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جـدول األعمــال

جدول أعمال االجتماع العادي 

أواًل: تقرير مجلس اإلدارة عن السنة المنتهية في  
.2019/12/31

ثانيًا: تقرير مدقق الحسابات عن السنة المنتهية في   
.2019/12/31

ثالثًا: إبراء ذمة مجلس اإلدارة حتى 2019/12/31.

رابعًا: انتخاب مدققي الحسابات للسنة المالية 2020،   
وتفويض مجلس اإلدارة بتحديد أتعابهم.

خامسًا: المصادقة على تعيين عضو مجلس إدارة     
مستقل.
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رسالتنا: 
ــن  ــون ع ــن يبحث ــطينيين الذي ــة الفلس ــي لكاف ــل الوطن ــون البدي ــأن نك ــزام ب االلت

ــة.  ــور والحداث ــب للتط ــن ومواك ــوي وآم ــة ق ــات مالي ــزود خدم م

رؤيتنا: 
الحفــاظ علــى مكانتنــا البــارزة فــي القطــاع المصرفــي فــي فلســطين، 

والنمــو بطريقــة حصيفــة ومربحــة.
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الغربية والقدس

يف العــام 2011، قامــت شــركة االتصــاالت الفلســطينية بتملــك حصــة 
إســتراتيجية يف أســهم البنــك الوطنــي مــن خــال اكتتــاب خــاص بقيمــة 5 
مليــون دوالر، لتصبــح إجمالــي حصتهــا يف البنــك 7 مليــون دوالر وليرتفــع 

رأس مــال البنــك اثــر ذلــك إلــى 35 مليــون دوالر. 
يف العام 2012 دخلت شــركة مســار العاملية لاســتثمار شــريكا اســتراتيجيا 
جديــدا ليرتفــع رأس مــال البنــك علــى اثــر ذلــك إلــى 40 مليــون دوالر. ويف 
نهايــة العــام 2012 مت إطــاق البنــك الوطنــي بحلتــه وهويتــه اجلديدتــن، 
ــل املشــاريع  ــاه لتموي ــك الرف ــن بن ــا ب ــك والضــم م ــة التمل ــا التفاقي تطبيق
الصغيــرة والبنــك العربــي الفلســطيني لاســتثمار بــرأس مــال مدفــوع بلــغ 
50 مليــون دوالر ليشــكل بذلــك كيانــا مصرفيــا وطنيــا جديــدا قويــا قــادرا 
ــة لشــرائح املجتمــع الفلســطيني  ــة كافــة االحتياجــات املصرفي ــى تغطي عل

بشــتى قطاعاتــه االقتصاديــة. 

يف مطلــع العــام 2015، اســتحوذ البنــك الوطنــي علــى أصــول والتزامــات 
بنــك االحتــاد األردنــي يف فلســطن، وترتــب علــى الصفقــة دخــول بنــك 
االحتــاد شــريكا اســتراتيجيا ضمــن البنــك الوطنــي بنســبة 10% مــن 
رأس املــال املدفــوع والــذي ارتفــع ليصــل إلــى 75 مليــون دوالر، وليصبــح 
البنــك الوطنــي بذلــك ثانــي أكبــر بنــك فلســطيني مــن حيــث حجــم راس 

املــال.
ــال املصــرح  ــع رأس امل ــى رف ــة عل ــة العام ــت الهيئ ــام 2019 صادق ويف ع
بــه إلــى 100 مليــون دوالر أمريكــي، ومت رفــع رأس مــال البنــك املدفــوع 

ــون دوالر.  ــح 78 ملي ليصب

مت تأســيس البنك بتاريخ 20-8-2005 كشــركة مســاهمة عامة من قبل مســاهمني من رجال األعمال والشــركات الفلســطينية بهدف تطوير االقتصاد 
الفلســطيني بشــكل عــام وتوفيــر اخلدمــات املصرفيــة املتميــزة، حيــث مت تأســيس البنــك بــرأس مــال بلــغ 30 مليــون دوالر ومت اكتتــاب مــا نســبته %38 

مــن قبــل مؤسســي البنــك وطــرح الفــرق لالكتتــاب العــام حيــث توزعــت األســهم املتبقيــة علــى أكثــر مــن 18,000 مســاهم. 

البنك الوطني في سطور
البنـك الوطنـي )TNB( هـو ثانـي أكبـر بنـك فلسـطيني، واألسـرع منـواً يف 
فلسـطن منـذ العـام 2011. البنـك الوطنـي أثبـت انـه أحـد أفضـل مـزودي 
اخلدمـات املصرفيـة املتكاملـة والشـاملة يف فلسـطن لقطاعـي الشـركات 
واألفـراد باإلضافـة إلـى تقدميـه للخدمـات االسـتثمارية واخلزينـة ومتويـل 
نصـب  البنـك  يضـع  الصغـر.  ومتناهيـة  والصغيـرة  املتوسـطة  املشـاريع 
عينيـه تقـدمي خدمـات مصرفيـة متطـورة مواكبـة ألحـدث مـا توصلـت إليـه 
التكنولوجيـا املصرفيـة العامليـة، حيـث دأب علـى تطويـر باقة من اخلدمات 
واحللـول الرقميـة التـي تطـرح ألول مـرة يف فلسـطن أو حتـى يف منطقـة 

الشـرق األوسـط.
يبلـغ رأس مـال البنـك املدفـوع 78 مليـون دوالر، ومت رفع رأس ماله املصرح 
بـه إلـى 100 مليـون دوالر يف العـام 2019. يـدار البنـك الوطنـي مـن قبـل 
مجلـس إدارة يضـم مجموعـة مـن كبـرى الشـركات الفلسـطينية، ومجموعة 

مـن أبـرز رجـال وسـيدات األعمـال والكفاءات. 
يتميـز البنـك الوطنـي بتقـدمي منتجـات مصرفيـة مميـزة ومتخصصـة لعدة 
لـكل قطـاع  الفعلـي  املالـي  بنـاء علـى االحتيـاج  والتـي صممـت  قطاعـات 
املصـريف  السـوق  األكثـر حداثـة وتطـوراً يف  ويقـدم خدماتـه  علـى حـدا. 
محافظـات  مختلـف  املنتشـرة يف  فروعـه  شـبكة  خـال  مـن  الفلسـطيني 

الضفـة الغربيـة وصرافاتـه اآلليـة املتطـورة واملتواجـدة يف أكثـر األماكـن 
حيويـة. إضافـة إلـى ذلـك ميتلـك البنـك الوطنـي مجموعـة مـن القنـوات 
اإللكترونيـة احلديثـة لتقـدمي اخلدمـة املصرفيـة لعمائـه يف أي منطقـة 
 TNB Online اإللكترونيـة  الصيرفـة  وتشـمل:  وقـت،  أي  ويف  جغرافيـة 
Banking، وتطبيـق  TNB Mobile للهواتـف احملمولـة الذكيـة، إضافـة إلـى 
مركـز اخلدمـات الرقميـة Digital Service Center  الـذي يقـدم باقـة مـن 
اخلدمـات املميـزة للعمـاء دون أن يضطـروا لزيـارة الفـروع، وذلـك بهـدف 
تقـدمي جتربـة مصرفيـة فريـدة مـن نوعهـا للعماء دون عنـاء أو جهد وعبر 

أجـود واكثـر احللـول التكنولوجيـة أمانـاً وتطـوراً.    
يعتبـر البنـك الوطنـي اكثـر البنـوك تنفيـذا لعمليـات االسـتحواذ واالندمـاج 
يف السـوق املصريف الفلسـطيني حيث نفذ العديد من عمليات االسـتحواذ 
األردنـي يف  بنـك االحتـاد  أعمـال  ، فاسـتحوذ علـى  الناجحـة  واالندمـاج 
 2017 العـام  يف  مسـاهمن  ائتـاف  وقـاد   ،2015 العـام  يف  فلسـطن 
 )PIB( لاسـتحواذ علـى حصـة مسـيطرة يف البنـك اإلسـامي الفلسـطيني
مـن خـال صفقـة هـي األكبـر يف تاريـخ بورصـة فلسـطن فاقـت 70 مليـون 

أمريكـي.  دوالر 

ماين الدوالرات 
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اســتمرارًا لــدوره الريــادي واملتميــز يف شــتى احلقــول اســتطاع البنــك الوطنــي أن يحظــى باهتمــام علــى املســتوى احمللــي واإلقليمــي 
ويحصــد جوائــز عديــدة يف مختلــف املجــاالت ومنهــا: 

الجوائز 

جائزة البنك األكثر ابتكارا للعام 2018 
  International Finance من قبل مجلة

العاملية. 

جائــزة البنــك األســرع منــوا يف فلســطن 
مــن   2017  ،2016  ،2014 لألعــوام 
ــة  ــة التابع مؤسســة CPI Financial  واملجل
كمــا   ،The Banker Middle East لهــا  
 100 رقــم  إصدارهــا  املجلــة يف  وصنفتــه 
ــى مســتوى بنــوك  بالبنــك األســرع منــوا عل

األوســط. الشــرق 

املــرأة  لتمكــن  األفضــل  البنــك  جائــزة 
 CPI مؤسســة  مــن  األوســط،  الشــرق  يف 
 The لهــا   التابعــة  واملجلــة    Financial
.2017 العــام  Banker Middle East، يف 

االقتصــادي  التمكــن  يف  الريــادة  جائــزة 
للمــرأة مــن قبــل احتــاد املصــارف العربيــة، 

يف العــام 2017.

قبــل  مــن  خزينــة  إدارة  أفضــل  جائــزة 
مؤسســة CPI Financial واملجلــة التابعــة 
لهــا  The Banker Middle East، يف العــام 

.2014

قاعــدة  حيــث  مــن  األكبــر  البنــك  جائــزة 
املصــارف  احتــاد  قبــل  مــن  املســاهمن 

2015 العــام  يف  العربيــة، 

جائزة أمان للنزاهة يف العام 2012

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

2017 ،2016 ،2014

الريادة في التمكين 
االقتصادي للمرأة من 
قبل اتحاد المصارف 

العربية 2017

جائزة البنك األكثر ابتكارا 
للعام 2018 من قبل مجلة 

 International Finance
العالمية. 

الشركات التابعة والحليفة

شركة وطن لاستثمارات 
WatanInvest

ميتلــك البنــك الوطنــي مــا نســبته 100% مــن "شــركة وطن لاســتثمار 
التفاقيــة  تنفيــذاً  البنــك  والتــي ضمهــا  اخلصوصيــة"،  املســاهمة 
التملــك والضــم مــا بــن بنــك الرفــاه لتمويــل املشــاريع الصغيــرة 
تغييــر  مت  عليــه  وبنــاء  لاســتثمار،  الفلســطيني  العربــي  والبنــك 
ــي الفلســطيني لاســتثمار  ــك العرب ــة لشــركة البن ــة القانوني الصفق

واســمها وأصبحــت ملــكاً بالكامــل للبنــك الوطنــي.

الشركة اإلسامية الوطنية 
 NIIC لاستثمارات

ميتلك البنك الوطني يف الشــركة اإلســامية الوطنية لاســتثمارات 
54%، حيــث ومــن خالهــا قــاد البنــك حتالفــاً لاســتحواذ علــى 
حصــة مســيطرة يف البنــك اإلســامي الفلســطيني )PIB( وصلــت 
45% مــن أســهم البنــك. تأسســت الشــركة يف العــام 2018 كشــركة 

مســاهمة خصوصيــة مبجلــس إدارة مكــون مــن ســبعة أعضــاء. 
وجتــدر اإلشــارة، أن البنــك الوطنــي ومــن خــال صفقــة االســتحواذ 
علــى 45% مــن أســهم البنــك اإلســامي الفلســطيني، قــام بتوحيــد 
ــة  ــة الازم ــات القانوني ــد أخــذ املوافق ــة للبنكــن بع ــات املالي البيان
مــن ســلطة النقــد الفلســطينية وهيئــة ســوق رأس املــال الفلســطينية 

بالتوافــق مــع املدقــق اخلارجــي للبنــك الوطنــي. 
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كلمة رئيس 
مجلس اإلدارة

طــالل نــاصـر الـديـن
رئيس مجلس اإلدارة
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السيدات والسادة مساهمي البنك الوطني احملترمني،

ارحــب بكــم جميعــا، يف االجتمــاع الســنوي للهيئــة العامــة للبنــك الوطنــي 
لنضــع بــن أيديكــم نتائــج أعمــال مصرفكــم للعــام املالــي املنتهــي 2019. 
العــام الــذي شــهد جناحــات للبنــك الوطنــي ومنــوا يف مركــزه املالــي، علــى 
الرغــم مــن األوضــاع االقتصاديــة الصعبــة التــي عصفــت بفلســطن جــراء 
أزمــة املقاصــة وتبعاتهــا التــي القــت بظالهــا علــى نتائــج قطــاع الشــركات 

الفلســطينية.  

