني ال�سادرة عن ال�س��لطات الت�س��ريعية والتعليمات ال�سادرة عن �س��لطة النقد الفل�س��طينية والقانون الفل�س��طيني، 
ويعمل ب�سكل دائم على حتديث �سيا�ساته واإجراءاته الداخلية ملوائمتها مع الإ�سدارات اجلديدة الواردة من اجلهات امللزمة للبنك، ومن ثم متابعة 

تطبيقها. كما ويقوم البنك مبتابعة ودرا�سة املمار�سات الف�سلى العاملية للمحافظة على �سمعة طيبة بني البنوك حمليًا وعامليًا. 

تخت�س دائرة المتثال بفح�س وتقييم امتثال البنك لل�سيا�س��ات والإجراءات الداخلية املعتمدة من قبل اإدارة البنك الوطني واملتما�س��ية مع قوانني 
وتعليمات امل�س��رع، وتقييم املخاطر املرتبطة بعدم المتثال لها ومدى تاأثري ذلك على امل�سرف، ويف حال اكت�س��اف اأي اأخطاء يتم متابعتها واتخاذ 

الإجراءات الت�سحيحية اللزمة.

 تقوم دائرة المتثال كذلك باإ�سدار �سيا�س��ات واإجراءات تتطلب ال�ستف�س��ار عن معلومات تف�سيلية من العملء والعمل على متابعة عملية حتديث 
بياناته��م م��ن قب��ل الف��روع ب�س��كل م�س��تمر، وذل��ك حلماي��ة البن��ك وامل�س��اهمني والعم��لء ب�س��كل خا���س م��ن التعر���س لأي تبع��ات قانوني��ة قد ت��وؤدي اإىل 

ت�سني��ف العم��لء اأو البنك �سم��ن القوائم غري امللتزمة.

وامتثاًل لتعليمات �سلطة النقد الفل�سطينية بدليل القواعد واملمار�سات الف�سلى حلوكمة امل�سارف يف فل�سطني، ي�سعى البنك لتطبيق هذه القواعد 
واملمار�س��ات ابت��داًء م��ن جمل���س اإدارته اإىل كافة الدوائ��ر املخت�سة يف البنك.

تع��د دائ��رة المتث��ال كذل��ك، وجه��ة عم��لء البن��ك يف تق��دمي ال�س��كاوى واملقرتحات وذلك بهدف حتقي��ق اأعلى درجات الر�سا عن��د العميل باخلدمات 
امل�سرفية املقدمة له، وتعمل دائرة المتثال على ا�ستقبال ال�سكاوى وحلها مبا ين�سجم مع التعليمات مبا فيه م�سلحه للعميل .

) FATCA ( قانون االمتثال الضريبي األميركي للحسابات األجنبية

يلت��زم البن��ك الوطن��ي بتطبي��ق قان��ون المتث��ال ال�سريب��ي "فاتكا" ب�س��كل تدريجي وح�س��ب اإط��ار زمني حمدد، وه��و قانون اأمريكي يهدف اأ�سا�س��ًا اإىل 
منع التهرب ال�سريبي من قبل دافعي ال�سرائب الأمريكيني من خلل ا�س��تخدام املوؤ�س�س��ات املالية غري الأمريكية واأدوات ال�س��تثمار يف اخلارج. 

يتم تطبيق قانون "فاتكا" على العمالء �صواء اأفراد اأو كيانات بناء على الت�صنيفات التالية: 

العملء الذين يحملون اجلن�سية الأمريكية �سواء بامليلد اأو من خلل املواطنة والتجن�س.	 

العملء الذين لديهم البطاقات اخل�سراء الأمريكية/ الإقامة.	 

 	IRS العملء الذين يدفعون �سريبة ب�سكل مبا�سر مل�سلحة ال�سريبة الأمريكية

الكيانات الأمريكية الأ�سل.	 

الكيانات غري الأمريكية التي ميتلك اأغلبها �سخ�س/اأ�سخا�س اأمريكيون.	 

اأم��ا بخ�سو���س قان��ون )FATCA( فالبن��ك الوطن��ي م�س��جل ر�س��ميا لللت��زام بتطبي��ق قان��ون المتث��ال ال�سريب��ي الأمريك��ي مبوج��ب التفاقي��ة 
املعتم��دة. ال�سيا�س��ات والإج��راءات  الر�س��مية، ومبوج��ب 

) AML & CTF ( سياسة مكافحة غسل األموال ومكافحة تمويل االرهاب

يحر���س البن��ك الوطن��ي عل��ى العم��ل �سم��ن الأط��ر القانوني��ة ال�س��ادرة بخ�سو���س مكافح��ة غ�س��ل الأم��وال ومتوي��ل الإره��اب وامل�س��تمدة م��ن القان��ون 
الفل�س��طيني رق��م 20 واملح��دث ع��ام 2015، ويطب��ق كذل��ك التعليم��ات والأنظم��ة ال�س��ادرة باخل�سو���س م��ن قب��ل وح��دة املتابع��ة املالي��ة و�س��لطة 
النق��د الفل�س��طينية وجمموع��ة العم��ل امل��ايل” FATF “.  وق��د اعتم��د البن��ك �سيا�س��ة خا�سة ملكافحة ه��ذه الظاهرة ومنع اإمت��ام اأي عملية حمتملة من 
خلله، وذلك يف ظل ازدياد خطر عمليات غ�س��ل الأموال وتنوع اأ�س��اليبها مع التقدم التكنولوجي للعمل املايل وامل�سريف وحفاظا على �س��معة البنك 
على امل�س��توى امل�سريف املحلي والعاملي.ا�س��تحدث البنك الوطني وبح�س��ب تعليمات �س��لطة النقد الفل�س��طينية دائرة م�س��تقلة ملكافحة غ�س��ل الأموال 
والتي تقوم برفع تقارير دورية حول التدابري التي يتخذها امل�سرف للحد من هذه الظاهرة، كما تقوم دائرة مكافحة غ�سل الأموال ومتويل الإرهاب 
يف البن��ك مبتابع��ة العملي��ات املالي��ة وامل�سرفي��ة اأول ب��اأول للتاأك��د م��ن م��دى التزام الف��روع بحيثياتها حيث يتم مراجعة الإج��راءات الذي يقوم بها كل 
فرع لتحقق من مدى التزام بتعليمات مكافحة غ�س��ل الأموال، ويف حال وجود اأي عمليات م�س��بوهة يتم التبليغ عنها للجهة امل�س��وؤولة ح�س��ب القانون 

الفل�س��طيني وهي وح��دة املتابعة املالية.

) KYC ( قاعدة اعرف عميلك

ا�س��تكمال ل�سيا�س��ة مكافح��ة غ�س��ل الأم��وال، وا�س��تنادا لتعليم��ات �س��لطة النقد الفل�س��طينية وق��رار قانون مكافحة غ�س��ل الأموال ومتوي��ل الإرهاب رقم 
)20( ل�س��نة )2015( وحر�س��ا م��ن البن��ك الوطن��ي عل��ى �سم��ان التطبيق الأمثل للممار�س��ات الف�سلى بهذا اخل�سو�س حملي��ًا و عامليًا، تقوم دائرتي 
المتثال ومكافحة غ�سل الأموال ومتويل الإرهاب يف البنك مبراقبة اللتزام بالإجراءات التطبيقية اخلا�سة باملعلومات املتعلقة بالعملء قبل وبعد 
فتح احل�سابات و طريقة توثيق هذه احل�سابات والغر�س من فتحها وت�سنيفها بح�سب درجة املخاطر املتوقعة الأمر الذي من �ساأنه اأن ير�سم ت�سورا 
ع��ن طبيع��ة ن�س��اط العم��لء ويع��زز م��ن فاعلي��ة العملي��ة الرقابي��ة، بالإ�ساف��ة اإىل زي��ادة الق��درة عل��ى اتخ��اذ الق��رارات املنا�س��بة وال�سائب��ة بخ�سو�س 

طبيعة التعامل معهم يف خمتلف املجالت. 

يتم العمل ب�س��كل دائم على حتديث بيانات العملء، حيث يتم فح�س مدى الدقة والفاعلية يف حتديث بيانات العملء، وذلك بهدف تاأكيد ح�سور 
العملء وتعزيز اليات توا�سل معهم. 

أحكام  السرية المصرفية

يلت��زم البن��ك الوطن��ي باأح��كام ال�س��رية امل�سرفي��ة م��ن خ��لل ال�سيا�س��ات املعتم��دة و املعمم��ة عل��ى كاف��ة املوظف��ني بغ���س النظ��ر ع��ن رتبت��ه الوظيفية ، 
حي��ث يحظ��ر اإعط��اء اأي بيان��ات اأو معلوم��ات اأو ك�س��وفات ع��ن ح�س��ابات العم��لء وبياناته��م ال�س��خ�سية املوج��ودة يف �س��جلت البن��ك بطريق��ه مبا�س��ر 
اأو غري مبا�س��ر اإل مبوافقة خطية م�س��بقة من �ساحب احل�س��اب اأو بقرار من جهة ق�سائية خمت�سة ح�س��ب القانون الفل�س��طيني اأو اجلهات الرقابية 

املعتمدة من �س��لطة النقد الفل�س��طينية.



 63 62 |   التـقــــريـر الســنـوي 2018

سياسة التأهيل والــتــدريب

 ت�س��تند عملي��ات بن��اء وتطوي��ر ق��درات موظف��ي البن��ك م��ن الأهمي��ة 
اخلا�س��ة الت��ي يوليه��ا البنك لرفعة خدمات��ه وطرائق تقدميها للعملء، 
ولغر���س تطوي��ر ق��درات ال��كادر الب�س��ري للحف��اظ عل��ى م�س��توى كف��اءة 
يف تق��دمي تل��ك اخلدم��ات، ف��اإن البن��ك يتبنى �سيا�س��ة التطوير امل�س��تمر 
ل��كادره مب��ا ي�سم��ن حت�س��ني م�س��توى ر�س��ى عملئ��ه، واملنتفع��ني م��ن 

خدمات��ه. 

عل��ى  مبني��ة  ملوظفي��ه  تدريبي��ة  خط��ة  تطوي��ر  عل��ى  البن��ك  عم��ل 
الحتياج��ات، وق��د هدف��ت اخلطة اإىل بناء وتطوير املعارف، واملهارات 
الفني��ة للموظف��ني، تعزي��زًا ل�س��تجابة اخلدم��ات مل�سال��ح واحتياج��ات 
العملء. وقد اعتمدت اخلطة التدريبية على خطة البنك ال�سرتاجتية 
وعك�س��ت روؤويت��ه، ور�س��الته، وعك�س��ت احتياج��ات خمتل��ف امل�س��تويات 
الوظيفي��ة بنه��ج ات�سل يف ربط الن�س��اطات التدريبية مبردودات عملية 

عل��ى طبيع��ة اخلدم��ة والي��ات تقدميه��ا، ولي���س كن�س��اط جم��رد.  

ويف ذات ال�س��ياق فق��د اعتم��دت دائ��رة راأ���س املال الب�س��ري تلك اخلطة 
باإعتب��ار ال��كادر الب�س��ري ه��و اأح��د اأه��م �س��ور ال�س��تثمار ، واإن التطوي��ر 
امل�س��تمر ع��ى ق��درات ه��ذا ال��كادر ي�س��اهم ب�س��كل غري حم��دود يف زيادة 
احل�س��ة ال�س��وقية للبن��ك الوطن��ي. وق��د ات�سف��ت اخلط��ة التدريبي��ة 
بو�سفه��ا اح��د ركائ��ز ا�س��ناد ال��كادر الب�س��ري وحاف��زه الأول يف التطور، 
 "Competencies" فق��د مت رب��ط اخلط��ة التدريبي��ة باجل��دارات

املتوافق��ة م��ع اخلط��ة ال�س��رتاجتية للبن��ك.

عم��ل البن��ك م��ن خلل دائرة راأ���س املال الب�س��ري يف الع��ام 2018 على 
تنفيذ )89( ن�س��اطًا تدريبيا، موزعًة على خمتلف امل�س��ارات الوظيفة، 
ن�س��اطا  و)40(  العام��ة،  الإدارة  موظف��ي  ا�س��تهدفت   )49( ومنه��ا 
تدريبي��ًا ا�س��تهدفت موظف��ي الف��روع، وق��د �س��ارك يف ه��ذه الن�س��اطات، 
)630( موظ��ف، )170( موظ��ف م��ن الدارة العام��ة، و)460( م��ن 

موظف��ي الفروع. 

وق��د ترك��زت جم��الت التدري��ب والتطوي��ر خ��لل الع��ام 2018 عل��ى 
قط��اع العم��ال وتعزي��ز مع��ارف موظف��ي الف��روع باملنتج��ات البنكي��ة     
املوظف��ني  تدري��ب  اىل  بال�ساف��ة   ،)Product Knowledge(
اخلريج��ني اجل��دد ب��دون خ��ربة م�سرفي��ة �س��ابقة، وحديث��ي التعي��ني 

عل��ى منتج��ات وخدم��ات البن��ك، حل��وايل 300 �س��اعة تدريبي��ة نظري��ة 
وعملي��ة.

ه��ذا وق��د مت عق��د ع��دة برام��ج تدريبي��ة تخت���س بامله��ارات الداري��ة 
والقيادي��ة مل��دراء وم�س��وؤويل الفروع وتزويدهم بامله��ارات املت�سلة برفع 
م�س��توى ج��ودة اخلدم��ة، والتمي��ز بخدم��ة العم��لء، اىل جانب عدد من 
الن�س��طة والربام��ج التدريبي��ة املتخ�س�س��ة والنوعي��ة للدوائ��ر الرقابية 
واحل�س��ول عل��ى ال�س��هادات املهني��ة ملوظف��ي وم�س��وؤويل ه��ذه الدوائ��ر 

كدائ��رة المتث��ال ودائ��رة املخاط��ر ودائ��رة التدقي��ق الداخل��ي.

2018 مت الرتكي��ز عل��ى قط��اع تكنولوجي��ا املعلوم��ات  الع��ام  خ��لل 
ودوائ��ر العملي��ات امل�سرفي��ة ودائ��رة النظ��ام البنك��ي، م��ن خ��لل ع��دد 
من الن�س��طة التدريبية املتخ�س�سة عرب ا�س��تقدام مدربني خارجيني، 
او متك��ني موظف��ي وم�س��وؤويل ه��ذه الدوائر من ح�سور تلك الن�س��طة يف 
اخل��ارج، او م��ن خلل امل�س��اركة يف املوؤمترات واملعار�س الدولية وذلك 
لل�س��هام يف �سق��ل مع��ارف امل�س��اركني ومهاراته��م،  ولتمكينه��م م��ن 

الوق��وف عل��ى اخلدم��ات التكنولوجي��ة يف الع��امل.

ويف اإط��ار �س��عي دائ��رة راأ���س امل��ال الب�س��ري لتعزي��ز مب��داأ امل�س��اواة ب��ني 
اجلن�س��ني، مت تنظي��م تدري��ب للن��وع الجتماع��ي يف بيئ��ة العمل، ملختلف 
امل�س��تويات الدارية من الدارة العامة والفروع، وقد مت اإعتماد تدريب 

الن��وع الجتماع��ي كربنام��ج تدريبي للموظفني. 

يف غ�س��ون الع��ام 2018 مت م�س��اركة ع��ددًا م��ن املوظف��ني بربنام��ج 
الزمال��ة م��ع بن��ك الحت��اد يف الردن ، حي��ث تلق��ى املوظف��ني تدريب��ًا يف 
دوائ��ر خمتلف��ة يف بن��ك الحتاد، مب��ا يف ذلك متكني موظفي البنك من 
الط��لع عل��ى اج��راءات والي��ات عم��ل لبن��ك الحت��اد تكري�س��ًا لتوط��ني 

خ��ربات جدي��دة لديه��م. 

لق��د انتهج��ت دائ��رة راأ���س امل��ال الب�س��ري التوا�س��ل م��ع املوظف��ني وعق��د 
اإجتماع��ات دوري��ة معه��م  ملناق�س��ة خط��ط امل�س��ار الوظيف��ي وخط��ط 
الحلل الوظيفي، ومناق�ستهم باملنتجات واخلدمات اخلا�سة بالبنك 

وال�س��تماع اىل اقرتاحاته��م، وتغذيته��م املعلوماتي��ة العك�س��ية. 

المهارات 
االدارية 

والسلوكية 
واعداد 
وتأهيل 

الموظفي 
الجدد

الرقابة 
والتدقيق 
الداخلي 
واالمتثال 
والمخاطر

تكنولوجيا 
المعلومات 
والعمليات 
المصرفية

األعمال 
المصرفية

15170
مشاركدورة

2045
مشاركدورة

1220
مشاركدورة

42395
مشاركدورة

سياسة منح المكافآت والحوافز

تت�سمن هذه ال�سيا�سة اأحكام منح املكافاأت ال�سنوية وتعلميات تقييم الداء ال�سنوي واخلطوات التنفيذية املتبعة. . 1
للمعايري . 2 وت�ساركية ميكن من خللها حتديد مدى كفاءة وفعالية املوظف خلل فرتة زمنية حمددة وفقا  تقييم الداء تراكمية  اإن عملية 

والهداف املحددة واملتفق عليها م�سبقامن خلل منهجية بطاقات الداء املتوازن.
مت تطوير هذه ال�سيا�سة بناء على املمار�سات العاملية املو�سى بها يف هذا املجال ومبا يتنا�سب وخ�سو�سية العمل يف فل�سطني. . 3

الهدف من هذه السياسة 

حتقيق مبادىء ال�سفافية واحلوكمة التي يتبناها البنك الوطني يف ما يخ�س �سيا�سات تقييم الداء ومنح املكافاأت املالية ال�سنوية.. 1
اإدارة البنك الوطني وموظفي الدارة العليا فيما يتعلق ب�سيا�سات تقييم اداء موظفي البنك الوطني واملكافاأت املالية . 2 توفري مرجع ملجل�س 

ال�سنوية.
املتوازن                 . 3 الداء  منهجية  با�ستخدام  املوؤ�س�سي  بالداء  الفردي  الداء  ربط  خلل  من  البنك  موظفي  اأداء  تقييم  يف  والعدالة  املو�سوعية 

 Balanced Scorecards BSC

التوافق مع قانون العمل وتعلميات �سلطة النقد عرب و�سع اجراءات تقييم الداء وحتديد املكافاأت املالية ال�سنوية.. 4
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التحصيل العلمي للعاملين في البنكالعاملين في البنك

271824

592

21269

1919

20

9

16139

27

23

10

21

27

10

10

فرع رفيديافرع دير جريراإلدارة العامة / رام اهلل

المجموع

فرع عقربافرع الخليلفرع رام اهلل

فرع بيت لحمفرع الماصيون

فرع طولكرم

فرع حزما

فرع البالتينومفرع دورافرع الرام

فرع الميدان 

فرع ضاحية البريد

فرع سنجل

فرع جنين

فرع نابلس

فرع روابي

فرع عرابة

بلغ عدد موظفي البنك 592 موظفًا وموظفة كما بتاريخ 31-12-2018 موزعني على الإدارة العامة والفروع على النحو التايل:

1

456

72

28

35

دكتوراه

بكالوريوس

ثانوية عامة وما دون

ماجستير

دبلوم

يفتخر البنك الوطني بكادره الب�سري الذي يت�سف بكونه كادر �ساب، ويعمل البنك على ال�ستثمار الدائم بهذا الكادر، وتطويره، ورفده ب�سكل 
دائم بالتطورات العلمية يف �ستى املجالت.

 التح�سيل العلمي ملوظفي البنك الوطني كما بتاريخ 31-12-2018 جاء كالآتي: 
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ملكـيـة أعضــاء مجلــس االدارة واالدارة العليا ألسهم البنك وذوي الصلة
كما بتاريخ 2018/12/31

االسهم
ذات عـالقة

عدد االسهم 
المملوكة له شخصيًا الصفة االسم

 6,405,667           50,000 رئيس مجلس االدارة طالل كاظم عبداهلل ناصرالدين

 18,654,803  2,400,000 نائب رئيس مجلس االدارة عمر منيب رشيد المصري

50,000 عضو مجلس ادارة دينا منيب رشيد المصري

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

- 1,050 عضو مجلس ادارة نمر"محمد سمير" نمر عبدالواحد

50,889 عضو مجلس ادارة غريس  كنعان داود معدي

50,000 عضو مجلس ادارة عزيز محمود مصطفى عبدالجواد

50,000 عضو مجلس ادارة كمال اسماعيل محمد ابوخديجه

11,500 19,536 المدير العام احمد راغب نادر الحاج حسن

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

1099 1,500 امين سر مجلس االدارة والمستشار القانوني راتب باسم راتب محيسن

32,573,069 2,675,741 المجموع

المعامالت مع جهات ذات العالقة  “وفق البيانات املالية غري املوحدة”
يعترب البنك امل�ساهمني الرئي�سيني والإدارة العليا و�سركات لهم فيها ن�سيب رئي�سي من امللكية كجهات ذات علقة. متت خلل ال�سنة معاملت مع 

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

USD

2017 2018 بنود داخل قائمة المركز المالي الموحد

25,201,350 21,500,568 تسهيالت ائتمانية مباشرة

27,474,268 27,709,241 ودائع

4,409,941 6,240,951 تأمينات نقدية

عناصر قائمة الدخل الموحد 

1,177,815 1,624,722 فوائد وعموالت دائنة

 410,290 610,619 فوائد وعموالت مدينة

بنود خارج قائمة المركز المالي  

 5,314,277  4,913,991 اعتمادات وكفاالت

5,371,801 8,582,434 سقوف ائتمانية غير مستعملة

ملخص منافع االدارة العليا 2018 )بالدوالر األمريكي( “وفق البيانات املالية غري املوحدة”

1,500,160 حصة االدارة العليا من الرواتب والمصارف المتعلقة بها

415,108 المدير العام	 

1,085,051 االدارة العليا	 

121,062 حصة االدارة العليا من مصروف تعويض نهاية الخدمة

33,963 المدير العام	 

87,099 االدارة العليا	 

300,000 نفقات مجلس االدارة 

مدقق الحسابات
ارن�ست ويونغ– رام اهلل– املا�سيون –عمارة باديكو هاو�س / الطابق ال�سابع – هاتف2421011 -02   �سندوق بريد 1373.

األرباح والخسائر مع حقوق المساهمين وأسعار االوراق المالية

األتعاب المهنية التدقيق الخارجي “وفق البيانات املالية غري املوحدة” 
بلغت التعاب املهنية والتدقيق اخلارجي  177,979 دولر امريكي خلل عام 2018   

نشاط التداول على أسهم الشركة  
بلغ عدد امل�ساهمني 9,177 كما بتاريخ 31/12/2018 م�ساهم، كما بلغ حجم التداول 6,787,730 دولر اأمريكي خلل العام 2018 دولر 

مق�سمة على 3,512,272 �سهم وكانت عدد العقود املنفذة خلل نف�س الفرتة 711 عقد.

نسبة التغير % سعر اإلغالق 2017 سعر اإلغالق 2018 أدنى سعر تداول 2018 أعلى سعر تداول 2018

% -7.61 USD 1.84 USD 1.70 USD 1.62 USD 2.00

2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011

9,204,749 7,402,240 صافي الربح بعد الضريبة  568,262 2,021,100 3,600,243 4,438,380 5,441,591

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

%0 %0 %0 %0 %0 %0 %0
قيمة االرباح الموزعة على شكل 

اسهم مجانية

97,567,177 92,495,563 صافي حقوق المساهمين 29,875,642 51,321,193 54,966,018 80,010,532 89,819,078

1.84 1.90 اسعار اغالق االوراق المالية  0.77 0.90 1.17 1.29 1.59
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المخاطر
ل يوجد خماطر حمتملة من املمكن ان يتعر�س لها البنك من خلل ال�سنة املالية اللحقة والتي من �ساأنها التاأثري املادي على البنك.

الغرامات والعقوبات المفروضة على المصرف خالل العام 2018 “وفق البيانات املالية غري املوحدة”
 بلغت قيمة الغرامات املفرو�سة على البنك خلل العام 2018 ما قيمته 61,403  دولر اأمريكي. 

االعتماد على موردين وعمالء رئيسيين 
ل يوجد موردين حمددين او عملء رئي�سيني حمليًا او خارجيًا ي�سكلون 10% فاعلي من اجمايل امل�سرتيات و/او املبيعات لل�سركة.

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

او حقوق امتياز ح�سلت عليها ال�سركة.

العمليات غير المتكررة 
ل يوجد اأي اأثر مايل ذو طبيعة غري متكررة خلل ال�سنة املالية املنتهية 2018 ومل تدخل �سمن ن�ساط ال�سركة الرئي�سي، ولكن التباين امللحوظ يف 
ن�سب النمو يف املركز املايل وقائمة الدخل لل�سركة هو ناجت عن توحيد البيانات املالية للبنك الوطني والبنك الإ�سلمي الفل�سطيني وفقًا للمعاير 

املحا�سبة الدولية وبالتوافق مع املدقق اخلارجي للبنك.

مسؤوليتنا االجتماعية 

ينظ��ر البن��ك الوطن��ي اإىل امل�س��وؤولية املجتمعي��ة بطريق��ة مغاي��رة، حي��ث اأنه��ا ل تقت�س��ر فق��ط عل��ى الت��ربع بن�س��بة مقطوع��ة من �س��ايف اأرباحه خلدمة 
قطاع��ات معين��ة م��ن املجتم��ع، واإمن��ا وانطلقا من مواطنة البنك الوطني وت�س��كيله عامودا من اأعمدة القت�ساد الفل�س��طيني يندرج حتت م�س��وؤوليته 
الجتماعي��ة امل�س��اهمة يف دف��ع عجل��ة القت�س��اد املحل��ي اإىل الأم��ام، وخدم��ة كاف��ة فئ��ات املجتم��ع بتطوي��ر منتج��ات م�س��وؤولة تلب��ي وترك��ز عل��ى تق��دمي 
احلاج��ات املالي��ة الفعلي��ة ل��كل قط��اع عل��ى ح��دا، بالإ�ساف��ة اإىل م�س��وؤوليته جت��اه البيئ��ة التي تعد اح��د الأعمدة الهام��ة لربنامج م�س��وؤوليته الجتماعية 

لي�س��كل ما يقدمه حلقة متكاملة ت�س��هم يف تنمية املجتمع الفل�س��طيني ب�س��كل فاعل وم�س��تدام. 

بلغت م�ساهمات البنك املجتمعية ح�سب البيانات املالية املوحدة 711,309األف دولر للعام 2018، مق�سمة على القطاعات التالية: 

 19  93

   13

 12

 244

  17

   46

4

5

 13

 22

 174,345 150,615.75

 37,776.20

 8,537.39

 711,309

 119,437.29

 184,437.61

 2,800.00

 3,400.00

 9,030.00

 20,930.00

التعـــليم اإلغـــاثــة 

تمكين المرأة

ثقافة وفنون

اإلجمالي

الصحة والبيئة

التـنــميـة 

الطفولة 

رعاية ذوي االحتياجات الخاصة 

إبداع وشباب

الرياضة 

عدد الشراكات المؤسساتيةمبلغ المساهمة )$(

“البيانات اأعله وفق البيانات املالية املوحدة”
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تمكين المرأة الفلسطينية 

للع��ام الراب��ع عل��ى الت��وايل، ي�س��كل متك��ني امل��راأة الفل�س��طينية قطاع��ا هام��ا وعام��ودا ا�سا�س��يا يف برنام��ج م�س��وؤولية البن��ك املجتمعي��ة، حي��ث خ�س���س 
البنك الوطني جزء من م�ساهماته املجتمعية للرتكيز على متكني املراأة الفل�سطينية متا�سيا مع توجهاته بعد اإطلقه لربنامج “حياتي" الذي يهدف 

اإىل متكينها اقت�ساديا. 

جان��ب م��ن امل�س��اهمات لتمك��ني امل��راأة الفل�س��طينية، �س��ملت حف��ل خريي��ا لدع��م طالب��ات جامعي��ات حمتاج��ات، والتوعي��ة باأهمي��ة الك�س��ف املبك��ر عن 
�س��رطان الث��دي يف حمل��ة اكتوب��ر ال��وردي والت��ي رك��زت عل��ى حمافظ��ة القد���س، بالإ�ساف��ة اىل تك��رمي امل��راأة العاملة يف ي��وم املراأة العاملي وم�س��اهمات 

اأخ��رى عدي��دة يف متك��ني امل��راأة عن طريق دع��م تعليمها.  

ومن خلل التدقيق الت�ساركي من منظور النوع الجتماعي مت عقد لقاءات توعية من قبل م�ست�سارة UN Women املعتمدة من منظمة العمل 
الدولية اعتدال اجلريري مع موظفي البنك على عدة م�ستويات للتوعية بدور املراأة ومفاهيم النوع الجتماعي تعزيزا ملبداأ امل�ساواة.

جانب من حفل الفطار اخلريي الذي نفذه البنك لدعم طالبات حمتاجات يف اجلامعات الفل�سطينية

جانب من البازار الن�سوي الذي نفذه البنك للرتويج للمنتجات الن�سوية

حملة التوعية باأهمية الك�سف املبكر عن مر�س �سرطان الثدي التي جابت حمافظة القد�س لن�سر التوعية باملر�س.

تكرمي البنك الوطني من قبل مركز دنيا التخ�س�سي لأورام الن�س��اء على دعمه امل�س��تمر لن�س��ر التوعية باأهمية الك�س��ف املبكر 
عن مر�س �سرطان الثدي.
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المساهمة في تنمية قطاع التعليم 
بعد اإطلق البنك الوطني لربنامج "قدوتي" اخلا�س باأهل التعليم، ولإميان البنك باأهمية التعليم يف تطوير اأي جمتمع، خ�س�س جانبا من ميزانية 
امل�ساهمات  للعديد من  تقدميه  بالإ�سافة اىل  الفل�سطينية،  والتعليم  الرتبية  وزارة  بالتعاون مع  الهام  القطاع  لتنمية هذا  الجتماعية  امل�سوؤولية 

ملدار�س وجامعات وكليات يف خمتلف املناطق. 

التثقيف المصرفي
واظب البنك الوطني خلل العام 2018 على عقد لقاءات توعوية ا�ستكمال لدوره بن�سر التوعية امل�سرفية للمراأة الفل�سطينية حتديدا ولكافة فئات 
املجتمع ب�سكل عام، حيث ا�ستمر البنك بتقدمي التثقيف امل�سريف عن طريق �سبكات التوا�سل الجتماعي، عن طريق عر�س فيديوهات توعوية 
م�سورة ا�سبوعيا على مدار العام ت�ستهدف �سروحات ملو�سوعات م�سرفية خمتلفة، لزيادة معرفة ووعي املجتمع بتفا�سيل هذه اخلدمات وبالتايل 

اخذ قراراتهم املالية وامل�سرفية ب�سكل اأكرث �سوابا. 

كما �ساهم البنك بدعم تنظيم اأول ندوة تثقيفية من نوعها يف ال�سفة الغربية حول التجارة اللكرتونية واأهميتها وكيفية حتقيق دخل ا�سايف منها، 
اآلية ا�ستخدام  حيث ح�سرها مئات املهتمني واملهتمات من املوظفني وربات املنازل والتجار. وخلل الندوة مت تقدمي �سرح من قبل البنك حول 

البطاقات الئتمانية لهذا النوع من التجارة.

جانب من مساهمات البنك الوطني االجتماعية للعام 2018

متويل اأول رحلة لطلبة برنامج  Rhodes من جامعة Oxford الربيطانية اإىل فل�سطني 

رعاية مهرجان الت�سوق يف جنني 2018
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الشبكة المصرفية

الفـروع
 

فرع الماصيون  فرع رام اهلل

دوار محمود درويش، مبنى اإلدارة العامة شارع االرسال، عمارة الماسة

هاتف: 02-2977731 هاتف: 02-2978700

فاكس: 02-2977730 فاكس: 02-2978701

ص . ب .  700  ص . ب .  700 

فرع دير جرير  فرع الميدان

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

هاتف: 02-2899781 هاتف: 02-2983311

فاكس: 02-2899786 فاكس: 02-2983310

ص . ب .   700  ص . ب .   700 

فرع  نابلس فرع الرام

شارع عمان، عمارة ترست الشارع الرئيسي 

هاتف: 09-2380802 هاتف: 02-2348920

فاكس: 09-2380801 فاكس: 02-2348921

ص . ب .   13  ص . ب .   1 

 

فرع جنين فرع عقربا
مجمع ابو السباع التجاري وسط البلد

هاتف: 04-2502931 هاتف: 09-2597641
فاكس: 04-2502930 فاكس: 09-2597640

ص . ب .   195  ص . ب .   13 

فرع دورا فرع الخليل
شارع يافا، مجمع كاظم الشريف التجاري شارع السالم

هاتف: 02-2281871 هاتف: 02-2216222
فاكس: 02-2281870 فاكس: 02-2216231

ص . ب .   2022  ص . ب .   313 

فرع بيت لحم
شارع القدس، الخليل
هاتف: 02-2771370

فاكس: 02-2771371
ص . ب .   633 

فرع عرابة
جنين - عرابة

هاتف: 04-2469870
فاكس: 04-2469871

ص . ب .   195 

فرع رفيديا
نابلس، رفيديا - الشارع الرئيسي

هاتف: 09-2354101
فاكس: 09-2354110

ص . ب .   200 

فرع روابي
المركز التجاري، مدينة روابي

هاتف: 02-2825171
فاكس: 02-2825172

ص . ب .   700 

فرع طولكرم
شارع الشهيد ياسر عرفات، عمارة كتانة

هاتف: 09-2696980
فاكس: 09-2696981

ص . ب .   63 

فرع ضاحية البريد
بيت حنينا، القدس

هاتف: 02-2348970
فاكس: 02-2348971

ص . ب .   60376 

فرع بالتينيوم

شارع يافا، رام اهلل

هاتف: 02-2947350 

فاكس: 02-2986417

ص . ب .   700 

فرع حزما
الشارع الرئيسي

هاتف: 02-2353370
فاكس: 02-2353371

ص . ب .   1 

فرع سنجل

بلدة سنجل، شارع البلدية 
هاتف: 02-2808070

فاكس: 02-2808071
ص . ب .   1 

اإلدارة العامة 

رام اهلل، الماصيون، دوار محمود درويش 

هاتف:  02-2946090 

فاكس:  02-2946114

ص . ب . 700، رام اهلل، فلسطين
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محافظة نابلس
فرع نابلس، شارع عمان	 
فرع رفيديا، الشارع الرئيسي	 
المركز التجاري، وسط البلد	 
فرع عقربا، مقر الفرع، وسط البلد	 

محافظة جنين
فرع جنين، مجمع ابو السباع التجاري	 
عرابة، مقر فرع عرابة                  	 
حرم الجامعة العربية االمريكية 	 
شارع االمير فيصل )شارع المكاتب( 	 

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

محافظة القدس
فرع الرام، الشارع الرئيسي	 
فرع ضاحية البريد، بيت حنينا	 
فرع حزما، الشارع الرئيسي	 

محافظة طولكرم
فرع طولكرم، عمارة كتانة	 

شبكة الصراف اآللي

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

مدينة روابي
فرع روابي، المركز التجاري	 

محافظة الخليل

فرع الخليل، شارع السالم	 
سوبر ماركت برافو، شارع عين سارة	 
فرع دورا، شارع يافا	 

محافظة أريحا
محطة الهدى للمحروقات، الشارع الرئيسي	 
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بطاقات مصرفية
تلبي جميع احتياجاتكم

في 	  البنك  وفروع  العامة  اإلدارة  مقر  خالل  من  للمساهمين  السنوي  التقرير  توزيع 
المناطق المختلفة وكذلك من خالل البريد.

من خالل الموقع اإللكتروني للبنك ، حيث يتم نشر البيانات والتقارير اإلدارية والمالية.	 

رأس 	  سوق  هيئة  وموقع  الفلسطيني  المالي  للسوق  اإللكتروني  الموقع  خالل  من 
المال ، حيث يتم اإلفصاح عن البيانات المالية بشكل ربع سنوي ونصف سنوي وسنوي.

من خالل اإلعالن في الصحف المحلية.	 