اســتطاع البنــك الوطنــي يف العــام 2019، تدعيــم موقعــه التنافســي كثانــي 
أكبــر البنــوك الفلســطينية حيــث منــت مجمــل بنــود بياناتنــا املاليــة، فبلغــت 
أصولنــا 2.42 مليــار دوالر لتنمــو بنســبة 9.93% عــن مــا حققنــاه نهايــة 
العــام 2018، حيــث بلغــت حينهــا 2.20 مليــار دوالر. وبلغــت ودائــع عمائنــا 
1.97 مليــار دوالر ناميــة بنســبة 15% إذا مــا قورنــت مبــا حققتــه نهايــة 
ــة املباشــرة  العــام 2018. أمــا فيمــا يخــص محفظــة التســهيات االئتماني
فبلغــت 1.43 مليــار دوالر لتنمــو بنســبة 7.5% عــن نهايــة العــام 2018 
ــاح  ــة، فبلغــت أرب ــار دوالر. أمــا الربحي ــت قــد بلغــت 1.33 ملي بعــد أن كان
مصرفكــم 18.12 مليــون نهايــة العــام 2019، ولتبلــغ حصــة مســاهمي البنك 
منهــا 7.94 مليــون دوالر. وملتانــة أدائنــا املصــريف، مت تصنيــف البنــك 
الوطنــي يف العــام 2019 مــن قبــل ســلطة النقــد الفلســطينية كبنــك ذو 
أهميــة نظاميــة علــى مســتوى البنــوك يف فلســطن، حيــث جــاء التصنيــف 
ضمــن احلزمــة األولــى مــن أصــل خمــس حــزم معتمــدة. وهــذه شــهادة 
أخــرى تضــاف إلــى قائمــة إجنــازات البنــك وتؤكــد علــى حصافتــه املاليــة، 
باعتبــاره مؤشــر للســوق املصــريف الفلســطيني بشــكل خــاص ولاقتصــاد 

الوطنــي بشــكل عــام. 

املساهمات واملساهمني الكرام،
يف أواخــر العــام 2019، اســتثمر البنــك الوطنــي بالطاقــة الشمســية عــن 
ــة لشــركة مصــادر  ــور أريحــا« اململوك ــن محطــة »ن ــق شــراء حصــة م طري
التابعــة لصنــدوق االســتثمار الفلســطيني بقــدرة إنتاجيــة مقدارهــا 1.17 
ميغــاواط، بغيــة ســد احتياجاتــه مــن الكهربــاء يف منطقــة نفــوذ شــركة 
كهربــاء محافظــة القــدس. وهــذه اخلطــوة هــي جــزء من املســؤولية الوطنية 
والبيئيــة واالجتماعيــة لنــا، وســيكون لهــا عائــد جيــد علــى املــدى الطويــل. 
فنحــن نســاهم باالنفــكاك عــن إســرائيل يف ملــف الطاقــة واالعتمــاد علــى 
املصــادر البديلــة املنشــأة علــى ايــدي فلســطينين ودون األضــرار بالبيئــة 

يف الوقــت ذاتــه. 
الوطنــي  البنــك  واملنتجــات املصرفيــة، واصــل  علــى صعيــد اخلدمــات 
رحلتــه التــي بدأهــا يف التحــول الرقمــي، واضعــن نصــب أعيننــا طــرح 
ــي تطورهــا  ــات الت ــة تضاهــي مبســتواها اخلدم ــة رقمي ــات مصرفي خدم
البنــوك العامليــة، بهــدف تقــدمي جتربــة مصرفيــة فريــدة ومتطــورة وآمنــة 
جلمهــور املتعاملــن مــع البنــك. حيــث شــهد العــام 2019 حتــوالً ملحوظــاً 

يف اخلدمــات الرقميــة التــي يقدمهــا البنــك، اذ اســتطعنا تقــدمي خدماتنــا 
الرقميــة ملــا يقــارب 29 ألــف عميــل وعميلــة مــن خــال مركــز اخلدمــات 
الرقمــي، إضافــة إلــى منــو نســبة اســتخدام العمــاء للقنــوات اإللكترونيــة 
مــن  باقــة  العــام  خــال  2018. طورنــا  العــام  عــن   %166 يقــارب  مبــا 
خدمــة  مثــل  فلســطن  مــرة يف  ألول  تطــرح  التــي  الرقميــة  اخلدمــات 
الصــراف اآللــي دون بطاقــة، وأمتتــه طلــب دفاتــر الشــيكات عبــر خدمتــي 
اإلنترنــت واملوبايــل البنكــي بشــكل كامــل، دون وجــود أي تدخــل بشــري، 
ــك وســلطة النقــد  ــك مــن خــال نظــام ربــط خــاص بــن نظامــي البن وذل
الفلســطينية، األمــر الــذي مينــح العمــاء اإلجابــة الفوريــة علــى طلباتهــم، 
إضافــًة إلــى العديــد مــن اخلدمــات األخــرى. وســنقوم خــال العــام 2020 
بتطويــر املزيــد مــن اخلدمــات واحللــول الرقميــة التــي ســتكون األولــى مــن 

ــإذن اهلل.  ــا يف الســوق املصــريف الفلســطيني ب نوعه
األخوة واألخوات،

وفيمــا يخــص املنتجــات، أضفنــا يف العــام 2019 إلــى مجموعــة حســابات 
توفيــر الوطنــي، حســاب توفيــر األطفــال »خطوتــي«، دون اشــتراط وجــود 
حــد أدنــى يف احلســاب لتعزيــز ثقافــة االدخــار عنــد جيــل املســتقبل منــذ 
الصغــر، إضافــة إلــى ســحوبات أســبوعية علــى أجهــزة نــت كتابــي التعليمية 
لألطفــال املدخريــن وكجــزء مــن مســؤوليتنا االجتماعيــة تبرعنــا مبقابلهــا 
ــة األســرية التابعــن  ــال مــن فاقــدي الرعاي ــزة شــهريا لألطف ــة أجه بأربع

 .SOS لقــرى األطفــال يف فلســطن
إضافــة إلــى ذلــك وكجــزء مــن سياســتنا ونهجنــا لتمكــن املــرأة الفلســطينية 
اقتصاديــا، عايدنــا املــرأة الفلســطينية يف شــهر آذار بإعــادة إحيــاء مبادرتنا 
ضمــن برنامــج »حياتــي« بتقــدمي مليــون دوالر إضافيــة دون فوائــد أو 
عمــوالت لتمويــل مشــاريع إنتاجيــة رياديــة مــدرة للدخــل بقيادتهــا، ودخلنــا 
بشــراكات ضمــن املبــادرة مــع وزارتــي شــؤون املــرأة والعمــل، للوصــول عبــر 
مراكــز التواصــل والتشــغيل املنتشــرة يف احملافظــات الفلســطينية إلــى 
ــر هــذه  ــى اث ــا عل ــات. وعقدن ــٍم مــن النســاء الفلســطينيات الريادي ــر ك اكب
الشــراكات العديــد مــن ورش التوعيــة املصرفيــة التــي اســتهدفت النســاء 

يف احملافظــات.
ــرأة الفلســطينية،  ــي للم ــادة نســب الشــمول املال وســاهمنا مباشــرة يف زي
حيــث وصلــت نســبة املدخــرات النســاء يف البنــك 64% يف نهايــة العــام 
2019، وبلغــت نســبة عمياتنــا النســاء مــن قاعــدة عمــاء البنــك %34.5، 
فيمــا بلغــت نســبة النســاء املقترضــات إلقامــة مشــاريعهن اإلنتاجيــة %25 
مــن مجمــوع املقترضــن يف محفظــة املشــاريع الصغيــرة واملتوســطة. وهــذه 
النســب مرتفعــة إذا مــا قيســت بأرقــام اجلهــاز املصــريف الفلســطيني، 
وسنســتمر بتقــدمي املزيــد للمــرأة أميانــاً منــا بدورهــا يف املســاهمة يف 

ــي الفلســطيني.  ــة والنهــوض باالقتصــاد الوطن أحــداث التنمي

كلمة رئيس مجلس اإلدارة 

ــام 2019  ــي يف الع ــك الوطن ــح البن ــق بالتوســع واالنتشــار، افتت وفيمــا يتعل
فرعــا لــه يف بلــدة العيزريــة، ليصبــح البنــك األكثــر انتشــارا يف محافظــة 
القــدس، ولنغطــي بذلــك أكبــر رقعــة جغرافيــة ممكنــة يف احملافظــة بهــدف 
إيصــال اخلدمــات املصرفيــة الوطنيــة إلــى أهلنــا املقدســين. وبهــذا ومــع 
ــة العــام 2019 أصبــح البنــك الوطنــي يعمــل مــن خــال شــبكة فــروع  نهاي

تضــم 27 فرعــا ومكتبــا منتشــرا يف الضفــة الغربيــة والقــدس. 

الوطنــي  البنــك  إدارة  باإلنابــة عــن مجلــس  لــي  ويف اخلتــام، اســمحوا 
وإدارتــه التنفيذيــة أن أتوجــه بالشــكر اجلزيــل لكــم علــى دعمكــم املســتمر 
ــة  ــزات واإلجنــارات الهام ــق كل هــذه القف ــا كان ليحق ــذي م ــم، ال ملصرفك
اليــوم دون ثقتكــم وإميانكــم املتواصــل. كمــا وانتهــز هــذه الفرصــة لتقــدمي 
وافــر الشــكر والتقديــر لســلطة النقــد الفلســطينية لدورهــا يف تطويــر 
ومتتــن اجلهــاز املصــريف الفلســطيني. والشــكر موصــول كذلــك لكافــة 
موظفــي وموظفــات البنــك ألدائهــم املتميــز وانتمائهــم العالــي ملؤسســتهم.
ــا بإجنــازات  نشــكر حضوركــم جميعــا ونعدكــم بــان يكــون عــام 2020 مليئ
ملســيرته  واســتكماالً  مصرفكــم  وصلــه  الــذي  باملســتوى  تليــق  جديــدة 

املزدهــرة. 

واهلل ولي التوفيق
والسام عليكم ورحمة اهلل وبركاته

طال ناصر الدين
رئيس مجلس اإلدارة
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البنك الوطني ُيصنف كبنك ذو أهمية 
نظامية من قبل سلطة النقد الفلسطينية 

صنفــت ســلطة النقــد الفلســطينية يف العــام 2019 البنــك الوطنــي » كبنــك ذو أهميــة نظاميــة« علــى 
مســتوى البنــوك يف فلســطن، حيــث جــاء التصنيــف ضمــن احلزمــة األولــى مــن أصــل خمــس حــزم 
معتمــدة. وهــذه شــهادة أخــرى تضــاف إلــى قائمــة إجنــازات البنــك وتؤكــد علــى حصافتــه املاليــة، 

باعتبــاره مؤشــرا للســوق املصــريف الفلســطيني بشــكل خــاص واالقتصــاد الوطنــي بشــكل عــام. 