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

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

داخلي: 447   و  215هاتف: 02-2946090

فاكس: 

البريد االلكتروني: 

02-2946116

ir@tnb.ps 

شكل وآلية إيصال المعلومات للمساهمين 
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المالية  القوائم 
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شركة البنك الوطني المساهمة العامة المحدودة
قائمة المركز المالي الموحدة
كما في 31 كانون األول 2018

20182017
دوالر �أمريكيدوالر �أمريكي�إي�ضاح

املوجودات
5446,653,197191,019,550نقد و�أر�ضدة لدى �ضلطة �لنقد �لفل�ضطينية

6190,343,50395,787,735�أر�ضدة لدى بن�ك وم�ؤ�ض�ضات م�ضرفية
72,811,221496,940م�ج�د�ت مالية بالقيمة �لعادلة من خالل قائمة �لدخل

81,327,001,463653,847,526ت�ضهيالت ومت�يالت �ئتمانية مبا�ضرة
916,509,77813,011,332م�ج�د�ت مالية بالقيمة �لعادلة من خالل �لدخل �ل�ضامل

1056,386,13643,700,954م�ج�د�ت مالية بالكلفة �ملطفاأة
1111,450,7843,767,516��ضتثمار يف �ضركات حليفة

-1212,371,257��ضتثمار�ت عقارية 
1343,243,04614,250,140عقار�ت و�آالت ومعد�ت

141,639,918554,407م�ضاريع حتت �لتنفيذ
1533,351,6465,106,971م�ج�د�ت غري ملم��ضة

161,277,577778,606م�ج�د�ت �ضريبية م�ؤجلة
1761,651,34457,077,685م�ج�د�ت �أخرى

2,204,690,8701,079,399,362جمم�ع �مل�ج�د�ت
املطلوبات وحقوق امللكية 

�ملطل�بات
18158,744,32195,784,822ود�ئع بن�ك وم�ؤ�ض�ضات م�ضرفية

191,608,238,364742,875,727ود�ئع �لعمالء
20108,442,09365,908,451تاأمينات نقدية
2144,391,14537,482,759�أم��ل مقرت�ضة

2240,000,00016,500,000قرو�ض م�ضاندة 
2313,101,6343,255,103خم�ض�ضات متن�عة

243,599,7181,326,170خم�ض�ضات �ل�ضر�ئب
2540,312,99918,699,153مطل�بات �أخرى

2,016,830,274981,832,185جمموع املطلوبات
حقوق امللكية

175,000,00075,000,000ر�أ�ض �ملال �ملدف�ع 
26564,451564,451عالوة �إ�ضد�ر 

284,559,5333,616,656�حتياطي �إجباري
282,251,46310,406,302�حتياطي خماطر م�ضرفية عامة

285,216,2914,933,148�حتياطي �لتقلبات �لدورية
)4,339,168()5,123,395(9�حتياطي �لقيمة �لعادلة

10,616,7817,385,788�أرباح مدورة
93,085,12497,567,177�سايف حقوق ملكية م�ساهمي البنك

-94,775,472حق�ق جهات غري م�ضيطرة 
187,860,59697,567,177�سايف حقوق امللكية 

2.204.690.8701,079,399,362جمموع املطلوبات وحقوق امللكية

شركة البنك الوطني المساهمة العامة المحدودة

قائمة الدخل الموحدة
للسنة المنتهية في 31 كانون األول 2018

20182017
دوالر �أمريكيدوالر �أمريكي�إي�ضاح

2945,702,31243,046,452�لف��ئد �لد�ئنة
)14,858,161()18,639,531(30�لف��ئد �ملدينة

27,062,78128,188,291�سايف اإيرادات الفوائد
-3134,162,287�ضايف �إير�د�ت �لتم�يل و�ال�ضتثمار

3214,844,6775,680,248�ضايف �إير�د�ت �لعم�الت
76,069,74533,868,539�سايف اإيرادات الفوائد والعموالت

5,452,0532,675,479اأرباح عمالت اأجنبية
33964,9181,682,004�ضايف �أرباح حمفظة م�ج�د�ت مالية

11596,326124,699ح�ضة �لبنك من نتائج �أعمال �ل�ضركات �حلليفة
-)342,796(11خ�ضارة بيع �ضركة حليفة

)1,151,446(341,946,925�ضايف �إعادة قيا�ض خم�ض�ض �خل�ضائر �الئتمانية �ملت�قعة
-23481,450��ضرتد�د خم�ض�ض ق�ضايا

379,959188,326�إير�د�ت �أخرى
85,548,58037,387,601اإجمايل الدخل

امل�سروفات
3532,636,02812,150,949نفقات �مل�ظفني

3622,374,97210,647,318م�ضاريف ت�ضغيلية �أخرى
135,097,5322,537,533و15�إ�ضتهالكات و�إطفاء�ت

-141,585,707�إطفاء�ت م�ضاريع حتت �لتنفيذ
3771,4037,052غر�مات �ضلطة �لنقد �لفل�ضطينية

61,765,64225,342,852اإجمايل امل�سروفات
23,782,93812,044,749ربح ال�سنة قبل ال�سرائب 

)2,840,000()4,527,083(24م�ضروف �ل�ضر�ئب
19,255,8559,204,749ربح ال�سنة 

ويع�د �إىل:
9,428,7659,204,749م�ضاهمي �لبنك

-9,827,090جهات غري م�ضيطرة
19,255,8559,204,749

0,1260,123احل�سة االأ�سا�سية واملخف�سة لل�سهم من ربح ال�سنة
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شركة البنك الوطني المساهمة العامة المحدودة

قائمة الدخل الشامل الموحدة
للسنة المنتهية في 31 كانون األول 2018

  
20182017

دوالر �أمريكيدوالر �أمريكي
19,255,8559,204,749ربح ال�سنة 

بنود الدخل ال�سامل االأخرى
بن�د لن يتم �إعادة ت�ضنيفها �إىل قائمة �لدخل �مل�حدة يف فرت�ت الحقة:

-)107,680(ح�ضة �لبنك من بن�د �لدخل �ل�ضامل �الأخرى ل�ضركات حليفة

بن�د لن يتم �إعادة ت�ضنيفها �إىل قائمة �لدخل �مل�حدة يف فرت�ت الحقة:
)383,135()921,579(�لتغري يف �لقيمة �لعادلة للم�ج�د�ت �ملالية 

-)176,225(ح�ضة �لبنك من بن�د �لدخل �ل�ضامل �الأخرى ل�ضركات حليفة
)383,135()1,205,484(اإجمايل بنود الدخل ال�سامل االأخرى

18,050,3718,821,614�سايف الدخل ال�سامل لل�سنة
ويع�د �إىل:

8,664,8498,821,614م�ضاهمي �لبنك
-9,385,522جهات غري م�ضيطرة

18,050,3718,821,614

 

دودة
ح

عامة الم
همة ال

سا
ي الم

طن
ك الو

كة البن
شر

كية الموحدة
ي حقوق المل

ت ف
قائمة التغيرا

ي 31 كانون األول 2018
هية ف

سنة المنت
لل

احتياطيات
راأ�س املال
املدفوع 

عالوة 
اإ�سدار

اإجباري
خماطر م�سرفية
 

عامة
التقلبات 
الدورية

القيمة 
العادلة

اأرباح 
مدورة

املجموع
حقوق جهات 
غري م�سيطرة

�سايف حقوق
 

امللكية
دوالر �أمريكي

دوالر �أمريكي
دوالر �أمريكي

دوالر �أمريكي
دوالر �أمريكي

دوالر �أمريكي
دوالر �أمريكي

دوالر �أمريكي
دوالر �أمريكي

دوالر �أمريكي
31 كانون االأول 2018

الر�سيد يف بداية ال�سنة
75,000,000

564,451
3,616,656

10,406,302
4,933,148

)4,339,168(
7,385,788

97,567,177
-

97,567,177
�أثر تطبيق معيار �لتقارير �ملالية 

�لدويل رقم )9(- )�إي�ضاح 3(
-

-
-

)9,396,902(
-

-
-

)9,396,902(
-

)9,396,902(

الر�سيد يف بداية ال�سنة - 
معدل

75,000,000
564,451

3,616,656
1,009,400

4,933,148
)4,339,168(

7,385,788
88,170,275

-
88,170,275

ربح �ل�ضنة
-

-
-

-
-

-
9,428,765

9,428,765
9,827,090

19,255,855
بن�د �لدخل �ل�ضامل �الأخرى

-
-

-
-

-
)784,227(

20,311
)763,916(

)441,568(
)1,205,484(

�ضايف �لدخل �ل�ضامل لل�ضنة
-

-
-

-
-

)784,227(
9,449,076

8,664,849
9,385,522

18,050,371
تاأ�ضي�ض و��ضتح��ذ على �ضركة 

تابعة
-

-
-

-
-

-
-

-
89,797,499

89,797,499

�أرباح م�زعة )�إي�ضاح 27(
-

-
-

-
-

-
)3,750,000(

)3,750,000(
)4,407,549(

)8,157,549(
�ملح�ل �إىل �الحتياطيات

-
-

942,877
1,242,063

283,143
-

)2,468,083(
-

-
-

الر�سيد يف نهاية ال�سنة
75,000,000

564,451
4,559,533

2,251,463
5,216,291

)5,123,395(
10,616,781

93,085,124
94,775,472

187,860,596

31 كانون االأول 2017 
الر�سيد يف بداية ال�سنة

75,000,000
564,451

2,696,181
8,270,205

3,552,436
)3,956,033(

6,368,323
92,495,563

-
92,495,563

ربح �ل�ضنة
-

-
-

-
-

-
9,204,749

9,204,749
-

9,204,749
بن�د �لدخل �ل�ضامل �الأخرى

-
-

-
-

-
)383,135(

-
)383,135(

-
)383,135(

�ضايف �لدخل �ل�ضامل لل�ضنة
-

-
-

-
-

)383,135(
9,204,749

8,821,614
-

8,821,614
�أرباح م�زعة )�إي�ضاح 27(

-
-

-
-

-
-

)3,750,000(
)3,750,000(

-
)3,750,000(

�ملح�ل �إىل �الحتياطيات
-

-
920,475

2,136,097
1,380,712

-
)4,437,284(

-
-

-

الر�سيد يف نهاية ال�سنة
75,000,000

564,451
3,616,656

10,406,302
4,933,148

)4,339,168(
7,385,788

97,567,177
-

97,567,177
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 البنك الوطني المساهمة العامة المحدودة
قائمة التدفقات النقدية الموحدة

للسنة المنتهية في 31 كانون األول 2018
20182017

دوالر �أمريكيدوالر �أمريكي�إي�ضاح
اأن�سطة الت�سغيل

23,782,93812,044,749ربح �ل�ضنة قبل �ل�ضر�ئب
تعديالت:

5,097,5322,537,533�إ�ضتهالكات و�إطفاء�ت
)1,682,004()964,918(�ضايف �أرباح حمفظة م�ج�د�ت مالية

)124,699()596,326(ح�ضة �لبنك من نتائج �أعمال �ل�ضركات �حلليفة
1,151,446)1,946,925()��ضرتد�د( خم�ض�ض خ�ضائر �الئتمان

2,760,746777,915خم�ض�ضات متن�عة
-342,796خ�ضارة بيع �ضركة حليفة

-)19,427(�أرباح بيع ��ضتثمار�ت عقارية
-)272,424(�أرباح بيع ممتلكات ومعد�ت

2,010,253135,909بن�د �أخرى غري نقدية
30,194,24514,840,849

�لتغري يف �مل�ج�د�ت و�ملطل�بات:
)4,076,608(4,829,553�أر�ضدة مقيدة �ل�ضحب لدى بن�ك وم�ؤ�ض�ضات م�ضرفية 

)15,323,596()3,472,665(�حتياطي �إلز�مي نقدي لدى �ضلطة �لنقد �لفل�ضطينية
-)1,000,000(�أر�ضدة مقيدة �ل�ضحب لدى �ضلطة �لنقد �لفل�ضطينية

)135,839,356()60,152,758(ت�ضهيالت ومت�يالت �إئتمانية مبا�ضرة
)20,312,643(13,736,712م�ج�د�ت �أخرى

65,532,915157,591,495ود�ئع �لعمالء
)4,771,515(3,040,746تاأمينات نقدية

10,323,8226,224,624مطل�بات �أخرى

)1,666,750(63,032,570�ضايف �لنقد من )�مل�ضتخدم يف( �أن�ضطة �لت�ضغيل قبل �ل�ضر�ئب و�ملخ�ض�ضات �ملدف�عة
)3,636,588()6,857,183(�ضر�ئب مدف�عة

)217,817()755,664(دفعات خم�ض�ضات متن�عة
)5,521,155(55,419,723�ضايف �لنقد من )�مل�ضتخدم يف( �أن�ضطة �لت�ضغيل

اأن�سطة اال�ستثمار
2,000,0004,500,000�أر�ضدة لدى بن�ك وم�ؤ�ض�ضات م�ضرفية ت�ضتحق خالل فرتة تزيد عن ثالثة �أ�ضهر

-70,527بيع ��ضتثمار�ت عقارية
)2,763,898()4,511,324(�ضر�ء عقار�ت و�آالت ومعد�ت

-402,990بيع عقار�ت و�آالت ومعد�ت
)2,244,104()3,622,743(م�ضاريع حتت �لتنفيذ

)1,502,899()1,156,435(�ضر�ء م�ج�د�ت غري ملم��ضة
672,029)928,516(�ضايف �لتغري يف �مل�ج�د�ت �ملالية بالقيمة �لعادلة من خالل قائمة �لدخل 

)634,081()1,026,776(�ضايف �لتغري يف �مل�ج�د�ت �ملالية بالقيمة �لعادلة من خالل �لدخل �ل�ضامل
)4,328,059()1,918,144(�ضايف �لتغري يف �مل�ج�د�ت �ملالية بالكلفة �ملطفاأة

-204,758,357نقد متدفق من ��ضتح��ذ على �ضركة تابعة 
-)40,538,000(��ضتح��ذ على �ضركة تابعة
-278,300��ضتثمار يف �ضركات حليفة 

1,249,845888,357ت�زيعات �أرباح نقدية مقب��ضة
)5,412,655(155,058,081�ضايف �لنقد من )�مل�ضتخدم يف( �أن�ضطة �ال�ضتثمار

اأن�سطة التمويل
)3,213,993()7,944,853(ت�زيعات �أرباح نقدية

)9,939,710(6,908,386�أم��ل مقرت�ضة
23,500,00016,500,000قرو�ض م�ضاندة 

22,463,5333,346,297�ضايف �لنقد من �أن�ضطة �لتم�يل
)7,587,513(232,941,337�لزيادة )�لنق�ض( يف �لنقد وما يف حكمه 

106,881,874114,469,387�لنقد وما يف حكمه يف بد�ية �ل�ضنة
39339,823,211106,881,874�لنقد وما يف حكمه يف نهاية �ل�ضنة

15.211.54519.134.742ف��ئد مدف�عة
47.454.91733.725137ف��ئد مقب��ضة

شركة البنك الوطني المساهمة العامة المحدودة

إيضاحات حول القوائم المالية
31 كانون األول 2018

عــام. 1
تاأ�ض�ضت �ضركة �لبنك �ل�طني �مل�ضاهمة �لعامة �ملحدودة )�لبنك( يف عام 2005 يف مدينة ر�م �هلل حتت �إ�ضم بنك �لرفاه لتم�يل �مل�ضاريع 

�ل�ضغرية ك�ضركة م�ضاهمة عامة حمدودة حتت رقم )562601146( ومركزها �لرئي�ضي يف مدينة ر�م �هلل - فل�ضطني, 
يق�م �لبنك بتقدمي جميع �الأعمال �مل�ضرفية �ملتعلقة بن�ضاطه يف �إطار �لق��نني �ضارية �ملفع�ل يف فل�ضطني من خالل مركزه �لرئي�ضي وفروعه 

�لت�ضعة ع�ضر ومكاتبه �ل�ضتة �ملنت�ضرة يف �ملدن �لفل�ضطينية �لرئي�ضية باالإ�ضافة �إىل �خلدمات �مل�ضرفية �لعادية يق�م �لبنك �أي�ضا بتم�يل 
�الحتياجات �ملالية لقطاع �مل�ضاريع �ل�ضغرية وغريها من �مل�ضاريع, كما بلغ عدد فروع �لبنك �الإ�ضالمي �لفل�ضطيني )�ضركة تابعة( ع�ضرون 

فرعًا باالإ�ضافة �ىل ثالثة وع�ضرون مكتبًا,
هذ� وبلغ ر�أ�ضمال �لبنك �مل�ضرح و�ملكتتب به و�ملدف�ع كما يف 31 كان�ن �الأول 2018 مبلغ 75,000,000 ملي�ن دوالر �أمريكي مق�ضم �إىل 

75,000,000 ملي�ن �ضهم بقيمة ��ضمية دوالر �أمريكي و�حد لل�ضهم,

بلغ عدد م�ظفي �لبنك )592( و)520( م�ظف كما يف 31 كان�ن �الأول 2018 و2017, على �لت��يل, بينما بلغ عدد م�ظفي �ل�ضركات �لتابعة 
)700( و)1( م�ظف كما يف 31 كان�ن �الأول 2018 و2017, على �لت��يل,

مت �إقر�ر �لق��ئم �ملالية �مل�حدة كما يف 31 كان�ن �الأول 2018 من قبل جمل�ض �إد�رة �لبنك بتاريخ 9 �ضباط 2019,

القوائم المالية الموحدة. 2
متثل �لق��ئم �ملالية �مل�حدة �لق��ئم �ملالية ل�ضركة �لبنك �ل�طني )�لبنك( و�ضركاته �لتابعة كما يف 31 كان�ن �الأول 2018,

مت ت�حيد �لق��ئم �ملالية لل�ضركات �لتابعة �لتي تتمثل يف �ل�ضركة �الإ�ضالمية �ل�طنية لال�ضتثمار�ت )�ل�ضركة �ل�طنية( و�ضركة وطن 
�ال�ضتثمارية مع �لق��ئم �ملالية للبنك على �أ�ضا�ض جتميع كل بند من م�ج�د�ت ومطل�بات ونتائج �أعمال �لبنك مع بن�د م�ج�د�ت ومطل�بات 
ونتائج �أعمال �ل�ضركات �لتابعة منذ تاريخ �الإ�ضتح��ذ, بعد ��ضتبعاد كافة �أر�ضدة �حل�ضابات �جلارية و�ملعامالت فيما بني �لبنك و�ل�ضركات 

�لتابعة,
�إن �ل�ضنة �ملالية لل�ضركات �لتابعة هي ذ�ت �ل�ضنة �ملالية للبنك وعند �ل�ضرورة يق�م �لبنك باإجر�ء تعديالت لتت��فق �ل�ضيا�ضات �ملتبعة يف 

�ل�ضركات �لتابعة مع �ل�ضيا�ضات �ملحا�ضبية للبنك,
لقد كانت ن�ضب ملكية �لبنك يف ر�أ�ضمال �ضركاته �لتابعة كما يلي:

ر�أ�ض �ملال �ملكتتبن�ضبة �مللكية 
بلد �ملن�ضاأ 

و�الأعمال
دوالر �أمريكي%

2018201720182017
-74,000,000-54,78فل�ضطنيال�سركة االإ�سالمية الوطنية لال�ستثمارات

100100110,000110,000فل�ضطني�سركة وطن اال�ستثمارية
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قام �لبنك خالل عام 2018 بتاأ�ضي�ض �ل�ضركة �ل�طنية و�لتي تنح�ضر غايتها �الأ�ضا�ضية ب�ضر�ء ح�ضة ��ضرت�تيجية م�ضيطرة يف �لبنك �الإ�ضالمي 
�لفل�ضطيني تقدر بح��يل 45.36% حيث ميثلها �ضتة �أع�ضاء من �أ�ضل �إحدى ع�ضر ع�ض�ً� يف جمل�ض �إد�رة �لبنك �الإ�ضالمي �لفل�ضطيني, 

ي�ضيطر �لبنك �ل�طني على �ضركته �لتابعة بح�ضة 54.78% وله �أربعة �أع�ضاء من �ضبعة يف جمل�ض �إد�رتها و�لتي يتم �أخذ قر�ر�تها باالأغلبية 
�ملطلقة, بلغت ح�ضة �لبنك من ر�أ�ض مال �ل�ضركة �ل�طنية 40,538,000 دوالر �أمريكي يف حني بلغت ح�ضة �جلهات غري �مل�ضيطرة مبلغ 

33,462,000 دوالر �أمريكي,

�ضاهم �ال�ضتح��ذ وتاأ�ضي�ض �ل�ضركة �لتابعة يف �ضايف نتائج �أعمال �لبنك بربح مببلغ 13,033,036 دوالر �أمريكي وبلغت ح�ضة �جلهات غري 
�مل�ضيطرة منها مبلغ 9,827,090 دوالر �أمريكي,

قامت �ل�ضركة �ل�طنية بقيد عمليات ت�حيد �الأعمال بالقيمة �لعادلة مل�ج�د�ت ومطل�بات �لبنك �الإ�ضالمي �لفل�ضطيني, حيث نتج عن ذلك 
حق �ضهرة مببلغ 27,111,033 دوالر �أمريكي, ومت قيا�ض حق�ق �جلهات غري �مل�ضيطرة بالقيمة �لعادلة,

مت حتديد ت�زيع �ضعر �ل�ضر�ء على عملية �الإ�ضتح��ذ ب�ضكل مبدئي و�ضيتم �النتهاء من هذه �لدر��ضة خالل �ضنة من تاريخ �الإ�ضتح��ذ وفقًا 
للمعايري, فيما يلي �لقيمة �لعادلة مل�ج�د�ت ومطل�بات �ل�ضركة �لتابعة يف تاريخ �ال�ضتح��ذ:

دوالر �أمريكياملوجودات 
238,238,395نقد و�أر�ضدة لدى �ضلطة �لنقد �لفل�ضطينية

89,956,338�أر�ضدة لدى بن�ك وم�ؤ�ض�ضات م�ضرفية
1,607,898م�ج�د�ت مالية بالقيمة �لعادلة من خالل قائمة �لدخل �لدخل 

623,211,407مت�يالت �ئتمانية مبا�ضرة
3,393,249م�ج�د�ت مالية بالقيمة �لعادلة من خالل �لدخل �ل�ضامل 

11,232,779م�ج�د�ت مالية بالكلفة �ملطفاأة
11,471,943�إ�ضتثمار يف �ضركات حليفة

8,898,030�إ�ضتثمار�ت عقارية
24,910,976عقار�ت و�آالت ومعد�ت

3,093,023م�ضاريع حتت �لتنفيذ
731,363م�ج�د�ت غري ملم��ضة

14,774,551م�ج�د�ت �أخرى
1,031,519,952

املطلوبات 
66,531,760ود�ئع بن�ك وم�ؤ�ض�ضات م�ضرفية

799,829,722ود�ئع �لعمالء وحق�ق ��ضحاب ح�ضابات �ال�ضتثمار �ملطلقة 
39,492,896تاأمينات نقدية

7,841,449خم�ض�ضات متن�عة
3,639,385خم�ض�ضات �ل�ضر�ئب

11,077,328مطل�بات �أخرى
928,412,540

103,107,412�لقيمة �لعادلة ل�ضايف �مل�ج�د�ت 
)56,335,499(ح�ضة حق�ق �جلهات غري �مل�ضيطرة من �ضايف �مل�ج�د�ت بالقيمة �لعادلة 

)73,882,946(�ملبلغ �ملدف�ع كا�ضتثمار يف �لبنك �الإ�ضالمي �لفل�ضطيني
27,111,033حق �ل�ضهرة

السياسات المحاسبية. 3

1.3  أسس توحيد القوائم المالية
ت�ضمل �لق��ئم �ملالية �مل�حدة �لق��ئم �ملالية للبنك و�ضركاته �لتابعة 

كما يف 31 كان�ن �الأول 2018, تتحقق �ل�ضيطرة عند �متالك 
�لبنك للحق, �أو يك�ن معر�ض, لع��ئد متغرية ناجتة عن ��ضتثماره 
بال�ضركات �مل�ضتثمر بها و�أن يك�ن للبنك �أي�ضًا �لقدرة على �لتاأثري 

على هذه �لع��ئد من خالل نف�ذه يف �ل�ضركات �لتابعة, 
تتحقق �ضيطرة �لبنك على �ل�ضركات �مل�ضتثمر فيها فقط �إذ� كان 

�لبنك لديه:
�لنف�ذ على �ل�ضركات �مل�ضتثمر فيها )�حلق�ق �لقائمة تعطي  ▪

�لبنك �لقدرة على ت�جيه ن�ضاطات �ل�ضركات �مل�ضتثمر فيها(
عندما يك�ن �لبنك له �لقدرة و�حلق يف �لتاأثري على �لع��ئد  ▪

نتيجة �ضيطرته على �ل�ضركات �مل�ضتثمر بها
للبنك �لقدرة على �لتاأثري على هذه �لع��ئد من خالل نف�ذه  ▪

على هذه �ل�ضركات, 
يق�م �لبنك باإعادة تقييم قدرته على �ل�ضيطرة يف �ل�ضركات 

�مل�ضتثمر بها يف حال وج�د حقائق �أو ظروف تدل على تغري يف 
�أحد �لعنا�ضر �لثالث الإثبات �ل�ضيطرة �ملذك�رة �أعاله, يبد�أ ت�حيد 
�لق��ئم �ملالية لل�ضركات �لتابعة عند ح�ض�ل �لبنك على �ل�ضيطرة 

وينتهي �لت�حيد عند فقد�نه لل�ضيطرة على �ضركاته �لتابعة, يتم 
�إ�ضافة �مل�ج�د�ت و�ملطل�بات و�الإير�د�ت و�مل�ضاريف لل�ضركات 

�لتابعة �لتي مت �ال�ضتح��ذ عليها �أو �لتي مت �لتخل�ض منها خالل 
�ل�ضنة يف �لق��ئم �ملالية �مل�حدة من تاريخ �حل�ض�ل على �ل�ضيطرة 

وحتى تاريخ فقد�نها, يتم ت�ضجيل �أثر �لتغري يف ن�ضبة �مللكية يف 
�ل�ضركات �لتابعة )دون فقد�ن �ل�ضيطرة عليها( كمعامالت بني 

�ملالكني,
مت ��ضتبعاد كافة �الأر�ضدة و�ملعامالت و�الأرباح و�خل�ضائر غري 

�ملتحققة �لناجتة عن �ملعامالت بني �لبنك و�ضركاته �لتابعة 
وت�زيعات �الأرباح بالكامل,

2.3  أسس اإلعداد 
مت �إعد�د �لق��ئم �ملالية �مل�حدة للبنك وفقًا ملعايري �لتقارير �ملالية 

�لدولية �ل�ضادرة عن جمل�ض معايري �ملحا�ضبة �لدولية ووفقًا 
للق��نني �ملحلية �لنافذة وتعليمات �ضلطة �لنقد �لفل�ضطينية,

مت �إعد�د �لق��ئم �ملالية �مل�حدة وفقًا ملبد�أ �لكلفة �لتاريخية 
با�ضتثناء �مل�ج�د�ت �ملالية بالقيمة �لعادلة من خالل قائمة �لدخل 

و�مل�ج�د�ت �ملالية بالقيمة �لعادلة من خالل �لدخل �ل�ضامل �لتي 
تظهر بالقيمة �لعادلة يف تاريخ �لق��ئم �ملالية,

�إن �لدوالر �الأمريكي ه� عملة �إظهار �لق��ئم �ملالية �مل�حدة و�لذي 
ميثل عملة �الأ�ضا�ض للبنك,

3.3 التغييرات في السياسات المحاسبية
�إن �ل�ضيا�ضات �ملحا�ضبية �ملتبعة يف �عد�د �لق��ئم �ملالية �مل�حدة 

متفقة مع تلك �لتي �تبعت يف �عد�د �لق��ئم �ملالية �مل�حدة لل�ضنة 
�ملنتهية يف 31 كان�ن �الأول 2017, با�ضتثناء �أن �لبنك قام بتطبيق 

�لتعديالت �لتالية �بتد�ًء من 1 كان�ن �لثاين 2018:
معيار �لتقارير �ملالية �لدويل رقم )9( �الأدو�ت �ملالية

قام �لبنك بتطبيق معيار �لتقارير �ملالية �لدويل رقم )9( �الأدو�ت 
�ملالية بتاريخ �لتطبيق �اللز�مي للمعيار يف 1 كان�ن �لثاين 2018, 

حيث قام �لبنك يف ذلك �لتاريخ بتقييم متطلبات من�ذج �خل�ضائر 
�الئتمانية �ملت�قعة وحما�ضبة �لتح�ط و�لتعديالت �ملتعلقة بالت�ضنيف 

و�لقيا�ض لالأدو�ت �ملالية, قام �لبنك بتطبيق �ملرحلة �الأوىل من 
معيار �لتقارير �ملالية �لدويل رقم )9( �ل�ضادر عام 2009, وكان 

�لتطبيق �ملبدئي للمرحلة �الأوىل من �ملعيار يف 1 كان�ن �لثاين 2011,

مت تطبيق �ملعيار باأثر رجعي ومبا يتما�ضى مع معيار �لتقارير 
�ملالية �لدويل رقم )9( �الأدو�ت �ملالية, ومل يقم �لبنك بتعديل 

�أرقام �ملقارنة, مت �العرت�ف باأثر تطبيق �ملعيار يف 1 كان�ن �لثاين 
2018 من خالل �الأرباح �ملدورة يف قائمة �لتغري�ت حق�ق �مللكية 

�مل�حدة, مت �لغاء معيار �ملحا�ضبة �لدويل رقم )39( )�الأدو�ت �ملالية: 
�العرت�ف و�لقيا�ض( وجميع �ال�ضد�ر�ت �ل�ضابقة ملعيار �لتقارير 
�ملالية �لدويل رقم )9( وذلك مب�جب �لن�ضخة �لنهائية من معيار 

�لتقارير �ملالية �لدويل رقم )9(,
تت�ضمن �لن�ضخة �ملعدلة ملعيار �لتقارير �ملالية �لدويل رقم )9( 
)�الأدو�ت �ملالية( �آلية ت�ضنيف �مل�ج�د�ت و�ملطل�بات �ملالية, 

يتطلب معيار �لتقارير �ملالية �لدويل رقم )9( �أن يتم ت�ضنيف جميع 
�مل�ج�د�ت �ملالية بناء على من�ذج �أعمال �ملن�ضاأة الإد�رة �الأ�ض�ل 
�ملالية وخ�ضائ�ض �لتدفق �لنقدي �لتعاقدي لالأ�ضل �ملايل, قام 
�لبنك بتقييم �أثر تطبيق معيار �لتقارير �ملالية �لدويل رقم )9( 

�ل�ضادر عام 2009 على ت�ضنيف وقيا�ض �مل�ج�د�ت و�ملطل�بات 
�ملالية وتقييم �مل�ج�د�ت و�ملطل�بات �ملالية للبنك بتاريخ �لتطبيق 
�الإجباري للمعيار يف 1 كان�ن �لثاين 2018, وال ي�جد �أي �ختالف 

ج�هري لت�ضنيف �مل�ج�د�ت و�ملطل�بات �ملالية ناجت عن تطبيق 
معيار �لتقارير �ملالية �لدويل رقم )9( ل�ضنة 2014,

��ضتبدلت �لن�ضخة �لنهائية �ملعدلة ملعيار �لتقارير �ملالية �لدويل رقم 
)9( )�الأدو�ت �ملالية( من�ذج �خل�ضارة �الئتمانية �ملتكبدة وفقا ملعيار 

�ملحا�ضبة �لدويل رقم )39( )�الأدو�ت �ملالية: �العرت�ف و�لقيا�ض(, 
حيث ت�ضمنت من�ذجًا �ضاماًل الآلية �العرت�ف وت�ضجيل �خل�ضائر 
�الئتمانية �ملت�قعة, ت�ضمن �ملعيار من�ذج �أعمال الأدو�ت �لدين, 
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�لت�ضهيالت, �اللتز�مات �ملالية, عق�د �ل�ضمان �ملايل, �ل�د�ئع, و�لذمم �ملدينة, �ال �ن �ملعيار مل يقدم من�ذجًا �ضاماًل الأدو�ت �ال�ضتثمار يف 
حق�ق �مللكية, يف حالة وج�د خماطر �ئتمانية متدنية للم�ج�د�ت �ملالية عند �لتطبيق �الأويل ملعيار �لتقارير �ملالية �لدويل رقم )9( يتم �عتبار 

خماطر �الئتمان �ملتعلقة بهذه �مل�ج�د�ت �ملالية �أنها مل تتغري ب�ضكل ج�هري منذ �العرت�ف �الأويل بها, وفقا ملعيار �لتقارير �ملالية �لدويل 
رقم )9( �الأدو�ت �ملالية يتم �العرت�ف باخل�ضائر �الئتمانية �ملت�قعة بفرت�ت مبكرة مقارنة مع معيار �ملحا�ضبة �لدويل رقم 39 �ملالية )�الأدو�ت 

�ملالية: �العرت�ف و�لقيا�ض(,

نتج عن تطبيق تعديالت التغريات يف ال�سيا�سات املحا�سبية على القوائم املالية املوحدة للبنك كما يف 1 كانون الثاين 2018 
انخفا�س يف حقوق امللكية مببلغ 9,396,902 دوالر اأمريكي كما يلي

معيار املحا�سبة الدويل 
رقم )39(

معيار التقارير املالية 
التعديلالدويل رقم )9( 

دوالر �أمريكيدوالر �أمريكيدوالر �أمريكي
)223,984(83,573,76183,349,777�أر�ضدة لدى �ضلطة �لنقد �لفل�ضطينية

)27,332(95,787,73595,760,403�أر�ضدة لدى بن�ك وم�ؤ�ض�ضات م�ضرفية
)8,793,165(653,847,526645,054,361ت�ضهيالت ومت�يالت �ئتمانية مبا�ضرة

)352,421(43,700,95443,348,533م�ج�د�ت مالية بالكلفة �ملطفاأة
)9,396,902(10,406,3021,009,400�حتياطي خماطر م�ضرفية عامة

فيما يلي تفا�سيل الر�سيد االإفتتاحي ملبلغ املخ�س�سات بعد تطبيق املعيار الدويل للتقارير املالية )9(

الر�سيد وفق معيار املحا�سبة 
الدويل رقم )39(

الر�سيد وفق املعيار الدويل 
للتقارير املالية 9

الفرق نتيجة 
اإعادة احت�ساب

دوالر �أمريكيدوالر �أمريكيدوالر �أمريكي 
223,984223,984-�أر�ضدة لدى �ضلطة �لنقد �لفل�ضطينية

27,33227,332-�أر�ضدة لدى بن�ك وم�ؤ�ض�ضات م�ضرفية
4,839,78513,632,9508,793,165ت�ضهيالت ومت�يالت �إئتمانية مبا�ضرة

352,421352,421-م�ج�د�ت مالية بالكلفة �ملطفاأة

فيما يلي تفا�سيل اخل�سائر االئتمانية املتوقعة لل�سنة املالية املنتهية يف 31 كانون االأول 2018:

املجموعاملرحلة الثالثةاملرحلة الثانيةاملرحلة االأوىل
دوالر �أمريكيدوالر �أمريكيدوالر �أمريكيدوالر �أمريكي

200,231--200,231�أر�ضدة لدى �ضلطة �لنقد �لفل�ضطينية
104,690--104,690�أر�ضدة لدى بن�ك وم�ؤ�ض�ضات م�ضرفية

8,168,3506,474,87411,572,46526,215,689ت�ضهيالت ومت�يالت �ئتمانية مبا�ضرة
493,108-399,69893,410م�ج�د�ت مالية بالكلفة �ملطفاأة

�إن �ل�ضيا�ضات �ملحا�ضبية �جلديدة �ملتعلقة مبعيار رقم 9 م��ضحة حتت بند ملخ�ض الأهم �ل�ضيا�ضات �ملحا�ضبية,

يو�سح اجلدول التايل اأثر تطبيق معيار التقارير املالية الدولية رقم )9( على االأرباح املدورة واحتياطي خماطر م�سرفية عامة  
كما يف1 كانون الثاين 2018:

�الأرباح
�ملدورة

�حتياطي خماطر
م�ضرفية عامة

دوالر �أمريكيدوالر �أمريكي
7.385.78810.406.302�لر�ضيد كما يف 1 كان�ن �لثاين 2018 - قبل �لتعديل

-)223.984(قيد خم�ض�ض خ�ضائر �ئتمانية مت�قعة على �أر�ضدة لدى �ضلطة �لنقد �لفل�ضطينية
-)27.332(قيد خم�ض�ض خ�ضائر �ئتمانية مت�قعة على �أر�ضدة لدى بن�ك وم�ؤ�ض�ضات م�ضرفية

-)8.793.165(قيد خم�ض�ض خ�ضائر �ئتمانية مت�قعة على ت�ضهيالت ومت�يالت �إئتمانية مبا�ضرة
-)352.421(قيد خم�ض�ض خ�ضائر �ئتمانية مت�قعة على م�ج�د�ت مالية بالكلفة �ملطفاأة

)9.396.902(9.396.902�إعادة ت�ضنيف �حتياطي خماطر م�ضرفية عامة �إىل �الأرباح �ملدورة
7.385.7881.009.400�لر�ضيد كما يف 1 كان�ن �لثاين 2018 – بعد �لتعديل

معيار �ملحا�ضبة �لدويل رقم )7( - تعديل على �الإي�ضاحات
مت تعديل �ملعيار �لدويل الإعد�د �لتقارير �ملالية رقم )7( �الأدو�ت 

�ملالية - �الإف�ضاحات - لي�ضمل �إف�ضاحات ن�عية وكمية �أكرث �ت�ضاعًا 
تتعلق مبعيار �لتقارير �ملالية �لدويل رقم )9( مثل فئات �لت�ضنيف 

�جلديدة و�لتدين ومتطلبات حما�ضبة �لتح�ط,

معيار �لتقارير �ملالية �لدويل رقم )15( �الير�د�ت من �لعق�د مع 
�لعمالء

يحل معيار �لتقارير �ملالية �لدويل رقم )15( بداًل من �ملعيار 
�ملحا�ضبي �لدويل رقم )11( عق�د �الإن�ضاء�ت ومعيار �ملحا�ضبة 
�لدويل رقم )18( �الإير�د�ت و�لتف�ضري�ت ذ�ت �ل�ضلة وينطبق 

على جميع �إير�د�ت عق�د �لعمالء, ما مل تكن هذه �لعق�د يف نطاق 
�ملعايري �الأخرى, يحدد �ملعيار �جلديد من�ذجًا من خم�ض خط��ت 

لالعرت�ف باالإير�د�ت �لناجتة عن �لعق�د مع �لعمالء, مب�جب 
معيار �لتقارير �ملالية �لدويل رقم )15( يتم �العرت�ف باالإير�د�ت 

بقيمة متثل �ملبلغ �لذي تت�قع �ملن�ضاأة �أن حتققه مقابل نقل �لب�ضاعة 
�أو تقدمي �خلدمات �إىل �لعميل,

يتطلب �ملعيار من �ل�ضركات ��ضتخد�م �لتقدير�ت, مع �الأخذ بعني 
�العتبار جميع �حلقائق و�لظروف ذ�ت �ل�ضلة عند تطبيق خط��ت 

�العرت�ف باالإير�د, كما يحدد �ملعيار �ملعاجلة �ملحا�ضبية �ملتعلقة 
بالتكاليف �الإ�ضافية للح�ض�ل على �لعقد و�لتكاليف �ملبا�ضرة 

�ملرتبطة بتنفيذ �لعقد,
قام �لبنك بتطبيق معيار �لتقارير �ملالية �لدويل رقم )15( بطريقة 

�لتطبيق �ملعدل باأثر رجعي, �إن �أثر تطبيق معيار �لتقارير �ملالية 
�لدويل )15( غري ج�هري على �لق��ئم �ملالية �مل�حدة للبنك,

تف�ضري رقم )22( - جلنة تف�ضري�ت معايري �لتقارير �ملالية �لدولية 
- �ملعامالت بالعمالت �الأجنبية و�لدفعات �ملقدمة

ي��ضح هذ� �لتف�ضري �أنه عند حتديد �ضعر �ل�ضرف �ل�ضائد �لذي 
�ضي�ضتخدم عند �العرت�ف �الأويل �ملتعلق باأ�ضل �أو م�ضروف �أو 

دخل )�أو جزء منه( �أو عند �إلغاء �العرت�ف باأ�ضل �أو �لتز�م غري 
نقدي متعلق بدفعات مقدمة, فاإن تاريخ �ملعاملة ه� �لتاريخ �لذي 

تق�م فيه �ملن�ضاأة باالعرت�ف �الأويل باالأ�ضل �و �اللتز�م غري �لنقدي 
�لذي ن�ضاأت عنه تلك �لدفعات �ملقدمة, يف حالة وج�د عدة دفعات 

مقدمة, فاإن �لبنك يحدد تاريخ لكل معاملة دفعات مقدمة ,
مل ينتج �أي �ثر عن تطبيق هذه �لتعديالت على �لق��ئم �ملالية 

�مل�حدة للبنك ,

تعديالت على معيار �ملحا�ضبة �لدويل رقم )28( �ال�ضتثمار يف 
�ضركات �حلليفة وم�ضاريع م�ضرتكة - قيا�ض �ال�ضتثمار�ت بالقيمة 

�لعادلة من خالل �لدخل
ت��ضح هذه �لتعديالت �نه �إذ� كانت �ملن�ضاأة م�ضروع �و �ضركة ميكن 

لها عند �العرت�ف �ملبدئي باال�ضتثمار قيا�ض �ال�ضتثمار يف �ضركة 
حليفة �و م�ضروع م�ضرتك بالقيمة �لعادلة من خالل �لدخل, �ذ� 

كانت �ملن�ضاأة لي�ضت من�ضاأة ��ضتثمارية ولها ح�ضة يف �ضركة حليفة �و 
م�ضروع م�ضرتك و�لتي بدورها هي من�ضاأة ��ضتثمارية ميكن للمن�ضاأة 

عند تطبيق طريقة حق�ق �مللكية �إبقاء �لقيمة �لعادلة �ملطبقة من 
قبل �ل�ضركة �حلليفة �و �مل�ضروع �مل�ضرتك )�لتي بدورها هي من�ضاأة 

��ضتثمارية( على �حل�ضة يف �ال�ضتثمار يف �ل�ضركة �حلليفة �و �مل�ضروع 
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�مل�ضرتك لل�ضركة �لتابعة, يتم �الختيار لكل ��ضتثمار يف �ضركة حليفة 
�و م�ضروع م�ضرتك كل على حدى يف �خر تاريخ عند:

�العرت�ف �ملبدئي باال�ضتثمار يف �ضركة حليفة �و م�ضروع أ. 
م�ضرتك,

�ل�ضركة �حلليفة �و �مل�ضروع �مل�ضرتك ي�ضبح من�ضاأة ��ضتثمارية,ب. 
�ل�ضركة �حلليفة �و �مل�ضروع �مل�ضرتك للمن�ضاأة �ال�ضتثمارية ي�ضبح ج. 