تعزيز املوقع التنافسي كثاني أكبر البنوك 
الفلسطينية 

التنافســي يف  موقعــه  مــن  يعــزز  أن  الوطنــي  البنــك  اســتطاع 
اجلهــاز املصــريف الفلســطيني، بتمتــن موقعــه كثانــي أكبــر بنــك 
فلســطيني وثالــث اكبــر البنــوك العاملــة يف فلســطن، وذلــك 
بأدائــه املالــي املتميــز، فمــع نهايــة العــام 2019، بلغــت أصولــه 

دوالر.  مليــار   1.97 عمائــه  وودائــع  دوالر،  مليــار   2.4

إنجازات البنك للعام 2019

والبيئيــة  الوطنيــة  البنــك  مســؤولية  مــن  كجــزء 
بقــدرة  الوطنــي حصــة  البنــك  اشــترى  واالجتماعيــة، 
»نــور  مــن محطــة  ميغــاواط   1.17 مقدارهــا  إنتاجيــة 
لصنــدوق  التابعــة  مصــادر  لشــركة  اململوكــة  أريحــا« 
مــن  احتياجاتــه  ســد  بغيــة  الفلســطيني،  االســتثمار 
محافظــة  كهربــاء  شــركة  نفــوذ  منطقــة  يف  الكهربــاء 
القــدس. وبهــذا أصبــح مبنــى اإلدارة العامــة و12 فرعــا 
يف املنطقــة يســدون حاجتهــم مــن الكهربــاء عبــر مصــادر 

املتجــددة.  الطاقــة 

2019

األصول 

مليار دوالر

ودائع العماء 

مليار دوالر
1.97 2.4 ،Digital Transformation واصل البنك الوطني رحلته التي بدأها يف التحول الرقمي

واضعــا نصــب عينيــه الريــادة يف تقــدمي جتربــة مصرفيــة مغايــرة واكثــر تطــورا جلمهــور املتعاملــن 
مــع البنــك، ليتلقــوا اخلدمــات املصرفيــة أينمــا كانــوا وخــارج أوقــات دوام الفــروع. وتتمثــل رؤيــة 
البنــك الرقميــة انــه وبحلــول نهايــة العــام 2020، ســيتمكن العمــاء مــن التحكــم بحســاباتهم 

وأرصدتهــم عــن بعــد ودون احلاجــة لزيــارة الفــروع. 

ــث اســتطاع  ــك، حي ــا البن ــي يقدمه ــة الت ــات الرقمي ــام 2019 شــهد حتــوالً ملحوظــاً يف اخلدم الع
البنــك تقــدمي خدماتــه الرقميــة ملــا يقــارب الـــ 29 ألــف عميــل وعميلــة مــن خــال مركــز اخلدمــات 
الرقميــة التابــع لــه، إضافــة إلــى منــو حركاتــه عبــر القنــوات اإللكترونيــة بواقــع 500% والتــي 
تشــمل الصرافــات اآلليــة وخدمتــي االونايــن واملوبايــل. وطــّور البنــك باقــة مــن اخلدمــات الرقميــة 
يف العــام 2019 منهــا خدمــة الصــراف اآللــي دون بطاقــة، وأمتتــه خدمــة طلــب دفاتــر الشــيكات 
عبــر خدمتــي االونايــن واملوبايــل البنكــي بشــكل كامــل دون وجــود أي تدخــل بشــري، وذلــك مــن 
خــال نظــام ربــط إلكترونــي بــن نظامــي البنــك وســلطة النقــد، األمــر الــذي مينــح العميــل اإلجابــة 
الفوريــة علــى طلبــه. إضافــة إلــى ذلــك طــور البنــك صرافاتــه اآلليــة لتقبــل إيــداع الشــيكات، وطــور 
كذلــك األمــر خدمــة كشــف احلســاب اآللــي الــذي يصــل العمــاء املشــتركن باخلدمــة مجانــا عبــر 
البريــد اإللكترونــي دوريــا كل شــهر. ويطبــق البنــك الوطنــي خطــة اســتراتيجية طموحــة لتطويــر 
املزيــد مــن اخلدمــات وطــرح حلــول مصرفيــة رقميــة تضاهــي بجودتهــا مــا تقدمــه البنــوك العامليــة.  

 عام االستثمار 
بالتكنولوجيا 
الرقمية

2019
عام االستثمار 

بالطاقة الشمسية
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تجديد مبادرات تمكين المرأة الفلسطينية اقتصاديا

وبذلــك أصبــح مجمــوع مــا قدمــه 
البنــك مــن متويــات لتمكــن املــرأة 
الفلســطينية اقتصاديــا دون فوائــد

  3.5 
مليون دوالر

يف شــهر آذار مــن العــام 2019، جــدد البنــك الوطنــي مســؤوليته جتــاه 
متكــن املــرأة الفلســطينية اقتصاديــاً بإعــادة إحيــاء دعمــه إلقامــة مشــاريع 
إنتاجيــة بقيادتهــا علــى شــكل قــروض صفريــة الفوائــد والعمــوالت ضمــن 
الغــرض،  لهــذا  دوالر  مليــون  مجموعــه  مــا  فطــرح  "حياتــي"،  برنامــج 
بســقف 30 ألــف دوالر للمشــروع الواحــد، وبفتــرة ســداد ممتــدة لســبع 

ســنوات، وبفتــرة ســماح ملــدة 6 أشــهر. ومــن خــال هــذه املبــادرة وقــع 
البنــك اتفاقيــات مــع وزارة العمــل ووزارة شــؤون املــرأة للوصــول إلــى اكبــر 
قــدر مــن النســاء يف احملافظــات الفلســطينية عــن طريــق مراكــز التشــغيل 

ومراكــز التواصــل.  

البنك األكثر انتشارا يف 
محافظة القدس 

واقتصاديــا،  وطنيــا  القــدس  أهميــة  مــن  انطاقــا 
يف  تواجــده  مــن  التعزيــز  الوطنــي  البنــك  واصــل 
احملافظــة للتســهيل علــى أهلنــا املقدســين الوصــول 
إلــى اخلدمــات املصرفيــة الوطنيــة. فافتتــح البنــك 
الوطنــي يف العــام 2019 فرعــا لــه يف بلــدة العيزريــة، 
ليكــون الفــرع الرابــع لــه يف محافظــة القــدس بوجــود 
فــروع  لــه داخــل اجلــدار يف مدينــة القــدس، ومدينــة 
يف  فروعــه  عــدد  وليصبــح  حزمــا،  وبلــدة  الــرام، 

فــروع.   4 احملافظــة 

الشمول المالي للمرأة
لدى البنك للعام

املســاهمة يف حتقيــق  إلــى  الوطنــي  البنــك  يســعى   ،2015 العــام  منــذ 
أول منتــج  بعــد إطاقــه  الفلســطينية وخاصــة  للمــرأة  املالــي  الشــمول 
توفيــر مخصــص لهــا، وتخصيصــه لقــروض مشــاريع إنتاجيــة بقيادتهــا مبــا 
ــا.  ــا اقتصادي ــد أو عمــوالت لتمكينه ــون دوالر دون فوائ مجموعــه 3.5 ملي
الوعــي  نشــر  علــى  اآلن  إلــى  الفتــرة  تلــك  منــذ  الوطنــي  البنــك  ودأب 
املصــريف بــن هــذه الشــريحة الواســعة مــن املجتمــع، عــن طريــق التركيــز 

علــى الريــف الفلســطيني والوصــول إلــى املناطــق املهمشــة. 
ــة يف مجــال الشــمول  ــي نســبا مرتفع ــك الوطن ــام 2019، حقــق البن يف الع
ــه %35.5  ــاث مــن مجمــل عمائ ــرأة الفلســطينية، لتشــكل اإلن ــي للم املال
بعدما كانت النســبة يف العام 2018 حوالي 34%. فعلى صعيد احلســابات، 
ــة 26% مــن نســبة  ــي ميتلكــن حســابات جاري ــاث اللوات شــكلت نســبة اإلن
العمــاء بينمــا بلغــت النســبة يف فلســطن 11.4%. فيمــا يخــص حســابات 
التوفيــر، أظهــرت النتائــج زيــادة يف نســبة املدخــرات لــدى البنــك يف نهايــة 
العــام 2018 لتســجل 64% مقارنــة باملدخريــن مــن الذكــور والتــي بلغــت 
نســبتهم 36%، حيــث إن قاعــدة املدخــرات مــن النســاء ارتفعــت عــن نهايــة 
العــام 2018 بواقــع 9% ممــا يــدل علــى جنــاح حســاب توفيــر »حياتــي« مــن 

حتقيــق أهدافــه. 
وفيمــا يتعلــق بالقــروض، أشــارت النتائــج أن نســبة اإلنــاث اللواتــي حصلــن 
ــة الصغــر بلغــت %25  ــرة ومتوســطة ومتناهي ــى قــروض مشــاريع صغي عل
مــن إجمالــي املقترضــن يف احملفظــة مــع نهايــة العــام 2019، وهــي نســبة 
مرتفعــة إذا مــا قورنــت مــع النســبة احلاليــة يف فلســطن والتــي تبلــغ %4 

 . فقــط

تعزيــز  يف  فعــال  مســاهم  الوطنــي  البنــك 
الفلســـطـينيــــــــة  للمــرأة  املــــــالي  الشـــــــمول 

 19 18 |   التـقــــريـر الســنـوي 2019



حيث تكمن أهداف اخلطة االستراتيجية للبنك الوطني باآلتي: 
حتسن كفاءة املوارد، بهدف حتقيق عائد أعلى على االستثمار للمساهمن. 	
ضمان النهوض بجودة اخلدمات املقدمة، وتوفير منتجات مصرفية تنافسية مسؤولة تلبي احتياجات عمائنا. 	
تقدمي خدمات مصرفية مبتكرة ورقمية حديثة، وتزويد العماء بتجربة مصرفية رقمية متطورة.  	
حتقيــق مســتوى ربحيــة مــرٍض لطموحــات مســاهمي البنــك الوطنــي، وتغييــر ترتيبــه التنافســي ليصبــح يف موقــع متقــدم يف القطــاع  	

املصريف الفلســطيني.
تطوير ورفع كفاءة رأس املال البشري العامل يف البنك، ليتمكن من تقدمي اخلدمة بالصورة األمثل. 	
االستعداد حلقبة التكنولوجيا الرقمية، باستغال النظام البنكي لدعم القنوات اإللكترونية لتلبية تطلعات اجليل الشاب. 	
االستعداد خلطة التفرع اجلغرايف خارج حدود فلسطن.   	
انتهاج برنامج مسؤولية اجتماعية فاعل ومستدام يركز على دعم االقتصاد الوطني والقطاعات االجتماعية والبيئية.  	

ولتحقيق أهداف اخلطة االستراتيجية يعمل البنك الوطني على: 
التركيز على االستثمار يف التكنولوجيا الرقمية يف تقدمي اخلدمات املصرفية.  	
االنتشار املدروس واالعتماد على القنوات الرقمية يف تقدمي اخلدمات والوصول إلى األماكن غير املخدومة.  	
العمل على تطوير منتجات مصرفية مسؤولة مبنية على االحتياج املالي الفعلي للقطاعات االقتصادية املستهدفة.  	
التركيز على قطاع املشاريع الصغيرة واملتوسطة وزيادة التمويل لهذا القطاع.  	
التركيز على قطاع األفراد بتطوير منتجات جديدة وفريدة من نوعها 	
التميز يف نوعية وجودة اخلدمات املقدمة للعماء. 	
تدريــب وتأهيــل الــكادر البشــري يف البنــك الوطنــي بشــكل أكبــر ممــا يرفــع مــن كفاءتــه وقدرتــه علــى تقــدمي اخلدمــات للعمــاء  	

بالشــكل األمثــل.

الخطة االستراتيجية للبنك

تتسم اخلطة االستراتيجية للبنك الوطني لألعوام 2018-2020 بأهداف طموحة للنهوض بخدمات البنك 
واحلفاظ على مكانتنا البارزة يف القطاع املصريف يف فلسطني، والنمو بطريقة حصيفة ومربحة.