�ل�ضركة �الأم,
مل ينتج �أي �ثر عن تطبيق هذه �لتعديالت على �لق��ئم �ملالية 

�مل�حدة للبنك,

املعايري ال�سادرة وغري نافذة املفعول 
�أ�ضدر جمل�ض معايري �ملحا�ضبة �لدولية بع�ض �ملعايري و�لتي ال تز�ل 

غري نافذة �ملفع�ل ومل يتم تبنيها بعد من قبل �لبنك, �إن �ملعايري 
�لتالية هي �لتي تت�قع �إد�رة �لبنك باأن يك�ن لتطبيقها, عند �ضريان 
مفع�لها, �أثر على �ملركز �أو �الأد�ء �ملايل �مل�حد �أو ح�ل �ف�ضاحات 

�لق��ئم �ملالية �مل�حدة للبنك, �ضيتم تطبيق هذه �ملعايري عندما 
ت�ضبح نافدة �ملفع�ل,

معيار التقارير املالية الدويل رقم )16( عقود االيجار 
قام جمل�ض معايري �ملحا�ضبة �لدولية باإ�ضد�ر معيار �لتقارير �ملالية 

�لدويل رقم )16( عق�د �اليجار خالل كان�ن �لثاين 2016 �لذي 
يحدد مبادئ �العرت�ف و�لقيا�ض و�لعر�ض و�الف�ضاح عن عق�د 

�اليجار, ت�ضابه متطلبات معيار �لتقارير �ملالية �لدولية رقم )16( 
ب�ضكل ج�هري �ملتطلبات �ملحا�ضبية للم�ؤجر يف معيار �ملحا�ضبة 

�لدويل رقم )17(, ووفقًا لذلك, ي�ضتمر �مل�ؤجر يف ت�ضنيف عق�د 
�اليجار على �نها عق�د �يجار ت�ضغيلية �أو عق�د �يجار مت�يلية, بحيث 

يق�م مبعاجلة هذين �لن�عني من �لعق�د ب�ضكل خمتلف, 
يتطلب معيار �لتقارير �ملالية �لدويل رقم )16( من �مل�ضتاأجر �ن 

يق�م باالعرت�ف بامل�ج�د�ت و�ملطل�بات جلميع عق�د �اليجار �لتي 
تزيد مدتها عن 12 �ضهر, �ال �ذ� كان �ال�ضل ذو قيمة منخف�ضة 

ويتطلب من �مل�ضتاأجر �العرت�ف بحقه يف ��ضتخد�م �ال�ضل و�ملتمثل 
يف �العرت�ف باالأ�ضل �مل�ضتاأجر و�اللتز�م �لناجت �ملتمثل بدفعات 

�اليجار, 
تطبيق املعيار للتقارير املالية الدويل )16( - فرتة 

انتقالية
ميكن للبنك تطبيق �لـمعـيـار �لدويل للتقارير �ملالية رقم )16( 

باأثر رجعي بحيث يتم تعديل كل �لفرت�ت �ل�ضابقة يف �لق��ئم 
�ملالية �مل�حدة �و بطريقة �الأثر �لرجعي �ملعدل حيث يتم تعديل �ثر 
�ملعيار على �لر�ضيد �الفتتاحي لالأرباح �ملدورة, �ض�ف يطبق �لبنك 
�ملعيار على �لعق�د �لتي مت حتديدها �ضابقًا كعق�د �إيجار وفقًا ملعيار 

�ملحا�ضبة �لدويل رقم )17( وتف�ضري�ت جلنة تف�ضري�ت معايري 
�لتقارير �ملالية �لدولية رقم )4(,

�ض�ف يق�م �لبنك بتطبيق �لـمعـيـار �لدويل للتقارير �ملالية رقم 
)16( بطريقة �الأثر �لرجعي �ملعدل و ب�ضبب عدم ت�فر �ملعل�مات 

�لكافية لالإف�ضاح عن �الأثر �لكمي للمعيار كما يف 31 كان�ن �الأول 
2018 فاأنه لن يتم �الإف�ضاح عن �أثر �ملعيار يف �لق��ئم �ملالية 

�مل�حدة لل�ضنة �ملنتهية يف 31 كان�ن �الأول 2018,
تف�ضري رقم )23( جلنة تف�ضري�ت �لتقارير �ملالية �لدولية - عدم 

�لتاأكد ح�ل معاجلة �ضريبة �لدخل
ي��ضح هذ� �لتف�ضري �ملعاجلة �ملحا�ضبية ل�ضريبة �لدخل عند 

وج�د درجة من عدم �لتاأكد فيما يتعلق بال�ضريبة و�لتي ت�ؤثر على 
تطبيق معيار �ملحا�ضبة �لدويل رقم )12(, ال ينطبق �لتف�ضري على 

�ل�ضر�ئب و�لر�ض�م غري �ملت�ضمنة يف نطاق معيار �ملحا�ضبة �لدويل 
رقم )12( وال تت�ضمن متطلبات خا�ضة للر�ض�م و�لغر�مات �ملتعلقة 

باملعاجلات �ل�ضريبة �لغري م�ؤكدة, يجب على �ملن�ضاأة حتديد ما 
�ذ� كان يجب �عتبار كل معاجلة �ضريبية غري م�ؤكدة على حدى �أو 

�عتبارها مع معاجلات �ضريبية �أخرى, 
�ضيتم تطبيق هذه �لتف�ضري�ت �عتبارً� من 1 كان�ن �لثاين 2019, مع 

وج�د �إعفاء�ت حمددة للتطبيق,
تعديالت على �ملعيار �لدويل الإعد�د �لتقارير �ملالية رقم )9(: 

ميز�ت �لدفع �مل�ضبق مع تع�ي�ض ذي م�ؤ�ضر�ت �ضلبية
م�جب معيار �لتقارير �ملالية �لدويل رقم )9(, ميكن قيا�ض �أد�ة 

�لدين بالكلفة �ملطفاأة �أو بالقيمة �لعادلة من خالل �لدخل �ل�ضامل 
�الآخر ب�ضرط �أن تك�ن �لتدفقات �لنقدية �لتعاقدية هي عبارة 
عن دفعات الأ�ضل �لدين و�لف��ئد على �ملبلغ �الأ�ضلي �مل�ضتحق 

)من�ذج �لعمل وحتليل �لتدفقات �لنقدية �لتعاقدية SPPI( و�ن 
يك�ن �لغر�ض من �الأد�ة ه� �ضمن من�ذج �لعمل �ملنا�ضب لذلك 

�لت�ضنيف, ت��ضح تعديالت معيار �لتقارير �ملالية �لدويل رقم )9( 
�أن �مل�ج�د�ت �ملالية ينطبق عليها من�ذج SPPI بغ�ض �لنظر عن 
�حلدث �أو �لظرف �لذي ي�ؤدي �إىل �الإلغاء �ملبكر للعقد وب�ضرف 

�لنظر عن �لطرف �لذي يدفع �أو يتلقى تع�ي�ضا ب�ضبب �الإلغاء �ملبكر 
للعقد,

يجب تطبيق �لتعديالت باأثر رجعي �عتباًر� من 1 كان�ن �لثاين 
,2019

3. 4 ملخص ألهم السياسات المحاسبية

تحقق اإليرادات واالعتراف بالمصاريف

يتم حتقق �إير�د�ت �لف��ئد با�ضتخد�م طريقة �لفائدة �لفعلية 
با�ضتثناء ف��ئد وعم�الت �لت�ضهيالت و�لتم�يالت �الئتمانية 

�ملتعرثة,
يتم �لتحقق من �ير�د�ت �لت�ضهيالت و�لتم�يالت و�الإ�ضتثمار�ت 

وفقًا ملبد�أ �الإ�ضتحقاق, يتم ت�ضجيل �لعم�الت كاإير�د�ت عند تقدمي 
�خلدمات �ملتعلقة بها, ويتم �الإعرت�ف باأرباح ت�زيعات �الأ�ضهم من 

�ل�ضركات �مل�ضتثمر بها عند ن�ض�ء حق ال�ضتالمها, 
يتم �العرت�ف بامل�ضاريف على �أ�ضا�ض مبد�أ �ال�ضتحقاق,

املوجودات واملطلوبات املالية 
م�ج�د�ت مالية بالكلفة �ملطفاأة 

يتم قيا�ض �أدو�ت �لدّين بالكلفة �ملطفاأة �إذ� حتقق �ل�ضرطان �لتاليان:
�أن يتم �الإحتفاظ باأد�ة �لدّين �ضمن من�ذج �أعمال يهدف �إىل  ▪

�الإحتفاظ باالأ�ضل للح�ض�ل على تدفقات نقدية تعاقدية,
�أن تعطي �ل�ضروط �لتعاقدية لالأد�ة يف ت��ريخ حمددة حق  ▪

�النتفاع من �لتدفقات �لنقدية �لتي متثل دفعات من �الأ�ضل 
وفائدة على �لر�ضيد �لقائم, 

�إن �أدو�ت �لدّين �لتي حتقق �ل�ضرطني �ل�ضابقني تقا�ض مبدئيًا 
بالقيمة �لعادلة م�ضافًا �إليها م�ضاريف �القتناء )با�ضتثناء �إذ� �إختار 
�لبنك ت�ضنيف هذه �مل�ج�د�ت من خالل قائمة �لدخل كما ه� مبني 

�أدناه(, الحقًا يتم قيا�ضها بالكلفة �ملطفاأة باإ�ضتخد�م طريقة معدل 
�لفائدة �لفعلي بعد تنزيل �لتدين, يتم �الإعرت�ف باإير�د�ت �لف��ئد 

باإ�ضتخد�م طريقة �لفائدة �لفعلية,
�إن معدل �لفائدة �لفعلي ه� ن�ضبة �لفائدة �لتي يتم �إ�ضتخد�مها 

خل�ضم �لتدفقات �لنقدية �مل�ضتقبلية على فرتة عمر �أد�ة �لدين, 
�أو فرتة �أقل يف حاالت معينة, لت�ضاوي �لقيمة �لدفرتية يف تاريخ 

�العرت�ف �ملبدئي,
عند �الإعرت�ف �ملبدئي ي�ضتطيع �لبنك ب�ضكل ال ميكن �لرت�جع عنه 

ت�ضنيف �أد�ة دين حققت �ضروط �لكلفة �ملطفاأة �ملذك�رة �أعاله 
كم�ج�د�ت مالية بالقيمة �لعادلة من خالل قائمة �لدخل �إذ� �أدى 

ذلك �إىل �إز�لة �أو �لتخفيف ب�ضكل كبري من عدم �لتطابق �ملحا�ضبي 
نتيجة ت�ضنيف �الأد�ة �ملالية بالكلفة �ملطفاأة,

م�ج�د�ت مالية بالقيمة �لعادلة من خالل قائمة �لدخل 
متثل هذه �مل�ج�د�ت �ملالية �أدو�ت �لدّين �لتي ال حتقق �ضروط 

�لكلفة �ملطفاأة �أو �أدو�ت مالية حتقق �ضروط �لكلفة �ملطفاأة ولكن 
�ختار �لبنك ت�ضنيفها بالقيمة �لعادلة من خالل قائمة �لدخل 

عند �الإعرت�ف �ملبدئي, مل يقم �لبنك بت�ضنيف �أية �أد�ة دين حتقق 
�ضروط �أدو�ت دين بالكلفة �ملطفاأة كم�ج�د�ت مالية بالقيمة �لعادلة 

من خالل قائمة �لدخل �مل�حدة,
يق�م �لبنك عند �الإعرت�ف �ملبدئي بت�ضنيف �أدو�ت �مللكية بالقيمة 

�لعادلة كم�ج�د�ت مالية بالقيمة �لعادلة من خالل قائمة �لدخل 
با�ضتثناء �الإ�ضتثمار�ت غري �ملحتفظ بها الأغر��ض �ملتاجرة حيث 

ميكن ت�ضنيف هذه �مل�ج�د�ت بالقيمة �لعادلة من خالل بن�د �لدخل 
�ل�ضامل �الأخرى,

يتم قيا�ض �مل�ج�د�ت �ملالية بالقيمة �لعادلة من خالل قائمة �لدخل 
ويتم قيد �أي ربح �أو خ�ضارة ناجتة عن �لتغري يف قيمتها �لعادلة يف 

قائمة �لدخل �مل�حدة,
يتم �الإعرت�ف باأرباح ت�زيعات �الأ�ضهم من �الإ�ضتثمار يف �الأدو�ت 

�ملالية من �ل�ضركات �مل�ضتثمر بها عند ن�ض�ء حق الإ�ضتالمها, 

م�ج�د�ت مالية بالقيمة �لعادلة من خالل �لدخل �ل�ضامل
يق�م �لبنك عند �الإعرت�ف �ملبدئي بت�ضنيف �أدو�ت �مللكية بالقيمة 
�لعادلة من خالل بن�د �لدخل �ل�ضامل �الأخرى, يتم هذ� �لت�ضنيف 

على �أ�ضا�ض كل �أد�ة على حدة وال ميكن �لرت�جع عنه, كذلك ال 
ي�ضتطيع �لبنك ت�ضنيف �أد�ة ملكية حمتفظ بها للمتاجرة كاأدو�ت 

مالية بالقيمة �لعادلة من خالل بن�د �لدخل �ل�ضامل �الأخرى,

يتم قيا�ض �أدو�ت �مللكية من خالل �لدخل �ل�ضامل مبدئيا بالقيمة 
�لعادلة م�ضافا �ليها م�ضاريف �القتناء, الحقًا يتم قيا�ض هذه 

�مل�ج�د�ت بالقيمة �لعادلة ويتم قيد �الأرباح �أو �خل�ضائر �لناجتة عن 
�لتغري يف �لقيمة �لعادلة من خالل بن�د �لدخل �ل�ضامل �الأخرى يف 

ح�ضاب �حتياطي �لقيمة �لعادلة, عند �لتخل�ض من هذه �مل�ج�د�ت 
ال يتم �إعادة ت�ضنيف �الأرباح �أو �خل�ضائر �ملقيدة �ضابقًا يف ح�ضاب 

�حتياطي �لقيمة �لعادلة �إىل قائمة �لدخل �مل�حدة بل يتم قيدها 
مبا�ضرة يف ح�ضاب �الأرباح �ملدورة,

يتم قيد ع��ئد ت�زيعات �الأ�ضهم من �الإ�ضتثمار يف �أدو�ت �مللكية من 
�ل�ضركات �مل�ضتثمر بها عند ن�ض�ء حق الإ�ضتالمها يف قائمة �لدخل 

�مل�حدة, �إال �إذ� �عتربت هذه �لع��ئد كا�ضرتد�د جلزء من قيمة 
�الإ�ضتثمار,

ميكن ت�ضنيف �أدو�ت �لدين كم�ج�د�ت م�ج�د�ت مالية بالقيمة 
�لعادلة من خالل �لدخل �ل�ضامل �إذ� حتقق �ل�ضرطان �لتاليان:

�أن يتم �الإحتفاظ باأد�ة �لدّين �ضمن من�ذج �أعمال يهدف �إىل  ▪
�الإحتفاظ باالأ�ضل للح�ض�ل على تدفقات نقدية تعاقدية وبيعها,

�أن تعطي �ل�ضروط �لتعاقدية لالأد�ة يف ت��ريخ حمددة حق  ▪
�النتفاع من �لتدفقات �لنقدية �لتي متثل دفعات من �الأ�ضل 

وفائدة على �لر�ضيد �لقائم, 
�إعادة ت�ضنيف �مل�ج�د�ت و�ملطل�بات �ملالية 

ال يق�م �لبنك باإعادة ت�ضنيف م�ج�د�ته �ملالية بعد تاريخ �العرت�ف 
�ملبدئي, با�ضتثناء �حلاالت �لتي يق�م فيها �لبنك با�ضتح��ذ �أو �لغاء 

قطاع �أعمال, وال يتم �إعادة ت�ضنيف �ملطل�بات �ملالية �أبدً�,

انخفا�س قيمة االأ�سول املالية 
نظرة عامة ح�ل �خل�ضائر �الئتمانية �ملت�قعة 

�أدى تطبيق معيار �لتقارير �ملايل �لدويل رقم )9( �إىل تغيري طريقة 
�حت�ضاب خ�ضارة �لتدين لت�ضهيالت للبنك ب�ضكل ج�هري من خالل 
نهج طريقة �خل�ضائر �الئتمانية �ملت�قعة ذ�ت نظرة م�ضتقبلية بداًل 

من �العرت�ف باخل�ضارة عند تكبد �خل�ضارة ح�ضب معيار �ملحا�ضبة 
�لدويل رقم )39( �عتبارً� من 1 كان�ن �لثاين 2018,

يق�م �لبنك بت�ضجيل �ملخ�ض�ضات للخ�ضائر �الئتمانية �ملت�قعة 
جلميع �لت�ضهيالت وم�ج�د�ت �لدين �ملالية غري �ملحتفظ بها 

بالقيمة �لعادلة من خالل �الأرباح و�خل�ضائر, �إ�ضافة �ىل �لتز�مات 
�لت�ضهيالت وعق�د �ل�ضمان �ملالية, و�مل�ضار �ليها جميعا “�الأدو�ت 

�ملالية “,
ال تخ�ضع �أدو�ت �مللكية الختبار �لتدين مب�جب معيار �لتقارير �ملايل 

�لدويل رقم )9(,
ي�ضتند خم�ض�ض �خل�ضائر �الئتمانية �ملت�قعة على �خل�ضائر 
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�الئتمانية �ملت�قع حدوثها على مدى عمر �الأ�ضل, ويف حال مل يكن هناك تغري ملم��ض على خماطر �الئتمان من تاريخ �الإعرت�ف �الأويل, ي�ضتند 
�ملخ�ض�ض على �خل�ضارة �الئتمانية �ملت�قعة ملدة 12 �ضهرً�, 

�إن �خل�ضارة �الئتمانية �ملت�قعة خالل 12 �ضهر هي جزء من �خل�ضائر �الئتمانية �ملت�قعة على مدى عمر �الأ�ضل �لناجتة عن �أحد�ث تعرث باالأدو�ت 
�ملالية �لتي ميكن حدوثها خالل 12 �ضهر من تاريخ �لق��ئم �ملالية �مل�حدة,

يتم �حت�ضاب �خل�ضائر �الئتمانية �ملت�قعة لكامل عمر �لتعر�ض �الئتماين و�خل�ضائر �الئتمانية �ملت�قعة ب خالل 12 �ضهرً� بناًء على طبيعة �الأدو�ت 
�ملالية, 

قام �لبنك ب��ضع �ضيا�ضة الإجر�ء تقييم, ب�ضكل دوري, فيما �إذ كانت خماطر �الئتمان لالأد�ة �ملالية قد ز�دت ب�ضكل ملم��ض من تاريخ �العرت�ف 
�الأويل, من خالل �الأخذ بعني �العتبار �لتغري يف خماطر �لتعرث على مدى �لعمر �ملتبقي لالأدو�ت �ملالية,

بناًء على ما ذكر �أعاله, يق�م �لبنك بت�ضنيف �مل�ج�د�ت �ملالية �إىل �ملرحلة )�الأوىل( و�ملرحلة )�لثانية( و�ملرحلة )�لثالثة(, كما ه� م��ضح 
�أدناه: 

ت�ضمل �الأدو�ت �ملالية �لتي مل تزيد خماطرها �الئتمانية ب�ضكل ج�هري منذ �ثباتها �ملبدئي و�لتي مل يحدث عليها تدين املرحلة االأوىل:
�ئتماين منذ منحها, يق�م �لبنك بقيد خم�ض�ض تدين للخ�ضائر �الئتمانية �ملت�قعة على مدى 12 �ضهرً�,

ت�ضمل �الأدو�ت �ملالية �لتي ز�دت خماطرها �الئتمانية ب�ضكل ج�هري منذ �إثباتها �ملبدئي و�لتي مل يحدث عليها تدين املرحلة الثانية:
�ئتماين, يق�م �لبنك بقيد خم�ض�ض تدين للخ�ضائر �الئتمانية �ملت�قعة على مدى عمر �الأد�ة �ملالية,

ت�ضمل �الأدو�ت �ملالية �ملتدنية �ئتمانيًا, يق�م �لبنك بقيد خم�ض�ض تدين خ�ضائر �ئتمانية على مدى �لعمر �ملت�قع لتلك املرحلة الثالثة:
�الأدو�ت �ملالية,

بالن�ضبة للم�ج�د�ت �ملالية �لتي ال يت�فر لدى �لبنك ت�قعات معق�لة ال�ضرتد�د �ما كامل �ملبلغ �لقائم �أو جزء منه يتم تخفي�ض �لقيمة �لدفرتية 
للم�ج�د�ت �ملالية ويعترب مبثابة �لغاء جزئي للم�ج�د�ت �ملالية, 

�حت�ضاب �خل�ضائر �الئتمانية �ملت�قعة 
يق�م �لبنك باحت�ضاب �خل�ضائر �الئتمانية �ملت�قعة بناًء على �ملت��ضط �ملرجح لثالثة �ضيناري�هات لقيا�ض �لعجز �لنقدي �ملت�قع, خم�ض�مة 

ب�ضعر تقريبي الأ�ضعار �الأرباح �لفعلية, �ن �لعجز �لنقدي ه� �لفرق بني �لتدفقات �لنقدية �مل�ضتحقة للبنك وفقًا للعقد و�لتدفقات �لنقدية 
�ملت�قع حت�ضيلها, 

يتم تو�سيح اآلية احت�ساب اخل�سارة االئتمانية املتوقعة والعنا�سر الرئي�سية على النحو التايل:

�حتمالية �لتعرث هي تقدير الحتمال �لتخلف عن �ل�ضد�د خالل فرتة زمنية معينة, �لتعرث من �ملمكن �ن احتمالية التعرث
يحدث يف فرتة حمددة خالل فرتة �لتقييم, 

التعر�س االئتماين عند 
التعرث

�ن �لتعر�ض �الئتماين عند �لتعرث ه� تقدير �ملبلغ �لقائم �خلا�ضع للتعرث يف تاريخ م�ضتقبلي, مع �الأخذ 
بعني �العتبار �لتغري�ت �ملت�قعة على �ملبلغ �لقائم بعد تاريخ �لتقرير, مبا يف ذلك دفعات �ضد�د �أ�ضل 

�لدين و�لربح, �ض��ء كان جمدول �ضمن عقد, �ل�ضح�بات �ملت�قعة من �لت�ضهيالت �مللتزم بها, �الأرباح 
�مل�ضتحقة عن تاأخري �لدفعات �مل�ضتحقة,

اخل�سارة املفرت�سة عند 
التعرث

�إن �خل�ضارة �ملفرت�ضة عند �لتعرث هي تقدير للخ�ضارة �لنا�ضئة عند �لتعرث يف وقت معني, وهي متثل 
�لفرق بني �لتدفقات �لنقدية �لتعاقدية �مل�ضتحقة و�ملبلغ �لذي يت�قع حت�ضيله مع �الأخذ بعني �العتبار 

�ل�ضمانات, عادة ما يتم �لتعبري عن �خل�ضارة �ملفرت�ضة عند �لتعرث كن�ضبة مئ�ية من �لتعر�ض �الئتماين 
عند �لتعرث,

عند تقدير �خل�ضائر �الئتمانية �ملت�قعة, فاإن �لبنك ياأخذ بعني �العتبار ثالثة �ضيناري�هات )�ل�ضيناري� �لعادي, �ل�ضيناري� �الأف�ضل, و�ل�ضيناري� 
�الأ�ض�ء(, ويرتبط كل منها باأوز�ن خمتلفة من �حتمالية �لتعرث و�لتعر�ض �الئتماين عند �لتعرث و�خل�ضارة �ملفرت�ضة عند �لتعرث, 

�إن �آلية �حت�ضاب �خل�ضارة �الئتمانية �ملت�قعة و�لعنا�ضر �لرئي�ضية هي على �لنح� �لتايل: 

يتم �حت�ضاب �خل�ضائر �الئتمانية �ملت�قعة باحتمالية �لتعرث للتعر�ض �الإئتماين خالل 12 �ضهر كجزء املرحلة االأوىل:
من �خل�ضائر �الئتمانية �ملت�قعة على مدة حياة �الأ�ضل وبالتايل يق�م �لبنك باحت�ضاب �ملخ�ض�ض من 

�حتمالية حدوث تعرث لالأدو�ت �ملالية خالل 12 �ضهر بعد تاريخ �لق��ئم �ملالية �مل�حدة, يتم تطبيق 
هذه �الحتماالت �الفرت��ضية �ملت�قعة ملدة 12 �ضهرً� على مبلغ �لتعر�ض �الإئتماين عند �لتعرث م�ضروبة 

بن�ضبة �خل�ضارة بافرت��ض �لتعرث خم�ض�مة ب�ضعر �لفائدة �لفعلي, ويتم �إجر�ء هذ� �الحت�ضاب لكل من 
�ل�ضيناري�هات �لثالثة, كما ه� م��ضح �أعاله,

عند حدوث زيادة م�ؤثرة باملخاطر �الئتمانية من تاريخ �العرت�ف �الأويل, يق�م �لبنك باحت�ضاب املرحلة الثانية:
خم�ض�ض �خل�ضارة �الئتمانية �ملت�قعة لكامل عمر �لتعر�ض �الإئتماين, وتتماثل �آلية �حت�ضاب 

�ملخ�ض�ض بنف�ض �لطريقة �مل��ضحة �أعاله, مبا يف ذلك ��ضتخد�م �ل�ضيناري�هات �ملختلفة, ولكن يتم 
��ضتخد�م �حتمالية �لتعرث و�لتعر�ض �الإئتماين عند �لتعرث لكامل عمر �الأد�ة �ملالية, ويتم خ�ضم مبلغ 

�لعجز �لنقدي �ملت�قع مبعدل �لفائدة �لفعلي,
بالن�ضبة للم�ج�د�ت �ملالية �لتي ينطبق عليها مفه�م �لتدين )�لتعرث(, يق�م �لبنك باحت�ضاب املرحلة الثالثة:

�خل�ضارة �الئتمانية �ملت�قعة لكامل عمر �لتعر�ض �الإئتماين, وتتماثل �آلية �حت�ضاب �ملخ�ض�ض 
بالطريقة �ملتبعة باملرحلة �لثانية, ويتم حتديد �حتمالية �لتعرث بن�ضبة 100% ون�ضبة خ�ضارة باقرت��ض 

�لتعرث �أكرب من تلك �ملطبقة يف �ملرحلتني �الأوىل و�لثانية,
االلتزامات واالرتباطات 

املحتملة: 
يق�م �لبنك بتقدير �جلزء �ملتبقي من تلك �اللتز�مات و�لذي من �ملت�قع ��ضتغالله على مدى �لعمر 

�ملت�قع, وحتت�ضب �خل�ضائر �الئتمانية �ملت�قعة بعد ذلك بناء على �لقيمة �حلالية للعجز �لنقدي 
كما ل� مت ��ضتغالل مبلغ �لتم�يل كامال ح�ضب �ملت��ضط �ملرجح للثالثة �ضيناري�هات �مل�ضتخدمة يف 

�الحت�ضاب, خم�ض�مة ب�ضعر �لفائدة �لفعلي,

بطاقات االئتمان والت�سهيالت االئتمانية الدوارة 
يتم �حت�ضاب �خل�ضائر �الئتمانية �ملت�قعة على مدى فرتة تعك�ض 

ت�قعات �لبنك ب�ضل�ك �لعميل و�حتمال تخلفه عن �ل�ضد�د 
و�إجر�ء�ت تخفيف �ملخاطر �مل�ضتقبلية على �لبنك و�لتي ميكن 

�أن ت�ضمل �حلد من �أو �إلغاء �لتم�يل, 
�إن �لتقييم �مل�ضتمر ح�ل وج�د زيادة م�ؤثرة يف �ملخاطر 

�الئتمانية للتم�يالت �الئتمانية �ملتجددة ت�ضبه �لتقييمات 
�ملطبقة على �لتم�يالت �الخرى, �ن �ضعر �لفائدة �مل�ضتخدم 

خل�ضم �خل�ضائر �الئتمانية �ملت�قعة لبطاقات �الئتمان ه� �ضعر 
�لفائدة �لفعلي,

النظرة امل�ستقبلية للمعلومات 
يعتمد �لبنك على جمم�عة و��ضعة من �ملعل�مات �مل�ضتقبلية 

�مل�ضتخدمة كمدخالت يف من�ذج �حت�ضاب �خل�ضارة �الئتمانية 
�ملت�قعة, وعلى �ضبيل �ملثال: 

�لناجت �ملحلي �الإجمايل, ▪
معدالت �لبطالة, ▪

�ن �ملدخالت و�لنماذج �مل�ضتخدمة يف �حت�ضاب �خل�ضائر 
�الئتمانية �ملت�قعة قد ال ت�ضتمل على كافة خ�ضائ�ض �ل�ض�ق 

كما يف تاريخ �لق��ئم �ملالية �مل�حدة, نتيجة لذلك, يتم �جر�ء 
تعديالت ن�عية يف بع�ض �الأحيان كتعديالت م�ؤقتة يف حال وج�د 

�ختالفات كبرية,

تقييم ال�سمانات 
يق�م �لبنك لغايات �لتقلي�ض من خماطر �الئتمان با�ضتخد�م 
�ل�ضمانات, حيثما �أمكن, وهناك عدة �أ�ضكال لل�ضمانات, مثل 
�ل�ضمانات �لنقدية و�الأور�ق �ملالية وح��الت �حلق و�لعقار�ت 

و�ملبالغ م�ضتحقة �لقب�ض و�ملخزون وغريها من �مل�ج�د�ت غري 
�ملالية, �إن �ل�ضيا�ضة �ملحا�ضبية �ملتبعة من قبل �لبنك ملعاجلة 
�ل�ضمانات ح�ضب معيار �لتقارير �ملالية �لدويل رقم )9( هي 

نف�ضها كما هي مب�جب معيار �ملحا�ضبي �لدويل رقم )39( 
وتعليمات �ضلطة �لنقد �لفل�ضطينية,

ال يتم ت�ضجيل �ل�ضمانات, ما مل يتم ��ضرتد�دها, يف قائمة 
�ملركز �ملايل �مل�حد للبنك, ولكن ت�ؤثر �لقيمة �لعادلة لل�ضمانات 

على �حت�ضاب �خل�ضائر �الئتمانية �ملت�قعة للبنك, يتم تقييم 
�ل�ضمانات عند �العرت�ف �الأويل ويتم �إعادة تقييمها ب�ضكل 

دوري, ومع ذلك, بع�ض �ل�ضمانات, على �ضبيل �ملثال �لنقد �أو 
�الأور�ق �ملالية يتم تقييمها ب�ضكل ي�مي, 

ي�ضتخدم �لبنك بيانات �ل�ض�ق �لن�ضط لتقييم �مل�ج�د�ت 
�ملالية �ملحتفظ بها ك�ضمان, ويتم تقدير قيمة �مل�ج�د�ت 

�ملالية �الأخرى �لتي لي�ض لديها �ض�ق ن�ضط با�ضتخد�م طرق 
تقييم منا�ضبة, يتم تقييم �ل�ضمانات غري �ملالية, مثل �ل�ضمان 
�لعقاري, بناًء على �لبيانات �ملقدمة من �أطر�ف خارجية مثل 

مقيمني �لرهن �لعقاري, 
اإعدام الدين 

�ن �ل�ضيا�ضات �ملحا�ضبية �مل�ضتخدمة من قبل �لبنك فيما يخ�ض 
�عد�م �لدين ح�ضب معيار �لتقارير �ملايل �لدويل رقم )9( ال 
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تختلف مقارنة مع معيار �ملحا�ضبة �لدويل رقم )39( وتعليمات 
�ضلطة �لنقد �لفل�ضطينية, يتم �عد�م �مل�ج�د�ت �ملالية �إما ب�ضكل 

جزئي �أو كلي فقط عند ت�قف �لبنك عن �ال�ضرتد�د, 
يف حال كان �ملبلغ �ملعدوم �أكرب من خم�ض�ض �خل�ضائر �ملرت�كمة, 

يتم معاجلة �لفرق كاإ�ضافة �إىل �ملخ�ض�ض, يتم ت�ضجيل �ملبالغ 
�مل�ضرتدة الحقًا يف �الإير�د�ت �الأخرى, 

التعديل على الت�سهيالت 
يق�م �لبنك �أحيانا باإجر�ء تعديالت على �ضروط �لعقد للت�ضهيالت 
كا�ضتجابة لطلب �لعميل نتيجة �ل�ضع�بات �ملالية بداًل من ��ضرتد�د 

�و حت�ضيل �ل�ضمانات ويق�م �لبنك بتعديل �ضروط �لتم�يل نتيجة 
لظه�ر �أو وج�د �ضع�بات مالية للعميل, قد ت�ضمل �ل�ضروط متديد 

دفعات �ل�ضد�د �أو �التفاق على �ضروط مت�يل جديدة, تتمثل �ضيا�ضة 
�لبنك يف مر�قبة �لت�ضهيالت �ملجدولة من �أجل �مل�ضاعدة على 

�ضمان ��ضتمر�ر حدوث �لدفعات �مل�ضتقبلية, �ن قر�ر �لبنك بتعديل 
�لت�ضنيف بني �ملرحلة �لثانية و�ملرحلة �لثالثة يتم على �أ�ضا�ض كل 

حالة على حدة, 

قيا�س القيمة العادلة
يتم قيا�ض �لقيمة �لعادلة لالأدو�ت �ملالية مثل �مل�ضتقات و�مل�ج�د�ت 

غري �ملالية يف تاريخ �لق��ئم �ملالية �مل�حدة, �لقيمة �لعادلة هي 
�ملقابل �ملايل لبيع �أ�ضل �أو �ضد�د �لتز�م وذلك من خالل عملية 

منظمة بني �مل�ضاركني يف �ل�ض�ق يف تاريخ �لقيا�ض, يعتمد قيا�ض 
�لقيمة �لعادلة على فر�ضية بيع �مل�ج�د�ت �و �ضد�د �ملطل�بات �إما 

يف:
�ض�ق رئي�ضي للم�ج�د�ت �أو �ملطل�بات, ▪
�أو يف حال غياب �ل�ض�ق �لرئي�ضي, يف �ض�ق �أكرث مالءمة  ▪

للم�ج�د�ت و�ملطل�بات,
يجب �أن يك�ن للبنك �لقدرة على �ل��ض�ل لل�ض�ق �لرئي�ضي �أو �ل�ض�ق 

�الأكرث مالءمة,
يتم قيا�ض �لقيمة �لعادلة للم�ج�د�ت و�ملطل�بات با�ضتخد�م 

�لفر�ضيات �لتي �ضي�ضتخدمها �مل�ضاركني عند ت�ضعري �مل�ج�د�ت 
و�ملطل�بات, على فر�ض �أن �مل�ضاركني يف �ل�ض�ق هدفهم حتقيق 

منافع �قت�ضادية,
ي�ضتخدم �لبنك �أ�ضاليب �لتقييم �ملنا�ضبة ح�ضب �لظروف �لتي 

ت�فر معل�مات كافية لقيا�ض �لقيمة �لعادلة, وذلك من خالل 
زيادة ��ضتخد�م معطيات ذ�ت �ضلة ميكن مالحظتها و�لتقليل من 