ــة  ــا الرقمي ــي أن نكــون الســباقن يف اســتغال التكنولوجي ــة:  نرتئ الرؤي
الســتحداث ميــزة تنافســية يف العمــل املصــريف الفلســطيني، وليصبــح 
البنــك الوطنــي يف طليعــة البنــوك باالســتجابة والفاعليــة الرقميــة خلدمــة 

العمــاء.
إلــى  الرقميــة،  االســتراتيجية  خــال  مــن  الوطنــي  البنــك  يهــدف 
إلــى  الوصــول  مــن  البنــك  مــع  املتعاملــن  وجمهــور  العمــاء  متكــن 
التــي  املنصات الرقميــة  مختلــف  خــال  مــن  اخلدمات املصرفيــة 
تناســبهم، وبأقــل تكلفــة وجهــد. كمــا وتهــدف كذلك، إلــى تقنــن التدخــل 
البشــري يف العمليــات املصرفية املختلفــة، وتعزيــز إمكانيــة الوصــول إلــى 
كافــة الشــرائح االقتصاديــة مــن خــال حلــول رقميــة مبتكــرة تتناســب 

حــدا. علــى  قطــاع  املصرفيــة  لــكل  واالحتياجــات 

االســتراتيجية

 الرقمـية

 

ترتكز االستراتيجية الرقمية على:
تعزيز التجربة الرقمية الفريدة للعماء 	
أمتته العمليات املصرفية األساسية 	
زيادة الكفاءة التشغيلية 	
تعزيز قدرات حتليل وجمع البيانات 	
باســتخدام  	 للعمــاء  املصرفيــة  البيانــات  قاعــدة  مــن  االســتفادة 

AI االصطناعــي والــذكاء  الرقميــة  التحليــل  تقنيــات 
االســتفادة مــن واجهــات برمجــة التطبيقــات املفتوحــة API لبنــاء  	

شــراكات مــع مختلــف املنصــات اإللكترونيــة والرقميــة
 

خالل العام 2019،  قام البنك الوطني بتعزيز 
التجربة الرقمية للعمالء من خالل:  

اخلدمــات  	 مــن  الرقمية واالســتفادة  للمنصــات  العمــاء  توجيــه 
الرقميــة الســريعة واملريحــة بــدالً مــن طلــب تلــك اخلدمــات مــن 

الوطنــي البنــك  فــروع  خــال 
التقــدم بطلبــات تســهيات ائتمانيــة مــن خــال الواجهــات الرقميــة  	

بــدالً مــن التقــدم بطلبــات خطيــة مــن خــال فــروع البنــك الوطنــي
تعزيــز ميــزة اخلدمــة الرقميــة الكاملــة دون احلاجــة إلــى تدخــل  	

الســتكمالها بشــري 
تعزيــز ميــزة املوافقــات اإللكترونيــة املباشــرة علــى بعــض اخلدمــات  	

البنكيــة  وذلــك  خــال املنصــات الرقميــة التابعــة للبنــك الوطنــي
رفــع الوعــي حــول اخلدمــات الرقميــة عنــد العمــاء عــن طريــق  	

القنــوات  عبــر  واســتخدامها  منهــا  االســتفادة  لكيفيــة  الترويــج 
للبنــك التســويقية 
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نتائج األعمال

اســتمرت مؤشــرات النمــو اإليجابــي للبنــك الوطنــي يف العــام 2019 حيــث واصل مســيرة التقدم 
والنجــاح بتحقيقــه نتائــج ماليــة مميــزة وتقدمــا ملحوظــا يف نســب األداء والنمــو ومســتويات 
التشــغيل والربحيــة، وهــذا يعكــس جنــاح البنــك يف تطبيــق خطتــه االســتراتيجية 2020-2018 

كمــا جتــاوزت ودائــع العمــاء يف نهايــة العــام 2019 املليــار والنصــف دوالر لتبلــغ 1.97 مليــار دوالر محققــة نســبة منــو بلغــت 15% مــن ودائــع العمــاء عــن 
الســنة الســابقة والبالغــة 1.72 مليــار دوالر، ويعــد هــذا النمــو دليــًا واضحــاً علــى زيــادة ثقــة العمــاء بالبنــك باإلضافــة إلــى التوســع يف قاعــدة عمائــه 
بســبب اخلدمــات املصرفيــة املميــزة وتطويــره ملنتجــات مدروســة ومتخصصــة تقســم ســوق العمــل إلــى قطاعــات وحتاكــي االحتيــاج املصــريف لــكل قطــاع 
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ودائع العمالء (ماليين الدوالرات)

2019

فيمــا يخــص محفظــة التســهيات االئتمانيــة املباشــرة كمــا يف تاريــخ 31-12-2019، فقــد منــت بنســبة 7.5% لتصــل إلــى 1.43 مليــار دوالر أمريكــي 
ــى اســتقطاب عمــاء جــدد عــن طريــق جــودة اخلدمــات املقدمــة  ــى قــدرة البنــك عل ــة عــام 2018، ويعــزى ذلــك إل ــار دوالر يف نهاي ــة مــع 1.33 ملي مقارن
وإتباعــه لسياســة توســع وانتشــار تســتهدف الريــف الفلســطيني بافتتــاح فــروع يف مناطــق جغرافيــة غيــر مخدومــة مصرفيــا ممــا أدى إلــى زيــادة قاعــدة 
عمائــه واســتقطابه لعمــاء جــدد هــذا باإلضافــة إلــى السياســة احلكيمــة املتبعــة يف إدارة محفظــة تســهيات ائتمانيــة منوعــة وتوزيــع املخاطــر املتعلقــة 
ــد والعمــوالت  ــغ صــايف الفوائ ــى الدخــل التشــغيلي فقــد بل ــدوره عل ــادة نشــاط اإلقــراض انعكــس ب ــل شــتى القطاعــات االقتصادية.  زي باإلقــراض بتموي

وأربــاح فــرق العملــة للبنــك حوالــي 95.5 مليــون دوالر يف نهايــة العــام 2019 مرتفعــة بنســبة 17.13% عــن عــام 2018. 
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تسهيالت العمالء (ماليين الدوالرات)

شــهد العــام 2019 كذلــك منــوا يف موجــودات البنــك لتصــل إلــى 2.42 مليــار دوالر أمريكــي مرتفعــة بنســبة 9.93% مقارنــة مــع 2.20 مليــار دوالر أمريكــي 
كمــا وصلــت األربــاح عــام 2019 الــى 18.12 مليــون دوالر مقارنــة مــع 18.47 مليــون دوالر عــن عــام 2018 بنســبة انخفــاض طفيــف بلغــت %1.88
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أمــا القيمــة الســوقية للبنــك يف نهايــة عــام 2019 بلغــت حوالــي 148.2 مليــون دوالر حيــث وصــل ســعر الســهم إلــى 1.90 دوالر للســهم الواحــد يف تاريــخ 
31-12-2019 مقارنــة مــع 1.70 دوالر للســهم يف نهايــة 2018، واجلديــر بالذكــر ان أعلــى ســعر لســهم الوطنــي خــال عــام 2019 وصــل إلــى 1.91 دوالر 

أمريكــي.
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20192018201720162015
ROA*%0.75%0.84%0.85%0.84%0.66

ROE*%9.26%9.92%9.43%8.00%6.06

74.6%79.2%80.84%77.30%72.34%التسهيالت/الودائع*

17.51%14.36%15.95%15.21%14.22%نسبة كفاية رأس املال*

EPS%10.19%12.00%12.27%9.87%7.26

P/E 18.714.214.919.321.9

1.2351.301.231.20 1.237 القيمة الدفترية

*وفقاً للبيانات املالية املوحدة

تحليل المركز المالي للبنك الوطني  
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الخدمات المصرفية

يســعى البنــك الوطنــي إلــى تقــدمي احللــول املصرفيــة الشــاملة واألكثرهــا جــودة وتطــورا لكافــة القطاعــات االقتصاديــة والتــي تشــمل قطــاع الشــركات 
واألفــراد واخلدمــات االســتثمارية واخلزينــة باإلضافــة إلــى متويــل املشــاريع املتوســطة والصغيــرة، وذلــك مــن خــالل دوائــره املختلفــة التــي يشــغلها كادر مهنــي 

متخصــص ومتعــدد اخلبــرات يعمــل علــى تقــدمي اخلدمــة للعميــل وتلبيــة احتياجاتــه بأعلــى معاييــر اجلــودة. 

كشف احلساب اإللكتروني
مــن خــال هــذه اخلدمــة ســيتمكن العمــاء مــن احلصــول علــى كشــف 
ــي،  ــك الوطن ــة املوجــودة يف البن حســاب بشــكل شــهري حلســاباتهم البنكي
ودون احلاجــة لزيــارة الفــرع، عــن طريــق إرســال كشــف احلســاب علــى 
شــكل رســالة إلكترونيــة تصــل العمــاء علــى بريدهــم اإللكترونــي املســجل 

ــي. ــك الوطن ــدى البن ل

الخدمات 
اإللكترونية

خدمات األفراد 	
القروض الشخصية 	
قروض اإلسكان 	
قروض السيارات 	
حساب اجلاري مدين 	
البطاقات االئتمانية ماستركارد 	
	 Debit Cards بطاقات اخلصم الفوري
	  Platinum خدمة كبار العماء
»حياتي« أول برنامج مصريف متكامل للمرأة الفلسطينية  	

دائرة خدمات الشركات 	
اخلدمات التمويلية التجارية والصناعية والعقارية 	
متويل األصول الثابتة 	
حسابات اجلاري مدين الثابت واملتحرك 	
خطابات الضمان 	
االعتمادات املستندية 	
الكفاالت البنكية 	
بوالص التحصيل 	
االستشارات املالية 	

دائرة متويل املشاريع الصغيرة واملتناهية الصغر: 	
التمويل بضمان الذهب 	
متويل مشاريع إنتاجية 	

متويل املشاريع املنزلية والنسوية 	
متويل احتياجات املوسم 	
متويل املجموعات 	
متويل احلاسوب الشخصي  	
متويل سيارات العمومي 	
متويل مشاريع ذوي االحتياجات اخلاصة 	
متويل املشاريع الشبابية 	
متويل مشاريع متكن املرأة  	

خدمات اخلزينة واالستثمار 	
االستثمار بالسندات احمللية والعاملية 	
خدمة العقود اآلجلة وعقود اخليار ألغراض التحوط 	
خدمة سوق السلع واملعادن الثمينة 	
خدمة الصناديق االستثمارية 	
خدمة احلفظ األمن 	

سوق تبادل العمالت 	
العمليـات اآلنيـة )Spot Rate(: هـي خدمـة بيـع وشـراء العمـات  	

األجنبيـة بحيـث تكـون تغطيـة الصفقـة فوريـة.
وشـراء  	 بيـع  خدمـة  وهـي   :)Forward Rate( اآلجلـة  العمليـات 

العمـات األجنبيـة بحيـث تكـون تغطيـة الصفقـة مسـتقبلياً ويف 
تاريـخ محـدد متفـق عليـه 

بعملـة  	 عملـة  مقايضـة  وهـي   :)Swap Rate( املقايضـة  عمليـات 
ولفتـرة محـددة متفـق عليهـا أخـرى 

الوطني أون الين
لعمائنـا  مختلفـة  مصرفيـة  جتربـة  وتقـدمي  راحتكـم  علـى  منـا  حرصـاً 
بآخـر مـا توصلـت إليـه التكنولوجيـا الرقميـة وبأعلـى معاييـر األمـان، نقدم 
بخصائـص  أونايـن«  »الوطنـي  اإلنترنـت  عبـر  املصرفيـة  اخلدمـة  لكـم 
البنكيـة  معاماتكـم  إجنـاز  مـن  متكنكـم   ومتطـورة،  جديـدة  ومميـزات 
والتحكم بحسـاباتكم براحـة ويسـر يف أي وقـت وأينمـا كنتـم دون احلاجـة 

إلـى زيـارة الفـروع.