��ضتخد�م �ملعطيات �لتي ال ميكن مالحظتها,
جميع �مل�ج�د�ت و�ملطل�بات �لتي تقا�ض بالقيمة �لعادلة �مل�ضرح 

عنها يف �لق��ئم �ملالية �مل�حدة ت�ضنف �ضمن هرم �لقيمة �لعادلة, 
كما ه� م��ضح �أدناه: 

�مل�ضت�ى �الأول: با�ضتخد�م �أ�ضعار �لتد�ول الأدو�ت مالية م�ضابهة 

متامًا يف �أ�ض��ق مالية ن�ضطة,
�مل�ضت�ى �لثاين: با�ضتخد�م معطيات غري �أ�ضعار �لتد�ول ولكن ميكن 

مالحظتها ب�ضكل مبا�ضر �أو غري مبا�ضر,
�مل�ضت�ى �لثالث: با�ضتخد�م معطيات ال ت�ضتند لبيانات �ض�ق ميكن 

مالحظتها,
يف نهاية كل فرتة مالية يحدد �لبنك فيما �إذ� كانت هنالك عمليات 

نقل بني �مل�ضت�يات يف �لت�ضل�ضل �لهرمي من خالل �إعادة تقييم 
�لت�ضنيف )�إ�ضتنادً� �إىل �أقل م�ضت�ى معطيات له �أثر ج�هري على 

قيا�ض �لقيمة �لعادلة ككل( للم�ج�د�ت و�ملطل�بات و يتم �العرت�ف 
بها يف �لق��ئم �ملالية �مل�حدة على �أ�ضا�ض متكرر, 

يق�م خممنني خارجيني معتمدين بامل�ضاركة يف تقييم �مل�ج�د�ت 
�جل�هرية, بعد �لنقا�ض مع ه�ؤالء �ملخمنني �خلارجيني, يق�م �لبنك 
باختيار �الأ�ضاليب و�ملدخالت و�لتي �ضت�ضتخدم للتقييم يف كل حالة,

لغر�ض �الإف�ضاح عن �لقيمة �لعادلة, قام �لبنك بتحديد �ضر�ئح 
من �مل�ج�د�ت وفقًا لطبيعة وخ�ضائ�ض وخماطر وم�ضت�ى �لقيمة 

�لعادلة لهذه �مل�ج�د�ت و�ملطل�بات,

ا�ستثمار يف �سركات حليفة 
يتم قيد �ال�ضتثمار يف �ل�ضركات �حلليفة باإ�ضتخد�م طريقة حق�ق 

�مللكية, �ل�ضركة �حلليفة هي تلك �لتي يك�ن للبنك نف�ذً� م�ؤثرً� 
عليها وه� �لقدرة على �مل�ضاركة يف �لقر�ر�ت �ملتعلقة بال�ضيا�ضات 

�ملالية و�لت�ضغيلية لل�ضركة �مل�ضتثمر بها ولي�ض �لتحكم بهذه 
�ل�ضيا�ضات, 

وفقًا لطريقة حق�ق �مللكية, يظهر �ال�ضتثمار يف �ل�ضركات �حلليفة 
يف قائمة �ملركز �ملايل �مل�حدة بالكلفة, م�ضافًا �إليه �لتغري�ت 

�لالحقة يف ح�ضة �لبنك من �ضايف م�ج�د�ت �ل�ضركات �حلليفة, 
يتم قيد �ل�ضهرة �لناجتة عن �ضر�ء �ل�ضركات �حلليفة كجزء 

من �لقيمة �لدفرتية لال�ضتثمار�ت فيها, حيث ال يتم �إطفاء هذه 
�ل�ضهرة �أو در��ضة �لتدين يف قيمتها ب�ضكل منف�ضل, 

يتم �إظهار ح�ضة �لبنك من �ضايف نتائج �أعمال �ل�ضركات �حلليفة 
يف قائمة �لدخل �مل�حدة, يتم ��ضتبعاد �الأرباح و�خل�ضائر �لناجتة 

عن �ملعامالت بني �لبنك و�ل�ضركات �حلليفة وفقًا لن�ضبة ملكية 
�لبنك يف �ل�ضركات �حلليفة,

�إن �ل�ضنة �ملالية لل�ضركات �حلليفة هي ذ�ت �ل�ضنة �ملالية للبنك, 
عند �ل�ضرورة يق�م �لبنك باإجر�ء تعديالت لتت��فق �ل�ضيا�ضات 

�ملتبعة يف �ل�ضركات �حلليفة مع �ل�ضيا�ضات �ملحا�ضبية للبنك,
الحقًا الإ�ضتخد�م طريقة حق�ق �مللكية يقرر �لبنك ما �إذ� كان 

هناك �ضرورة لقيد خ�ضائر تدٍن �إ�ضافية على ��ضتثمار�ته يف 
�ل�ضركات �حلليفة, يق�م �لبنك يف تاريخ �لق��ئم �ملالية �مل�حدة 

بتحديد ما �إذ� كان هناك وج�د الأدلة م��ض�عية ت�ضري �إىل تدين يف 

قيمة �ال�ضتثمار يف �ل�ضركات �حلليفة, يف حال وج�د هذه �الأدلة, 
يق�م �لبنك باحت�ضاب قيمة �لتدين و�لتي متثل �لفرق بني �لقيمة 

�لدفرتية لال�ضتثمار و�لقيمة �ملت�قع �إ�ضرتد�دها ويتم قيد هذ� 
�لفرق يف قائمة �لدخل �مل�حدة,

العقارات واالآالت واملعدات
تظهر �لعقار�ت و�الآالت و�ملعد�ت بالكلفة بعد تنزيل �الإ�ضتهالك 

�ملرت�كم وخ�ضائر �لتدين �ملرت�كمة, �إن وجدت, ت�ضمل كلفة 
�لعقار�ت و�الآالت و�ملعد�ت �لكلفة �ملتكبدة الإ�ضتبد�ل �أي من مك�نات 

�لعقار�ت و�الآالت و�ملعد�ت وم�ضاريف �لتم�يل للم�ضاريع �الإن�ضائية 
ط�يلة �الأجل �ذ� حتققت �ضروط �العرت�ف, ال يتم �إ�ضتهالك 
�الأر��ضي, يتم �إثبات جميع �لنفقات �الأخرى يف قائمة �لدخل 

�مل�حدة عند حتققها,
يتم �إحت�ضاب �الإ�ضتهالك با�ضتخد�م طريقة �لق�ضط �لثابت وفقًا 

للعمر �النتاجي �ملت�قع كما يلي:

العمر االإنتاجي
)�سنوات(

40عقار�ت
6 - 25 �أثاث ومعد�ت وحت�ضينات ماأج�ر

6�أجهزة حا�ض�ب
6�ضيار�ت

يتم �ضطب �أي بند من بن�د �لعقار�ت و�الآالت و�ملعد�ت و�أي �أجز�ء 
ج�هرية منها عند �لتخل�ض منها �أو عند عدم وج�د منفعة 

�إقت�ضادية مت�قعة من ��ضتخد�م �لبند �أو �لتخل�ض منه, يتم قيد 
�أي ربح �و خ�ضارة ناجتة عن �ضطب �لبند, و�لذي ميثل �لفرق بني 

�لعائد من �لتخل�ض و�ضايف �لقيمة �لدفرتية للبند, يف قائمة �لدخل 
�مل�حدة,

تتم مر�جعة �لقيم �ملتبقية لبن�د �لعقار�ت و�الآالت و�ملعد�ت 
و�الأعمار �الإنتاجية وطرق �الإ�ضتهالك يف كل �ضنة مالية ويتم 

تعديلها الحقًا, �إن لزم �الأمر,

توحيد االأعمال و�سهرة ال�سراء
يتم قيد عمليات ت�حيد �الأعمال باإ�ضتخد�م طريقة �الإ�ضتح��ذ, 

متثل كلفة �الإ�ضتح��ذ جمم�ع �لقيمة �لعادلة للمقابل �ملايل �ملدف�ع 
بتاريخ �الإ�ضتح��ذ وقيمة حق�ق �جلهات غري �مل�ضيطرة يف �ل�ضركات 
�مل�ضتح�ذ عليها, عند �أي ت�حيد لالأعمال يق�م �لبنك بتقييم ح�ضة 

حق�ق �جلهات غري �مل�ضيطرة يف �ل�ضركة �مل�ضتح�ذ عليها بالقيمة 
�لعادلة �أو بن�ضبة ح�ضة �جلهات غري �مل�ضيطرة �إىل �ضايف م�ج�د�ت 

�ل�ضركة �مل�ضتح�ذ عليها, يتم �الإعرت�ف مب�ضاريف �الإ�ضتح��ذ 

�ضمن �مل�ضاريف �الإد�رية يف قائمة �لدخل �مل�حدة, 
يق�م �لبنك عند �ال�ضتح��ذ بتقدير وت�ضنيف �مل�ج�د�ت 

و�ملطل�بات �ملالية لل�ضركة �مل�ضتح�ذ عليها وفقًا لل�ضروط �لتعاقدية 
و�لظروف �القت�ضادية بتاريخ �ال�ضتح��ذ,

يف حال ت�حيد �الأعمال نتيجة �الإ�ضتح��ذ �لتدريجي, يتم قيا�ض 
�الإ�ضتثمار �مل�ضنف �ضابقًا لل�ضركة �مل�ضتح�ذ عليها بالقيمة �لعادلة 

يف تاريخ �الإ�ضتح��ذ, يتم قيد �لفرق بني �لقيمة �لعادلة و�لقيمة 
�لدفرتية �مل�ضنف �ضابقًا يف قائمة �لدخل �مل�حدة, 

يتم �إثبات �ل�ضهرة �لناجتة عن �ضر�ء �ل�ضركات �لتابعة بالكلفة 
و�لتي متثل �لزيادة يف �ملقابل �ملايل �لذي مت حت�يله و�ملبلغ �لذي 

مت قيده حلق�ق �جلهات غري �مل�ضيطرة عن ح�ضة �لبنك يف �ضايف 
�مل�ج�د�ت و�ملطل�بات �لتي مت �حل�ض�ل عليها من �ل�ضركة �لتابعة, 

�إذ� كان �ملقابل �ملايل �أقل من �لقيمة �لعادلة ل�ضايف �مل�ج�د�ت 
لل�ضركة �لتابعة, يتم ت�ضجيل �لفرق كربح يف قائمة �لدخل �مل�حدة,

الحقًا لالإثبات �ملبدئي, يتم �إثبات �ل�ضهرة بالكلفة بعد تنزيل �أية 
خ�ضائر تدٍن مرت�كمة يف �لقيمة �لدفرتية, لغر�ض �إجر�ء در��ضة 

ح�ل وج�د تدين يف �لقيمة �لدفرتية لل�ضهرة, يتم ت�زيع قيمة 
�ل�ضهرة بتاريخ �ل�ضر�ء على �ل�حد�ت, �أو جمم�عة �ل�حد�ت �ملنتجة 

للنقد, و�ملت�قع �أن ت�ضتفيد من عملية ت�حيد �الأعمال, بغ�ض �لنظر 
عن ك�ن �مل�ج�د�ت و�ملطل�بات �الأخرى لل�ضركة �مل�ضتح�ذ عليها قد 

مت ت�زيعها على هذه �ل�حد�ت �أم ال,
عند ��ضتبعاد �أحد �الأن�ضطة �لت�ضغيلية �ضمن وحدة منتجة للنقد, 

يتم �عتبار �ل�ضهرة �ملرتبطة بالن�ضاط �لت�ضغيلي �مل�ضتبعد كجزء من 
�لقيمة �لدفرتية لذلك �لن�ضاط لتحديد مبلغ �لربح �أو �خل�ضارة, يتم 

حتديد مبلغ �ل�ضهرة �مل�ضتبعد وفقًا لن�ضبة �لقيمة �لدفرتية للن�ضاط 
�مل�ضتبعد �إىل �ضايف �لقيمة �ملتبقية من �ل�حدة �ملنتجة للنقد, 

ا�ستثمارات عقارية
تظهر �ال�ضتثمار�ت �لعقارية بالكلفة بعد تنزيل �أية خ�ضائر تدٍن 
مرت�كمة يف �لقيمة �لدفرتية, يتم در��ضة تدين �لقيمة �لدفرتية 

لال�ضتثمار�ت �لعقارية عند وج�د �أحد�ث �أو تغري�ت يف �لظروف 
ت�ضري �إىل عدم ت��فر �إمكانية ��ضرتد�د قيمتها �لدفرتية, عند 

وج�د مثل هذه �الأدلة وعندما تزيد �لقيمة �لدفرتية عن �لقيمة 
�ملت�قع ��ضرتد�دها, يتم تخفي�ض �لقيمة �لدفرتية للقيمة �ملت�قع 

��ضرتد�دها,
يتم ��ضتبعاد �ال�ضتثمار�ت �لعقارية عند �لت�قف عن ��ضتخد�مها 
وعدم وج�د �أي منافع �قت�ضادية م�ضتقبلية مت�قعة نتيجة بيعها, 

يتم قيد �لفرق بني �لعائد من ��ضتبعاد �الأ�ضل و�لقيمة �لدفرتية يف 
قائمة �لدخل �مل�حدة يف فرتة �ال�ضتبعاد,

يتم �لتح�يل من �أو �إىل �ال�ضتثمار�ت �لعقارية فقط عندما يك�ن 
هنالك تغيري يف �ال�ضتخد�م, عند �لتح�يل من �ال�ضتثمار�ت 

�لعقارية �إىل بند �ملمتلكات و�الآالت و�ملعد�ت و�لتي يتم ��ضتخد�مها 
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من قبل �لبنك, فاإن كلفة �ملمتلكات �ملح�لة لال�ضتخد�م هي قيمتها 
�لدفرتية يف تاريخ �لتح�يل, �ذ� �رتاأى �لبنك حت�يل ممتلكاتها �إىل 
��ضتثمار�ت عقارية, ي�ضتمر �لبنك با�ضتخد�م �ل�ضيا�ضات �ملحا�ضبية 

للمتلكات و�الآالت و�ملعد�ت حتى تاريخ �لتغري يف �ال�ضتخد�م,

املوجودات غري امللمو�سة
مبدئيًا, يتم قيد �مل�ج�د�ت غري �مللم��ضة, �لتي مت �حل�ض�ل 

عليها ب�ضكل منف�ضل بالكلفة, الحقًا لالإثبات �ملبدئي, يتم �إظهار 
�مل�ج�د�ت غري �مللم��ضة بالكلفة بعد تنزيل �الإطفاء �ملرت�كم و�أية 

خ�ضائر تدٍن مرت�كمة يف �لقيمة �لدفرتية, 
يتم ت�ضنيف �لعمر �الإنتاجي للم�ج�د�ت غري �مللم��ضة بك�نه لفرتة 

حمددة �أو غري حمددة,
يتم �إجر�ء در��ضة ل�ج�د تدٍن يف �لقيمة �لدفرتية للم�ج�د�ت غري 
�مللم��ضة �ملقدر عمرها �لزمني بفرتة غري حمددة, ب�ضكل �ضن�ي, 
كما �أنه ال يتم �إطفاء هذه �مل�ج�د�ت غري �مللم��ضة, تتم مر�جعة 

ت�ضنيف هذه �مل�ج�د�ت �ضن�يًا لتحديد ما �إذ� كان �ضبب �لت�ضنيف 
اليز�ل قائمًا, يف حالة �حلاجة �إىل �إعادة ت�ضنيف هذه �مل�ج�د�ت 

غري �ملقدر عمرها �لزمني بفرتة حمددة �ىل م�ج�د�ت ملم��ضة 
لفرتة حمددة فيتم ذلك بناًء على �أ�ضا�ض تقديري, وباأثر م�ضتقبلي,  

يتم ت�ضجيل �الأرباح �أو �خل�ضائر �لناجتة عن ��ضتبعاد �مل�ج�د�ت 
غري �مللم��ضة و�لتي متثل �لفرق بني �لعائد من �لتخل�ض من �الأ�ضل 

و�لقيمة �لدفرتية لالأ�ضل يف قائمة �لدخل �مل�حدة,
يتم �إطفاء �مل�ج�د�ت غري �مللم��ضة �ملقدر عمرها �لزمني بفرتة 
حمددة ح�ضب �لعمر �الإنتاجي �ملت�قع, ويتم در��ضة تدين قيمتها 
�لدفرتية عند وج�د م�ؤ�ضر�ت تدل على ذلك, يتم مر�جعة فرتة 

�الإطفاء وطريقة �حت�ضابه للم�ج�د�ت غري �مللم��ضة �ملقدر عمرها 
�لزمني بفرتة حمددة مرة على �الأقل يف نهاية �ل�ضنة �ملالية, يتم 

قيد م�ضروف �إطفاء �مل�ج�د�ت غري �مللم��ضة �ملقدر عمرها �لزمني 
بفرتة حمددة يف قائمة �لدخل �مل�حدة,

ت�ضمل �مل�ج�د�ت غري �مللم��ضة �أنظمة وبر�مج �حلا�ضب �الآيل وتق�م 
�إد�رة �لبنك بتقدير �لعمر �لزمني بحيث يتم �إطفاء �أنظمة وبر�مج 

�حلا�ضب �الآيل بطريقة �لق�ضط �لثابت على �لعمر �الإنتاجي �ملت�قع و 
يرت�وح بني خم�ضة �ىل ع�ضرة �ضن��ت,

امل�ساريع حتت التنفيذ
متثـل �مل�ضاريع حتت �لتنفيذ كافة تكاليف جتهيز �لفروع و�ملكاتب 

وتكاليف تط�ير �لنظام �لبنكي �جلديد و�مل�ضاريع �الأخرى غيـر 
�ملنتهية حتى تاريخ �لق��ئم �ملالية �مل�حدة, عنـد �النتهاء من تنفيـذ 

كل م�ضـروع يح�ل �إىل ح�ضاب �لعقار�ت و�ملمتلكات و�ملعد�ت �أو 

املوجودات غري امللمو�سة
يتم �إجر�ء در��ضة تدين يف �لقيمة �لدفرتية للم�ضاريع حتت �لتنفيذ 

عند وج�د �أدلة ت�ضري �إىل عدم �إمكانية ��ضرتد�د �لقيمة �لدفرتية 
لهذه �مل�ضاريع, يف حال وج�د مثل هذه �مل�ؤ�ضر�ت, يتم تخفي�ض 

�لقيمة �لدفرتية للم�ضاريع للقيمة �ملت�قع ��ضرتد�دها, 

التقــا�س
يتم �إجر�ء تقا�ض بني �مل�ج�د�ت و�ملطل�بات �ملالية و�إظهار �ملبلغ 

�ل�ضايف يف قائمة �ملركز �ملايل �مل�حد فقط عندما تت�فر �حلق�ق 
�لقان�نية �مللزمة وكذلك عندما يتم ت�ض�يتها على �أ�ضا�ض �لتقا�ض �أو 

يك�ن حتقق �مل�ج�د�ت وت�ض�ية �ملطل�بات يف نف�ض �ل�قت, 

املخ�س�سات
يتم �إثبات �ملخ�ض�ضات �إذ� كان على �لبنك �أي �لتز�م )قان�ين �أو 
مت�قع( ناجت عن حدث �ضابق وعندما تك�ن تكلفة ت�ض�ية �الإلتز�م 

حمتملة وميكن قيا�ضها مب�ث�قية, 

خم�س�س ال�سرائب
يق�م �لبنك باقتطاع خم�ض�ضات �ل�ضريبة وفقًا للمعيار �ملحا�ضبي 

�لدويل رقم )12( ومب�جب �لن�ضب �ل�ضريبية �ملقررة وفقًا للق��نني 
�ل�ضارية �ملفع�ل. يق�ضي �ملعيار �ملحا�ضبي �لدويل رقم )12( 

باالإعرت�ف بالفروقات �لزمنية �مل�ؤقتة كما بتاريخ قائمة �ملركز 
�ملايل �مل�حدة, ك�ضر�ئب م�ؤجلة, نتيجة لذلك قد يرتتب على 

�لبنك قيد م�ج�د�ت �أو مطل�بات �ضريبية م�ؤجلة. �إن �ل�ضر�ئب 
�مل�ؤجلة هي �ل�ضر�ئب �ملت�قع دفعها �أو ��ضرتد�دها نتيجة �لفروقات 
�لزمنية �مل�ؤقتة بني قيمة �مل�ج�د�ت �أو �ملطل�بات يف �لق��ئم �ملالية 
�مل�حدة و�لقيمة �لتي يتم �حت�ضاب �لربح �ل�ضريبي على �أ�ضا�ضها. 
يتم �حت�ضاب �ل�ضر�ئب �مل�ؤجلة با�ضتخد�م طريقة �اللتز�م بقائمة 

�ملركز �ملايل �مل�حدة وحتت�ضب �ل�ضر�ئب �مل�ؤجلة وفقًا للن�ضب 
�ل�ضريبية �لتي يت�قع تطبيقها عند ت�ض�ية �اللتز�م �ل�ضريبي �أو 

حتقيق �مل�ج�د�ت �ل�ضريبية �مل�ؤجلة.
حت�ضب م�ضاريف �ل�ضر�ئب �مل�ضتحقة على �أ�ضا�ض �الأرباح �خلا�ضعة 

لل�ضريبة, وتختلف �الأرباح �خلا�ضعة لل�ضريبة عن �الأرباح �ملعلنة 
يف �لق��ئم �ملالية �مل�حدة الأن �الأرباح �ملعلنة ت�ضمل �إير�د�ت غري 

خا�ضعة لل�ضريبة �أو م�ضاريف غري قابلة للتنزيل يف �ل�ضنة �ملالية 
و�إمنا يف �ضن��ت الحقة �أو خ�ضائر مرت�كمة مقب�لة �ضريبيًا �أو بن�دً� 

لي�ضت خا�ضعة �أو مقب�لة �لتنزيل الأغر��ض �ضريبية.
يتم �إجر�ء تقا�ض بني �مل�ج�د�ت �ل�ضريبية �مل�ؤجلة و�ملطل�بات 

�ل�ضريبية �مل�ؤجلة و�إظهار �ملبلغ �ل�ضايف يف �لق��ئم �ملالية �مل�حدة 
فقط عندما تت�فر �حلق�ق �لقان�نية �مللزمة وكذلك عندما يتم 
ت�ض�يتها على �أ�ضا�ض �لتقا�ض �أو يك�ن حتقق �مل�ج�د�ت وت�ض�ية 

�ملطل�بات يف نف�ض �ل�قت.

خم�س�س تعوي�س نهاية اخلدمة
يتم �لتخ�ضي�ض لتع�ي�ض نهاية �خلدمة للم�ظفني وفقًا لقان�ن 

�لعمل �ل�ضاري �ملفع�ل يف فل�ضطني ونظام �ض�ؤون �مل�ظفني �خلا�ض 
بالبنك. هذ� وكان من �ملت�قع تطبيق قان�ن �ل�ضمان �الجتماعي 

�لفل�ضطيني خالل عام 2018 و�لذي مت �إيقاف تنفيذه وفقًا لقر�ر 
بقان�ن رئا�ضي بتاريخ 28 كان�ن �لثاين 2019 على �أن ي�ضتمر �حل��ر 
مع �جلهات ذ�ت �لعالقة من �أجل �ل��ض�ل لت��فق وطني على �أحكام 

�لقان�ن وم�عد نفاذه. هذ� ويلزم �لقان�ن بن�ضخته �حلالية �ضاحب 
�لعمل بت�ض�ية مكافاأة نهاية �خلدمة للفرت�ت �ل�ضابقة لتطبيق 

�أحكام هذ� �لقان�ن.

العمالت االأجنبية
يتم ت�ضجيل �ملعامالت �لتي تتم بالعمالت �الأجنبية خالل �ل�ضنة 

باأ�ضعار �ل�ضرف �ل�ضائدة يف تاريخ �إجر�ء �ملعامالت, 
يتم حت�يل �أر�ضدة �مل�ج�د�ت و�ملطل�بات �ملالية باأ�ضعار �لعمالت 
�الأجنبية �ل��ضطية �ل�ضائدة �إىل �لدوالر �الأمريكي يف تاريخ قائمة 

�ملركز �ملايل �مل�حدة, 
يتم حت�يل �مل�ج�د�ت و�ملطل�بات غري �ملالية بالعمالت �الأجنبية 
و�لظاهرة بالقيمة �لعادلة �إىل �لدوالر �الأمريكي يف تاريخ حتديد 

قيمتها �لعادلة, 
يتم ت�ضجيل �الأرباح و�خل�ضائر �لناجتة عن حت�يل �لعمالت �الأجنبية 

�إىل �لدوالر �الأمريكي يف قائمة �لدخل �مل�حدة, 

النقد وما يف حكمه
ه� �لنقد و�الأر�ضدة �لنقدية �لتي ت�ضتحق خالل مدة ثالثة �أ�ضهر, 

ويت�ضمن �لنقد و�الأر�ضدة لدى �ضلطة �لنقد �لفل�ضطينية و�الأر�ضدة 
لدى �لبن�ك و�مل�ؤ�ض�ضات �مل�ضرفية �لتي ت�ضتحق خالل ثالثة �أ�ضهر 
بعد تنزيل ود�ئع �لبن�ك و�مل�ؤ�ض�ضات �مل�ضرفية �لتي ت�ضتحق خالل 

مدة ثالثة �أ�ضهر و�الأر�ضدة مقيدة �ل�ضحب,

معلومات القطاعات 
قطاع �الأعمال ميثل جمم�عة من �مل�ج�د�ت و�لعمليات �لتي ت�ضرتك 

معًا يف تقدمي منتجات �أو خدمات خا�ضعة ملخاطر وع��ئد تختلف 
عن تلك �ملتعلقة بقطاعات �أعمال �أخرى,

�لقطاع �جلغر�يف يرتبط يف تقدمي منتجات �أو خدمات يف بيئة 
�إقت�ضادية حمددة خا�ضعة ملخاطر وع��ئد تختلف عن تلك �ملتعلقة 

بقطاعات تعمل يف بيئات �إقت�ضادية �أخرى, 

ا�ستخدام التقديرات 
�إن �إعد�د �لق��ئم �ملالية �مل�حدة وفقًا ملعايري �لتقارير �ملالية 

�لدولية يتطلب ��ضتخد�م عدة تقدير�ت و�فرت��ضات حما�ضبية 

ت�ؤثر على مبالغ �الإير�د�ت و�مل�ضاريف و�مل�ج�د�ت و�ملطل�بات 
و�الإف�ضاحات يف �لق��ئم �ملالية �مل�حدة, نظرً� ال�ضتخد�م 

هذه �لتقدير�ت و�الإفرت��ضات, قد تختلف �لنتائج �لفعلية عن 
�لتقدير�ت, وقد ي�ضتدعي ذلك تعديل �لقيم �لدفرتية للم�ج�د�ت �أو 

�ملطل�بات يف �مل�ضتقبل,
ت�ضمل �الإي�ضاحات �الأخرى و�لتي تبني مدى تعر�ض �لبنك للمخاطر 

�الإي�ضاحات �لتالية:
�أهد�ف و�ضيا�ضات �إد�رة �ملخاطر )�إي�ضاح 43( ▪
�إد�رة ر�أ�ض �ملال )�إي�ضاح 47( ▪

فيما يلي تفا�ضيل �الإجتهاد�ت �جل�هرية �لتي قام بها �لبنك:
خم�س�س اخل�سائر االئتمانية املتوقعة

يتم تقييم �مل�ج�د�ت �ملالية لتحديد �لتدين على �الأ�ضا�ض �ملبنّي يف 
فقرة » تدين قيمة �مل�ج�د�ت �ملالية«,

يتم مر�جعة خم�ض�ض �خل�ضائر �الئتمانية �ملت�قعة �ضمن �الأ�ض�ض 
�مل��ض�عة من قبل �ضلطة �لنقد �لفل�ضطينية ومعيار �لتقارير �ملالية 

�لدولية رقم )9(, يتطلب حتديد خم�ض�ض �خل�ضائر �الإئتمانية 
�ملت�قعة من �إد�رة �لبنك �إ�ضد�ر �أحكام و�جتهاد�ت هامة لتقدير 

مبالغ �لتدفقات �لنقدية �مل�ضتقبلية و�أوقاتها, باالإ�ضافة �إىل تقدير 
�أي زيادة ج�هرية يف �ملخاطر �الإئتمانية للم�ج�د�ت �ملالية بعد 

�العرت�ف �ملبدئي بها, باالإ�ضافة �إىل �الأخذ بعني �العتبار معل�مات 
�لقيا�ض �مل�ضتقبلية للخ�ضائر �الإئتمانية �ملت�قعة,

االأعمار االإنتاجية لالأ�سول امللمو�سة وغري امللمو�سة 
تق�م �إد�رة �لبنك باإعادة تقدير �الأعمار �الإنتاجية لالأ�ض�ل �مللم��ضة 

وغري �مللم��ضة وتق�م بتعديلها, �إن لزم �الأمر, يف نهاية كل �ضنة 
مالية, 

خم�س�س الق�سايا
يتم �لتخ�ضي�ض للق�ضايا �ملرف�عة على �لبنك مل��جهة �أية �إلتز�مات 

ق�ضائية �إ�ضتنادً� لر�أي �مل�ضت�ضار �لقان�ين للبنك,
خم�س�سات منافع املوظفني

ت�ضتخدم �إد�رة �لبنك تقدير�ت معينة لتحديد مبلغ خم�ض�ضات 
منافع �مل�ظفني, تعتقد �إد�رة �لبنك باأن هذه �لتقدير�ت 

و�الإفرت��ضات معق�لة,
خم�س�س �سريبة الدخل

ت�ضتخدم �إد�رة �لبنك تقدير�ت معينة لتحديد مبلغ خم�ض�ض 
�ضريبة �لدخل, تعتقد �إد�رة �لبنك باأن هذه �لتقدير�ت 

و�الإفرت��ضات معق�لة, 
القيمة العادلة لالأدوات املالية

يتطلب حتديد خم�ض�ض تدين �لت�ضهيالت �الئتمانية من �إد�رة 
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�لبنك ��ضد�ر �أحكام و�جتهاد�ت هامة لتقدير مبالغ �لتدفقات 
�لنقدية �مل�ضتقبلية و�أوقاتها, باالإ�ضافة �إىل تقدير �أي زيادة ج�هرية 

يف �ملخاطر �الئتمانية لالأ�ض�ل �ملالية بعد �العرت�ف �ملبدئي بها, 
باالإ�ضافة �إىل �الخذ بعني �العتبار معل�مات �لقيا�ض �مل�ضتقبلية 

للخ�ضائر �الئتمانية �ملت�قعة,

قام �لبنك باحت�ضاب قيمة خم�ض�ض تدين �مل�ج�د�ت �ملالية 
وفقا ملعايري �لتقارير �لدولية و�ملت��فقة مع تعليمات �ضلطة �لنقد 

�لفل�ضطينية,
�إن �ضيا�ضة �لبنك يف حتديد �لعنا�ضر )�مل���ضفات( �مل�ضرتكة 

لقيا�ض خماطر �الئتمان و�خل�ضارة �الئتمانية �ملت�قعة على �أ�ضا�ض 
�أ�ضا�ض �إفر�دي تتم بناًء على ما يلي:

�لت�ضهيالت �الئتمانية �لفردية: �إفر�دي على م�ضت�ى �لت�ضهيل/  ▪
�لعميل,

�لت�ضهيالت �الئتمانية لل�ضركات: �إفر�دي على م�ضت�ى �لت�ضهيل/  ▪
�لعميل,

�لت�ضهيالت �الئتمانية للبن�ك: �إفر�دي على م�ضت�ى �لت�ضهيل/ �لبنك ▪
�أدو�ت �لدين بالكلفة �ملطفاأة: �إفر�دي على م�ضت�ى �أد�ة �لدين, ▪

منهجية تطبيق معيار التقارير المالية 
الدولي رقم )9( )األدوات المالية(: المدخالت، 
اآلليات واالفتراضات المستخدمة في حساب 

الخسائر االئتمانية المتوقعة

�ن �ملفاهيم �لرئي�ضية ذ�ت �الأثر �جل�هري و�لتي تتطلب قدر عايل 
من �جتهاد�ت �الإد�رة و�لتي مت �أخذها بعني �العتبار من قبل �لبنك 

عند تطبيق �ملعيار تت�ضمن ما يلي:

تقييم الزيادة اجلوهرية يف املخاطر االئتمانية: ●
يتم تقييم فيما �إذ� كان هنالك زيادة ج�هرية للمخاطر �الئتمانية 
منذ تاريخ ن�ضاأتها, حيث يق�م �لبنك مبقارنة خماطر �لتعرث للعمر 

�ملت�قع لالأد�ة �ملالية يف نهاية كل فرتة مالية مع خماطر �لتعرث عند 
ن�ض�ء �الأد�ة �ملالية با�ضتخد�م �ملفاهيم �لرئي�ضية لعمليات �إد�رة 

�ملخاطر �ملت�فرة لدى �لبنك, 

يتم تقييم �لزيادة �جل�هرية للمخاطر �الئتمانية مرة و�حدة كل 
ثالثة �أ�ضهر وب�ضكل منف�ضل لكل من �لتعر�ضات ملخاطر �الئتمان 

وبناء على ثالثة ع��مل, �إذ� �أ�ضار �أحد هذه �لع��مل �إىل وج�د 
زيادة ج�هرية للمخاطر �الئتمانية فانه يتم �عادة ت�ضنيف �الأد�ة 

�ملالية من �ملرحلة �الأوىل �إىل �ملرحلة �لثانية: 
يتم �لقيام بتحديد حدود لقيا�ض �لزيادة �جل�هرية يف . 1

�ملخاطر �الئتمانية بناء على �لتغري يف خماطر حدوث �لتعرث 
لالأد�ة �ملالية مقارنة مع تاريخ ن�ضاأتها, 

يتم �الأخذ بعني �العتبار �ية جدوالت �أو تعديالت تتم . 2

على ح�ضابات �لعمالء �أثناء فرتة �لتقييم كم�ؤ�ضر للزيادة 
�جل�هرية يف خماطر �الئتمان,

يت�ضمن معيار �لتقارير �ملالية �لدويل رقم )9( )�الأدو�ت . 3
�ملالية( �فرت��ضًا ب�ج�د زيادة ج�هرية يف �ملخاطر 

�الئتمانية لالأدو�ت �ملالية �لتي تعرثت و��ضتحقت الأكرث من 
30 ي�م, بهذ� �خل�ض��ض قام �لبنك باعتماد فرتة 30 ي�م, 

يعتمد �لتغري بني �ملرحلة �لثانية و�ملرحلة �لثالثة على ما �إذ� كانت 
�الأدو�ت �ملالية متعرثة كما يف نهاية �لفرتة �ملالية, �إن طريقة 

حتديد تعرث �الأدو�ت �ملالية وفقًا ملعيار �لتقارير �ملالية �لدويل )9( 
هي م�ضابهة لطريقة حتديد حدوث �لتعرث للم�ج�د�ت �ملالية وفقًا 

ملعيار �ملحا�ضبة �لدويل رقم )39( )�الأدو�ت �ملالية : �العرت�ف 
و�لقيا�ض(, كما ه� م��ضح يف تعريف �لتعرث �أدناه,

عوامل االقت�ساد الكلي، االأحداث امل�ستقبلية املتوقعة: ●
يجب �الأخذ بعني �العتبار �ملعل�مات �لتاريخية و�الأو�ضاع   

�حلالية باالإ�ضافة لالأحد�ث �مل�ضتقبلية �ملت�قعة وفقًا ملعل�مات 
م�ث�قة عند قيا�ض �خل�ضائر �الئتمانية �ملت�قعة لكل مرحلة �ن 
قيا�ض وتطبيق �ملعل�مات �مل�ضتقبلية �ملت�قعة يتطلب من �إد�رة 

�لبنك �لقيام باجتهاد�ت ج�هرية مبنية على �لتعاون مع جهات 
دولية ذو خربة يف هذ� �ملجال,

�حتمالية حدوث �لتعرث وخ�ضارة �لتعرث �ملفرت�ضة و�الأثر عند   
�لتعرث و�ملدخالت �مل�ضتخدمة يف �ملرحلة �الأوىل و�ملرحلة 

�لثانية ملخ�ض�ض �خل�ضائر �الئتمانية �ملت�قعة م�ضممة بناًء 
على ع��مل �قت�ضادية متغرية )�أو �لتغري يف ع��مل �القت�ضاد 

�لكلي( و�ملرتبطة ب�ضكل مبا�ضر باملخاطر �الئتمانية �ملتعلقة 
باملحفظة,

تعريف التعرث: ●
�ن تعريف �لتعرث �مل�ضتخدم يف قيا�ض �خل�ضائر �الئتمانية   

�ملت�قعة و�مل�ضتخدم يف تقييم �لتغري بني �ملر�حل يتما�ضى ويتفق 
مع تعريف �لتعرث �مل�ضتخدم من قبل �إد�رة �ملخاطر �الئتمانية 

�لد�خلية لدى �لبنك, �إن �لتعرث غري معرف من قبل �ملعيار, 
وهناك �فرت��ض قابل للنق�ض بانه �لت�قف عن �لدفع ملدة 90 

ي�م فاأكرث,

العمر املتوقع: ●
عند قيا�ض �خل�ضائر �الئتمانية �ملت�قعة, يق�م �لبنك باالأخذ   
بعني �العتبار �ق�ضى مدى للتدفقات �لنقدية �ملت�قعة و�لتي 

يعتربها �لبنك معر�ضة ملخاطر �لتدين, يتم �الخذ بعني 
�العتبار جميع �اللتز�مات �لتعاقدية للعمر �ملت�قع, ومبا فيها 

خيار�ت �لدفع �ملقدم, وخيار�ت �لتمديد, يتم قيا�ض �لعمر 
�ملت�قع لبع�ض �لت�ضهيالت �الئتمانية �ملتجددة و�لتي ال ي�جد لها 
تاريخ �ضد�د حمدد بناء على �لفرتة �ملعر�ض بها �لبنك ملخاطر 

�الئتمان �لتي ال ميكن لالإد�رة جتنبها,

حوكمة تطبيق متطلبات املعيار الدويل للتقارير املالية      رقم )9(
ل�ضمان �اللتز�م مبتطلبات تطبيق �ملعيار و�لتاأكد من �ضري �لتطبيق فقد مت �ن�ضاء جلنه ت�جيه خا�ضة تتك�ن من قبل �ل�ضادة مدير �إد�رة 

�ملخاطر, مدير �إد�رة �الئتمان, �ملدير �ملايل للبنك عالوة على مدير �إد�رة �نظمة �ملعل�مات, حيث تق�م �للجنه باتخاذ �لقر�ر�ت �لالزمة 
بخ�ض��ض �آليات �لتطبيق, �لتاأكد من حتديث �ل�ضيا�ضات �لعامة و�جر�ء�ت �لعمل �الأنظمة مبا يتالزم مع متطلبات �ملعيار, كما تق�م بعر�ض 

نتائج �حت�ضاب �خل�ضائر �الئتمانية �ملت�قعة ��ضتناد� �إىل �ملعيار �إىل �الإد�رة �لعليا و�إىل جمل�ض �الإد�رة عن طريق �للجان �ملنبثقة عنه.
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حصص مؤثرة في شركة تابعة . 4
فيما يلي معل�مات مالية عن �ضركات تابعة وغري ممل�كة بالكامل لديها ح�ض�ض ج�هرية جلهات غري م�ضيطرة:

ن�سبة امللكية جلهات غري م�سيطرة:

2018بلد املن�ساأ واالأعمالا�سم ال�سركة
%

45,22فل�ضطني�ل�ضركة �الإ�ضالمية �ل�طنية لال�ضتثمار�ت

ح�س�س اجلهات غري امل�سيطرة يف ال�سركة التابعة اجلوهرية:
2018

دوالر �أمريكي 
95,458,212�ل�ضركة �الإ�ضالمية �ل�طنية لال�ضتثمار�ت

95,458,212
االأرباح العائدة جلهات غري م�سيطرة يف ال�سركة التابعة اجلوهرية:

2018
دوالر �أمريكي

9,827,090�ل�ضركة �الإ�ضالمية �ل�طنية لال�ضتثمار�ت
9,827,090

)441,568(ح�ضة جهات غري م�ضيطرة من بن�د �لدخل �ل�ضامل
9,385,522

فيما يلي ملخ�ض ملعل�مات مالية عن هذه �ل�ضركة �لتابعة قبل ��ضتبعاد �الأر�ضدة و�ملعامالت مع �لبنك:
ملخ�ض بيانات قائمة �لدخل و�لدخل �ل�ضامل لل�ضنة �ملنتهية يف31 كان�ن �الأول 2018:

ال�سركة االإ�سالمية الوطنية 
لال�ستثمارات*
دوالر �أمريكي

46,782,130�الإير�د�ت
)17,512,187(نفقات �مل�ظفني

)12,683,564(م�ضاريف �إد�رية وعامة
)2,181,744(�إ�ضتهالكات و�طفاء�ت

675,484�إير�د�ت �أخرى 
15,080,119�لربح قبل �ل�ضريبة 

)2,047,083(�ضريبة �لدخل
13,033,036ربح �ل�ضنة 

)587,582(بن�د �لدخل �ل�ضامل �الأخرى لل�ضنة
12,445,454�إجمايل �لدخل �ل�ضامل لل�ضنة

ويع�د �إىل:
3,059,932م�ضاهمي �لبنك

9,385,522جهات غري م�ضيطرة
12,445,454

*متثل بيانات قائمة �لدخل �ل�ضامل لل�ضركة �الإ�ضالمية لال�ضتثمار�ت ملخ�ض بيانات قائمة �لدخل و�لدخل �ل�ضامل للفرتة من تاريخ �لتاأ�ضي�ض وحتى 31 كان�ن �الأول 2018 )�إي�ضاح 2(,

ملخ�س بيانات قائمة املركز املايل كما يف 31 كانون االأول 2018:

ال�سركة االإ�سالمية الوطنية لال�ستثمارات
دوالر �أمريكي

1,131,222,947�إجمايل �مل�ج�د�ت
)994,306,994(�إجمايل �ملطل�بات

136,915,953جمم�ع حق�ق �مللكية
ويع�د �إىل:

42,140,481م�ضاهمي �لبنك 
94,775,475جلهات غري م�ضيطرة

136,915,953

ملخ�ض بيانات قائمة �لتدفقات �لنقدية لل�ضنة �ملنتهية يف 31 كان�ن �الأول 2018:

ال�سركة الوطنية االإ�سالمية لال�ستثمارات
دوالر �أمريكي

20,017,676�أن�ضطة �لت�ضغيل 
189,751,422�أن�ضطة �الإ�ضتثمار 

)2,660,500(�أن�ضطة �لتم�يل
207,108,598�لزيادة يف �لنقد و�لنقد �ملعادل

نقد وأرصدة لدى سلطة النقد الفلسطينية. 5

اإن تفا�سيل هذا البند هي كما يلي:
20182017

دوالر �أمريكيدوالر �أمريكي
226,684,932107,445,789نقد يف �خلزينة

اأر�سدة لدى �سلطة النقد الفل�سطينية:
79,520,145107,868ح�ضابات جارية وحتت �لطلب

7,757,40511,998,000ود�ئع ت�ضتحق خالل فرتة ثالثة �أ�ضهر
131,743,94671,467,893متطلبات �الحتياطي �الإلز�مي �لنقدي

-1,147,000مبالغ حمج�زة
446,853,428191,019,550

-)200,231(خم�ض�ض �خل�ضائر �الإئتمانية �ملت�قعة
446,653,197191,019,550

يتعني على �لبنك ح�ضب �لتعميم رقم )2010/67( �الحتفاظ لدى �ضلطة �لنقد �لفل�ضطينية باحتياطي �إلز�مي نقدي مقيد �ل�ضحب بن�ضبة  ▪
9% من ود�ئع �لعمالء, ال تعمل �ضلطة �لنقد �لفل�ضطينية على دفع ف��ئد على هذه �الحتياطيات �الإلز�مية, ومب�جب �لتعليمات رقم 

)2012/2( يتم تخفي�ض قيمة �لر�ضيد �لقائم للت�ضهيالت و�لتم�يالت �ملمن�حة يف مدينة �لقد�ض لبع�ض �لقطاعات قبل �حت�ضاب �الحتياطي 
�الإلز�مي �لنقدي,

ال تدفع �ضلطة �لنقد �لفل�ضطينية للبن�ك �أية ف��ئد على �أر�ضدة �حل�ضابات �جلارية, ▪
تدفع �ضلطة �لنقد �لفل�ضطينية ف��ئد على �ل�د�ئع الأجل وفقًا الأ�ضعار �لفائدة �ل�ضائدة يف �ل�ض�ق, ▪
بلغت �الأر�ضدة مقيدة �ل�ضحب مبلغ 1,147,000 دوالر �أمريكي كما يف 31 كان�ن �الأول 2018 ناجتة عن �إندماج �الأعمال,  ▪
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اإن احلركة على خم�س�س اخل�سائر االإئتمانية املتوقعة لالأر�سدة لدى �سلطة النقد الفل�سطينية هي كما يلي:

31 كانون االأول 2018
�ملجم�ع�ملرحلة )3(�ملرحلة )2(�ملرحلة )1(
دوالر �أمريكيدوالر �أمريكيدوالر �أمريكيدوالر �أمريكي

----كما يف 1 كانون الثاين 2018
223,984--223,984�ثر تطبيق معيار �لتقارير �ملالية �لدويل رقم )9(

223,984--223,984كما يف 1 كانون الثاين 2018 )معدلة(
)23,753(--)23,753(�ضايف �إعادة �لقيا�ض للخ�ضائر �الئتمانية �ملت�قعة

200,231--200,231كما يف 31 كانون االأول 2018

أرصدة لدى بنوك ومؤسسات مصرفية. 6
20182017

دوالر �أمريكيدوالر �أمريكي
بنوك وموؤ�س�سات م�سرفية داخل فل�سطني:

73,930,06417,321,211ح�ضابات جارية وحتت �لطلب
29,601,91413,426,220ود�ئع ت�ضتحق خالل فرتة ثالثة �أ�ضهر

103,531,97830,747,431
بنوك وموؤ�س�سات م�سرفية خارج فل�سطني:

40,083,69124,801,814ح�ضابات جارية وحتت �لطلب
46,832,52438,238,490ود�ئع ت�ضتحق خالل فرتة ثالثة �أ�ضهر 

2,000,000-ود�ئع ت�ضتحق خالل فرتة تزيد عن ثالثة �أ�ضهر
86,916,21565,040,304

190,448,19395,787,735
-)104,690(خم�ض�ض �خل�ضائر �الإئتمانية �ملت�قعة

190,343,50395,787,735

بلغت �الأر�ضدة لدى �لبن�ك و�مل�ؤ�ض�ضات �مل�ضرفية �لتي ال تتقا�ضى ف��ئد كما يف 31 كان�ن �الأول 2018 و2017 مبلغ 127,898,361 دوالر  ▪
�أمريكي و51,949,359 دوالر �أمريكي, على �لت��يل, يت�ضمن هذ� �ملبلغ ود�ئع تبادلية بقيمة 4,540,326 دوالر �أمريكي و 28,465,422 

دوالر �أمريكي كما يف 31 كان�ن �الأول 2018 و2017, على �لت��يل,
بلغت �الأر�ضدة مقيدة �ل�ضحب لدى �لبن�ك و�مل�ؤ�ض�ضات �مل�ضرفية كما يف 31 كان�ن �الأول 2018 و2017 مبلغ 5,843,143 دوالر �أمريكي و  ▪

10,672,696 دوالر �أمريكي, على �لت��يل,

فيما يلي ملخ�س احلركة على اجمايل االأر�سدة لدى البنوك واملوؤ�س�سات امل�سرفية:

2018
2017�ملجم�ع�ملرحلة 3�ملرحلة 2�ملرحلة 1

دوالر �أمريكيدوالر �أمريكيدوالر �أمريكيدوالر �أمريكيدوالر �أمريكي
95,724,893113,625,628--95,724,893الر�سيد يف بداية ال�سنة

-89,986,573--89,986,573�إندماج �أعمال
)17,837,893(4,736,727--4,736,727�ضايف �لتغري خالل �لعام

190,448,19395,787,735--190,448,193ر�سيد نهاية ال�سنة

اإن احلركة على خم�س�س اخل�سائر االإئتمانية املتوقعة لالأر�سدة لدى بنوك وموؤ�س�سات م�سرفية هي كما يلي:

�ملجم�ع�ملرحلة )3(�ملرحلة )2(�ملرحلة )1(
دوالر �أمريكيدوالر �أمريكيدوالر �أمريكيدوالر �أمريكي

----كما يف 1 كانون الثاين 2018
27,332--27,332�أثر تطبيق معيار �لتقارير �ملالية �لدويل رقم )9( 

27,332--27,332كما يف 1 كانون الثاين 2018)معدلة(
30,236--30,236خ�ضائر �ئتمانية حم�لة للبنك نتيجة �إندماج �أعمال 

47,122--47,122�ضايف �إعادة �لقيا�ض للخ�ضائر �الئتمانية �ملت�قعة
104,690--104,690كما يف 31 كانون االأول 2018

موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل. 7

ميثل هذ� �لبند �إ�ضتثمار �لبنك يف �أ�ضهم مدرجة يف ب�ر�ضة فل�ضطني و�لتي بلغت قيمتها �لعادلة كما يف 31 كان�ن �الأول 2018 و31 كان�ن �الأول 
2017مبلغ 2,811,221 دوالر �أمريكي ومبلغ 496,940 دوالر �أمريكي, على �لت��يل,

تسهيالت وتمويالت ائتمانية مباشرة. 8

20182017
دوالر �أمريكيدوالر �أمريكي

االأفراد
7,845,57610,141,524ح�ضابات جارية مدينة

177,196,643169,368,072قرو�ض وكمبياالت*
-472,500,581مت�يالت

ال�سركات
34,877,11528,605,441ح�ضابات جارية مدينة

76,952,00154,024,928قرو�ض وكمبياالت* 
-91,758,642مت�يالت

موؤ�س�سات �سغرية ومتو�سطة
23,527,51737,943,908ح�ضابات جارية مدينة

110,772,550119,971,547قرو�ض وكمبياالت* 
-83,152,687مت�يالت

احلكومة والقطاع العام
53,310,46957,400,133ح�ضابات جارية مدينة

178,797,014183,009,041قرو�ض وكمبياالت* 
-46,755,623مت�يالت

1,357,446,418660,464,594
)1,777,283()4,229,266(ف��ئد و�أرباح معلقة

)4,839,785()26,215,689(خم�ض�ض �خل�ضائر �الئتمانية �ملت�قعة
1,327,001,463653,847,526

*تظهر �لقرو�ض و�لكمبياالت بال�ضايف بعد تنزيل �لف��ئد و�لعم�الت �ملقب��ضة مقدمًا مببلغ 6,268,415 دوالر �أمريكي كما يف 31 كان�ن �الأول 2018 
مقابل 4,165,872 دوالر �أمريكي كما يف 31 كان�ن �الأول 2017,
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بلغ �إجمايل �لت�ضهيالت و�لتم�يالت �الئتمانية غري �لعاملة و�مل�ضنفة وفقًا لتعليمات �ضلطة �لنقد �لفل�ضطينية بعد تنزيل �لف��ئد �ملعلقة كما يف 31  ▪
كان�ن �الأول 2018 و2017 مبلغ 203,658,617 دوالر �أمريكي ومبلغ 65,944,793 دوالر �أمريكي �أي ما ن�ضبته 15.05% و10.01% من ر�ضيد 

�لت�ضهيالت و�لتم�يالت �الئتمانية �ملبا�ضرة بعد تنزيل �لف��ئد �ملعلقة, على �لت��يل,
 بلغ �إجمايل �لت�ضهيالت و�لتم�يالت �الئتمانية �ملتعرثة وفقًا لتعليمات �ضلطة �لنقد �لفل�ضطينية بعد تنزيل �لف��ئد �ملعلقة كما يف  ▪

31 كان�ن �الأول 2018 و2017 مبلغ 42,020,390 دوالر �أمريكي ومبلغ 15,397,593 دوالر �أمريكي �أي ما ن�ضبته 3.11% و2.34%من من ر�ضيد 

�لت�ضهيالت و�لتم�يالت �الئتمانية �ملبا�ضرة بعد تنزيل �لف��ئد �ملعلقة, على �لت��يل,
بناًء على تعليمات �ضلطة �لنقد �لفل�ضطينية رقم )2008/1( مت �إ�ضتبعاد �لت�ضهيالت و�لتم�يالت �الئتمانية �ملبا�ضرة �ملتعرثة و�لتي م�ضى على تعرثها  ▪

�أكرث من 6 �ضن��ت من �لق��ئم �ملالية �مل�حدة للبنك, بلغت �لت�ضهيالت و�لتم�يالت �الئتمانية �ملبا�ضرة �مل�ضتبعدة من �لق��ئم �ملالية �مل�حدة كما يف 
31 كان�ن �الأول 2018 مبلغ 6,260,427 دوالر �أمريكي كما بلغ ر�ضيد �ملخ�ض�ض و�لف��ئد �ملعلقة للح�ضابات �ملتعرثة مبلغ 3,211,605 دوالر �أمريكي 

و 3,048,822 دوالر �أمريكي, على �لت��يل,
بلغت �لت�ضهيالت و�لتم�يالت �الئتمانية �ملمن�حة لل�ضلطة �ل�طنية �لفل�ضطينية 278,863,106 دوالر �أمريكي �أي ما ن�ضبته 20.54% من ر�ضيد  ▪

�لت�ضهيالت و�لتم�يالت �الئتمانية �ملبا�ضرة كما يف 31 كان�ن �الأول 2018 مقابل 240,409,174 دوالر �أمريكي �أي ما ن�ضبته 36.4% من ر�ضيد 
�لت�ضهيالت و�لتم�يالت �الئتمانية �ملبا�ضرة بعد تنزيل �لف��ئد �ملعلقة كما يف 31 كان�ن �الأول 2017,

بلغت �لت�ضهيالت و�لتم�يالت �الئتمانية �ملمن�حة لغري �ملقيمني كما يف 31 كان�ن �الأول 2018 و 2017 مبلغ 1,419,542 دوالر �أمريكي ومبلغ  ▪
493,597 دوالر �أمريكي, على �لت��يل,

بلغت �لقيمة �لعادلة لل�ضمانات �ملقدمة مقابل �لت�ضهيالت و�لتم�يالت �الئتمانية كما يف 31 كان�ن �الأول 2018 و2017 مبلغ 584,210,823 دوالر  ▪
�أمريكي ومبلغ 230,827,379 دوالر �أمريكي, على �لت��يل,

الفوائد واألرباح المعلقة
فيما يلي ملخ�س احلركة على الفوائد املعلقة:

20182017
دوالر �أمريكيدوالر �أمريكي

1,777,283822,147�لر�ضيد يف بد�ية �ل�ضنة
-528,118�أرباح معلقة حم�لة للبنك نتيجة �إندماج �أعمال

2,656,5191,241,122ف��ئد و�أرباح معلقة خالل �ل�ضنة
)299,543()662,891(ف��ئد و�أرباح معلقة ح�لت لالإير�د�ت خالل �ل�ضنة

��ضتبعاد ف��ئد و�أرباح معلقة على ت�ضهيالت ومت�يالت �ئتمانية م�ضى على تعرثها �أكرث من 6 
�ضن��ت

)40,302()7,240(

20,797)29,461(فروقات عملة
4,229,2661,777,283�لر�ضيد يف نهاية �ل�ضنة

فيما يلي ملخ�س احلركة على اإجمايل الت�سهيالت والتمويالت االئتمانية املبا�سرة:

2018
2017�ملجم�ع�ملرحلة 3�ملرحلة 2�ملرحلة 1

دوالر �أمريكيدوالر �أمريكيدوالر �أمريكيدوالر �أمريكيدوالر �أمريكي
557.355.12185.934.59717.174.876660.464.594523.695.427الر�سيد يف بداية ال�سنة

-562.592.66661.838.08714.224.344638.655.097�ندماج �عمال )�إي�ضاح 2(
58.582.757136.773.695)5.338.438(206.426.276)142.505.081(�ضايف �لتغري خالل �لعام

--)1.448.232()30.310.288(31.758.520�ملح�ل للمرحلة )1(
--)1.415.034(73.929.747)72.514.713(�ملح�ل للمرحلة )2(
--23.308.170)12.268.188()11.039.982(�ملح�ل للمرحلة )3(
)4.528()256.030()256.030(--�لت�ضهيالت �ملعدومة

925.646.531385.550.23146.249.6561.357.446.418660.464.594ر�سيد يف نهاية ال�سنة

مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة
فيما يلي احلركة على خم�س�س اخل�سائر االإئتمانية املتوقعة للت�سهيالت وللتمويالت االئتمانية املبا�سرة:

20182017�ملرحلة )3(�ملرحلة )2(�ملرحلة )1(
دوالر �أمريكيدوالر �أمريكيدوالر �أمريكيدوالر �أمريكيدوالر �أمريكي

4,839,7854,839,7853,555,962--كما يف 1 كانون الثاين 2018
 �أثر تطبيق معيار �لتقارير �ملالية

 �لدويل رقم )9( 
4,957,5323,835,633-8,793,165-

كما يف 1 كانون الثاين 2018 
)معدلة(

4,957,5323,835,6334,839,78513,632,9503,555,962

خم�ض�ض تدٍن حم�ل للبنك نتيجة �إندماج 
�أعمال

3,368,7086,106,1265,441,73814,916,572-

--)37,464()982,455(1,019,919�ملح�ل للمرحلة )1(
--)2,310(443,392)441,082(�ملح�ل للمرحلة )2(
--382,857)341,937()40,920(�ملح�ل للمرحلة )3(

�ضايف �إعادة �لقيا�ض ملخ�ض�ض �خل�ضائر 
�الإئتمانية خالل �ل�ضنة

)695,807()2,585,885(1,215,605)2,066,087(1,151,446

��ضتبعاد خم�ض�ض ت�ضهيالت ومت�يالت 
م�ضى على تعرثها �أكرث من 6 �ضن��ت

--)256,030()256,030()4,528(

136,905)11,716()11,716(--فروقات عملة
8,168,3506,474,87411,572,46526,215,6894,839,785كما يف 31 كانون االأول 2018

فيما يلي احلركة على خم�س�س اخل�سائر االئتمانية املتوقعة الت�سهيالت والتمويالت االئتمانية التي م�سى على تعرثها اأكرث من 6 
�سنوات:

20182017
دوالر �أمريكيدوالر �أمريكي

1,213,2511,180,095�لر�ضيد يف بد�ية �ل�ضنة
-1,921,037خم�ض�ض حم�ل للبنك نتيجة �إندماج �أعمال

256,0304,528�الإ�ضافات
)94,772()104,856(�إ�ضرتد�د�ت

123,400)73,857(فروقات عملة 
3,211,6051,213,251�لر�ضيد يف نهاية �ل�ضنة

فيما يلي توزيع الت�سهيالت االئتمانية بعد تنزيل الفوائد املعلقة ح�سب الن�ساط االإقت�سادي للعمالء:

20182017
دوالر �أمريكيدوالر �أمريكي

278,863,106240,409,174�لقطاع �لعام
297,318,23740,894,037�لقرو�ض �لعقارية

450,901,412198,205,172مت�يل �ل�ضناعة و�لتجارة
9,116,267302,042قطاع �لزر�عة
8,402,71812,283,060قطاع خدماتي

308,615,412166,593,826قرو�ض ��ضتهالكية
1,353,217,152658,687,311
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موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل. 9

20182017
دوالر �أمريكيدوالر �أمريكي

14,870,94311,896,729�أ�ضهم مدرجة يف ب�ر�ضة فل�ضطني
945,952853,032�أ�ضهم مدرجة يف �أ�ض��ق مالية �أجنبية

692,883261,571�أ�ضهم غري مدرجة
16,509,77813,011,332

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

20182017
دوالر �أمريكيدوالر �أمريكي

)3,956,033()4,339,168(�لر�ضيد يف بد�ية �ل�ضنة 
)383,135()617,902(�لتغري يف �لقيمة �لعادلة

-)146,014(ح�ضة �لبنك من بن�د �لدخل �ل�ضامل �الأخرى لل�ضركات �حلليفة
-)20,311(�أرباح بيع م�ج�د�ت مالية بالقيمة �لعادلة من خالل �لدخل �ل�ضامل مثبتة يف �الأرباح �ملدورة 

)4,339,168()5,123,395(�لر�ضيد يف نهاية �ل�ضنة

متت عمليات �لبيع خالل عام 2018 بهدف مت�يل �أن�ضطة �إ�ضتثمارية �أخرى وبهدف �خلروج من بع�ض �الإ�ضتثمار�ت �لتي ال حتقق �لعائد 
�ملطل�ب من قبل �لبنك.

موجودات مالية بالكلفة المطفأة. 10
ت�سمل املوجودات املالية بالكلفة املطفاأة ما يلي:

�أذونات خزينة حك�مية 
*

�ضند�ت مالية غري 
مدرجة يف �أ�ض��ق مالية 

**

�ضك�ك
�إ�ضالمية مدرجة يف 
�أ�ض��ق مالية***

�ضك�ك
�إ�ضالمية غري مدرجة يف 

�ملجم�ع�أ�ض��ق مالية***
دوالر �أمريكيدوالر �أمريكيدوالر �أمريكيدوالر �أمريكيدوالر �أمريكي

31 كانون االأول 2018
29,901,487--21,991,4877,910,000حملي 
5,193,8089,052,19026,977,757-12,731,759�أجنبي

34,723,2467,910,0005,193,8089,052,19056,879,244
خم�ض�ض �خل�ضائر 

)493,108()105,162()255()108,457()279,234(�الإئتمانية �ملت�قعة
34,444,0127,801,5435,193,5538,947,02856,386,136

31 كانون االأول 2017
33,087,274--25,177,2747,910,000حملي

10,613,680---10,613,680�أجنبي
35,790,9547,910,000--43,700,954

متثل �مل�ج�د�ت �ملالية بالكلفة �ملطفاأة �ملحلية ��ضتثمار �لبنك يف �أذونات خزينة حك�مية فل�ضطينية ح�ضب تعميم �ضلطة �لنقد �لفل�ضطينية     *

رقم )2016/64( بحيث يك�ن �حلد �الأعلى ل�ضعر �خل�ضم على �الأذونات �ل�ضادرة بعملة �ل�ضيكل 8% وعلى �الأذونات �ل�ضادرة بعملة 
�لدوالر )اليب�ر6 �ضه�ر + 3%( �ضن�يًا, متثل �مل�ج�د�ت �ملالية بالكلفة �ملطفاأة �الأجنبية ��ضتثمار �لبنك يف �أذونات خزينة �أردنية ولبنانية 

حيث ترت�وح ن�ضبة �لفائدة على هذه �مل�ج�د�ت من 5.42% �إىل 8.25% وت�ضتحق خالل �ضت �ضن��ت,
ميثل هذ� �لبند �إ�ضتثمار �لبنك يف �ضند�ت مالية �ضادرة من �ضركات حملية ت�ضتحق خالل فرتة من ثالث �إىل �أربع �ضن��ت, ترت�وح �أ�ضعار   **

�لفائدة على �ل�ضند�ت بني 5% �إىل %5.50, 
***  ميثل هذ� �لبند �إ�ضتثمار �لبنك �الإ�ضالمي �لفل�ضطيني يف �ضك�ك �إ�ضالمية يف �أ�ض��ق �أجنبية بعائد مت�قع يرت�وح بني 4.5% و8% وملدة 

ترت�وح بني �ضنة وثمانية, 

فيما يلي ملخ�س احلركة على اإجمايل املوجودات املالية بالكلفة املطفاأة:

2018
2017�ملجم�ع�ملرحلة 3�ملرحلة 2�ملرحلة 1

دوالر �أمريكيدوالر �أمريكيدوالر �أمريكيدوالر �أمريكيدوالر �أمريكي
43.700.95439.372.895--43.700.954�لر�ضيد يف بد�ية �ل�ضنة

11.277.6734.328.059--11.277.673�إندماج �أعمال
-1900.617-2.118.079)217.462(�ضايف �لتغري خالل �لعام

---4.175.657)4.175.657(�ملح�ل للمرحلة )2(
56.879.24443.700.954-50.585.5086.293.736ر�ضيد نهاية �ل�ضنة
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�إن �حلركة �حلا�ضلة على خم�ض�ض �خل�ضائر �الإئتمانية �ملت�قعة للم�ج�د�ت �ملالية بالكلفة �ملطفاأة هي كما يلي: 

31 كانون الثاين 2018
�ملجم�ع�ملرحلة 3�ملرحلة 2�ملرحلة 1

دوالر �أمريكيدوالر �أمريكيدوالر �أمريكيدوالر �أمريكي
----كما يف 1 كانون الثاين 2018

352,421--352,421�ثر تطبيق معيار �لتقارير �ملالية �لدويل رقم )9(
352,421--352,421كما يف 1 كانون الثاين 2018 )معدلة(

44,894--44,894خ�ضائر �ئتمانية حم�لة للبنك نتيجة �إندماج �أعمال 
95,793-2,38393,410�ضايف �إعادة �لقيا�ض للخ�ضائر �الئتمانية �ملت�قعة

493,108-399,69893,410كما يف 31 كانون االأول 2018

استثمار في شركات حليفة. 11

�لقيمة �لدفرتيةن�ضبة �مللكية
2018201720182017

دوالر �أمريكيدوالر �أمريكي%%
3,767,516-20-�ضركة فل�ضطني لتم�يل �لرهن �لعقاري*

-7,911,358-27,83�ضركة �لتكافل �لفل�ضطينية للتاأمني**
-3,539,426-33,33�ضركة �الإجارة �لفل�ضطينية***

11,450,7843,767,516

تاأ�ض�ضت �ضركة فل�ضطني لتم�يل �لرهن �لعقاري )�لرهن �لعقاري( �ضنة 1997 ومن �أهم �أهد�ف �ل�ضركة تط�ير وحت�ضني �لرهن   *
�لعقاري يف فل�ضطني, متار�ض �ل�ضركة �أعمالها من خالل �ضركاتها �لتابعة �ململ�كة بالكامل وهي �ضركة مت�يل �لرهن �لعقاري 

�لفل�ضطينية و�لتي تق�م باإعادة مت�يل قرو�ض �لرهن �لعقاري �ملت��ضطة وط�يلة �الأجل �ملمن�حة من قبل �لبن�ك و�ضركة فل�ضطني 
لتاأمني �لرهن �لعقاري و�لتي تق�م بتاأمني قرو�ض �لرهن �لعقاري �ملت��ضطة وط�يلة �الأجل �ضد تعرث �ملقرت�ضني, قام �لبنك خالل 

�لعام ببيع كامل ح�ضته يف �لرهن �لعقاري ونتج عنها قيد خ�ضارة مببلغ 342,796 يف قائمة �لدخل �مل�حدة,
ميثل هذ� �لبند �إ�ضتثمار �لبنك �الإ�ضالمي �لفل�ضطيني )�ضركة تابعة( يف �أ�ضهم �ضركة �لتكافل �لفل�ضطينية )�ضركة �لتكافل( ناجتة   **

عن �ندماج �العمال )�إي�ضاح 2(, تاأ�ض�ضت �ضركة �لتكافل ومقرها �لرئي�ضي يف مدينة ر�م �هلل وبا�ضرت ن�ضاطها يف نهاية عام 2006 
من خالل �لقيام مبمار�ضة جميع �أعمال �لتاأمني و�إعادة �لتاأمني وفقًا الأحكام �ل�ضريعة �الإ�ضالمية وذلك من خالل مركزها �لرئي�ضي 

مبدينة ر�م �هلل وفروعها �ملنت�ضرة يف فل�ضطني, بلغ ر�أ�ض مال �ضركة �لتكافل كما يف 31 كان�ن �الأول 2018 مبلغ 10,000,000 دوالر 
�أمريكي, 

ميثل هذ� �إ�ضتثمار �لبنك �الإ�ضالمي �لفل�ضطيني )�ضركة تابعة( يف �أ�ضهم �ضركة �الإجارة �لفل�ضطينية �مل�ضاهمة �خل�ض��ضية )�ضركة   ***

�الإجارة( ناجتة عن �ندماج �العمال )�إي�ضاح 2(, تاأ�ض�ضت �ضركة �الإجارة ومقرها �لرئي�ضي يف مدينة ر�م �هلل, تق�م �ل�ضركة 
مبمار�ضة �لتاأجري �الإ�ضالمي للم�ضاريع �ل�ضغرية و�ملت��ضطة وفقًا الأحكام �ل�ضريعة �الإ�ضالمية, بلغ ر�أ�ض مال �ضركة �الإجارة كما يف 

31 كان�ن �الأول 2018 مبلغ 12,000,000 دوالر �أمريكي,

يو�سح اجلدول التايل ملخ�س املعلومات املالية املتعلقة با�ستثمار البنك يف �سركاته احلليفة:

�لرهن �لعقاري�ضركة �الإجارة�ضركة �لتكافل
2018201820182017

دوالر �أمريكيدوالر �أمريكيدوالر �أمريكيدوالر �أمريكياملركز املايل لل�سركات احلليفة
62,125,26418,553,90477,293,17642,491,423�إجمايل �مل�ج�د�ت
)23,790,977()55,170,620()7,935,626()44,566,959(�إجمايل �ملطل�بات

17,558,30510,618,27822,122,55618,700,446حق�ق �مللكية
3,740,089-4,886,4763,539,426ح�ضة �لبنك

3,740,089-4,886,4763,539,426�لقيمة �لدفرتية قبل �لتعديل
27,427-3,024,882تعديالت 

3,767,516-7,911,3583,539,426�لقيمة �لدفرتية بعد �لتعديل
االيرادات ونتائج االأعمال

7,448,6041,059,793814,9911,615,285�ضايف �الإير�د�ت 
)385,473()165,739()926,143()3,893,138(م�ضاريف ت�ضغيلية و�إد�رية وعامة

)64,417()28,337()33,068()403,605(�إ�ضتهالكات و�إطفاء�ت 
)476,253()153,308()130,393()18,673(م�ضاريف مت�يل

347,85719,225133,877213,234�إير�د�ت �أخرى
601,484902,376)10,586(3,481,045�لربح قبل �ل�ضريبة
)278,880()325,089)-)1,201,055(م�ضروف �ل�ضريبة

276,395623,496)10,586(2,279,990�ضايف �لربح لل�ضنة بعد �ل�ضريبة
---)283,905(بن�د �لدخل �ل�ضامل

276,395623,496)10,586(1,996,085�إجمايل �لدخل �ل�ضامل
55,279124,699)3,529(474,026ح�ضة �لبنك 

فيما يلي ملخ�س احلركة التي متت على قيمة االإ�ستثمار يف ال�سركات احلليفة:

20182017 
دوالر �أمريكيدوالر �أمريكي

3,767,5163,642,817�لر�ضيد يف بد�ية �ل�ضنة
-11,471,943�إندماج �عمال )�إي�ضاح 2(

596,326124,699ح�ضة �لبنك من نتائج �أعمال �ل�ضركات �حلليفة
-)283,905(ح�ضة �لبنك من بن�د �لدخل �ل�ضامل �الأخرى لل�ضركات �حلليفة

-)3,822,796(بيع ��ضتثمار يف �ضركات حليفة
-)278,300(ت�زيعات نقدية

11,450,7843,767,516�لر�ضيد يف نهاية �ل�ضنة
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استثمارات عقارية. 12
ميثل هذا البند اإ�ستثمارات عقارية ناجتة عن اندماج االعمال )اإي�ساح 2(، تظهر االإ�ستثمارات العقارية بالتكلفة، فيما يلي 

تفا�سيل احلركة التي متت على االإ�ستثمارات العقارية خالل ال�سنة:
2018

دوالر �أمريكي
-ر�ضيد بد�ية �ل�ضنة

8,898,030�إندماج �أعمال )�إي�ضاح 2(
3,524,327�إ�ضافات

)51,100(�إ�ضتثمار�ت عقارية مت بيعها
12,371,257ر�ضيد نهاية �ل�ضنة

عقارات وآالت ومعدات . 13
فيما يلي ملخ�س احلركة التي متت على ح�ساب العقارات واالآالت واملعدات خالل ال�سنة:

اأثاث ومعدات عقارات
املجموع�سياراتاأجهزة حا�سوبوحت�سينات ماأجور

دوالر �أمريكيدوالر �أمريكيدوالر �أمريكيدوالر �أمريكيدوالر �أمريكي
31 كانون االأول 2018

الكلفة:
5,397,25014,896,2764,083,803398,32924,775,658�لر�ضيد يف بد�ية �ل�ضنة

15,186,41515,997,8104,208,624580,48135,973,330�إندماج �عمال )�إي�ضاح 2(
647,2132,865,838904,27394,0004,511,324�إ�ضافات

3,844,084--3,844,084-�ملح�ل من �مل�ضاريع حتت �لتنفيذ 
)328,658()241,532()8,411()78,715(-�إ�ضتبعاد�ت

21,230,87837,525,2939,188,289831,27868,775,738�لر�ضيد يف نهاية �ل�ضنة
اال�ستهالك املرتاكم:

1,478,6016,821,5932,115,942109,38210,525,518�لر�ضيد يف بد�ية �ل�ضنة
2,155,6505,453,4743,103,121350,10911,062,354�إندماج �عمال )�إي�ضاح 2(

612,9162,673,309733,602123,0854,142,912��ضتهالك �ل�ضنة
)198,092()141,678()7,375()49,039(-�إ�ضتبعاد�ت

4,247,16714,899,3375,945,290440,89825,532,692�لر�ضيد يف نهاية �ل�ضنة
�سايف القيمة الدفرتية

16,983,71122,625,9563,242,999390,38043,243,046كما يف31 كانون االأول 2018

31 كانون االأول 2017
الكلفة:

5,397,25010,214,0513,179,228336,57219,127,101�لر�ضيد يف بد�ية �ل�ضنة
2,263,882403,892135,9922,803,766-�إ�ضافات

2,919,026-2,418,343500,683-�ملح�ل من �مل�ضاريع حتت �لتنفيذ
)74,235()74,235(---�إ�ضتبعاد�ت

5,397,25014,896,2764,083,803398,32924,775,658�لر�ضيد يف نهاية �ل�ضنة
�ال�ضتهالك �ملرت�كم:

1,221,4305,467,9621,821,11670,6898,581,197�لر�ضيد يف بد�ية �ل�ضنة
257,1711,353,631294,82673,0601,978,688��ضتهالك �ل�ضنة

)34,367()34,367(---�إ�ضتبعاد�ت
1,478,6016,821,5932,115,942109,38210,525,518�لر�ضيد يف نهاية �ل�ضنة

�سايف القيمة الدفرتية
3,918,6498,074,6831,967,861288,94714,250,140كما يف31 كانون االأول 2017

مشاريع تحت التنفيذ. 14
ي�سمل هذا البند اأعمال تطوير اأنظمة احلا�سب االآيل للبنك الوطني والبنك االإ�سالمي الفل�سطيني واأعمال ت�سطيب وتو�سيع 

وحت�سينات ماأجور ل�سركة وطن، واعمال ت�سطيب وتو�سيع وحت�سينات ماأجور لفروع البنك االإ�سالمي الفل�سطيني، فيما يلي تفا�سيل 
احلركة على امل�ساريع حتت التنفيذ:

20182017
دوالر �أمريكيدوالر �أمريكي

554,4074,510,772�لر�ضيد يف بد�ية �ل�ضنة
-3,093,023�إندماج �أعمال )�إي�ضاح 2(

3,622,7432,244,104�إ�ضافات
)2,919,026()3,844,084(حم�ل �إىل عقار�ت و�آالت ومعد�ت )�إي�ضاح 13(
)3,281,443()200,464(حم�ل �إىل م�ج�د�ت غري ملم��ضة )�إي�ضاح 15(