الوطني موبايل
من خال تطبيق الوطني موبايل تسـتطيع اآلن إجناز معاماتك املصرفية 
بفاعليـة أكبـر أينمـا كنـت ويف أي وقـت عبـر هاتفـك النقـال، ودون احلاجـة 
إلـى زيـارة الفـرع. تتمتـع اخلدمـة بأعلـى معاييـر األمـان واجلـودة ومميزات 

عاليـة التطـور واحلداثـة. والتطبيـق متوفـر من خال
.App Storeو Google Play
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مــن خــال مركــز اخلدمــات الرقميــة، بإمــكان عمائنــا التواصــل مباشــرة مــع موظفــي أو موظفــات البنــك ، ودون احلاجــة لزيــارة فــروع البنــك يف كل مــرة. 
حيــث يتميــز مركــز خدمــة اجلمهــور الرقمــي بتوفيــر العديــد مــن املوظفــن واملوظفــات املتفرغــن فقــط لإلجابــة عــن أســئلتكم واستفســاراتكم وتقــدمي 
العديــد مــن اخلدمــات املصرفيــة لكــم، ودون االعتمــاد علــى "روبوتــات" الدردشــة التقليديــة، عــن طريــق منصــات التواصــل االجتماعــي مثــل فيســبوك 

مســنجر وواتــس آب أو البريــد اإللكترونــي أو املوقــع اإللكترونــي للبنــك.

استخدام الصراف 
اآللي دون بطاقة

مــن خــال خدمــة Cardless أو اســتخدام الصــراف اآللــي بــدون بطاقــة، التــي 
تعــد األولــى مــن نوعهــا يف فلســطن، والتــي متكــن عمائنــا مــن االســتفادة مــن 

خدمــات الصرافــات اآلليــة بــدون احلاجــة حلمــل بطاقــة الصــراف اآللــي. 
حتــل هــذه اخلدمــة بشــكل أساســي مشــكلة نســيان العمــاء للبطاقــة، أو حاجتهــم 
الســتخدام الصــراف اآللــي بشــكل طــارئ، حيــث ميكــن لعمــاء البنــك مــن خــال 
هــذه اخلدمــة إجنــاز العمليــات البنكيــة البســيطة مــن خــال الصرافــات اآلليــة 
مثــل االســتعام عــن الرصيــد، وســحب نقــدي، وإيــداع نقــدي يف الصرافــات اآللية 
ــن حســابات  ــل ب ــر والتحوي ــب كشــف حســاب مصغ ــداع، وطل ــي تســتقبل اإلي الت

العميــل، بــدون احلاجــة حلمــل البطاقــة.

digitalsupport@tnb.ps عناوين اإلتصال باملركز:

مركز الخدمات الرقمية

ا�ولى من نوعها في فلسطين

          Cardlessخدمة
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حملة حسابات 
التوفير

برنامج المكافآت تهــدف احلملــة لتشــجيع األفــراد علــى التوفيــر مــن خــال تقــدمي جائــزة شــهرية، 
كمــا وتهــدف إلــى تعزيــز ثقافــة االدخــار عبــر تذكيــر اجلمهــور املســتهدف أن 

األهــم هــو توفيــر مبلــغ اليــوم لاســتفادة منــه غــداً.

يقــدم البنــك الوطنــي التطبيــق االبتــكاري TNB Rewards ملكافــأة عمائــه مــن مســتخدمي بطاقــات البنــك الوطنــي االئتمانيــة الفضيــة والذهبيــة وباتينيــوم، 
والــذي يتيــح ملســتخدمي البطاقــات جتميــع نقــاط مكافــأة عنــد كل اســتخدام للبطاقــات االئتمانيــة -  ســواء حــركات املشــتريات عبــر أجهــزة نقــاط البيــع أو 
أي مــن حــركات التســوق عبــر اإلنترنــت، باإلضافــة إلــى التمتــع باســتبدال النقــاط عبــر مختلــف القنــوات اإللكترونيــة يف أي وقــت ومــن أي مــكان حــول العالــم.

ُ ِ

هدية فورية عند فتح الحساب
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بطاقة
Visa Signature
من البنك الوطني

خـدمة بـالتيـنـيـوم
 

متاشــياً مــع سياســة البنــك الوطنــي والتــي تســتهدف تقــدمي خدمــات 
متميــزة وجديــدة للعمــاء ولارتقــاء بجــودة اخلدمــات واحللــول املصرفيــة 
ألعلــى املســتويات، عمــل البنــك علــى إنشــاء دائــرة »الباتينيــوم« ليحظــى 
عمائــه النخبــة املميزيــن بأقصــى درجــات االهتمــام والتقديــر عــن طريــق 
متطلباتهــم  تلبــي  التــي  االســتثنائية  اخلدمــات  مــن  مجموعــة  تقــدمي 

ــة وســريعة. ــة بصــورة مهني الشــخصية واملالي

بطاقة ماستر كارد "بالتينيوم" 
بطاقــة ماســتركارد »باتينيــوم« ُمبتكــرة خصيصــاً لتواكــب أســلوب حياتــك 
ولتمنحــك الرفاهيــة، حيــث متكنــك مــن الوصــول إلــى أرقــى وأفضــل 
اخلدمــات املتميــزة بســهولة ويســر يف أي مــكان يف العالــم، ومتنــح حلاملهــا 
حزمــة مــن املزايــا واخليــارات االســتثنائية للســفر والتســوق ويتمتــع حاملهــا 
بالقــدرة علــى الدخــول إلــى صــاالت رجــال األعمــال يف عــدة مطــارات يف 

الشــرق األوســط.

بطاقات ماستركارد الوطني   

ماســتركارد الوطنــي التــي تعــد إحــدى قنــوات البنــك اآلليــة التــي تعمــل علــى مــدار 24 ســاعة، مــن أي مــكان بالعالــم والتــي متكنــك مــن احلصــول 
علــى خدمــات مصرفيــة متعــددة مــن خــال اســتعمالها للســحب النقــدي علــى أجهــزة الصــراف اآللــي أو تســديد أثمــان مشــترياتك وخدماتــك 

محليــاً وعامليــاً مــن خــال مواقــع مبيعــات اإلنترنــت وأجهــزة نقــاط البيــع.

700

البطـــاقـات )الـفضـيـة، الذهـبـيـة(   

   )Debit Card( بطاقة الدفع المباشر

صراف آلي تابع ملختلف البنوك العاملة يف 

فلسطن للسحب بدون عموالت

استخدم أكثر من

بطاقــة Visa Signature مــن البنــك الوطنــي متنحكــم 
العديــد مــن املنافــع واملزايــا التــي تالئــم أســلوب حياتكــم 
حــول  وجهتكــم  كانــت  أينمــا  ســفركم  جتربــة  وتغنــي 

ــم! العال

ــا  تعــد بطاقــة Visa Signature الرفيــق األمثــل لســفركم مــن خــال مزاي
ــم كعمــاء  ــى تقدميك ــة إل ــة، باإلضاف ــي البطاق ــة حلامل ــآت حصري ومكاف
ذوي امتيــاز يف األماكــن التــي يتــم اســتخدام البطاقــة فيهــا. متتعــوا مبنافــع 
تشــمل تأمــن ســفر لرحــات متعــددة، باإلضافــة حلمايــة مشــترياتكم، 

وخدمــات إحالــة طبيــة وقانونيــة يف حــاالت الطــوارئ، وخدمــات عامليــة 
ملســاعدة العمــاء. كمــا وتوفــر خدمــة عمــاء 7/24 لضمــان راحــة بالكــم 

أثنــاء ســفركم واســتخدامكم للبطاقــة.
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برنامج حياتي

برنامج  بإعادة إطاق   2017 الوطني خال عام  البنك  قام   
"حياتي" وحتويله إلى برنامج مصريف متكامل مخصص لتلبية 
بذلك  ليكون  الفلسطينية  للمرأة  الشاملة  املالية  االحتياجات 
األول من نوعه يف السوق املصريف الفلسطيني. بحيث يقدم 
احلسابات  تشمل  والتي  البنكية  اخلدمات  كافة  البرنامج 
البطاقات  إلى  باإلضافة  القروض  أنواع  وكافة  بأنواعها 
هذه  على  مختلفة  بتسهيات  الفوري،  واخلصم  االئتمانية 
متييز  إلى  باإلضافة  تفضيلية  فوائد  وأسعار  اخلدمات 
بتصاميم خاصة حتمل  وبطاقات  شيكات  بدفاتر  املشتركات 

لون وشعار البرنامج. 

لتمكن  األفضل  البنك 
املرأة يف الشرق األوسط

إرسال واستقبال األموال
بـأمــان وسـرعة
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النتائــج املاليــة املميــزة للبنــك الوطنــي والتــي جــاءت نتيجــة 
لتطبيــق خطتــه اإلســتراتيجية الطموحــة مكّنــت البنــك 
مــن تغييــر ترتيبــه التنافســي واحتــال مراكــز متقدمــة 
بــن البنــوك الفلســطينية إذ حقــق البنــك الوطنــي تقدمــا 
ملحوظــا يف زيــادة حصتــه الســوقية علــى صعيــد الودائــع 
مــن  الوطنــي  البنــك  حصــة  بلغــت  حيــث  والتســهيات 
إجمالــي ودائــع العمــاء يف البنــوك الفلســطينية مــا نســبته 

26.3% يف نهايــة العــام 2019.

يعمــل البنــك الوطني حاليــاً مــن خــال ســبعة وعشــرين 
روابــي،  اهلل،  رام  مــن  كل  يف  منتشــرا  ومكتبــاً  فرعــاً 
نابلــس، اخلليــل، جنــن، عرابــة، دورا، بيــت حلــم، ديــر 
جريــر، عقربــا، حزمــا، الــرام، القــدس، ســنجل وطولكــرم 
والعيزريــة ويخطــط الفتتــاح فرعــن جديديــن يف العــام 

2020

الوضع 
التنافسي

مؤشرات النمو مقارنة مع القطاع املصريف: 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

البنك الوطني
القطاع املصريف

%
2.
1

%
12
.9

%
9.
8

%
8.
1

%
7.
6

%
11
.0

%
7.
3

%
2.
5 %

9.
5

%
62
.5

%
66
.2

%
40
.3

%
23
.4

%
44
.0

%
21
.8

%
23
.3

%
14
.9

%
11
2.
3

منو الودائع البنكية

%
77
.2

%
87
.4

%
59
.9

%
30
.8

%
34
.6

%
29
.2

%
18
.0

%
19
.0

%
9.
3

%
6.
7

%
18
.3%
23
.0

%
25
.9

%
10
3.
0

%
5.
1

%
16
.8

%
7.
5

%
7.
1

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

البنك الوطني
القطاع املصريف

منو يف إجمالي التسهيالت

أكبر خمسة عشر مساهمًا 
كما بتاريخ 2019-12-31 

النسبة %عدد األسهماالسم
ENTERPRISE INVESTMENT COMPANY14,459,837%18.5

16.7%13,055,450شركة االتصاالت الفلسطينية

10.0%7,800,000بنك االحتاد/األردن

9.9%7,726,930سمير هال محمد زريق

9.9%7,726,273منال عادل رفعت زريق

5.0%3,897,479شركة بيرزيت لألدوية

3.4%2,686,414شركة اوركيد االستثمارية

3.2%2,496,000عمر منيب رشيد املصري

3.0%2,341,157ش مجموعة الرواد العربية للتنمية واالستثمار

SIRAJ PALESTINE FUND I ،LTD1,707,680%2.2

SIRAJ PALESTINE FUND I HOLDING1,647,566%2.1

1.5%1,179,691شركة مسار العاملية لاستثمار م.خ

1.0%780,000شركة السنابل للتجارة واالستثمار

0.6%496,073شركة سراج إلدارة صناديق االستثمار

0.5%416,000صندوق ادخار موظفي ومستخدمي بنك االحتاد

87.7%68,416,550.00املجموع

تعريف العضو املستقل:
ــة تأثيــرات خارجيــة حتــد  هــو عضــو مجلــس اإلدارة الــذي ال يخضــع ألي

ــح البنــك  ــى اتخــاذ القــرارات املوضوعيــة لصال ــه عل مــن قدرت

تعريف العضو املمثل عن صغار املساهمني:
هــو عضــو مجلــس إدارة ميثــل صغــار املســاهمن يف البنــك بحيــث ال تزيــد 
مســاهمته أو مســاهمة أقربائــه حتــى الدرجــة الثانيــة عــن )2 باأللــف( مــن 

أســهم البنــك.