-)1,585,707(�إطفاء�ت م�ضاريع حتت �لتنفيذ
1,639,918554,407�لر�ضيد يف نهاية �ل�ضنة

�إن �لكلفة �ملت�قعة ال�ضتكمال �مل�ضاريع حتت �لتنفيذ كما يف 31 كان�ن �الأول 2018 تقدر مببلغ 3,554,612 دوالر �أمريكي,

موجودات غير ملموسة. 15

20182017
دوالر �أمريكيدوالر �أمريكي

6,240,6135,106,971بر�مج �حلا�ضب �الآيل
-27,111,033حق �ل�ضهرة - �إي�ضاح )2(

33,351,6465,106,971
لقد كانت �حلركة على بر�مج �حلا�ضب �الآيل خالل �ل�ضنة كما يلي:

20182017
دوالر �أمريكيدوالر �أمريكي

5,106,971881,474�لر�ضيد يف بد�ية �ل�ضنة
-731,363�إندماج �أعمال )�إي�ضاح 2(

1,156,4351,502,899�إ�ضافات 
200,4643,281,443حم�ل من م�ضاريع حتت �لتنفيذ )�إي�ضاح 14(

)558,845()954,620(�إطفاء�ت
6,240,6135,106,971�لر�ضيد يف نهاية �ل�ضنة
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موجودات ضريبية مؤجلة. 16
يتم احت�ساب املوجودات ال�سريبية املوؤجلة على خم�س�س تعوي�س نهاية اخلدمة، فيما يلي تفا�سيل احلركة على ح�ساب 

املوجودات ال�سريبية املوؤجلة:

20182017
دوالر �أمريكيدوالر �أمريكي

778,606628,925ر�ضيد بد�ية �ل�ضنة
552,496207,891�إ�ضافات
)58,210()53,525(�إطفاء�ت

1,277,577778,606ر�ضيد نهاية �ل�ضنة

موجودات أخرى . 17
ي�سمل هذا البند ما يلي:

20182017
دوالر �أمريكيدوالر �أمريكي

26,135,98727,917,026�ضيكات �ملقا�ضة
22,279,68024,032,285ف��ئد م�ضتحقة وغري مقب��ضة

-3,480,000م�ضتحق جلهة ذ�ت عالقة
-3,117,686ذمم مدينة و�ضلف وم�ضاريف م�ؤقتة ل�ضركات تابعة

2,593,5871,247,087م�ضاريف مدف�عة مقدمًا
849,167169,396قرطا�ضية ومطب�عات

658,583631,745م�ضتحق من د�ئرة �ضريبة �لقيمة �مل�ضافة
2,536,6543,080,146�أخرى

61,651,34457,077,685

ودائع بنوك ومؤسسات مصرفية. 18

20182017
دوالر �أمريكيدوالر �أمريكي

بن�ك وم�ؤ�ض�ضات م�ضرفية د�خل فل�ضطني:
59,021,98512,094ح�ضابات جارية وحتت �لطلب

98,294,86692,829,673ود�ئع ت�ضتحق خالل فرتة ثالثة �أ�ضهر
157,316,85192,841,767

بن�ك وم�ؤ�ض�ضات م�ضرفية خارج فل�ضطني:
1,427,4702,943,055ح�ضابات جارية وحتت �لطلب

1,427,4702,943,055
158,744,32195,784,822

ودائع العمالء. 19

20182017
دوالر �أمريكيدوالر �أمريكي

466,874,843279,204,178ح�ضابات جارية وحتت �لطلب
161,418,981115,387,711ود�ئع �لت�فري

331,251,291343,934,417ود�ئع الأجل وخا�ضعة الإ�ضعار
4,306,4934,349,421ح�ضابات مدينة - م�ؤقتًا د�ئنة

963,851,608742,875,727

حقوق اأ�سحاب ح�سابات اال�ستثمار املطلقة 
-427,426,899ود�ئع �لت�فري

-216,959,857ود�ئع الأجل
1,608,238,364742,875,727

بلغت ود�ئع �لقطاع �لعام كما يف 31 كان�ن �الأول 2018 و 2017مبلغ 78,832,746 دوالر �أمريكي و71,654,832 دوالر �أمريكي �أي ما  ▪
ن�ضبته 4.89% و9.65%من �إجمايل �ل�د�ئع, على �لت��يل,

بلغت �ل�د�ئع �لتي ال تتقا�ضى ف��ئد كما يف 31 كان�ن �الأول 2018 و2017 مبلغ 587,683,991 دوالر �أمريكي و286,857,723 دوالر  ▪
�أمريكي �أي ما ن�ضبته 36.43% و38.61% من �إجمايل �ل�د�ئع, على �لت��يل,

تأمينات نقدية. 20
ي�سمل هذا البند تاأمينات نقدية مقابل:

20182017
دوالر �أمريكيدوالر �أمريكي

69,192,37250,893,638ت�ضهيالت ومت�يالت �ئتمانية مبا�ضرة
19,470,33411,213,285ت�ضهيالت ومت�يالت �ئتمانية غري مبا�ضرة

19,779,3873,801,528�أخرى
108,442,09365,908,451

أموال مقترضة. 21

�ملبلغ
بالدوالر �الأمريكي

�ضعر فائدة �ل�ضمانات
�الإقر��ض )%(

2018
0,5ال ي�جد31,891,145�ضلطة �لنقد �لفل�ضطينية

4,375�أ�ضهم وكمبياالت 2,500,000بنك �الإ�ضتثمار �لفل�ضطيني*
6,71ال ي�جد5,000,000�لبنك �الوروبي للتنمية**

6,4127ال ي�جد5,000,000�ضندوق �ضند للم�ضروعات �ملتناهية �ل�ضغر و�ل�ضغرية و�ملت��ضطة***

44,391,145

2017
0,5ال ي�جد34,482,759�ضلطة �لنقد �لفل�ضطينية

4,375�أ�ضهم وكمبياالت 3,000,000بنك �الإ�ضتثمار �لفل�ضطيني*
37,482,759
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ميثل هذ� �لبند قر�ض متناق�ض ل�ضركة وطن لالإ�ضتثمار )�ضركة تابعة( مببلغ 4,000,000 دوالر �أمريكي, وي�ضدد هذ� �لقر�ض مب�جب   *
8 �أق�ضاط �ضن�ية مت�ضاوية, يبد�أ �ل�ضد�د بعد فرتة �ضماح 12 �ضهر, ��ضتحق �لق�ضط �الأول بتاريخ 1 حزير�ن 2016 وينتهي �ل�ضد�د 

بتاريخ 1 حزير�ن 2023, ي�ضتحق على �لقر�ض فائدة مبعدل 4.375%, مت �حل�ض�ل على �لقر�ض برهن �أ�ضهم ممل�كة للبنك,
قام �لبنك خالل �لعام بالت�قيع على �تفاقية مع �لبنك �الأوروبي للتنمية - حتت م�ضمى برنامج تي�ضري �لتجارة �خلا�ض بالبنك   **

�الأوروبي للتنمية �لذي �أطلق عام 1999 و�لذي يهدف �إىل تعزيز �لتجارة �خلارجية بني �القت�ضاد�ت - مببلغ خم�ضة ملي�ن دوالر 
�أمريكي وذلك بهدف �إعادة �العمار و�لتنمية يف فل�ضطني من خالل دعم مت�يل �مل�ضاريع �ملت��ضطة و�ل�ضغرية, ي�ضدد هذ� �لقر�ض 
مب�جب 9 �أق�ضاط �ضن�ية مت�ضاوية, يبد�أ �ل�ضد�د بعد فرتة �ضماح 24 �ضهر, ي�ضتحق �لق�ضط �الأول بتاريخ 10 حزير�ن 2020 وينتهي 

�ل�ضد�د بتاريخ 11 كان�ن �الأول 2023, ي�ضتحق على �لقر�ض فائدة مبعدل %6.71
قام �لبنك خالل �لعام بالت�قيع على �تفاقية من �ضندوق �ضند للم�ضروعات متناهية �ل�ضغر و�ل�ضغرية و�ملت��ضطة مببلغ خم�ضة ملي�ن   ***
دوالر �أمريكي بهدف دعم �ملن�ضاآت �ل�ضغرية و�ملت��ضطة, ي�ضدد هذ� �لقر�ض مب�جب 9 �أق�ضاط �ضن�ية مت�ضاوية, ي�ضتحق �لق�ضط �الأول 

بتاريخ 5 كان�ن �لثاين 2020 وينتهي �ل�ضد�د بتاريخ 5 كان�ن �لثاين 2024, ي�ضتحق على �لقر�ض فائدة مبعدل %6.4127.

قروض مساندة . 22
ح�ضل �لبنك خالل �ل�ضنة و�ل�ضنة �ملا�ضية على قرو�ض م�ضاندة مب�جب �تفاقيات مت ت�قيعها مع عدة �أ�ضخا�ض و�ضركات حملية مبجم�ع 

40,000,000 دوالر �أمريكي بن�ضبة فائدة �ضن�ية ترت�وح بني 5.15% �ىل 5.75%, ت�ضدد على �أ�ضا�ض �ضهري يف حني ي�ضدد �أ�ضل �لقر�ض عند 

�الإ�ضتحقاق خالل عامي 2024 و 2025, يق�م �لبنك والأغر��ض �حت�ضاب كفاية ر�أ�ض �ملال باحت�ضاب �لقرو�ض كجزء من �ل�ضريحة �لثانية 
لر�أ�ضمال �لبنك وفقًا لتعليمات �ضلطة �لنقد �لفل�ضطينية ومقرر�ت جلنة بازل, بلغ ر�ضيد �لقرو�ض �مل�ضاندة مبلغ 40,000,000 دوالر �أمريكي 

ومبلغ 16,500,000 دوالر �أمريكي كما يف 31 كان�ن �الأول 2018 و31 كان�ن �الأول 2017, على �لت��يل,

مخصصات متنوعة. 23
فيما يلي ملخ�س احلركة التي متت على ح�ساب خم�س�سات متنوعة خالل ال�سنة:

ر�ضيد بد�ية
�ل�ضنة

�إندماج
 �أعمال )�إي�ضاح 2( 

�ملك�ن )�مل�ضرتد(
خالل �ل�ضنة

�مل�ضتخدم 
خالل �ل�ضنة*

ر�ضيد
نهاية �ل�ضنة

دوالر �أمريكيدوالر �أمريكيدوالر �أمريكيدوالر �أمريكيدوالر �أمريكي
31 كانون االأول 2018

12,427,901)743,990(3,255,1036,674,5923,242,196تع�ي�ض نهاية �خلدمة 
673,733)11,674()481,450(1,166,857-خم�ض�ض ق�ضايا 

3,255,1037,841,4492,760,746)755,664(13,101,634
31 كانون االأول 2017

3,255,103)217,817(777,915-2,695,005تع�ي�ض نهاية �خلدمة 
-----خم�ض�ض ق�ضايا 

2,695,005-777,915)217,817(3,255,103

يتم �لتخ�ضي�ض لتع�ي�ض نهاية �خلدمة للم�ظفني وفقًا لقان�ن �لعمل �ل�ضاري �ملفع�ل يف فل�ضطني ونظام �ض�ؤون �مل�ظفني �خلا�ض بالبنك 
و�ضركاته �لتابعة, هذ� وكان من �ملت�قع تطبيق قان�ن �ل�ضمان �الجتماعي �لفل�ضطيني خالل عام 2018 و�لذي مت �إيقاف تنفيذه وفقًا لقر�ر 

بقان�ن رئا�ضي بتاريخ 28 كان�ن �لثاين 2019 على �ن ي�ضتمر �حل��ر مع �جلهات ذ�ت �لعالقة من �أجل �ل��ض�ل لت��فق وطني على �حكام 
�لقان�ن وم�عد نفاذه, هذ� ويلزم �لقان�ن بن�ضخته �حلالية �ضاحب �لعمل بت�ض�ية مكافاأة نهاية �خلدمة للفرت�ت �ل�ضابقة لتطبيق �أحكام هذ� 

�لقان�ن,

مخصصات الضرائب . 24

20182017
دوالر �أمريكيدوالر �أمريكي

1,326,1701,994,870�لر�ضيد يف بد�ية �ل�ضنة
-3,639,385خم�ض�ض �ضر�ئب ناجت عن �ندماج �أعمال )�إي�ضاح 2(

6,828,1573,321,358�لتخ�ضي�ض لل�ضنة
)131,677()175,133(خ�ضم على �ل�ضلفيات �ملدف�عة

)200,000()1,626,970(�إ�ضرتد�د�ت
)3,636,588()6,857,183(�ضر�ئب مدف�عة خالل �ل�ضنة

)21,793(465,292فروقات عملة
3,599,7181,326,170�لر�ضيد يف نهاية �ل�ضنة

ت��ضل �لبنك �إىل خمال�ضات نهائية من د�ئرتي �ضريبة �لدخل و�ضريبة �لقيمة �مل�ضافة عن نتائج �أعماله حتى �لعام 2017, بلغت ن�ضبة 
�ل�ضريبة �لقان�نية على �لدخل 15%, كما بلغت ن�ضبة �ضريبة �لقيمة �مل�ضافة 16% وذلك لعامي 2017 و2016, ��ضتنادً� الأحكام �لقر�ر بقان�ن 

رقم )4( ل�ضنة 2014 ب�ضاأن تعديل �لقر�ر بقان�ن رقم )8( ل�ضنة 2011 �ملتعلق ب�ضريبة �لدخل, فاإن �ضريبة �لدخل على �الأرباح �لناجمة عن 
مت�يل �مل�ضاريع �ل�ضغرية و�ملت��ضطة ت�ضت�فى بن�ضبة 10% من تلك �الأرباح,
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متثل �ل�ضر�ئب �لظاهرة يف قائمة �لدخل �مل�حدة ما يلي:
20182017

دوالر �أمريكيدوالر �أمريكي
6,828,1573,321,358�لتخ�ضي�ض لل�ضنة �حلالية

)149,681()498,971(�إ�ضافات م�ج�د�ت �ضريبية م�ؤجلة, بال�ضايف
)131,677()175,133(خ�ضم على �ل�ضلفيات مدف�عة

)200,000()1,626,970(�إ�ضرتد�د وفر �ضن��ت �ضابقة
4,527,0832,840,000م�ضروف �ل�ضريبة لل�ضنة 

فيما يلي ملخ�ض ت�ض�ية �لربح �ملحا�ضبي مع �لربح �ل�ضريبي:

2017 2018
دوالر �أمريكي دوالر �أمريكي
12,044,749 23,782,938 �لربح �ملحا�ضبي للبنك
9,041,272 25,068,911 �لربح �خلا�ضع ل�ضريبة �لقيمة �مل�ضافة
8,091,984 17,401,347 �لربح �خلا�ضع ل�ضريبة �لدخل

1,247,072 3,457,781 �ضريبة �لقيمة �مل�ضافة على �لربح لل�ضنة
1,213,798 2,411,347 �ضريبة �لدخل على �لربح
4,123,263 5,869,572 �ل�ضر�ئب لل�ضنة

2,460,870 6,828,157 �ملخ�ض�ض �ملك�ن

%27,58 %28,71 ن�ضبة �ل�ضريبة �لفعلية

ح�ضب ر�أي �الإد�رة و�مل�ضت�ضار �ل�ضريبي للبنك, فاإن �ملخ�ض�ضات �ملك�نة مل��جهة �اللتز�مات �ل�ضريبية كافية,

مطلوبات أخرى. 25

20182017
دوالر �أمريكيدوالر �أمريكي

18,020,4473,376,949�ضيكات م�ضدقة وح��الت و�ردة
6,268,4154,165,872ف��ئد وعم�الت مقب��ضة مقدمًا

4,343,169245,799م�ضاريف م�ضتحقة 
2,630,2883,125,499ف��ئد م�ضتحقة غري مدف�عة

2,375,8005,877,894ذمم د�ئنة
-2,039,099�أمانات م�ؤقتة وح�ضابات و�ضيطة ل�ضركات تابعة

-866,269عائد �أ�ضحاب ح�ضابات �الإ�ضتثمار �ملطلقة 
810,384336,159مكافاأة �أع�ضاء جمل�ض �الإد�رة م�ضتحقة �لدفع

765,579552,883ت�زيعات �أرباح نقدية غري مدف�عة
2,193,5491,018,098�أخرى

40,312,99918,699,153

عالوة إصدار. 26
مت بتاريخ 25 كان�ن �لثاين 2015 ت�قيع �تفاقية مع بنك �الإحتاد يف �الأردن و�لتي مت مب�جبها �إدخال بنك �الإحتاد يف �الأردن ك�ضريك 

�إ�ضرت�تيجي للبنك مب�ضاهمة 5.4% من ر�أ�ضمال �لبنك �أي ما يعادل 4,031,794 �ضهمًا بقيمة �إ�ضمية مقد�رها دوالر �أمريكي و�حد لل�ضهم 
وعالوة �إ�ضد�ر بقيمة )0,14( دوالر �أمريكي لل�ضهم �ل��حد, مبجم�ع عالوة �إ�ضد�ر قدرها 564,451 دوالر �أمريكي,

توزيعات أرباح نقدية. 27
قررت �لهيئة �لعامة للبنك يف �جتماعها �ملنعقد بتاريخ 24 ني�ضان 2018 �مل��فقة على �قرت�ح جمل�ض �الإد�رة بت�زيع �أرباح نقدية بقيمة 0.05 

دوالر �أمريكي لكل �ضهم مببلغ 3,750,000 دوالر �أمريكي, 

قررت �لهيئة �لعامة للبنك يف �جتماعها �ملنعقد بتاريخ 20 ني�ضان 2017 �مل��فقة على �قرت�ح جمل�ض �الإد�رة بت�زيع �أرباح نقدية بقيمة 0.05 
دوالر �أمريكي لكل �ضهم مببلغ 3,750,000 دوالر �أمريكي, 

احتياطيات. 28
احتياطي اإجباري

وفقًا لقان�ن �مل�ضارف يقتطع ما ن�ضبته 10% من �الأرباح �ل�ضافية �ضن�يًا تخ�ض�ض حل�ضاب �الحتياطي �الإجباري وال يج�ز وقف هـذ� �القتطاع 
قبل �أن يبلغ جمم�ع �ملبالغ �ملتجمعة لهذ� �حل�ضاب ما يعادل ر�أ�ضمال �لبنك, ال يج�ز ت�زيع �الحتياطي �الإجباري على �مل�ضاهمني �إال مب��فقة 

م�ضبقة من �ضلطة �لنقد �لفل�ضطينية,

احتياطي خماطر م�سرفية عامة ▪
ميثل هذ� �لبند قيمة �إحتياطي �ملخاطر �لذي مت �قتطاعه وفقًا لتعليمات �ضلطة �لنقد �لفل�ضطينية رقم )2015/6( بن�ضبة %1.5   

من �لت�ضهيالت و�لتم�يالت �الئتمانية �ملبا�ضرة بعد طرح خم�ض�ض �خل�ضائر �الئتمانية �ملت�قعة للت�ضهيالت و�لتم�يالت �الئتمانية 
و�لف��ئد و�الأرباح �ملعلقة و0.5% من �لت�ضهيالت �لتم�يالت �الئتمانية غري �ملبا�ضرة, وفقًا لتعميم �ضلطة �لنقد �لفل�ضطينية رقم 

)2013/53(, ال يتم تك�ين �إحتياطي خماطر م�ضرفية عامة مقابل �لت�ضهيالت و�لتم�يالت �الئتمانية �ملبا�ضرة �ملمن�حة للم�ؤ�ض�ضات 
�ل�ضغرية و�ملت��ضطة يف حال �نطبقت عليها �ل�ضروط �ل��ردة يف �لتعميم, قام �لبنك خالل عام 2018 بتطبيق معيار �لتقارير �ملالية 

�لدويل رقم )9( وت�ضجيل �أثر �ملعيار من ح�ضاب هذ� �الحتياطي مبا يتعلق باخل�ضائر �الئتمانية �ملت�قعة �خلا�ضة باملرحلتني �الأوىل 
و�لثانية وفقًا لتعليمات �ضلطة �لنقد �لفل�ضطينية رقم )2018/2(, ال يج�ز �لت�ضرف بهذ� �الحتياطي �أو ت�زيعه �إال مب��فقة م�ضبقة من 

�ضلطة �لنقد �لفل�ضطينية,

احتياطي التقلبات الدورية ▪
ميثل هذ� �لبند قيمة �الإحتياطي �لذي مت �قتطاعه وفقًا لتعليمات �ضلطة �لنقد �لفل�ضطينية رقم )2011/1( بن�ضبة 15% من �الأرباح   

�ل�ضافية بعد �ل�ضر�ئب لتدعيم ر�أ�ضمال �مل�ضرف ومل��جهة �ملخاطر �ملحيطة بالعمل �مل�ضريف, ال يج�ز ��ضتخد�م �أي جزء من 
�إحتياطي �لتقلبات �لدورية �أو تخفي�ضه على �أي وجه �إال مب��فقة م�ضبقة من �ضلطة �لنقد �لفل�ضطينية, ال يج�ز وقف هـذ� �الإقتطاع قبل 

�أن يبلغ جمم�ع �ملبالغ �ملتجمعة لهذ� �حل�ضاب ما يعادل 20 % من ر�أ�ضمال �لبنك, مت خالل عام 2018 ��ضد�ر تعليمات �ضلطة �لنقد 
�لفل�ضطينية رقم )2018/1( ب�ضاأن �حت�ضاب �حتياطي �لتقلبات �لدورية, حيث �ضيتم �حت�ضابه كن�ضبة من �الأ�ض�ل �ملرجحة باملخاطر 

تقررها �ضلطة �لنقد �لفل�ضطينية ترت�وح بني )0%-2.5%(, مت حتديد هذه �لن�ضبة لعام 2018 بحيث تك�ن 0.57% من �الأ�ض�ل 
�ملرجحة باملخاطر, ح�ضل �لبنك على م��فقة من �ضلطة �لنقد الإحت�ضاب �حتياطي �لتقلبات �لدورية بحيث يتم �قتطاع �الإحتياطي 

لي�ضل ن�ضبة 0.77% من �الأ�ض�ل �ملرجحة باملخاطر,
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الفوائد الدائنة. 29
ي�سمل هذا البند الفوائد الدائنة على احل�سابات التالية:

20182017
دوالر �أمريكيدوالر �أمريكياأفراد

2,586,4712,106,654ح�ضابات جارية مدينة
10,485,6449,318,922قرو�ض وكمبياالت

13,072,11511,425,576
�سركات

3,327,6303,660,259ح�ضابات جارية مدينة
11,212,45812,125,642قرو�ض وكمبياالت

14,540,08815,785,901
13,765,20712,387,618احلكومة والقطاع العام

41,377,41039,599,095
1,730,9771,230,753�أر�ضدة لدى بن�ك وم�ؤ�ض�ضات م�ضرفية 

2,593,9252,216,604م�ج�د�ت مالية
45,702,31243,046,452

الفوائد المدينة. 30
ي�سمل هذا البند ما يلي:

20182017
دوالر �أمريكيدوالر �أمريكي

فوائد على ودائع العمالء:
500,559438,084ح�ضابات جارية وحتت �لطلب

5,5918,488ود�ئع �لت�فري 
12,594,97411,459,729ود�ئع الأجل وخا�ضعة الإ�ضعار

691,821688,287تاأمينات نقدية
323,878314,661ف��ئد على �الأم��ل �ملقرت�ضة
2,064,52165,761ف��ئد على �لقرو�ض م�ضاندة

2,458,1871,883,151ف��ئد على ود�ئع بن�ك وم�ؤ�ض�ضات م�ضرفية
18,639,53114,858,161

صافي إيرادات التمويل واالستثمار. 31

 للفرتة من 1 �آذ�ر 2018 وحتى
31 كان�ن �الأول 2018

دوالر �أمريكي
38,928,443اإيرادات عوائد متويالت 

645,863عوائد اإ�ستثمارات 
39,574,306

)5,412,019(ينزل: عائد ��ضحاب ح�ضابات �ال�ضتثمار �ملطلق
34,162,287

صافي إيرادات العموالت. 32

20182017
دوالر �أمريكيدوالر �أمريكي

عموالت دائنة
6,960,0902,747,542ت�ضهيالت �ئتمانية مبا�ضرة

1,333,4701,024,490ت�ضهيالت �ئتمانية غري مبا�ضرة
2,648,1571,101,283�ضيكات مرجتعة ومعادة وم�ؤجلة

997,823751,818ح��الت
2,974,638642,730�إد�رة ح�ضاب

638,073299,931عم�لة �إيد�ع نقدي
1,056,809425,458خدمات م�ضرفية متفرقة

16,609,0606,993,252
)1,313,004()1,764,383(عموالت مدينة

14,844,6775,680,248

صافي أرباح محفظة موجودات مالية. 33

20182017
دوالر �أمريكيدوالر �أمريكي

1,068,745934,052ع��ئد ت�زيعات م�ج�د�ت مالية من خالل �لدخل �ل�ضامل 
-135,402ع��ئد ت�زيعات م�ج�د�ت مالية من خالل قائمة �لدخل

747,952)222,133()خ�ضائر( �أرباح م�ج�د�ت مالية بالقيمة �لعادلة من خالل قائمة �لدخل
-)17,096(خ�ضائر بيع م�ج�د�ت مالية بالكلفة �ملطفاأة

964,9181,682,004

صافي إعادة قياس مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة. 34
ي�سمل هذا البند �سايف اإعادة القيا�س ملخ�س�س اخل�سائر االإئتمانية:

20182017�ملرحلة 3�ملرحلة 2�ملرحلة 1
دوالر �أمريكيدوالر �أمريكيدوالر �أمريكيدوالر �أمريكيدوالر �أمريكي

-23,753--23,753�أر�ضدة لدى �ضلطة �لنقد �لفل�ضطينية
-)47,122(--)47,122(�أر�ضدة لدى بن�ك وم�ؤ�ض�ضات م�ضرفية

)1,151,446(2,066,087)1,215,605(695,8072,585,885ت�ضهيالت ومت�يالت �ئتمانية مبا�ضرة
-)95,793(-)93,410()2,383(م�ج�د�ت مالية بالكلفة �ملطفاأة

670,0552,492,474)1,215,605(1,946,925)1,151,446(
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نفقات الموظفين. 35
20182017

دوالر �أمريكيدوالر �أمريكي
23,025,6808,923,682رو�تب ومنافع وعالو�ت �مل�ظفني
3,242,196777,915خم�ض�ض تع�ي�ض نهاية �خلدمة

3,205,8491,365,082�ضريبة �لقيمة �مل�ضافة على �لرو�تب
1,284,417550,335م�ضاهمة �لبنك يف �ضندوق �الإدخار*

1,017,778361,882تاأمني �ضحي
542,5548,430�ضفر و�نتقال

242,80676,422م�ضاريف تدريب
74,74887,201�أخرى

32,636,02812,150,949
* ي�ضاهم �لبنك بن�ضبة 10% من �لر�تب �الأ�ضا�ضي للم�ظف وي�ضاهم �مل�ظف بن�ضبة 5% من ر�تبه �الأ�ضا�ضي ل�ضندوق �الإدخار, يظهر ر�ضيد 

�ضندوق �الإدخار �ضمن بند ود�ئع �لعمالء.

مصاريف تشغيلية أخرى. 36
20182017

دوالر �أمريكيدوالر �أمريكي
4,240,7661,492,333�ضندوق �ضمان �ل�د�ئع*

3,945,2442,404,500ر�ض�م ورخ�ض و��ضرت�كات
2,358,2811,179,048�إيجار�ت

2,323,409580,941�ضيانة 
2,021,2291,221,973م�ضاريف دعاية و�إعالن

1,112,786218,985بريد وبرق وهاتف
961,527396,994مياه وكهرباء وتدفئة

813,115570,287�أتعاب مهنية و��ضت�ضارية
712,734475,833تاأمينات

707,403264,550نفقات �أع�ضاء جمل�ض �الإد�رة
653,808397,209قرطا�ضية ومطب�عات
711,309219,436تربعات ورعايات**

354,600367,416م���ضالت وم�ضاريف �ضيار�ت
277,639198,053�ضيافة 

178,34428,043م�ضاريف �جتماعات �لهيئة �لعامة
132,290139,330ر�ض�م تاأمني قرو�ض �لرهن �لعقاري

97,44390,374�ضريبة �الأمالك
73,64473,052م�ضاريف نقل �لنقد

699,401328,961�أخرى 
22,347,97210,647,318

* يت�جب على �لبن�ك �حت�ضاب ر�ض�م ��ضرت�ك �ضن�ية حل�ضاب م�ؤ�ض�ضة �ضمان �ل�د�ئع �لفل�ضطينية بن�ضبة 0.3% من �إجمايل ر�ضيد �ل�د�ئع 
�ملحددة مب�جب قر�ر بقان�ن رقم )7( ل�ضنة 2013,

** يق�م �لبنك بتقدمي �لتربعات يف �ملجاالت �الجتماعية و�لريا�ضية وغريها من �ملجاالت وذلك �ضمن �ضيا�ضة �لبنك لبناء �أو��ضر �لثقة بني 

لبنات �ملجتمع �ملختلفة, بلغت ن�ضبة �لتربعات من �ضايف ربح �ل�ضنة 3.69% لعام 2018 مقابل 2.38% لعام 2017,

غرامات سلطة النقد الفلسطينية . 37

20182017
دوالر �أمريكيدوالر �أمريكي

41,4037,052غر�مة نتيجة خمالفة �لبنك للق��نني و�لتعليمات �خلا�ضة بالتعرف على �لعمالء �لبنك �ل�طني
غر�مة نتيجة عدم ح�ض�ل �لبنك على �مل��فقة �مل�ضبقة من �ضلطة �لنقد مبنح ت�ضهيالت �ئتمانية 

وعدم �الإف�ضاح عن كافة �لت�ضهيالت يف �لتقارير �ل�ضهرية – �لبنك �ل�طني
20,000-

غر�مة نتيجة قيام �لبنك ب�ضر�ء مقر �ملكتب �مل�ضريف يف منطقة نابل�ض دون �حل�ض�ل على �مل��فقة 
�خلطية �مل�ضبقة من �ضلطة �لنقد �لفل�ضطينية – �لبنك �الإ�ضالمي �لفل�ضطيني

5,000-

غر�مة نتيجة عدم ح�ض�ل �لبنك على م��فقة �ضلطة �لنقد قبل منح قر�ض لذوي �لعالقة – �لبنك 
�الإ�ضالمي �لفل�ضطيني

5,000

71,4037,052

الحصة األساسية والمخفضة للسهم من ربح السنة. 38

20182017
دوالر �أمريكي

9,428,7659,204,749ربح �ل�ضنة �لعائد مل�ضاهمي �لبنك
�ضـهم

75,000,00075,000,000�ملعدل �ملرجح لعدد �الأ�ضهم �ملكتتب بها
دوالر �أمريكي

0,1260,123�حل�ضة �الأ�ضا�ضية و�ملخف�ضة لل�ضهم من ربح �ل�ضنة

النقد وما في حكمه. 39

20182017
دوالر �أمريكيدوالر �أمريكي

446,853,428191,019,550نقد و�أر�ضدة لدى �ضلطة �لنقد �لفل�ضطينية 
190,448,19393,787,735ي�ضاف: �أر�ضدة لدى بن�ك وم�ؤ�ض�ضات م�ضرفية ت�ضتحق خالل ثالثة �أ�ضهر 

)95,784,822()158,744,321(ينزل: ود�ئع �لبن�ك و�مل�ؤ�ض�ضات �مل�ضرفية �لتي ت�ضتحق خالل ثالثة �أ�ضهر
)10,672,696()5,843,143(�أر�ضدة مقيدة �ل�ضحب لدى بن�ك وم�ؤ�ض�ضات م�ضرفية

)71,467,893()131,743,946(متطلبات �الحتياطي �الإلز�مي �لنقدي
-)1,147,000(مبالغ حمج�زة لدى �ضلطة �لنقد �لفل�ضطينية

339,823,211106,881,874
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المعامالت مع جهات ذات العالقة. 40

يعترب �لبنك �مل�ضاهمني �لرئي�ضيني و�أع�ضاء جمل�ض �الد�رة و�الإد�رة �لعليا و�أية �ضركات ي�ضيطرون عليها �أو لهم �لقدرة على �لتاأثري بها كجهات 
ذ�ت عالقة, فيما يلي �الأر�ضدة كما يف 31 كان�ن �الأول 2018 و�ملعامالت �لتي متت مع هذه �جلهات ذ�ت �لعالقة:

20182017
دوالر �أمريكيدوالر �أمريكيطبيعة �لعالقة

بنود داخل قائمة املركز املايل املوحد:
43,868,69125,201,350جمل�ض �الإد�رة و�الإد�رة �لتنفيذية*ت�ضهيالت ومت�يالت �ئتمانية مبا�ضرة

59,602,80327,474,268جمل�ض �الإد�رة و�الإد�رة �لتنفيذيةود�ئع 
6,282,5554,409,941جمل�ض �الإد�رة و�الإد�رة �لتنفيذية تاأمينات نقدية

120,514148,706جمل�ض �الإد�رة و�الإد�رة �لتنفيذية ذمم د�ئنة

عنا�سر قائمة الدخل املوحدة:
2,102,0751,014,103جمل�ض �الإد�رة و�الإد�رة �لتنفيذية ف��ئد وعم�الت د�ئنة

625,317410,290جمل�ض �الإد�رة و�الإد�رة �لتنفيذية ف��ئد وعم�الت مدينة
322,811585,335م�ضاهم�ن رئي�ضي�ن و�ضركات لهم ن�ضيب فيهام�ضاريف دعاية و�إعالن

252,677218,985م�ضاهم�ن رئي�ضي�ن و�ضركات لهم ن�ضيب فيهابريد وبرق وهاتف
بنود خارج قائمة املركز املايل املوحد:

5,713,5925,314,277جمل�ض �الإد�رة و�الإد�رة �لتنفيذية*�عتماد�ت وكفاالت
8,582,4345,371,801جمل�ض �الإد�رة و�الإد�رة �لتنفيذية �ضق�ف �ئتمانية غري م�ضتغلة

*  يت�ضمن هذ� �لبند مدر�ء �لفروع وم�ظفني من غري �الد�رة �لتنفيذية و�أقاربهم وم�ضاهمني غري رئي�ضيني وذلك ح�ضب ما يتم �الإف�ضاح عنه 
ل�ضلطة �لنقد �لفل�ضطينية,

ت�ضكل �لت�ضهيالت و�لتم�يالت �الئتمانية �ملبا�ضرة �ملمن�حة جلهات ذ�ت عالقة كما يف 31 كان�ن �الأول 2018 و2017 ما ن�ضبته %3.31  ▪
و3.85%, على �لت��يل من �ضايف �لت�ضهيالت و�لتم�يالت �الئتمانية �ملبا�ضرة, علمًا باأن ت�ضهيالت جهات ذ�ت عالقة متثل ت�ضهيالت 

ممن�حة الأع�ضاء جمل�ض �الد�رة و�الإد�رة �لتنفيذية �أو بكفالتهم,
ت�ضكل �لت�ضهيالت �الئتمانية �ملبا�ضرة �ملمن�حة جلهات ذ�ت عالقة كما يف 31 كان�ن �الأول 2018 و2017 ما ن�ضبته %23.31  ▪

و24.27%, على �لت��يل من قاعدة ر�أ�ضمال �لبنك,
ترت�وح �أ�ضعار �لفائدة على �لت�ضهيالت ما بني 0.5% �إىل %7.5, ▪

فيما يلي ملخ�س ملنافع )رواتب ومكافاآت ومنافع اأخرى( االإدارة العليا:

20182017
دوالر �أمريكيدوالر �أمريكي

2,193,4181,262,252 ح�ضة �الإد�رة �لعليا من �لرو�تب و�مل�ضاريف �ملتعلقة بها
177,613136,488ح�ضة �الإد�رة �لعليا من م�ضروف تع�ي�ض نهاية �خلدمة

981,827264,550نفقات جمل�ض �الإد�رة
 

قياس القيمة العادلة . 41
ميثل اجلدول التايل الت�سل�سل الهرمي لقيا�س القيمة العادلة ملوجودات ومطلوبات البنك، فيما يلي االإف�ساحات الكمية لقيا�س 

القيمة العادلة والت�سل�سل الهرمي للموجودات كما يف 31 كانون االأول 2018 و2017:

قيا�س القيمة العادلة باإ�ستخدام

�ملجم�ع

�أ�ضعار �لتد�ول يف 
��ض��ق مالية ن�ضطة 

)�مل�ضت�ى �الأول(

معطيات ج�هرية 
ميكن مالحظتها

)�مل�ضت�ى �لثاين(

معطيات ج�هرية ال 
ميكن مالحظتها

)�مل�ضت�ى �لثالث(
دوالر �أمريكيدوالر �أمريكيدوالر �أمريكيدوالر �أمريكيتاريخ �لقيا�ض

موجودات مالية بالقيمة العادلة: 
 م�ج�د�ت مالية بالقيمة �لعادلة من

خالل قائمة �لدخل )�إي�ضاح 7(:
312,811,2212,811,221 كان�ن �الأول 2018مدرجة - ب�ر�ضة فل�ضطني

 م�ج�د�ت مالية بالقيمة �لعادلة من
 خالل �لدخل �ل�ضامل )�إي�ضاح 9(:

3114,870,94314,870,943 كان�ن �الأول 2018مدرجة - ب�ر�ضة فل�ضطني
31945,952945,952 كان�ن �الأول 2018مدرجة - �أ�ض��ق �أجنبية

692,883--31692,883 كان�ن �الأول 2018غري مدرجة
موجودات مالية مت االإف�ساح عن قيمتها 

العادلة
م�ج�د�ت مالية بالكلفة �ملطفاأة 

)�إي�ضاح 10(:
--3117,706,27117,706,271 كان�ن �الأول 2018مدرجة

38,860,226--3138,860,226 كان�ن �الأول 2018غري مدرجة 
��ضتثمار�ت عقارية 

3112,742,89912,742,899 كان�ن �الأول 2018)�إي�ضاح 12(:

قيا�س القيمة العادلة باإ�ستخدام

�ملجم�ع

�أ�ضعار �لتد�ول يف 
��ض��ق مالية ن�ضطة 

)�مل�ضت�ى �الأول(

معطيات ج�هرية 
ميكن مالحظتها

)�مل�ضت�ى �لثاين(

معطيات ج�هرية ال 
ميكن مالحظتها

)�مل�ضت�ى �لثالث(

دوالر �أمريكيدوالر �أمريكيدوالر �أمريكيدوالر �أمريكيتاريخ �لقيا�ض
موجودات مالية بالقيمة العادلة: 

 م�ج�د�ت مالية بالقيمة �لعادلة من
خالل قائمة �لدخل )�إي�ضاح 7(:

--31496,940496,940 كان�ن �الأول 2017مدرجة - ب�ر�ضة فل�ضطني

 م�ج�د�ت مالية بالقيمة �لعادلة من
خالل �لدخل �ل�ضامل )�إي�ضاح 9(:

--3111,896,72911,896,729 كان�ن �الأول 2017مدرجة - ب�ر�ضة فل�ضطني
--31853,032853,032 كان�ن �الأول 2017مدرجة - �أ�ض��ق �أجنبية

261,571--31261,571 كان�ن �الأول 2017غري مدرجة
موجودات مالية مت االإف�ساح عن 

قيمتها العادلة
م�ج�د�ت مالية بالكلفة �ملطفاأة 

)�إي�ضاح 10(:
--3110,613,68010,613,680 كان�ن �الأول 2017مدرجة

33,087,274--3133,087,274 كان�ن �الأول 2017غري مدرجة 
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مل يقم �لبنك باإجر�ء �أي حت�يالت بني �مل�ضت�يات �ملذك�ر �أعاله خالل �لعامني 2018 و 2017.

ح�سا�سية املعطيات التي ال ميكن مالحظتها )امل�ستوى الثالث(:
يتم تكليف خممنني خارجيني معتمدين لتقييم �مل�ج�د�ت �جل�هرية مثل �ال�ضتثمار�ت �لعقارية و�الإ�ضتثمار يف م�ج�د�ت مالية غري مدرجة 

بال�ض�ق �ملايل. بعد �لنقا�ض مع ه�ؤالء �ملخمنني �خلارجيني, يق�م �لبنك باختيار �الأ�ضاليب و�ملدخالت و�لتي �ضت�ضتخدم للتقييم يف كل حالة, 
و�لتي متثل يف �الأغلب �أ�ضعار بيع الأر��ضي م�ضابهة خالل �لعام و�لتي يتم �حت�ضابها بالقيمة �لعادلة للمرت �ملربع من �الأر�ض م�ضروبًا بعدد 

�الأمتار �ملربعة.

ميثل �جلدول �لتايل ح�ضا�ضية �لقيمة �لعادلة لال�ضتثمار�ت �لعقارية:
�لزيادة/�لنق�ض 
يف �لقيمة �لعادلة

�الأثر على �لقيمة 
�لعادلة

دوالر �أمريكي%
2018

5637.145+�لقيمة �لعادلة للمرت �ملربع �ل��حد
)637.145(5-�لقيمة �لعادلة للمرت �ملربع �ل��حد

 

القيمة العادلة للموجودات واملطلوبات املالية 
ميثلب اجلدول التايل مقارنة للقيم الدفرتية والقيم العادلة لالأدوات املالية كما يف 31 كانون االأول 2018 و2017:

�لقيمة �لعادلة�لقيمة �لدفرتية
2018201720182017

دوالر �أمريكيدوالر �أمريكيدوالر �أمريكيدوالر �أمريكي
موجودات مالية

نقد و�أر�ضدة لدى �ضلطة �لنقد 
�لفل�ضطينية

446,653,197191,019,550446,853,428191,019,550

190,343,50395,787,735190,448,19395,787,735�أر�ضدة لدى بن�ك وم�ؤ�ض�ضات م�ضرفية
م�ج�د�ت مالية بالقيمة �لعادلة من 

خالل قائمة �لدخل
2,811,221496,9402,811,221496,940

1,327,001,463653,847,5261,327,001,463653,847,526ت�ضهيالت ومت�يالت �ئتمانية مبا�ضرة
م�ج�د�ت مالية بالقيمة �لعادلة من 

خالل �لدخل �ل�ضامل
16,509,77813,011,33216,509,77813,011,332

م�ج�د�ت مالية بالكلفة �ملطفاأة:
7,801,5437,910,0007,801,5437,910,000�ضند�ت دين حملية غري مدرجة

34,444,01235,790,95434,723,24635,790,954�أذونات خزينة حك�مية
-14,041,708-14,140,581�ضك�ك �إ�ضالمية

58,208,59055,661,20258,208,59055,661,202م�ج�د�ت مالية �أخرى
2,097,913,8881,053,525,2392,098,399,1701,053,525,239جمموع املوجودات

مطلوبات مالية
158,744,32195,784,822158,744,32195,784,822ود�ئع بن�ك وم�ؤ�ض�ضات م�ضرفية

1,608,238,364742,875,7271,608,238,304742,875,727ود�ئع �لعمالء
108,442,09365,908,451108,442,09365,908,451تاأمينات نقدية
44,391,14537,482,75944,391,14537,482,759�أم��ل مقرت�ضة
40,000,00016,500,00040,000,00016,500,000قرو�ض م�ضاندة

34,044,58414,533,28134,044,58414,533,281مطل�بات مالية �أخرى
1,993,860,507973,085,0401,993,860,570973,085,040جمموع املطلوبات

مت �إظهار �لقيم �لعادلة للم�ج�د�ت و�ملطل�بات �ملالية وفقًا للقيم �لتي ميكن �أن تتم بها عمليات �لتبادل بني جهات معنية بذلك, با�ضتثناء  ▪
عمليات �لبيع �الإجبارية �أو �لت�ضفية,

�إن �لقيم �لعادلة للنقد و�الأر�ضدة لدى �ضلطة �لنقد �لفل�ضطينية و�الر�ضدة لدى �لبن�ك و�مل�ؤ�ض�ضات �مل�ضرفية و�مل�ج�د�ت �ملالية �الأخرى  ▪
وود�ئع �لبن�ك و�مل�ؤ�ض�ضات �مل�ضرفية وود�ئع �لعمالء و�لتاأمينات �لنقدية و�ملطل�بات �ملالية �الأخرى هي مقاربة ب�ضكل كبري لقيمها �لدفرتية 

وذلك لك�ن تلك �الأدو�ت ذ�ت فرت�ت �ضد�د �أو حت�ضيل ق�ضرية �الأجل,
مت حتديد �لقيمة �لعادلة للم�ج�د�ت �ملالية بالقيمة �لعادلة من خالل قائمة �لدخل وللم�ج�د�ت �ملالية بالقيمة �لعادلة من خالل �لدخل  ▪

�ل�ضامل �ملدرجة يف �الأ�ض��ق �ملالية وفقًا الأ�ضعار تد�ولها يف تاريخ �لق��ئم �ملالية �مل�حدة,
مت �إظهار �الأم��ل �ملقرت�ضة و�لقرو�ض �مل�ضاندة و�مل�ج�د�ت �ملالية بالكلفة �ملطفاأة بطريقة خ�ضم �لتدفقات �لنقدية �ملت�قعة با�ضتخد�م  ▪

�أ�ضعار �لف��ئد �ل�ضائدة يف �ال�ض��ق �ملالية,
مت حتديد �لقيمة �لعادلة للت�ضهيالت �الئتمانية من خالل در��ضة �ملتغري�ت �ملختلفة مثل �أ�ضعار �لف��ئد وع��مل �ملخاطر وقدرة �ملدين, ال  ▪

تختلف �لقيمة �لدفرتية للت�ضهيالت �الئتمانية عن قيمتها �لعادلة كما يف 31 كان�ن �الأول 2018,
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التركز في الموجودات والمطلوبات . 42

2018
�ملجم�ع�أخرى�أمريكا�أوروبا�الأردند�خل فل�ضطني
دوالر �أمريكيدوالر �أمريكيدوالر �أمريكيدوالر �أمريكيدوالر �أمريكيدوالر �أمريكي

نقد و�أر�ضدة لدى �ضلطة �لنقد 
�لفل�ضطينية

446,653,197----446,653,197

�أر�ضدة لدى بن�ك وم�ؤ�ض�ضات 
م�ضرفية

103,497,7833,810,03030,486,29420,877,24931,672,147190,343,503

م�ج�د�ت مالية بالقيمة �لعادلة 
من خالل قائمة �لدخل

2,811,221----2,811,221

ت�ضهيالت ومت�يالت �ئتمانية 
مبا�ضرة

1,325,581,921348,118--1,071,4241,327,001,463

م�ج�د�ت مالية بالقيمة �لعادلة 
من خالل �لدخل �ل�ضامل

15,563,826945,952---16,509,778

9,218,38356,386,136--29,670,92817,496,825م�ج�د�ت مالية بالكلفة �ملطفاأة
11,450,784----11,450,784��ضتثمار يف �ضركات حليفة

12,371,257----12,371,257��ضتثمار�ت عقارية
43,243,046----43,243,046عقار�ت و�آالت ومعد�ت

1,639,918----1,639,918م�ضاريع حتت �لتنفيذ
33,351,646----33,351,646م�ج�د�ت غري ملم��ضة

1,277,577----1,277,577م�ج�د�ت �ضريبية م�ؤجلة
29,75561,651,344--61,402,334219,255م�ج�د�ت �أخرى

2,088,515,43822,820,18030,486,29420,877,24941,991,7092,204,690,870جمموع املوجودات

1,427,470158,744,321---157,316,851ود�ئع بن�ك وم�ؤ�ض�ضات م�ضرفية
386,975964,3329,523,8361,608,238,364-1,597,363,221ود�ئع �لعمالء

108,442,093----108,442,093تاأمينات نقدية
44,391,145--10,000,000-34,391,145�أم��ل مقرت�ضة

40,000,000----40,000,000قرو�ض م�ضاندة 
13,101,634----13,101,634خم�ض�ضات متن�عة

3,599,718----3,599,718خم�ض�ضات �ل�ضر�ئب
40,312,999----40,312,999مطل�بات �أخرى

10,386,975964,33210,951,3062,016,830,274-1,994,527,661جمموع املطلوبات

75,000,000----75,000,000ر�أ�ض �ملال �ملدف�ع 
564,451----564,451عالوة �إ�ضد�ر

4,559,533----4,559,533�حتياطي �إجباري
2,251,463----2,251,463�حتياطي خماطر م�ضرفية عامة

5,216,291----5,216,291�حتياطي �لتقلبات �لدورية
)5,123,395(----)5,123,395(�حتياطي �لقيمة �لعادلة

10,616,781----10,616,781�أرباح مدورة
93,085,124----93,085,124�ضايف حق�ق ملكية م�ضاهمي �لبنك

94,775,472----94,775,472حق�ق جهات غري م�ضيطرة
187,860,596----187,860,596�ضايف حق�ق �مللكية

10,386,975964,33210,951,3062,204,690,870-2,182,388,257جمم�ع �ملطل�بات وحق�ق �مللكية

بنود خارج قائمة املركز املايل املوحدة:
81,360,837---81,345,63715,200كفاالت

21,401,813--6,546,824-14,854,989�إعتماد�ت
�ضق�ف ت�ضهيالت ومت�يالت 

�ئتمانية مبا�ضرة غري م�ضتغلة
92,510,292----92,510,292

188,710,91815,2006,546,824--195,272,942

2017
�ملجم�ع�أخرى�أمريكا�أوروبا�الأردند�خل فل�ضطني
دوالر �أمريكيدوالر �أمريكيدوالر �أمريكيدوالر �أمريكيدوالر �أمريكيدوالر �أمريكي

نقد و�أر�ضدة لدى �ضلطة �لنقد 
�لفل�ضطينية

191,019,550----191,019,550

�أر�ضدة لدى بن�ك وم�ؤ�ض�ضات 
م�ضرفية

30,747,43111,257,49550,378,9652,972,625431,21995,787,735

م�ج�د�ت مالية بالقيمة �لعادلة 
من خالل قائمة �لدخل

496,940----496,940

653,847,526-653,353,929423,13160,11310,353ت�ضهيالت �ئتمانية مبا�ضرة

م�ج�د�ت مالية بالقيمة �لعادلة 
من خالل �لدخل �ل�ضامل

12,158,300853,032---13,011,332

43,700,954---33,087,27410,613,680م�ج�د�ت مالية بالكلفة �ملطفاأة

3,767,516----3,767,516��ضتثمار يف �ضركات حليفة

14,250,140----14,250,140عقار�ت و�آالت ومعد�ت

554,407----554,407م�ضاريع حتت �لتنفيذ

5,106,971----5,106,971م�ج�د�ت غري ملم��ضة

778,606----778,606م�ج�د�ت �ضريبية م�ؤجلة

57,077,685--56,822,869228,88725,929م�ج�د�ت �أخرى

1,002,143,93323,376,22550,465,0072,982,978431,2191,079,399,362جمم�ع �مل�ج�د�ت

1,406,08795,784,822--92,841,7671,536,968ود�ئع بن�ك وم�ؤ�ض�ضات م�ضرفية

740,753,273341,310241,209678,149861,786742,875,727ود�ئع �لعمالء

65,908,451----65,908,451تاأمينات نقدية

37,482,759----37,482,759�أم��ل مقرت�ضة

16,500,000----16,500,000قرو�ض م�ضاندة 

3,255,103----3,255,103خم�ض�ضات متن�عة

1,326,170----1,326,170خم�ض�ضات �ل�ضر�ئب

18,699,153----18,699,153مطل�بات �أخرى

976,766,6761,878,278241,209678,1492,267,873981,832,185جمموع املطلوبات

75,000,000----75,000,000ر�أ�ض �ملال �ملدف�ع 

564,451----564,451عالوة �إ�ضد�ر

3,616,656----3,616,656�حتياطي �إجباري

10,406,302----10,406,302�حتياطي خماطر م�ضرفية عامة

4,933,148----4,933,148�حتياطي �لتقلبات �لدورية

)4,339,168(----)4,339,168(�حتياطي �لقيمة �لعادلة

7,385,788----7,385,788�أرباح مدورة

97,567,177----97,567,177�ضايف حق�ق �مللكية

1,074,333,8531,878,278241,209678,1492,267,8731,079,399,362جمم�ع �ملطل�بات وحق�ق �مللكية

بنود خارج قائمة املركز املايل املوحدة:
47,198,306----47,198,306كفاالت

13,419,374----13,419,374�إعتماد�ت

�ضق�ف ت�ضهيالت �ئتمانية مبا�ضرة 
غري م�ضتغلة

59,115,406----59,115,406

119,733,086----119,733,086
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 إدارة المخاطر . 43
ت�ضرف جلنة �إد�رة �ملخاطر �ملك�نة من �أع�ضاء من جمل�ض �الإد�رة و�الإد�رة �لتنفيذية على و�ضع �الإطار �لعام الإد�رة �ملخاطر للبنك, و�لتي 

تهدف �إىل قيا�ض ومر�قبة و�ضبط خماطر �الئتمان و�لت�ضغيل وخماطر �ل�ضي�لة و�ل�ض�ق و�أية خماطر �أخرى ميكن �أن يتعر�ض لها �لبنك 
م�ضتقباًل. يعمل �لبنك على تط�ير �إد�رة �ملخاطر من حيث �لرب�مج و�أنظمة �لقيا�ض و�ل�ضبط و�لرقابة .

تتلخ�ض �ملخاطر مبا يلي:

أواًل: مخاطر االئتمان 
خماطر �الئتمان هي �ملخاطر �لتي قد تنجم عن تخلف �أو عجز �لطرف �الآخر لالأد�ة �ملالية عن �ل�فاء بالتز�ماته جتاه �لبنك مما ي�ؤدي 

�إىل حدوث خ�ضائر. يعمل �لبنك على �إد�رة خماطر �الئتمان من خالل و�ضع �ضق�ف ملبالغ �لت�ضهيالت �الئتمانية �ملبا�ضرة )فرد �أو م�ؤ�ض�ضة( 
وجمم�ع �لقرو�ض و�لدي�ن �ملمن�حة لكل قطاع وكل منطقة جغر�فية. كذلك يعمل �لبنك على مر�قبة خماطر �الئتمان ويعمل باإ�ضتمر�ر على 

تقييم �ل��ضع �الئتماين للعمالء, �إ�ضافة �إىل ح�ض�ل �لبنك على �ضمانات منا�ضبة من �لعمالء.

�لتعر�ضات ملخاطر �الئتمان )بعد خم�ض�ض �خل�ضائر �الئتمانية �ملت�قعة و�لف��ئد �ملعلقة وقبل �ل�ضمانات وخمففات �ملخاطر(. 1
20182017

دوالر �أمريكيدوالر �أمريكي
بن�د د�خل قائمة �ملركز �ملايل �مل�حدة
219.968.26583.573.761�أر�ضدة لدى �ضلطة �لنقد �لفل�ضطينية

190.343.50395.787.735�أر�ضدة لدى بن�ك وم�ؤ�ض�ضات م�ضرفية
1.327.001.463653.847.526ت�ضهيالت ومت�يالت �ئتمانية مبا�ضرة

56.386.13643.700.954م�ج�د�ت مالية بالكلفة �ملطفاأة
58.208.59055.661.202م�ج�د�ت مالية �أخرى

1.851.907.957932.571.178
بن�د خارج قائمة �ملركز �ملايل �مل�حدة

81.360.83747.198.306كفاالت
21.401.81313.419.374�إعتماد�ت 

92.510.29259.115.406�ضق�ف ت�ضهيالت ومت�يالت �ئتمانية مبا�ضرة غري م�ضتغلة
195.272.942119.733.086

2.047.180.8991.052.304.264

 تت�زع �لتعر�ضات �الئتمانية ح�ضب درجة �ملخاطر وفق �جلدول �لتايل:. 2

31 كانون االأول 
�حلك�مة و�لقطاع �ل�ضركات�لقرو�ض �لعقارية�الأفر�د2018

�ملجم�ع�لعام

دوالر �أمريكيدوالر �أمريكيدوالر �أمريكيدوالر �أمريكيدوالر �أمريكي

124.108.744298.098.45456.065.550278.863.106757.135.854متدنية �ملخاطر
392.422.681-177.140.918-215.281.763مقب�لة �ملخاطر

161.638.227-72.951.397-88.686.830حتت �ملر�قبة
غري عاملة:

9.028.460-3.559.166-5.469.294دون �مل�ضت�ى
14.993.295-8.636.022-6.357.273م�ضك�ك فيها

22.227.901-12.150.493-10.077.408هالكة
449.981.312298.098.454330.503.546278.863.1061.357.446.418�ملجم�ع

)4.229.266(-)2.295.425()780.217()1.153.624(ف��ئد معلقة
)26.215.689()1.996.848()7.602.301()5.028.912()11.587.628(خ�ضائر �ئتمانية مت�قعة

437.240.060292.289.325320.605.820276.866.2581.327.001.463

�لقرو�ض �الأفر�د31 كانون االأول 2017
�حلك�مة و�لقطاع �ل�ضركات�لعقارية

�ملجم�ع�لعام

دوالر �أمريكيدوالر �أمريكيدوالر �أمريكيدوالر �أمريكيدوالر �أمريكي
28.181.16342.541.55118.229.614240.409.174329.361.502متدنية �ملخاطر
263.381.016-207.072.293-56.308.723مقب�لة �ملخاطر

50.547.200-10.037.394-40.509.806حتت �ملر�قبة
غري عاملة:

5.098.905-1.260.049-3.838.856دون �مل�ضت�ى
2.688.370-243.661-2.444.709م�ضك�ك فيها

9.387.601-3.702.813-5.684.788هالكة
136.968.04542.541.551240.545.824240.409.174660.464.594�ملجم�ع

)1.777.283(-)542.234()758.893()476.156(ف��ئد معلقة
)4.839.785(-)1.345.331()888.621()2.605.833(خ�ضائر �ئتمانية مت�قعة 

133.886.05640.894.037238.658.259240.409.174653.847.526
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 �لقيمة �لعادلة لل�ضمانات للتعر�ضات �ملدرجة �ضمن �ملرحلة �لثالثة:. 4

القيمة العادلة لل�سمانات
�إجمايل قيمة 

�لتعر�ض
تاأمينات 

نقدية

كفاالت 
م�ضرفية 

مقب�لة
�إجمايل قيمة �أخرى�ضيار�ت و�آالت�أ�ضهم متد�ولةعقارية

�ل�ضمانات
�ضايف �لتعر�ض 
بعد �ل�ضمانات

�خل�ضارة 
�الئتمانية 

�ملت�قعة
دوالر �أمريكيدوالر �أمريكيدوالر �أمريكيدوالر �أمريكيدوالر �أمريكيدوالر �أمريكيدوالر �أمريكيدوالر �أمريكيدوالر �أمريكيدوالر �أمريكي

�لتعر�ض �الئتماين 
�ملرتبط لبن�د د�خل 
قائمة �ملركز �ملايل 

�مل�حدة:
7.324.434706635.92826.40611.140.5259.609.8267.342.943-20.750.3513.153.051�الأفر�د

�مل�ؤ�ض�ضات �ل�ضغرية 
101.7383.4015.141.0694.553.8112.196.102-3.634.130-9.694.8801.401.800و�ملت��ضطة

6.476.4945.098.6652.033.420-218.281-5.997.211-11.575.159261.002�ل�ضركات �لكربى

16.955.775706955.94729.80722.758.08819.262.30211.572.465-42.020.3904.815.853املجموع

فيما يلي �لرتكز يف �لتعر�ضات �الئتمانية ح�ضب �لت�زيع �جلغر�يف:. 5

�إجمايل�أخرى�أمريكا�أوروبادول عربيةد�خل فل�ضطني
دوالر �أمريكيدوالر �أمريكيدوالر �أمريكيدوالر �أمريكيدوالر �أمريكيدوالر �أمريكي

�أر�ضدة لدى �ضلطة �لنقد 
219,968,265----219,968,265�لفل�ضطينية

�أر�ضدة لدى بن�ك وم�ؤ�ض�ضات 
103,497,7833,810,03030,486,29420,877,24931,672,147190,343,503م�ضرفية

ت�ضهيالت ومت�يالت �ئتمانية 
1,071,4241,327,001,463--1,325,581,921348,118مبا�ضرة

9,218,38356,386,136--29,670,92817,496,825م�ج�د�ت مالية بالكلفة �ملطفاأة

29,75558,208,590--57,959,580219,255م�ج�د�ت مالية �الأخرى

املجموع كما يف 31 كانون االأول 
20181,736,678,47721,874,22830,486,29420,877,24941,991,7091,851,907,957

املجموع كما يف 31 كانون االأول 
2017856,168,78122,795,57150,465,0072,982,978158,841932,571,178

بنود خارج قائمة املركز املايل 
املوحدة:

81,360,837---81,345,63715,200كفاالت

21,401,813--6,546,824-14,854,989�عتماد�ت 

�ضق�ف ت�ضهيالت ومت�يالت 
92,510,292----92,510,292�ئتمانية مبا�ضرة غري م�ضتغلة

املجموع
195,272,942--188,710,91815,2006,546,824 كما يف 31 كانون االأول 2018

املجموع
119,733,086----119,733,086كما يف 31 كانون االأول 2017
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ت�زيع �لتعر�ضات ح�ضب مر�حل �لت�ضنيف وفق معيار �لتقارير �ملالية �لدويل رقم )9( كما يف 31 كان�ن �الأول 2018:. 6

20182017�ملرحلة )3(�ملرحلة )2(�ملرحلة )1(
دوالر �أمريكيدوالر �أمريكيدوالر �أمريكيدوالر �أمريكيدوالر �أمريكي

1.327.155.195379.075.35730.447.9251.736.678.477856.168.781د�خل فل�ضطني
21.874.22822.795.571-15.673.9026.200.326دول عربية

30.486.29450.465.007--30.486.294�أوروبا
20.877.2492.982.978--20.877.249�أمريكا
41.991.709158.841--41.991.709�أخرى

1.436.184.349385.275.68330.447.9251.851.907.957932.571.178�ملجم�ع

فيما يلي �لرتكز يف �لتعر�ضات �الئتمانية ح�ضب �لقطاع �الإقت�ضادي:. 7

�إجمايل �أخرىزر�عيعقار�يجتاريمايلقطاع عام
دوالر �أمريكيدوالر �أمريكيدوالر �أمريكيدوالر �أمريكيدوالر �أمريكيدوالر �أمريكيدوالر �أمريكي

�أر�ضدة لدى �ضلطة �لنقد 
�لفل�ضطينية

-219,968,265----219,968,265

�أر�ضدة لدى بن�ك 
وم�ؤ�ض�ضات م�ضرفية

-190,343,503----190,343,503

ت�ضهيالت ومت�يالت 
�ئتمانية مبا�ضرة

276,866,258-444,299,499292,289,3259,116,043304,430,3381,327,001,463

م�ج�د�ت مالية بالكلفة 
56,386,136----56,386,136-�ملطفاأة

58,208,59058,208,590-----�مل�ج�د�ت �الأخرى 

املجموع كما يف 31 كانون 
276,866,258466,697,904444,299,499292,289,3259,116,043362,638,9281,851,907,957االأول 2018

املجموع كما يف 31 كانون 
240,409,174278,091,652197,370,84440,894,037209,277175,596,194932,571,178االأول 2017

ت�زيع �لتعر�ضات ح�ضب مر�حل �لت�ضنيف وفق معيار �لتقارير �ملالية �لدويل رقم )9( كما يف 31 كان�ن �الأول 2018و2017:. 8

20182017�ملرحلة )3(�ملرحلة )2(�ملرحلة )1(

دوالر �أمريكيدوالر �أمريكيدوالر �أمريكيدوالر �أمريكيدوالر �أمريكي
219.968.26583.573.761--219.968.265�أر�ضدة لدى �ضلطة �لنقد

�أر�ضدة لدى بن�ك 
وم�ؤ�ض�ضات م�ضرفية

190.343.503--190.343.50395.787.735

276.866.258240.409.174--276.866.258قطاع عام

166.606.242116.523.2549.159.829292.289.32540.894.037�لقرو�ض �لعقارية

�ل�ضناعة و�لتجارة 
و�لزر�عة

294.592.374152.781.9476.041.221453.415.542197.580.121

7.815.971215.209241.4128.272.59212.282.735قطاع خدماتي

171.597.336109.554.94715.005.463296.157.746162.681.459قرو�ض ��ضتهالكية

م�ج�د�ت مالية بالكلفة 
�ملطفاأة

50.185.8106.200.326-56.386.13643.700.954

58.208.59055.661.202--58.208.590م�ج�د�ت مالية �أخرى

1.436.184.349385.275.68330.447.9251.851.907.957932.571.178�ملجم�ع

ع��مل �القت�ضاد �لكلي, �الأحد�ث �مل�ضتقبلية �ملت�قعة و��ضتخد�م �كرث من �ضيناري�:. 9
عند تقدير �خل�ضائر �الئتمانية �ملت�قعة, فاإن �لبنك ياأخذ بعني �العتبار ثالثة �ضيناري�هات )�ل�ضيناري� �لعادي, �ل�ضيناري� �الأف�ضل, و�ل�ضيناري� 

�الأ�ض�ء(. ويرتبط كل منها باأوز�ن خمتلفة من �حتمالية �لتعرث و�لتعر�ض �الئتماين عند �لتعرث و�خل�ضارة �ملفرت�ضة عند �لتعرث. 
فيما يلي �أثر ع��مل �القت�ضاد �لكلي على �الأحد�ث �مل�ضتقبلية �ملت�قعة با�ضتخد�م �أكرث من �ضيناري� كما يف 1 كان�ن �لثاين 2018:

ن�ضبة �لتغيري يف �ل�زن �ملرجح لكل �ضيناري� 
ع��مل �القت�ضاد �لكلي )%( 

2018)%(ال�سيناريو امل�ستخدمعوامل االقت�ساد الكلي

800.30�ل�ضيناري� �لعادي�لناجت �ملحلي �الإجمايل
103.10�ل�ضيناري� �الأف�ضل
)3.60(10�ل�ضيناري� �الأ�ض�ء

معدالت �لبطالة
806.80�ل�ضيناري� �لعادي

)1.20(10�ل�ضيناري� �الأف�ضل
1018.10�ل�ضيناري� �الأ�ض�ء

فيما يلي �أثر ع��مل �القت�ضاد �لكلي على �الأحد�ث �مل�ضتقبلية �ملت�قعة با�ضتخد�م �أكرث من �ضيناري� كما يف 31 كان�ن �الأول 2018:

ن�ضبة �لتغيري يف �ل�زن �ملرجح لكل �ضيناري� 
ع��مل �القت�ضاد �لكلي )%( 

2019)%(ال�سيناريو امل�ستخدمعوامل االقت�ساد الكلي

800.40�ل�ضيناري� �لعادي�لناجت �ملحلي �الإجمايل
102.32�ل�ضيناري� �الأف�ضل
)1.52(10�ل�ضيناري� �الأ�ض�ء

معدالت �لبطالة
800.97�ل�ضيناري� �لعادي

)5.37(10�ل�ضيناري� �الأف�ضل
107.31�ل�ضيناري� �الأ�ض�ء
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�ضنيف �ضند�ت �لدين ح�ضب درجة �ملخاطر. 10
�جلدول �لتايل يبني ت�ضنيف �ضند�ت �لدين ح�ضب درجة �ملخاطر با�ضتخد�م �لت�ضنيف �الئتماين ل�كاالت �لت�ضنيف �الئتمانية �لعاملية:

20182017
دوالر �أمريكيدوالر �أمريكي

�لقطاع �خلا�ض:
  A- ىل� AAA+ 753,230من-
  B- ىل� BBB+ 8,360,070من-

14,853,7297,910,000غري م�ضنف
32,419,10735,790,954حك�مات وقطاع عام

56,386,13643,700,954�ملجم�ع 

ثانيًا: مخاطر السوق 

تن�ضاأ خماطر �ل�ض�ق عن �لتقلبات يف �أ�ضعار �لف��ئد و�أ�ضعار �ضرف �لعمالت و�أ�ضعار �الأ�ضهم. يق�م جمل�ض �الإد�رة ب��ضع حدود لقيمة �ملخاطر 
�ملقب�لة ويتم مر�قبة ذلك من قبل �إد�رة �لبنك ب�ضكل دوري.

1. خماطر اأ�سعار الفائدة

تنجم خماطر �أ�ضعار �لفائدة عن �حتمال تاأثري �لتغري�ت يف �أ�ضعار �لفائدة على قيمة �الأدو�ت �ملالية, يتعر�ض �لبنك ملخاطر �أ�ضعار �لفائدة 
نتيجة لعدم ت��فق �أو ل�ج�د فج�ة يف مبالغ �مل�ج�د�ت و�ملطل�بات ح�ضب �الآجال �لزمنية �ملتعددة �أو �إعادة مر�جعة �أ�ضعار �لف��ئد يف فرتة 
زمنية معينة ويق�م �لبنك باإد�رة هذه �ملخاطر عن طريق مر�جعة �أ�ضعار �لف��ئد على �مل�ج�د�ت و�ملطل�بات من خالل ��ضرت�تيجية �إد�رة 

�ملخاطر.
يتم مر�جعة �أ�ضعار �لف��ئد على �مل�ج�د�ت و�ملطل�بات ب�ضكل دوري كما يتم متابعة كلفة �الأم��ل �لفعلية و�تخاذ �لقر�ر�ت �ملنا�ضبة بخ�ض��ض 

�لت�ضعري ��ضتنادً� لالأ�ضعار �ل�ضائدة.

�إن �أثر �لنق�ض �ملت�قع يف �أ�ضعار �لفائدة م�ضاٍو ومعاك�ض الأثر �لزيادة �ملبينة �أدناه:

20182017
�لزيادة ب�ضعر �لعملة

�لفائدة )نقطة 
مئ�ية(

ح�ضا�ضية �إير�د 
�لفائدة )قائمة 
�لدخل �مل�حدة(

�لزيادة ب�ضعر 
�لفائدة )نقطة 

مئ�ية(

ح�ضا�ضية �إير�د 
�لفائدة )قائمة 
�لدخل �مل�حدة(

1041.768)60.910(10دوالر �أمريكي
1083.928)129.591(10�ضيقل �إ�ضر�ئيلي

)9.220(10)19.263(10دينار �أردين
1024.648)38.864(10عمالت �أخرى

فجوة اإعادة ت�سعري الفائدة

فج�ة �إعادة ت�ضعري �لفائـــــدة31 كانون االأول 2018

�أقل من �ضهر
من �ضهر

�إىل 3 �ضه�ر
من 3 �ضه�ر
�إىل 6 �ضه�ر

من 6 �ضه�ر
حتى �ضنة 

 مـن �ضنة
 حتى 3 �ضن��ت

 �أكرث من 
3 �ضن��ت

عنا�ضر
بدون فـائدة

�ملجمـ�ع

دوالر �أمريكيدوالر �أمريكيدوالر �أمريكيدوالر �أمريكيدوالر �أمريكيدوالر �أمريكيدوالر �أمريكيدوالر �أمريكي

موجودات 
نقد و�أر�ضدة لدى �ضلطة �لنقد 

437,750,838446,653,197----7,755,3591,147,000�لفل�ضطينية

�أر�ضدة لدى بن�ك وم�ؤ�ض�ضات 
127,898,361190,343,503-----62,445,142م�ضرفية

م�ج�د�ت مالية بالقيمة 
2,811,2212,811,221------�لعادلة من خالل قائمة �لدخل

ت�ضهيالت ومت�يالت �ئتمانية 
1,327,001,463-238,333,66885,250,275112,836,094209,018,925375,310,193306,252,308مبا�ضرة 

م�ج�د�ت مالية بالقيمة 
�لعادلة من خالل �لدخل 

�ل�ضامل
------16,509,77816,509,778

م�ج�د�ت مالية بالكلفة 
56,386,136-5,863,03611,200,17416,200,4098,166,92514,420,274535,318�ملطفاأة

11,450,78411,450,784------��ضتثمار يف �ضركات حليفة
12,371,25712,371,257------��ضتثمار�ت عقارية

43,243,04643,243,046------عقار�ت و�آالت ومعد�ت
1,639,9181,639,918------م�ضاريع حتت �لتنفيذ

33,351,64633,351,646------م�ج�د�ت غري ملم��ضة
1,277,5771,277,577------م�ج�د�ت �ضريبية م�ؤجلة

43,176,43661,651,344-2,182,518-14,252,4041,053,641986,345م�ج�د�ت �أخرى
328,649,60998,651,090130,022,848217,185,850391,912,985306,787,626731,480,8622,204,690,870جمموع املوجودات

مطلوبات 
ود�ئع بن�ك وم�ؤ�ض�ضات 

94,288,782158,744,321-----64,455,539م�ضرفية

631,832,932141,733,23570,492,65489,335,57291,273,167665,865582,904,9391,608,238,364ود�ئع �لعمالء
58,039,765108,442,093-22,154,2193,172,43012,361,9539,487,3693,226,357تاأمينات نقدية
44,391,145-11,630,38211,000,000--21,760,763-�أم��ل مقرت�ضة

40,000,000-40,000,000-----قرو�ض م�ضاندة 
13,101,63413,101,634------خم�ض�ضات متن�عة

3,599,7183,599,718------خم�ض�ضات �ل�ضر�ئب
40,312,99940,312,999------مطل�بات �أخرى

718,442,690166,666,42882,854,60798,822,941106,129,90651,665,865792,247,8372,016,830,274جمم�ع �ملطل�بات
حقوق امللكية

75,000,00075,000,000------ر�أ�ض �ملال �ملدف�ع 
564,451564,451------عالوة �إ�ضد�ر

4,559,5334,559,533------�حتياطي �إجباري
�حتياطي خماطر م�ضرفية 

2,251,4632,251,463------عامة

5,216,2915,216,291------�حتياطي �لتقلبات �لدورية
)5,123,395()5,123,395(------�حتياطي �لقيمة �لعادلة

10,616,78110,616,781------�أرباح مدورة
�سايف حقوق امللكية 

93,085,12493,085,124------م�ساهمي البنك

حقوق جهات غري 
94,775,47294,775,472------م�سيطرة

187,860,596187,860,596------�سايف حقوق امللكية
جمموع املطلوبات وحقوق 

718,442,690166,666,42882,854,60798,822,941106,129,90651,665,865980,108,4332,204,690,870امللكية

-)248,627,571(47,168,241118,362,909285,783,079255,121,761)68,015,338()389,793,081(فج�ة �إعادة ت�ضعري �لفائدة
--248,627,571)6,494,190()292,277,269()410,640,178()457,808,419()389,793,081(�لفج�ة �لرت�كمية
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فج�ة �إعادة ت�ضعري �لفائـــــدة31 كانون االأول 2017

�أقل من �ضهر
من �ضهر

�إىل 3 �ضه�ر
من 3 �ضه�ر
�إىل 6 �ضه�ر

من 6 �ضه�ر
حتى �ضنة 

 مـن �ضنة
 حتى 3 �ضن��ت

 �أكرث من 
3 �ضن��ت

عنا�ضر
بدون فـائدة

�ملجمـ�ع

دوالر �أمريكيدوالر �أمريكيدوالر �أمريكيدوالر �أمريكيدوالر �أمريكيدوالر �أمريكيدوالر �أمريكيدوالر �أمريكي
موجودات 

نقد و�أر�ضدة لدى �ضلطة 
191,019,550191,019,550------�لنقد �لفل�ضطينية

�أر�ضدة لدى بن�ك 
51,949,35995,787,735---41,838,3762,000,000-وم�ؤ�ض�ضات م�ضرفية

م�ج�د�ت مالية بالقيمة 
�لعادلة من خالل قائمة 

�لدخل
------496,940496,940

ت�ضهيالت ومت�يالت 
653,847,526-96,471,79724,704,25827,577,51826,552,730142,277,437336,263,786�ئتمانية مبا�ضرة 

م�ج�د�ت مالية بالقيمة 
�لعادلة من خالل �لدخل 

�ل�ضامل
------13,011,33213,011,332

م�ج�د�ت مالية بالكلفة 
43,700,954-10,613,6807,910,000-1,656,8657,370,76216,149,647�ملطفاأة

��ضتثمار يف �ضركات 
3,767,5163,767,516------حليفة

14,250,14014,250,140------عقار�ت و�آالت ومعد�ت
554,407554,407------م�ضاريع حتت �لتنفيذ

5,106,9715,106,971------م�ج�د�ت غري ملم��ضة
م�ج�د�ت �ضريبية 

778,606778,606------م�ؤجلة

57,077,68557,077,685------م�ج�د�ت �أخرى
98,128,66273,913,39645,727,16526,552,730152,891,117344,173,786338,012,5061,079,399,362جمموع املوجودات

مطلوبات 
ود�ئع بن�ك وم�ؤ�ض�ضات 

13,855,14895,784,822----81,929,674-م�ضرفية

203,055,82355,631,30156,988,609138,688,160647,3731,006,738286,857,723742,875,727ود�ئع �لعمالء
57,575,79365,908,451-3,723,972-2,836,7811,771,905-تاأمينات نقدية
37,482,759-500,00011,494,25323,988,5061,500,000--�أم��ل مقرت�ضة

16,500,000-16,500,000-----قرو�ض م�ضاندة 
3,255,1033,255,103------خم�ض�ضات متن�عة

1,326,1701,326,170------خم�ض�ضات �ل�ضر�ئب
18,699,15318,699,153------مطل�بات �أخرى

203,055,823140,397,75659,260,514150,182,41328,359,85119,006,738381,569,090981,832,185جمم�ع �ملطل�بات

حقوق امللكية
75,000,00075,000,000------ر�أ�ض �ملال �ملدف�ع 

564,451564,451------عالوة �إ�ضد�ر
3,616,6563,616,656------�حتياطي �إجباري

�حتياطي خماطر 
10,406,30210,406,302------م�ضرفية عامة

�حتياطي �لتقلبات 
4,933,1484,933,148------�لدورية

)4,339,168()4,339,168(------�حتياطي �لقيمة �لعادلة
7,385,7887,385,788------�أرباح مدورة

97,567,17797,567,177------�سايف حقوق امللكية
جمموع املطلوبات 

203,055,823140,397,75659,260,514150,182,41328,359,85119,006,738479,136,2671,079,399,362وحقوق امللكية
فج�ة �إعادة ت�ضعري 

-)141,123,761(124,531,266325,167,048)123,629,683()13,533,349()66,484,360()104,927,161(�لفائدة

--141,123,761)184,043,287()308,574,553()184,944,870()171,411,521()104,927,161(�لفج�ة �لرت�كمية

2. خماطر التغري يف اأ�سعار االأ�سهم

تنتج خماطر �أ�ضعار �الأ�ضهم عن �لتغري يف �لقيمة �لعادلة لال�ضتثمار�ت يف �الأ�ضهم. �إن �أثر �لنق�ض �ملت�قع يف �أ�ضعار �الأ�ضهم م�ضاٍو ومعاك�ض 
الأثر �لزيادة �ملبينة �أدناه.