مت خــال عــام 2019 تقييــم مجلــس إدارة البنــك مــن خــال مراجعــة أعمال 
كل عضــو مــن أعضــاء املجلــس ونســبة حضــور االجتماعات ســواًء للمجلس 
أو اللجــان املنبثقــة عنــه، كمــا قــام املجلــس مبســاعدة جلنــة املكافئــات 
بعــن  آخــذاً  عنــه  املنبثقــة  واللجــان  املجلــس  تشــكيل  بإعــادة  احلوافــز 
ــوغ التشــكيل النهائــي  ــرة والنظــرة املســتقبلية لبل ــار املهــارات واخلب االعتب

للجــان املجلــس مبــا يتوافــق مــع معاييــر حوكمــة الشــركات واملصــارف.

امتثــااًل للممارســات الفضلــى يف حوكمــة الشــركات وإلــى تعليمــات ســلطة النقــد الفلســطينية رقــم 10 للعــام 2017 وتطبيقــًا ملدونــة حوكمــة الشــركات 
الصــادرة هيئــة ســوق رأس املــال الفلســطينية مت خــالل عــام 2017 إعــادة تشــكيل املجلــس ليضــم عضويــن مســتقلني وممثــل عــن صغــار املســاهمني. 
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أعضاء مجلس اإلدارة
كما بتاريخ 2019-12-31
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السيد طالل ناصر الدين 
رئيس مجلس اإلدارة

عمر منيب املصري
نائب رئيس مجلس اإلدارة

يشـغل السـيد طـال ناصـر الديـن منصـب رئيـس مجلـس إدارة البنـك الوطنـي ويعتبـر 
مـن أحـد مؤسسـيه منـذ العـام 2005 عندمـا كان يعـرف ببنـك الرفـاه لتمويـل املشـاريع 
الصغيـرة، ويشـغل باإلضافـة إلـى ذلـك منصـب رئيـس مجلـس اإلدارة واملديـر التنفيـذي 

العـام لشـركة بيرزيـت لألدويـة. 
يشـغل ناصـر الديـن كذلـك عـدة مناصـب حيويـة، حيـث انـه رئيـس مجلـس إدارة شـركة 
أبـراج لاسـتثمارات العقاريـة، وشـركة بتروبـال للزيـوت املعدنيـة، ولوتـس لاسـتثمارات 
املاليـة، ورئيـس املجلـس االستشـاري ملؤسسـة قـرى األطفـال يف فلسـطن. إضافـة إلـى 
الفلسـطينية منـذ  : مجموعـة االتصـاالت  إدارة يف كل مـن  ذلـك فهـو عضـو مجلـس 
العـام 2004، والشـركة الفلسـطينية للكهربـاء، إضافـة إلـى كونـه عضـو مجلـس أمنـاء يف 

مستشـفى مـار يوسـف بالقـدس.
ومـن اجلديـر ذكـره أن ناصـر الديـن كان عضـواً يف مجلـس إدارة صنـدوق االسـتثمار 
الفلسطيني بن األعوام 2002-2006 ، وكان يشغل منصب رئيس جلنة فض النزاعات، 
وعضـو جلنتـي االسـتثمار والترشـيحات، ويف نفـس الفتـرة كان كذلـك عضواً يف مجلس 
إدارة سـلطة النقـد الفلسـطينية. أسـس ناصـر الديـن احتـاد الصناعـات الفلسـطينية 
وترأسـه حتـى العـام 2003، وسـاهم يف تأسـيس مركـز التجـارة الفلسـطيني )بـال تريـد( 
يف العـام 1997، كمـا وسـاهم يف تأسـيس جمعية رجـال األعمـال الفلسـطينية يف العـام 
1998. يحمـل ناصـر الديـن شـهادة ماجسـتير يف الكيميـاء مـن اجلامعـة األمريكيـة يف 

بيـروت عـام 1974. 

عمـر منيـب املصـري رجـل أعمـال معـروف علـى مسـتوى العالـم العربـي وميتلـك خبـرة 
 Edgo 27 عامــاً يف القطـاع النفطـي واملصـريف. يشـغل منصـب املديـر التنفيـذي لشـركة
منـذ العـام 2006، وهـي شـركة إقليميـة رائـدة يف مجـال النفـط والغـاز والطاقـة والبنيـة 
التحتيـة وامليـاه. أسـس املصـري عـام 1996 مجموعـة أطلـس االسـتثمارية التـي تعنـى 
باالسـتثمار املصـريف واالستشـارات املاليـة علـى مسـتوى إقليمـي وتولـى إدارتهـا. يف 
العـام 2004 اسـتحوذ البنـك العربـي علـى املجموعـة وضمها لتصبح الذراع االسـتثماري 
لـه التـي تعـرف اليـوم بــ )AB Invest(، وعلـى اثـر ذلـك مت تعيـن املصـري كأول رئيـس 
لاسـتثمارات املصرفيـة العامليـة لـدى البنـك العربـي. قـام املصـري أيضــاً بتمثيل البنك 
العربـي بعـدة شـركات شـقيقة ومملوكـة مـن قبلـه، ومـن ضمنهـا البنـك العربـي الوطنـي 
يف السـعودية. يعتبر املصري أول احلاصلن على رخصة مستشـار مالي ووسـيط مالي 
ومدير استثمار من قبل هيئة األوراق املالية يف األردن. مت دعوة املصري يف عام 2004 
ليسـاهم يف تأسـيس  Dubai International Financial Exchange من خال عضوية 

.DIFX Practitioner Commission يف

يف عـام 2002 قـام عمـر بتأسـيس جمعيـة CFA بـاألردن كمـا تولى رئاسـتها وهي جمعية 
تضـم اخلبـراء باالسـتثمارات احملليـة  واالستشـارات املصرفيـة. يف أوائـل التسـعينيات، 
 Foreign& Colonial Emerging لـدى  املاليـة  لاسـتثمارات  مديـراً  املصـري  عمـل 
للشـرق  اسـتثماري  صنـدوق  أول  وأدار  أسـس  حيـث  املتحـدة،  اململكـة  يف   Markets

األوسـط يف العالـم والـذي مت إدراجـه يف بورصـة نيويـورك.

يحمـل املصـري شـهادة البكالوريـوس يف العلـوم املصرفيـة مـن جامعـة جـورج واشـنطن 
يف الواليـات املتحـدة األمريكيـة، وتابـع مسـيرته األكادمييـة بإكمـال دورة تدريبيـة مكثفة 
 Philadelphia   National  Bank/Wharton ملدة سـنتن يف التسـهيات االئتمانية يف
إدارة  علـى  عمـل  إثـره  وعلـى  األمريكيـة،  املتحـدة  الواليـات  يف   Business School
محفظـة التسـهيات لــ  Philadelphia National Bank يف اليابـان و تايانـد. انضـم 
املصري إلى Young Presidents’ Organization  يف العام 2001، ومت اختياره  يف عام 

2009 كأفضـل قيـادي شـاب مـن قبـل منتـدى االقتصـاد العاملـي.
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السـيدة دينـا منيـب املصـري هـي عضـو مجلـس إدارة للعديـد من شـركات القطاع اخلاص 
والعـام املعروفـة يف فلسـطن. ومعروفـة علـى الصعيـد احمللـي بنشـاطها يف دعـم املجـاالت 
اخليريـة واملبـادرات التـي تعـزز التنميـة الثقافيـة ومتكن الفلسـطينين من خال مؤسسـة 

منيـب رشـيد املصـري للتنمية.
عملت املصري يف التسـعينات يف بنك Manufacturers Hanover يف مدينة نيويورك يف 
الواليـات املتحـدة األمريكيـة ملـدة 3 سـنوات، ثـم انتقلـت إلى بريطانيـا إلدارة مكتب العائلة 
هنـاك. يف العـام 1995 انتقلـت املصـري إلـى فلسـطن حيـث شـاركت عائلتهـا يف إنشـاء 
العديـد مـن الشـركات يف مختلـف القطاعـات والتـي شـملت شـركات السـلع االسـتهاكية، 

واملشـروبات، والبناء باإلضافة إلى شـركات جتارة السـيارات. 
حتمـل املصـري شـهادة املاجسـتير يف الدراسـات البيئيـة باإلضافـة إلـى شـهادة ماجسـتير 
يف العلـوم املاليـة واملصرفيـة مـن جامعـة جـورج واشـنطن يف الواليـات املتحـدة األمريكية. 

دينا منيب املصري
عضواً

هي سـيدة أعمال لديها خبرة كبيرة يف مجال األعمال التنفيذية، فهي ماهرة يف أسـاليب 
التواصـل، وقـد أثبتـت قدراتهـا يف مجـال بناء فريق العمل وتنمية قدرات املوظفن. تشـغل 
املناصـب يف عـدة شـركات فلسـطينية خاصـة يف مجـاالت مختلفـة  العديـد مـن  حاليـاً 
فهـي رئيـس مجلـس إدارة شـركة املسـتقبل للتطويـر التربوي )مدرسـة املسـتقبل(، ورئيسـه 
مجلس إدارة شـركة زووم للدعاية واإلعان، وعضو مجلس إدارة شـركة سـهم لاسـتثمار 
واألوراق املاليـة. باإلضافـة إلـى عضويتهـا يف شـركات مسـاهمة عامـة مدرجـة يف سـوق 
لاسـتثمار  الفلسـطينية  الشـركة  إدارة  مجلـس  عضـو  فهـي  املاليـة،  لـألوراق  فلسـطن 
رياديـاً  دوراً  لعبـت  وقـد   .)TNB( الوطنـي البنـك  إدارة  واإلمنـاء )PID(، وعضـو مجلـس 
23 عامـاً يف تأسـيس ودعـم املشـاريع االسـتثمارية  كشـريك ومديـر تنفيـذي ألكثـر مـن 
لاسـتثمار  بيتـي  وشـركة  وشـركات صنـدوق سـراج،  العامليـة،  ملجموعـة شـركات مسـار 
العقـاري ) الشـركة املطـورة ملدينـة روابـي( وأسسـت أكادميية روابـي اإلجنليزية عام 2016 
وشـغلت منصـب عضـو مجلـس بلـدي ملدينـة روابـي لدورتـن متتاليتـن، كذلـك عملـت على 
تأمـن اإلشـراف املالـي واإلداري ملبـادرات جديـدة لألعمال يف مجـال الصحافة واإلعام، 

وتكنولوجيـا املعلومـات، واخلدمـات املاليـة، والعقـارات ووسـائل اإلعـام.
شـاركت يف تأسـيس منتدى سـيدات األعمال الفلسـطينيات، الذي أنشـأ عام 2006 وتولت 
باالنتخـاب منصـب أول رئيسـة للمنتـدى وال تـزال عضـو مجلـس إدارة لغايـة اليوم، وكذلك 
عضو مجلس إدارة مؤسسـة شـركاء يف التنمية املسـتدامة. وعضو مجلس إدارة مؤسسـة 
القـادة الشـابة يف فلسـطن )YPO(. وعضـو جلنـة استشـارية يف YMCA رام اهلل. وقـد مت 
تعينهـا مـن قبـل رئيـس الـوزراء الدكتـور رامـي احلمـد اهلل عـام 2017 عضـو يف مجلـس 

إدارة صنـدوق إقـراض الطلبـة يف مؤسسـة التعليـم العالـي الفلسـطيني.
عـاوة علـى ذلـك، فهـي زميلـه يف مبـادرة قيـادة الشـرق األوسـط املنبثقـة من شـبكة آسـن 
للقيـادة العامليـة )Aspen Global Leadership Network(، وقـد نالـت جائـزة التمكـن 
االقتصـادي العامليـة لعـام 2013 مـن مؤسسـة األصـوات احليويـة األمريكيـة املرموقـة. كما 

شـاركت يف العديـد مـن املؤمتـرات احملليـة والعامليـة.