20182017
�لزيادة يف 

�مل�ؤ�ضر
�الأثر على قائمة 
�لدخل �مل�حدة

�الأثر على حق�ق 
�مللكية

�لزيادة يف 
�مل�ؤ�ضر 

�الأثر على قائمة 
�لدخل �مل�حدة

�الأثر على حق�ق 
�مللكية

دوالر �أمريكيدوالر �أمريكي)%(دوالر �أمريكيدوالر �أمريكي)%(�مل�ؤ�ضر
10281,1221,487,0941049,6941,189,673ب�ر�ضة فل�ضطني

85,303-94,59510-10�أ�ض��ق مالية �أجنبية
26,157-69,28810-10�أ�ضهم غري مدرجة

3. خماطر العمالت 

خماطر �لعمالت �الأجنبية هي خماطر تغري قيمة �الأدو�ت �ملالية نتيجة �لتغري يف �أ�ضعار �لعمالت �الأجنبية. يعترب �لدوالر �الأمريكي عملة 
�الأ�ضا�ض للبنك. يق�م جمل�ض �الإد�رة بتحديد �لعمالت �ملقب�ل �أخذ مر�كز بها وو�ضع حدود للمركز �ملايل لكل عملة لدى �لبنك �ضن�يًا. يتم 

مر�قبة مركز �لعمالت �الأجنبية ب�ضكل ي�مي بحيث يتم �لتحقق من عدم وج�د �أية جتاوز�ت يف هذه �ملر�كز قد ت�ؤدي �إىل حتمل �لبنك ملخاطر 
�أعلى من �مل�ضت�ى �ملقب�ل, كما يتم �إتباع ��ضرت�تيجيات للتح�ط وللتاأكد من �الحتفاظ مبركز �لعمالت �الأجنبية �ضمن �حلدود �ملعتمدة.

�إن �ضعر �ضرف �لدينار �الأردين مرب�ط ب�ضعر ثابت مع �لدوالر �الأمريكي وبالتايل فاإن �أثر خماطر �لتغري يف �ضعر �لدينار �الأردين غري ج�هري 
على �لق��ئم �ملالية �مل�حدة للبنك.

�إن �أثر �لنق�ض �ملت�قع يف �أ�ضعار �ل�ضرف م�ضاٍو ومعاك�ض الأثر �لزيادة �ملبينة �أدناه:

20182017
�لزيادة يف �ضعر �ضرف 

�لعملة
�الأثر على قائمة �لدخل 

�مل�حدة
�لزيادة يف �ضعر 

�ضرف �لعملة
�الأثر على قائمة 
�لدخل �مل�حدة

دوالر �أمريكي)%(دوالر �أمريكي)%(�لعملة
1012,923,076+103,352,770+�ضيقل �إ�ضر�ئيلي

102,867,338+10159,689+عمالت �أخرى
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فيما يلي �سايف مراكز العمالت االأجنبية لدى البنك:

�إجمايلعمالت �أخرى�ضيقل �إ�ضر�ئيليدينار �أردين
دوالر �أمريكيدوالر �أمريكيدوالر �أمريكيدوالر �أمريكي31 كانون االأول 2018

�مل�ج�د�ت
80,428,584265,660,8987,902,944353,992,426نقد و�أر�ضدة لدى �ضلطة �لنقد

23,108,97116,458,03710,203,24549,770,253�أر�ضدة لدى بن�ك وم�ؤ�ض�ضات م�ضرفية
228,840,214525,877,48455,568,218810,285,916ت�ضهيالت ومت�يالت �ئتمانية مبا�ضرة

29,657,353-17,665,86611,991,487م�ج�د�ت مالية بالكلفة �ملطفاأة
12,229,36229,670,6271,590,75643,490,745م�ج�د�ت �أخرى

362,272,997849,658,53375,265,1631,287,196,693جمموع املوجودات
املطلوبات

11,283,707131,685,6416,370,860149,340,208ود�ئع بن�ك وم�ؤ�ض�ضات م�ضرفية
359,636,382636,789,95961,858,2701,058,284,611ود�ئع �لعمالء

13,360,79240,542,9113,342,71757,246,420تاأمينات نقدية
7,017,5027,112,3262,096,42316,226,251مطل�بات �أخرى

391,298,383816,130,83773,668,2701,281,097,490جمموع املطلوبات

33,527,6961,596,8936,099,203)29,025,386(�سايف الرتكز داخل قائمة املركز املايل املوحدة
7,658,31841,116,88627,377,03876,152,242التزامات حمتملة خارج قائمة املركز املايل املوحدة

�إجمايلعمالت �أخرى�ضيقل �إ�ضر�ئيليدينار �أردين
دوالر �أمريكيدوالر �أمريكيدوالر �أمريكيدوالر �أمريكي31 كانون االأول 2017

املوجودات
20,057,899107,640,25820,309,170148,007,327نقد و�أر�ضدة لدى �ضلطة �لنقد

5,358,40113,919,90253,554,89772,833,200�أر�ضدة لدى بن�ك وم�ؤ�ض�ضات م�ضرفية
87,145,032256,993,59639,774,433383,913,061ت�ضهيالت �ئتمانية مبا�ضرة

17,310,150-10,613,6806,696,470م�ج�د�ت مالية بالكلفة �ملطفاأة
8,907,94032,856,3334,157,51945,921,792م�ج�د�ت �أخرى

132,082,952418,106,559117,796,019667,985,530جمموع املوجودات
املطلوبات

4,936,55514,368,14421,037,06840,341,767ود�ئع بن�ك وم�ؤ�ض�ضات م�ضرفية
140,695,625252,889,42965,053,813458,638,867ود�ئع �لعمالء

4,843,10018,263,0492,869,86125,976,010تاأمينات نقدية
1,884,6933,355,175161,8965,401,764مطل�بات �أخرى

152,359,973288,875,79789,122,638530,358,408جمم�ع �ملطل�بات

129,230,76228,673,381137,627,122)20,277,021(�سايف الرتكز داخل قائمة املركز املايل املوحدة
1,811,65236,113,13812,923,15750,847,947التزامات حمتملة خارج قائمة املركز املايل املوحدة

ثالثًا: مخاطر السيولة
تتمثل خماطر �ل�ضي�لة يف عدم قدرة �لبنك على ت�فري �لتم�يل �لالزم لتاأدية �لتز�ماته يف ت��ريخ ��ضتحقاقها, ولتجنب هذه �ملخاطر تق�م 

�الإد�رة بتن�يع م�ضادر �لتم�يل و�إد�رة �مل�ج�د�ت و�ملطل�بات وم��ئمة �آجالها و�الحتفاظ بر�ضيد كاف من �لنقد وما يف حكمه و�الأور�ق �ملالية 
�لقابلة للتد�ول.

تهدف �ضيا�ضة �إد�رة �ل�ضي�لة يف �لبنك �إىل تعظيم �إمكانية �حل�ض�ل على �ل�ضي�لة باأقل �لتكاليف �ملمكنة. ومن خالل �إد�رة �ل�ضي�لة ي�ضعى 
�لبنك �إىل �حلفاظ على م�ضادر مت�يل م�ضتقرة ميكن �العتماد عليها ومبعدل تكلفة منا�ضب.

يتم قيا�ض ورقابة و�إد�رة �ل�ضي�لة على �أ�ضا�ض �لظروف �لطبيعية و�لطارئة. وي�ضمل ذلك ��ضتخد�م حتليل �آجال �ال�ضتحقاق للم�ج�د�ت 
و�ملطل�بات و�لن�ضب �ملالية �ملختلفة.

يلخ�ض �جلدول �أدناه ت�زيع �ملطل�بات )غري �ملخ�ض�مة( على �أ�ضا�ض �لفرتة �ملتبقية لال�ضتحقاق �لتعاقدي بتاريخ �لق��ئم �ملالية �مل�حدة:

 من �ضهر �إىل�أقل من �ضهر
 3 �ضه�ر 

من 3 �ضه�ر
�إىل 6 �ضه�ر

من 6 �ضه�ر
حتى �ضنة

 مـن �ضنة
 حتى 3 �ضن��ت

�أكرث من 3 
�ضن��ت

بــدون 
�ملجمـ�ع��ضتحقـاق

31 كانون االأول 
2018

دوالر �أمريكيدوالر �أمريكيدوالر �أمريكيدوالر �أمريكيدوالر �أمريكيدوالر �أمريكيدوالر �أمريكيدوالر �أمريكي

املطلوبات:
ود�ئع بن�ك وم�ؤ�ض�ضات 

158,803,997------158,803,997م�ضرفية

1,610,560,955-1,215,213,774142,601,58671,100,39489,601,88591,374,295669,021ود�ئع �لعمالء

108,443,234--22,154,2193,172,43020,381,49359,508,7353,226,357تاأمينات نقدية

44,628,610-11,673,34011,035,561--21,919,709-�أم��ل مقرت�ضة

53,739,252-189,820555,412560,095939,7356,729,01944,765,171قرو�ض م�ضاندة

13,101,63413,101,634------خم�ض�ضات متن�عة

3,599,718---3,599,718---خم�ض�ضات �ل�ضر�ئب

40,312,999---6,268,415-33,279,005765,579مطل�بات �أخرى

1,429,640,815169,014,71692,041,982159,918,488113,003,01156,469,75313,101,6342,033,190,399جمموع املطلوبات

�أقل من �ضهر
 من �ضهر �إىل

 3 �ضه�ر 
من 3 �ضه�ر
�إىل 6 �ضه�ر

من 6 �ضه�ر
حتى �ضنة

 مـن �ضنة
 حتى 3 �ضن��ت

�أكرث من 3 
�ضن��ت

بــدون 
��ضتحقـاق

�ملجمـ�ع

31 كانون االأول 
2017

دوالر �أمريكيدوالر �أمريكيدوالر �أمريكيدوالر �أمريكيدوالر �أمريكيدوالر �أمريكيدوالر �أمريكيدوالر �أمريكي

املطلوبات:
ود�ئع بن�ك وم�ؤ�ض�ضات 

م�ضرفية
3,004,44792,969,024-----95,973,471

752,152,194-490,484,51556,541,88858,526,643144,707,354727,9751,163,819ود�ئع �لعمالء
66,097,086--2,836,78131,913,15627,623,1773,723,972-تاأمينات نقدية
37,482,759-500,00011,494,25323,988,5061,500,000--�أم��ل مقرت�ضة
22,749,657-76,226145,075221,301454,8971,795,00020,057,158قرو�ض م�ضاندة

خم�ض�ض تع�ي�ض نهاية 
�خلدمة

------3,255,1033,255,103

1,326,170--1,326,170---خم�ض�ضات �ل�ضر�ئب
18,699,153--3,717,7253,125,499415,4577,274,6004,165,872مطل�بات �أخرى

497,282,913155,618,26791,576,557192,880,45134,401,32522,720,9773,255,103997,735,593جمموع املطلوبات
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مت خالل عام 2018 ��ضد�ر تعليمات �ضلطة �لنقد �لفل�ضطينية رقم )2018/4( ب�ضاأن تطبيق ن�ضبة تغطية �ل�ضي�لة, و�لتي تعترب �أد�ة من �أدو�ت 
�الإ�ضالحات �لكمية �ملقررة من قبل جلنة بازل للرقابة �مل�ضرفية, بحيث يجب �أال تقل هذه �لن�ضبة يف جميع �الأح��ل عن 100%, حيث تهدف 

ن�ضبة تغطية �ل�ضي�لة �إىل تعزيز قدرة �لبنك على م��جهة خماطر �ل�ضي�لة على �ملدى �لق�ضري من خالل �ضمان ت��فر خمزون كاف من 
�الأ�ض�ل �ل�ضائلة عالية �جل�دة لتلبية �حتياجات �ل�ضي�لة �لتي قد تطر�أ وفقا ل�ضيناري� �الجهاد وملدة 30 ي�ما, وبغر�ض ��ضتمر�ر �لبنك بتقدمي 

خدماته خالل �لفرتة �ملذك�رة منذ بد�ية تاريخ �الجهاد وحلني �تخاذ �لبنك  �الإجر�ء�ت حلل �مل�ضكلة بطريقة منظمة.
 

يبني �جلدول �أدناه �حت�ضاب ن�ضبة تغطية �ل�ضي�لة لل�ضنة �ملنتهية يف 31 كان�ن �الأول 2018:

�لبند

�لقيمة قبل تطبيق 
ن�ضب �خل�ضم / 

�لتدفقات )�ملت��ضط(

�لقيمة بعد تطبيق 
ن�ضب �خل�ضم / 

�لتدفقات )�ملت��ضط(
دوالر �أمريكيدوالر �أمريكي

498,163,146480,205,308جمموع االأ�سول عالية اجلودة
ودائع التجزئة مبا فيها ودائع موؤ�س�سات �سغرية احلجم:

210,276,16010,513,807�أ- �ل�د�ئع �مل�ضتقرة
1,082,321,337194,566,215ب- �ل�د�ئع �الأقل ��ضتقر�رً�

الودائع واأ�سكال التمويل غري امل�سمونة لالأ�سخا�س االعتبارين من غري 
عمالء التجزئة وموؤ�س�سات �سغرية احلجم:

73,820,90218,251,391�أ- �ل�د�ئع �لت�ضغيلية
305,965,633125,946,203ب- �ل�د�ئع غري �لت�ضغيلية
379,786,535144,197,594الودائع والتمويل امل�سمون

خطوط االئتمان وال�سيولة امللزمة غري القابلة لالإلغاء وعلى اخلطوط 
القابلة لالإلغاء خالل فرتة 30 يوم

50,695,9542,534,799

75,717,62375,717,623اأي تدفقات نقدية تعاقدية خارجة اأخرى
1,798,797,609427,530,038اإجمايل التدفقات النقدية اخلارجة

االإقرا�س امل�سمون
85,035,98042,517,990التدفقات النقدية الداخلة من القرو�س املنتظمة

165,470,413109,848,185اأي تدفقات نقدية تعاقدية داخلة اأخرى
250,506,393152,366,175اإجمايل التدفقات النقدية الداخلة

275,163,863�سايف التدفقات النقدية اخلارجة بعد التعديالت

480,205,308جمموع اال�سول عالية اجلودة بعد التعديالت
275,163,863�سايف التدفقات النقدية اخلارجة بعد التعديالت

175%ن�سبة تغطية ال�سيولة )%(

مت ��ضد�ر تعليمات �ضلطة �لنقد �لفل�ضطينية رقم )2018/5( ب�ضاأن تطبيق ن�ضبة �ضايف �لتم�يل �مل�ضتقر, حيث تهدف ن�ضبة �ضايف �لتم�يل 
�مل�ضتقر �ىل تعزيز �إد�رة خماطر �ل�ضي�لة لدى �لبنك من خالل �الحتفاظ مب�ضادر مت�يل �أكرث ��ضتقر�ر مل��ءمة ��ضتحقاقات �الأ�ض�ل د�خل 

وخارج �مليز�نية, و�حلد من �عتماد �لبنك على م�ضادر مت�يل ق�ضرية �الأجل وغري م�ضتقرة يف مت�يل �أ�ض�لها.

 يبني اجلدول اأدناه احت�ساب ن�سبة �سايف التمويل امل�ستقر لل�سنة املنتهية يف 31 كانون االأول 2018:

2018�لبند
دوالر �أمريكي

256.005.751ر�أ�ض �ملال �لرقابي
490.556.448ود�ئع �لتجزئة و�مل�ؤ�ض�ضات �ضغرية �حلجم )�مل�ضتقرة(

817.356.254ود�ئع �لتجزئة و�مل�ؤ�ض�ضات �ضغرية �حلجم )الأقل ��ضتقر�رً�(
161.792.114�لتم�يل )�ل�د�ئع( �مل�ضم�ن وغري �مل�ضم�ن 

10.850.500مت�يل وود�ئع �أخرى
فئات �اللتز�مات �الأخرى )و�لتي مل يتم �إدر�جها يف �لفئات 

�أعاله(
132.371.000

1.868.932.067اإجمايل التمويل امل�ستقر املتاح

-�الأ�ض�ل �ل�ضائلة عالية �جل�دة من �مل�ضت�ى �الأول غري �ملره�نة
�الأ�ض�ل �ل�ضائلة عالية �جل�دة من �مل�ضت�ى �لثاين/�لفئة )�أ( 

غري �ملره�نة
11.695.142

�الأ�ض�ل �ل�ضائلة عالية �جل�دة من �مل�ضت�ى �لثاين/ �لفئة )ب( 
غري �ملره�نة

9.698.231

936.212.978�لقرو�ض
�أدو�ت �لدين �مل�ضدرة �أو �مل�ضم�نة من �مل�ؤ�ض�ضات �ملالية 

و�لبن�ك
25.287.000

12.188.036�ال�ضتثمار�ت غري �ملدرجة بخالف ما ذكر �أعاله
1.777.000�ال�ضتثمار�ت �ملدرجة بخالف ما ذكر �أعاله

52.918.000�لقرو�ض غري �ملنتظمة
103.304.877جميع �الأ�ض�ل �الأخرى

ت�ضهيالت �الئتمان و�ل�ضي�لة غري �لقابلة لالإلغاء و�لقابلة 
لالإلغاء �مل�ضروطة

2.090.717

50.290.836�لتز�مات �لتم�يل �مل�ضتقبلية �ملحتملة �الأخرى:
1.205.462.817اإجمايل التمويل امل�ستقر املطلوب

155%ن�سبة �سايف التمويل امل�ستقر 
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معلومات عن قطاعات أعمال البنك. 44
معلومات عن اأن�سطة البنك:أ. 

الأغر��ض �إد�رية مت ت�زيع �أن�ضطة �لبنك �إىل ثالثة قطاعات �أعمال رئي�ضية:
ح�سابات االأفراد: ي�ضمل متابعة ود�ئع �لعمالء �الأفر�د ومنحهم �لقرو�ض و�لدي�ن و�لبطاقات �الئتمانية وخدمات �أخرى, ▪
ح�سابات ال�سركات واملوؤ�س�سات: ي�ضمل متابعة �ل�د�ئع و�لت�ضهيالت �الئتمانية و�خلدمات �مل�ضرفية �الأخرى �خلا�ضة بالعمالء من  ▪

�ل�ضركات و�مل�ؤ�ض�ضات,
اخلزينة: ي�ضمل هذ� �لقطاع تقدمي خدمات �لتد�ول و�خلزينة و�إد�رة �أم��ل �لبنك و�ال�ضتثمار�ت, ▪

فيما يلي معل�مات قطاعات �الأعمال م�زعة ح�ضب �الأن�ضطة:

�أفر�د
�ضركات وم�ؤ�ض�ضات 

�أخرى�خلزينةوقطاع عام

املجموع

20182017
دوالر �أمريكيدوالر �أمريكيدوالر �أمريكيدوالر �أمريكيدوالر �أمريكيدوالر �أمريكي

46,836,91243,081,84410,995,4038,846,225109,760,38454,710,212�إجمايل �الإير�د�ت
)1,151,446(1,946,925-)119,162(1,347,486718,601خم�ض�ض خ�ضائر �الئتمان

41,108,81037,191,2821,092,9056,155,58385,548,58037,387,601نتائج قطاع �الأعمال
)25,342,852()61,765,642(م�ضاريف غري م�زعة

23,782,93812,044,749ربح �ل�ضنة قبل �ل�ضر�ئب
)2,840,000()4,527,083(م�ضروف �ل�ضر�ئب

19,255,8559,204,749ربح �ل�ضنة

معل�مات �أخرى
627,576,369699,425,094724,154,619153,534,7882,204,690,8701,079,399,362�إجمايل م�ج�د�ت �لقطاع
1,213,793,463502,886,994243,135,46657,014,3512,016,830,274981,832,185�إجمايل مطل�بات �لقطاع

11,450,7843,767,516��ضتثمار يف �ضركات حليفة
9,290,5026,510,901م�ضاريف ر�أ�ضمالية

5,097,5322,537,533��ضتهالكات و�إطفاء�ت

معلومات التوزيع اجلغرايفب. 
فيما يلي ت�زيع �إير�د�ت وم�ج�د�ت �لبنك وم�ضاريفه �لر�أ�ضمالية ح�ضب �لقطاع �جلغر�يف:

�ملجم�عدويلحملي
201820172018201720182017

دوالر �أمريكيدوالر �أمريكيدوالر �أمريكيدوالر �أمريكيدوالر �أمريكيدوالر �أمريكي
106,655,11453,719,3133,105,270990,899109,760,38454,710,212�إجمايل �الإير�د�ت

2,088,515,4381,002,143,933116,175,43277,255,4292,204,690,8701,079,399,362جمم�ع �مل�ج�د�ت

9,290,5026,510,901--9,290,5026,510,901�مل�ضروفات �لر�أ�ضمالية

تحليل استحقاقات الموجودات والمطلوبات. 45
31 كان�ن �الأول 2018

يبني �جلدول �لتايل حتليل �مل�ج�د�ت و�ملطل�بات وفقًا للفرتة �ملت�قعة ال�ضرتد�دها �أو ت�ض�يتها:

�أقل من 
�ضهر

من �ضهر
�إىل 3 �ضه�ر

من 3 �ضه�ر
�إىل 6 �ضه�ر

من 6 �ضه�ر
حتى �ضنة 

 مـن �ضنة
 حتى 3 �ضن��ت

 �أكرث من 
3 �ضن��ت

بدون 
��ضتحقاق

�ملجمـ�ع

دوالر �أمريكيدوالر �أمريكيدوالر �أمريكيدوالر �أمريكيدوالر �أمريكيدوالر �أمريكيدوالر �أمريكيدوالر �أمريكي

موجودات 
نقد و�أر�ضدة لدى �ضلطة �لنقد 

�لفل�ضطينية
313,761,2511,147,000----131,744,946446,653,197

�أر�ضدة لدى بن�ك وم�ؤ�ض�ضات 
م�ضرفية

184,500,360-----5,843,143190,343,503

م�ج�د�ت مالية بالقيمة �لعادلة 
من خالل قائمة �لدخل

------2,811,2212,811,221

ت�ضهيالت ومت�يالت �ئتمانية 
مبا�ضرة 

238,333,66885,250,275112,836,094387,370,466196,958,652306,252,308-1,327,001,463

م�ج�د�ت مالية بالقيمة �لعادلة 
من خالل �لدخل �ل�ضامل

------16,509,77816,509,778

56,386,136-5,863,03611,200,17416,200,4098,166,92514,420,274535,318م�ج�د�ت مالية بالكلفة �ملطفاأة
11,450,78411,450,784------��ضتثمار يف �ضركات حليفة

12,371,25712,371,257------��ضتثمار�ت عقارية
43,243,04643,243,046------عقار�ت و�آالت ومعد�ت

1,639,9181,639,918------م�ضاريع حتت �لتنفيذ
33,351,64633,351,646------م�ج�د�ت غري ملم��ضة

1,277,5771,277,577------م�ج�د�ت �ضريبية م�ؤجلة
5,980,72761,651,344-23,046,85923,026,558986,3456,428,3372,182,518م�ج�د�ت �أخرى

765,505,174120,624,007130,022,848401,965,728213,561,444306,787,626266,224,0432,204,690,870جمموع املوجودات

مطلوبات 
ود�ئع بن�ك وم�ؤ�ض�ضات 

م�ضرفية
158,744,321------158,744,321

1,608,238,364-1,214,737,871141,733,23570,492,65489,335,57291,273,167665,865ود�ئع �لعمالء
108,442,093--22,154,2193,172,43020,380,35259,508,7353,226,357تاأمينات نقدية
44,391,145-11,630,38211,000,000--21,760,763-�أم��ل مقرت�ضة
40,000,000-40,000,000-----قرو�ض م�ضاندة

13,101,63413,101,634------خم�ض�ضات متن�عة
3,599,718---3,599,718---خم�ض�ضات �ل�ضر�ئب

40,312,999---6,268,415-33,279,005765,579مطل�بات �أخرى
1,428,915,416167,432,00790,873,006158,712,440106,129,90651,665,86513,101,6342,016,830,274جمموع املطلوبات

حقوق امللكية
75,000,00075,000,000------ر�أ�ض �ملال �ملدف�ع 

564,451564,451------عالوة ��ضد�ر
4,559,5334,559,533------�حتياطي �إجباري

�حتياطي خماطر م�ضرفية 
عامة

------2,251,4632,251,463

5,216,2915,216,291------�حتياطي �لتقلبات �لدورية
)5,123,395()5,123,395(------�حتياطي �لقيمة �لعادلة

10,616,78110,616,781------�أرباح مدورة
�ضايف حق�ق ملكية م�ضاهمي 

�لبنك
------93,085,12493,085,124

93,085,12493,085,124------حق�ق جهات غري م�ضيطرة
94,775,47294,775,472------�ضايف حق�ق �مللكية

جمم�ع �ملطل�بات وحق�ق 
�مللكية

1,428,915,416167,432,00790,873,006158,712,440106,129,90651,665,865200,962,2302,204,690,870

-39,149,842243,253,288107,431,538255,121,76165,261,813)46,808,000()663,410,242(فج�ة �ال�ضتحقاق 
--)65,261,813()320,383,574()427,815,112()671,068,400()710,218,242()663,410,242(�لفج�ة �لرت�كمية
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31 كان�ن �الأول 2017

يبني �جلدول �لتايل حتليل �مل�ج�د�ت و�ملطل�بات وفقًا للفرتة �ملت�قعة ال�ضرتد�دها �أو ت�ض�يتها:
�أقل من 

�ضهر
من �ضهر

�إىل 3 �ضه�ر
من 3 �ضه�ر
�إىل 6 �ضه�ر

من 6 �ضه�ر
حتى �ضنة 

 مـن �ضنة
 حتى 3 �ضن��ت

 �أكرث من 
3 �ضن��ت

بدون 
�ملجمـ�ع��ضتحقاق

دوالر �أمريكيدوالر �أمريكيدوالر �أمريكيدوالر �أمريكيدوالر �أمريكيدوالر �أمريكيدوالر �أمريكيدوالر �أمريكي
موجودات 

نقد و�أر�ضدة لدى �ضلطة 
�لنقد �لفل�ضطينية

107,553,65711,998,000----71,467,893191,019,550

�أر�ضدة لدى بن�ك 
وم�ؤ�ض�ضات م�ضرفية

31,511,91751,603,1222,000,000---10,672,69695,787,735

م�ج�د�ت مالية بالقيمة 
�لعادلة من خالل قائمة 

�لدخل

------496,940496,940

653,847,526-96,471,79724,704,25827,577,51826,552,730142,277,437336,263,786ت�ضهيالت �ئتمانية مبا�ضرة 
م�ج�د�ت مالية بالقيمة 
�لعادلة من خالل قائمة 

�لدخل �ل�ضامل

------13,011,33213,011,332

م�ج�د�ت مالية بالكلفة 
�ملطفاأة

1,656,8657,370,76216,149,647-10,613,6807,910,000-43,700,954

3,767,5163,767,516------��ضتثمار يف �ضركات حليفة
14,250,14014,250,140------عقار�ت و�آالت ومعد�ت

554,407554,407------م�ضاريع حتت �لتنفيذ
5,106,9715,106,971------م�ج�د�ت غري ملم��ضة

778,606778,606------م�ج�د�ت �ضريبية م�ؤجلة
4,865,98057,077,685---27,917,02723,631,103663,575م�ج�د�ت �أخرى

265,111,263119,307,24546,390,74026,552,730152,891,117344,173,786124,972,4811,079,399,362جمموع املوجودات

مطلوبات 
ود�ئع بن�ك وم�ؤ�ض�ضات 

م�ضرفية
2,955,14992,829,673-----95,784,822

742,875,727-489,913,54655,631,30156,988,609138,688,160647,3731,006,738ود�ئع �لعمالء
65,908,451--2,836,78131,912,64127,435,0573,723,972-تاأمينات نقدية
37,482,759-500,00011,494,25323,988,5061,500,000--�أم��ل مقرت�ضة
16,500,000-16,500,000-----قرو�ض م�ضاندة

خم�ض�ض تع�ي�ض نهاية 
�خلدمة

------3,255,1033,255,103

1,326,170---1,326,170---خم�ض�ضات �ل�ضر�ئب
18,699,153--11,440,473-3,717,7243,125,499415,457مطل�بات �خرى

496,586,419154,423,25489,816,707178,943,64039,800,32419,006,7383,255,103981,832,185جمم�ع �ملطل�بات

حقوق امللكية
75,000,00075,000,000------ر�أ�ض �ملال �ملدف�ع 

564,451564,451------عالوة ��ضد�ر
3,616,6563,616,656------�حتياطي �إجباري

�حتياطي خماطر م�ضرفية 
عامة

------10,406,30210,406,302

4,933,1484,933,148------�حتياطي �لتقلبات �لدورية
)4,339,168()4,339,168(------�حتياطي �لقيمة �لعادلة

7,385,7887,385,788------�أرباح مدورة
97,567,17797,567,177------�سايف حقوق امللكية 

جمموع املطلوبات وحقوق 
496,586,419154,423,25489,816,707178,943,64039,800,32419,006,738100,822,2801,079,399,362امللكية

-113,090,793325,167,04824,150,201)152,390,910()43,425,967()35,116,009()231,475,156(فج�ة �ال�ضتحقاق 
--)24,150,201()349,317,249()462,408,042()310,017,132()266,591,165()231,475,156(�لفج�ة �لرت�كمية

السياسات التطورية للبنك. 46
�نطالقًا من �خلطة �ال�ضرت�تيجية للبنك وحر�ضًا من �لبنك على تلبية �حتياجات �لعمالء �مل�ضرفية وخدمتهم ب�ض�رة متكاملة قام �لبنك 

بالت��ضع يف �لعديد من �لقطاعات �جلديدة خلدمة هذ� �لهدف حيث �أن �أبرز ما تت�ضمنه �خلطة �ال�ضرت�جتية للبنك �الأم�ر �لتالية:
بناء �ضبكة فروع تغطي كافة �ملناطق يف �ل�ضفة �لغربية. ▪
تط�ير منتجات جديدة غري تقليدية تلبي حاجات �لعمالء �مل�ضرفية �ملتعددة فيما يتعلق باالإقر��ض و�ال�ضتثمار يف جميع �لقطاعات  ▪

�مل�ضرفية )�أفر�د, �ضركات, م�ضاريع �ضغرية, �خلزينة, و�ل�ضركات �ل�ضغرية و�ملت��ضطة(.
حت�ضني �الإجر�ء�ت �ملتبعة خلدمة �لعمالء بال�ضرعة و�لكفاءة �لتي تعك�ض روؤية �لبنك و�أهد�فه. ▪
بناء ذر�ع ��ضتثماري خا�ض بالبنك يق�م باإد�رة �ال�ضتثمار�ت ل�ضالح �لعمالء و�لبنك. ▪
بناء وتط�ير �ضر�كات ��ضرت�تيجية مع �مل�ؤ�ض�ضات و�ل�ضركات �ملالية. ▪
تط�ير وتدريب طاقم متخ�ض�ض يف �الأم�ر �مل�ضرفية �ملتعددة من �لطاقم �لب�ضري يف �لبنك. ▪
تط�ير وحت�ضني �الأنظمة �لبنكية �لتكن�ل�جية �لتي تخدم �لعمالء عن بعد ب�ضه�لة وي�ضر و�ضرعة. ▪

إدارة رأس المال. 47
�إن �لهدف �لرئي�ضي من �إد�رة ر�أ�ضمال �لبنك ه� �حلفاظ على ن�ضب ر�أ�ضمال مالئمة ب�ضكل يدعم ن�ضاط �لبنك وُيعظم حق�ق �مل�ضاهمني. يق�م 

�لبنك باإد�رة هيكلة ر�أ�ض �ملال و�إجر�ء �لتعديالت �لالزمة عليها يف �ض�ء تغري�ت �لظروف �الإقت�ضادية وطبيعة �لعمل. مل يقم �لبنك باإجر�ء 
�أية تعديالت على �الأهد�ف و�ل�ضيا�ضات و�الإجر�ء�ت �ملتعلقة بهيكلة ر�أ�ض �ملال خالل �ل�ضنة �حلالية و�ل�ضنة �ل�ضابقة.

يتم �حت�ضاب ن�ضبة كفاية ر�أ�ض �ملال وفقًا لتعليمات �ضلطة �لنقد �لفل�ضطينية رقم )2015/6( �مل�ضتندة ملقرر�ت بازل. وفيما يلي ن�ضبة كفاية 
ر�أ�ض �ملال لل�ضنة:

20182017
ن�ضبته�ملبلغ

�إىل �مل�ج�د�ت
ن�ضبته

�إىل �مل�ج�د�ت 
�ملرجحة باملخاطر

ن�ضبته�ملبلغ
�إىل �مل�ج�د�ت

ن�ضبته
�إىل �مل�ج�د�ت 

�ملرجحة باملخاطر
%%دوالر �أمريكي%%دوالر �أمريكي

189.939.3398.6213.59103.817.4999.6215.95ر�أ�ض �ملال �لتنظيمي
135.233.3636.139.6885.813.5497.9513.19ر�أ�ض �ملال �الأ�ضا�ضي
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ارتباطات والتزامات محتملة. 48
على �لبنك بتاريخ �لق��ئم �ملالية �مل�حدة �لتز�مات حمتمل �أن تطر�أ مقابل ما يلي:

20182017
دوالر �أمريكيدوالر �أمريكي

81,360,83747,198,306كفاالت
21,401,81313,419,374�إعتماد�ت م�ضتندية

92,510,29259,115,406�ضق�ف ت�ضهيالت ومت�يالت �ئتمانية مبا�ضرة غري م�ضتغلة
195,272,942119,733,086

القضايا المقامة على البنك. 49
بلغت قيمة �لق�ضايا �ملقامة على �لبنك وذلك �ضمن �لن�ضاط �لطبيعي مبلغ 11,617,759 دوالر �أمريكي و2,523,825 دوالر �أمريكي كما يف 31 

كان�ن �الأول 2018 و2017, على �لت��يل, يف تقدير �إد�رة �لبنك و�مل�ضت�ضار �لقان�ين للبنك فاإنه لن يرتتب على �لبنك �أية �إلتز�مات لقاء هذه 
�لق�ضايا,

تركز المخاطر في المنطقة الجغرافية. 50
ميار�ض �لبنك �أن�ضطته يف فل�ضطني, �إن عدم ��ضتقر�ر �ل��ضع �ل�ضيا�ضي و�القت�ضادي يف �ملنطقة يزيد من خطر ممار�ضة �لبنك الأن�ضطته وقد 

ي�ؤثر �ضلبًا على �أد�ئه,

أرقام المقارنة. 51
مت �إعادة تب�يب بع�ض �أر�ضدة �لق��ئم �ملالية �مل�حدة كما يف 31 كان�ن �الأول 2017 لتتنا�ضب مع عر�ض �أر�ضدة �لق��ئم �ملالية �مل�حدة كما يف 

31 كان�ن �الأول 2018, �إن هذه �لتب�يبات ال ت�ؤثر على �أرباح �ل�ضن��ت �ل�ضابقة �أو حق�ق �مللكية,

ال يوجد اختالفات جوهرية بني البيانات املالية النهائية واملعتمدة من �سلطة النقد الفل�سطينية
وبني البيانات االأولية التي مت االإف�ساح عنها.