سالمة خليل
عضواً

منال زريق
عضواً

يف  واســـعة  اســـتثمارات  لـــه  فلســـطيني  ومســـتثمر  بـــارز،  أعمـــال  رجـــل 
يف  فريـــدة  مهـــارات  لديـــه  واخلـــارج.  فلســـطن  يف  عديـــدة  قطاعـــات 
األصـــول. إدارة  يف  بارعـــه  وخبـــره  حتليلـــي  بتفكيـــر  وميتـــاز   التفـــاوض 
يشـــغل حاليـــا منصـــب رئيس مجلس إدارة شـــركة فلســـطن لاســـتثمار واإلمناء، شـــركة 
مســـاهمة عامة مدرجة يف بورصة فلســـطن ورئيس مجلس إدارة شـــركة سهم لاستثمار 
واألوراق املاليـــة، شـــركة وســـاطة وخدمـــات اســـتثمارية فلســـطينية رائدة، كذلك يشـــغل 
منصـــب عضـــو مجلـــس إدارة البنـــك الوطنـــي )TNB( البنك األســـرع منـــوا ليجّند بذلك 
تفانيه يف رفع معايير اخلدمات املالية يف فلســـطن. وأشـــرف على اســـتثمارات مجموعة 
كبيرة من الشـــركات اخلاصـــة يف القطاع املالي وبخبرته االســـتثمارية التي جتمع بن قوة 
 املعرفـــة وبراعـــة املهـــارات قاد العديد من الشـــركات للتفـــوق يف أدائها مقارنـــة بأقرانها.
وشـــغل الســـيد زريـــق منصـــب رئيـــس مجلـــس إدارة احتـــاد جمعيـــات رجـــال األعمـــال 
الفلســـطينين، ونائـــب رئيـــس احتاد رجـــال األعمـــال العرب، ويولـــي اهتماماً واســـعاً يف 
قضايا التنمية املســـتدامة للقطاع اخلاص الفلســـطيني من خال تعزيز عناصر النشـــاط 
االقتصادي ورســـم السياســـات االقتصادية على املستوى الوطني، فشـــغل عضوية الفريق 
الوطنـــي للتنميـــة االقتصاديـــة يف فلســـطن، وعضويـــة مجلـــس إدارة صنـــدوق الضمـــان 
االجتماعـــي ورئيـــس جلنة االســـتثمار فيه، وعضويـــة الفريق الوطني النضمام فلســـطن 

العاملية. التجـــارة  ملنظمة 

السـيد سـامة خليـل هـو رئيـس اإلدارة املاليـة يف مجموعـة االتصـاالت الفلسـطينية، وقـد 
الشـؤون  إدارة  مهمـة  ليتولـى  فيهـا  تعيينـه  بعـد  عـام 2013،  املجموعـة  أسـرة  إلـى  انضـم 
املاليـة واإلداريـة يف املجموعـة. ويشـتمل الـدور الـذي يقـوم بـه السـيد خليـل علـى تطويـر 
اإلدارة املاليـة واإلداريـة واملـوارد البشـرية واإلشـراف عليهـا، إلـى جانـب التخطيـط ووضـع 

االسـتراتيجيات املاليـة يف املجموعـة.
متتـد خبـرة السـيد خليـل العمليـة ألكثـر مـن 17 سـنة يف مجـال التدقيـق واحملاسـبة وإدارة 
الشـؤون املاليـة حيـث شـغل السـيد خليـل يف السـابق مناصـب عـدة وأبرزهـا تعيينـه نائـب 
الرئيـس للشـؤون املاليـة يف مجموعـة بلـوم القابضـة يف أبـو ظبـي يف دولـة اإلمـارات العربية 
عمـل  خطـط  ووضـع  للمجموعـة،  املاليـة  االسـتراتيجيات  دوره حتديـد  تضمـن  املتحـدة، 
طويلـة األجـل وقصيـرة األجـل، ووضـع امليزانية، وإدارة احلسـابات، واخلزانة، وإدارة متويل 

عمليـات املجموعـة ومشـروعاتها، وتطويـر أنظمـة املراقبـة املاليـة.
وكمـا قـد عمـل قبـل ذلـك مديـراً للتدقيـق يف شـركة أرنسـت ويونـغ للتدقيق على احلسـابات 

يف مدينـة رام اهلل.
حيـث أدار عمليـات تدقيـق املؤسسـات الرائـدة مبـا يف ذلـك املفوضيـة األوروبيـة والبنـك 
الدولي والوكالة األمريكية للتنمية الدولية والعديد من البنوك والشركات احمللية األخرى.
متعلقـة  الفلسـطينية  املاليـة  وزارة  لصالـح  دوليـة  بـإدارة مشـاريع  السـيد خليـل  قـام  كمـا 
بالتدقيـق والرقابـة الداخليـة واملوازنـة وإدارة املخاطـر وبنـاء القدرات املؤسسـية؛ باإلضافة 

إلـى عمـل دورات تدريبيـة نظريـة وعمليـة علـى التدقيـق والرقابـة الداخليـة.
يحمـل السـيد خليـل علـى شـهادة بكالوريـوس يف احملاسـبة مـن جامعـة بيرزيت يف فلسـطن 
منـذ عـام 2000 إلـى جانـب ذلـك، يحمـل العديـد مـن الشـهادات الدوليـة املتخصصـة يف 
املجـاالت املاليـة واحملاسـبية وتضـم شـهادة محاسـب عـام معتمـد )CPA( وشـهادة مدقـق 
رئيسـي  مالـي  ومراقـب   )CPFS(معتمـد مشـروع  متويـل  وأخصائـي   )CIA( معتمـد  داخلـي 

.)MFC(
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السـيد معـن ملحـم هـو املديـر العـام لشـركة االتصـاالت الفلسـطينية »Paltel«؛ رائـدة 
قطـاع االتصـاالت وتكنولوجيـا املعلومـات يف فلسـطن واملـزود الرئيسـي خلدمـات النـت 
فائقـة السـرعة والهاتـف الثابـت وتراسـل املعطيـات وخدمـات مراكز البيانـات وغيرها من 

اخلدمـات املضافـة، والتـي تأسسـت عـام 1997 كشـركة مسـاهمة عامـةـ
شـغل السـيد ملحـم منصـب املديـر العـام لشـركة االتصاالت الفلسـطينية يف شـهر تشـرين 
األول للعام 2014، وذلك للمسـاهمة يف حتسـن وتطوير أداء الشـركة يف مختلف مجاالت 
عملهـا ومنـذ توليـه إدارة الشـركة  حـرص ملحـم على حتقيق هـذا الهدف من خال تعزيز 
جتربـة املشـتركن وإطـاق عـدد مـن املبـادرات املميزة باإلضافة إلى إطاق سـرعات خط 

نـت فائقـة تقـدم ألول مرة للمنزل الفلسـطيني.
وعمـل ملحـم خـال األعـوام املاضيـة علـى زيادة  االسـتثمار بالشـبكة وتوسـيعها من خال 
لتزويـد املشـتركن بخدمـات اتصـاالت بجـودة عاليـة،  التقنيـات تطـوراً  أكثـر  اسـتخدام 
باإلضافـة إلـى توسـيع شـبكة األليـاف الضوئيـة املنزليـة يف عدد من املـدن، ويف عام 2017 
قـام بخطـوة اسـتثمارية تعـد األولـى مـن نوعهـا يف فلسـطن وهـي البـدء بإنشـاء مراكـز 
بيانـات يف كل مـن مدينتـي  نابلـس والبيـرة ؛ والتـي مت جتهيزهـا وفـق أعلـى معاييـر مراكز 
البيانـات العامليـة لتقـدمي خدمـات نوعيـة لقطـاع األعمـال الفلسـطيني وبعـد تأجيـر جميع 
الوحـدات املوجـودة يف مركـز بيانـات نابلـس عمـل ملحـم علـى افتتـاح مركز بيانـات البيرة، 
وجنـح ملحـم بإحـداث ثـورة تكنولوجيـة يف عالـم التطبيقات من خال إطاق مجموعة من 
التطبيقات املميزة التي تسـّهل حياة املشـتركن وطريقة تواصلهم واسـتخدامهم لإلنترنت 
كان أهمهـا تطبيـق PaltelNetGuard كمـا عمـل علـى إنشـاء قسـم متخصـص وألول مـرة 

. data mining يف موضـوع البيانـات الضخمـة وحتليليهـا

يشـغل السـيد كمال أبو خديجة منصب مدير عام شـركة راسـل اكسـبريس وهو شـريك رئيسـي فيها، ويزخر 
تاريخـه العملـي بترأسـه لعديـد مـن املناصـب يف شـركات فلسـطينية رائـدة، إذ عمـل أبـو خديجـة كنائب رئيس 

تنفيـذي وكمديـر مالـي ملجموعة االتصاالت الفلسـطينية.
كمـا وشـغل أبـو خديجـة منصـب املديـر املالـي لـكل مـن شـركة التوريـدات الطبيـة وشـركة يونيبـال وشـركة 
املشـروبات الوطنية-كـوكا كـوال. وخـال عملـه مـع هـذه الشـركات، قـاد أبو خديجـة العديد مـن عمليات إعادة 

الهيكلـة والشـراء والبيـع واالندمـاج الهامـة التـي حدثـت فتـرة عملـه.
وبوابـة  بريكـو،  مثـل  الفلسـطينية  الشـركات  مـن  عديـد  يف  إدارة  مجلـس  كعضـو  خديجـة  أبـو  خـدم 
األهليـة. املؤسسـات  بعـض  إدارة  مجالـس  يف  عضويتـه  إلـى  باإلضافـة  وغيرهـا.  وفيتيـل   أريحـا، 
يحمل أبو خديجة شهادة املاجستير يف إدارة األعمال من جامعة كيلوغ األمريكية التابعة جلامعة نورثوستيرن 

بوالية شيكاغو يف الواليات املتحدة األمريكية.

معن ملحم
عضواً

كمال أبو خديجة
عضوا ممثًا عن صغار املساهمن 

الدكتورة غريس اخلوري
عضوا مستقًا

عزيز عبد اجلواد
عضوا مستقًا

عـام  منـذ  االحتـاد«  »بنـك  إدارة  رئيـس مجلـس  السـيد عصـام سـلفيتي منصـب  يشـغل 
1997، وقـد اسـتطاع أن يقـّدم خاصـة خبراتـه املمتـدة علـى مـدار 48 عامـاً يف القطاعن 
االقتصـادي واملصـريف للمسـاهمة يف إثـراء اسـتراتيجية البنـك وخططـه للنمـو والتطـّور، 

علمـاً أنـه كان قـد شـغل منصـب مديـر عـام البنـك مـا بـن عامـي 1989 و2008.
يف عـام 2006، قـام بتأسـيس شـركة فرعيـة تابعـة ومملوكـة كاملـة لبنـك االحتـاد باسـم 
»االحتـاد للوسـاطة«. إلـى جانـب ذلـك يتوّلـى السـيد سـلفيتي حاليـاً رئاسـة مجلـس إدارة 
شـركة الفنـادق والسـياحة األردنيـة، وهـو عضـو يف مجلـس إدارة كل مـن مؤسسـة امللـك 
احلسـن، وشـركة زارا لاسـتثمارات، ومؤسسـة التعليـم ألجـل التوظيـف األردنيـة حيـث 
يشـارك أيضـا يف عضويـة مجلـس األمنـاء للمؤسسـة، ولـم يغفـل سـلفيتي عـن اهتمامـه 
باجلانـب التعليمـي فهـو عضـو يف مجالـس إدارة مدرسـة البكالوريـا ومدرسـة اليوبيـل.

وكان قـد شـغل يف السـابق مناصـب عـدة أبرزهـا عضويـة مجلسـي إدارة مجلـس التعليـم 
العالـي التابـع لـوزارة التعليـم العالـي والبحـث العلمـي، وشـركة سـلفيتي وأوالده للصرافـة 
يف عّمـان وبيـروت، وشـركة االحتـاد لتطويـر األراضـي، وشـركة مصانـع االحتـاد إلنتـاج 
التبـغ والسـجائر، وجمعيـة رجـال األعمـال األردنين، ونادي األعمال األردني السويسـري، 
واجلمعيـة األردنيـة البريطانيـة، ومعهـد البحـر األحمـر للفنـون السـينمائية، إضافـة إلـى 
منصـب نائـب مديـر عـام املؤسسـة املاليـة العربيـة، كمـا كان يشـغل منصـب نائـب رئيـس 
أمنـاء  كان عضـو يف مجالـس  وقـد  التكامليـة،  السـياحية  إدارة شـركة االحتـاد  مجلـس 

اجلامعـة األردنيـة.
ولـد السـيد سـلفيتي يف فلسـطن يف مدينـة يافـا عـام 1944. وقـد حصـل علـى درجـة 
البكالوريـوس يف االقتصـاد مـن اجلامعـة األمريكيـة يف بيـروت عام 1967. ويعتبر سـلفيتي 
شـخصية اقتصاديـة مرجعيـة يف السـوق األردنـي، ولـه العديـد مـن اإلجنـازات الداعمـة 
لاقتصـاد األردنـي بشـكل عـام وللقطـاع املصـريف بشـكل خـاص. هـذا ولـم يغفـل عـن 
دوره يف دعـم املجتمـع وضـرورة تقدميـه لرسـالة سـامية ترنـو للنهـوض بـه، فشـارك يف 
فعاليـات مختلفـة داعمـة للتعليـم والثقافـة يف اململكـة، ومـن ذلـك توّليـه لرئاسـة مجلـس 

إدارة مهرجانـات األردن الـذي أقيـم عـام 2010.

الدكتـورة غريـس اخلـوري أسـتاذ مشـارك يف اإلدارة شـغلت عـدة مناصـب إداريـة يف جامعـة بيرزيـت منهـا 
األعمـال  إدارة  يف  املاجسـتير  برنامـج  2015-2018 ومديـر  مـن  واالقتصـاد  األعمـال  كليـة  عميـد  منصـب 
ورئيسـة دائـرة إدارة األعمـال وبرنامـج العلـوم املاليـة واملصرفيـة. لديهـا أكثـر مـن ثاثـن عامـا مـن اخلبـرة 
كأسـتاذة جامعيـة وباحثـة ومستشـارة. عملت مديـرة للتسـويق يف شـركات عائليـة ومستشـارة ومدربـة للعديـد 
مـن املنظمـات اخلاصـة والعامـة. حاصلـة علـى ماجسـتير يف إدارة األعمـال مـن جامعـة سـوفولك، الواليـات 
املتحـدة األمريكيـة، ودكتـوراه يف إدارة املـوارد البشـرية مـن جامعـة برادفـورد، اململكـة املتحـدة. شـاركت كعضو 
يف مجلـس اجلامعـة واملجلـس األكادميـي وعـدد مـن جلـان اجلامعـة واملجتمـع. حصلـت على شـهادات يف إدارة 
املشـاريع وإدارة عاقـات العمـاء. وقـد نشـرت عـدد مـن احلـاالت الدراسـية اإلداريـة واملقـاالت والبحـوث يف 
العديـد مـن املجـات األكادمييـة وأشـرفت علـى العديد من رسـائل املاجسـتير. شـاركت أيضـاً يف حترير كتاب 
بعنـوان حالـة االرتقـاء إلـى مسـتوى التحـدي الرقمـي: دروس مـن شـركات البحـر األبيض املتوسـط   )2005(. و 
تأليـف كتـاب »اإلداري الفلسـطيني: قيـادة يف ظـل ظـروف التحـدي«، جـاور، اململكـة املتحـدة )2012(. و أيضـا 
شـاركت يف حتريـر كتـاب بعنـوان »حـاالت إداريـة يف اإلدارة والسـلوك التنظيمـي يف السـياق العربـي«، آي 
جـي آي غلوبـال الواليـات املتحـدة )2014( . د. اخلـوري تقـوم بتقييـم بحـوث يف اإلدارة للعديـد مـن املجـات 
العلميـة الدوليـة وهـي عضـو هيئـة التحريـر ملجلـة املنظمـة املتعلمـة )إميرالـد(.  د. اخلـوري حصلـت علـى 
جائـزة األسـتاذ املتميـز يف جامعـة بيرزيـت عـام 2013 وجائـزة زمالـة للبحـث العلمـي مـن مؤسسـة التعاون عام 
2015 كما قضـت جـزء مـن إجـازة تفـرغ علمـي عـام 2019/2018 وقامـت بالتدريس بجامعـة واليـة فلوريـدا 

-الواليـات املتحـدة

يشـغل السـيد عزيـز عبـد اجلـواد منصـب مستشـار مجلـس إدارة شـركة التأمـن الوطنيـة منـذ أوائـل العـام 
2012 وهـو عضـو مجلـس إدارة فيهـا، كمـا ويعمـل رئيسـا ملجلـس إدارة شـركة أبـراج الوطنية منـذ العام 2014. 
 .ICC شـغل السـيد عبد اجلواد سـابقا عضوية مجلس إدارة لكل من مصرف الصفا، وغرفة التجارة الدولية
يف العـام 2009 اسـتلم منصـب الرئيـس التنفيـذي لشـركة التأمـن الوطنيـة ملـدة عامـن، بعـد أن كان مديـراً 

عامـا للشـركة ملـدة 15 عامـا.
خبـرة عبـد اجلـواد ممتـدة منـذ العـام 1967، إذ بـدأ مشـواره املهنـي يف شـركة الكويت للتأمـن حيث تقلد عدة 
مناصـب فيهـا، كان آخرهـا نائـب مديـر عـام الشـركة. يف العـام 1994 اختيـر السـيد عبـد اجلواد ممثًا لسـوق 
فلسـطن يف مجلـس إدارة االحتـاد العـام العربـي للتأمـن واسـتمر بتمثيـل سـوق فلسـطن هنـاك حتـى العـام 
2007. شـغل عبـد اجلـواد عضويـة مجلـس اإلدارة يف العديـد مـن الشـركات واملؤسسـات ومـن ضمنهـا: هيئـة 
سـوق رأس املـال الفلسـطينية، شـركة النخبـة للخدمـات واالستشـارات الطبيـة، شـركة مستشـفى جبـل داوود، 
والصنـدوق الفلسـطيني لتعويـض مصابـي حـوادث الطـرق. كمـا تـرأس يف العـام 2008 مجلـس إدارة االحتـاد 

الفلسـطيني لشـركات التأمـن. يحمـل عبـد اجلـواد شـهادة بكالوريـوس يف احملاسـبة من جامعـة القاهرة. 

عصام سلفيتي
عضواً

نبذة عن أعضاء مجلس اإلدارة
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سياســة الشــركة لتحديــد حضور جلســات مجلــس اإلدارة 
واألعضاء

تلتـزم الشـركة بتوصيـات جلنـة املكافـآت واحلوافـز بخصـوص بـدل نفقات 
حضـور أعضـاء مجلـس اإلدارة علـى تلـك التوصيـات مـع العلـم بأنـه يتـم 

حتديـد مبلـغ بـدل نفقـات احلضـور كالتالـي:
حتـدد رسـوم ثابتـة بـدل عضويـة رئيـس مجلـس اإلدارة بقيمـة 24,000  	

دوالر ، ورسـوم ثابتـة بـدل عضويـة لـكل عضـو مـن أعضـاء مجلـس 
اإلدارة بقيمـة 14,000 دوالر، علـى أن يتـم دفـع 1,000 دوالر مقابـل 

حضـور كل جلسـة مـن جلسـات مجلـس اإلدارة.
625 دوالر للعضـو عـن كل جلسـة مـن جلسـات  	 يتـم دفـع مـا قيمتـه 

 12 أقصـى  بحـد  اإلدارة  مجلـس  عـن  املنبثقـة  اللجـان  اجتماعـات 
جلسـة، بحيـث يكـون احلـد األعلـى الـذي سـيتم دفعـه لعضـو اللجنـة 
باسـتثناء   ، دوالر   7,500 اللجنـة  اجتماعـات  جميـع  عـن  الواحـدة 
جلنـة التسـهيات بحيـث يكـون احلـد األعلـى الـذي يدفـع عـن جميـع 

دوالر.  10,000 اللجنـة  اجتماعـات 

ممارسات مجلس اإلدارة وتضارب املصالح
تتصـف  أبعـاد  علـى  الوطنـي  البنـك  لـدى  املؤسسـية  احلاكميـة  تنطـوي 
بالنزاهـة والتعامـل باسـتقامة وأمانـة وموضوعيـة فيمـا يتعلـق مبمارسـات 
وكل  املجلـس  كل عضـو يف  قيـام  مـن خـال  املصالـح  وتضـارب  املجلـس 
أو  بوجـود  املتعلقـة  املعلومـات  باإلفصـاح عـن  البنـك  مسـؤول رئيسـي يف 
إمكانيـة وجـود تضـارب بـن مصاحلـه ومصالـح البنـك، بـذل كافـة اجلهـود 
الازمـة التـي تضمـن عـدم تضـارب املصالـح الشـخصية مـع مصالح البنك 
ألعضـاء مجلـس اإلدارة واملسـؤولن الرئيسـين يف البنـك، كمـا يجـب علـى 
املاليـة  ذمتـه  عـن  اإلفصـاح  رئيسـي  مسـؤول  وكل  املجلـس  كل عضـو يف 

ومصاحلـه الشـخصية بشـكل مباشـر أو غيـر مباشـر.
كما لم يشـهد عام 2019 أي حالة امتناع عن التصويت ناجتة عن تضارب 
املصالـح، ولـم يتـم انفـاذ أي عقـود أو معامـات تشـمل تضـارب املصالـح 

مبوجـب قانـون الشـركات وقانـون املصارف.

اإلقرارات التي مت اتخاذها خالل العام 2019
يقـر مجلـس إدارة البنـك الوطنـي بأنـه ال توجـد أي أمـور جوهريـة قد تؤثر 

علـى اسـتمرارية عمـل املصـرف، كمـا ويؤكـد ويقر صحة األمـور التالية:
صحـة ودقـة واكتمـال املعلومـات والبيانـات املاليـة الـواردة يف التقريـر  	

السـنوي.
وجـود نظـام رقابـة فعـال يف املصـرف وأنظمـة ضبـط ورقابـة داخليـة  	

علـى اإلبـاغ املالـي يف البنـك ويؤكـد علـى احملافظـة علـى هـذه األنظمـة.
وجـود إطـار عمـل مسـتخدم لتقييـم فاعليـة أنظمـة الضبـط والرقابـة  	

الداخليـة يف املصـرف.
كمـا ومت اتخـاذ كافـة القـرارات خـال العـام 2019 بالتصويـت عليهـا  	

باإلجمـاع مـن قبـل مجلـس إدارة البنـك.

اجتماعات مجلس اإلدارة

مت عقد ستة اجتماعات ملجلس اإلدارة خالل العام 2019 كما يف التفاصيل الواردة أدناه:

نسبة احلضورعدد مرات احلضوراملنصباألعضاء

100%6رئيس املجلسالسيد طال ناصر الدين

100%6نائب رئيس املجلسالسيد عمر املصري

83%5عضواً السيد سمير زريق

67%4عضواً السيدة دينا املصري

83%5عضواً السيد سامة خليل

100%6عضواً السيد كمال أبو خديجة

50%3عضواً السيد معن ملحم

83%5عضواً السيدة منال زريق

33%2عضواً السيد عصام سلفيتي

100%6عضواً الدكتورة غريس خوري

100%6عضواً السيد عزيز عبد اجلواد
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اللجان التنفيذية

جلنة التسهيالت. 	
تتألـف جلنـة التسـهيات مـن أربعـة أعضـاء مـن مجلـس اإلدارة، وتكـون 
ذات مهـام وصاحيـات محـددة ومكتوبـة معتمـدة مـن قبـل مجلـس اإلدارة. 

ويترتـب علـى جلنـة التسـهيات املهـام والصاحيـات التاليـة:
دراسـة ملفـات التسـهيات وإقـرار منـح التسـهيات التي تتجـاوز 750 ألف 

دوالر أمريكي.  
إطـاع مجلـس اإلدارة بشـكل واٍف ودوري علـى وضـع احملفظـة . 1

االئتمانيـة للبنـك مـن حيـث حجمهـا والتطـورات الناشـئة عليهـا 
والتسـهيات املصنفـة واملخصصـات املعـدة ملواجهـة أيـة خسـائر 
مجلـس  إعـام  باللجنـة  ويفتـرض  والتحصيـل.  املتابعـة  وجهـود 
وضـع  علـى  تطـرأ  جوهريـة  تغيـرات  بـأي  فـوري  بشـكل  اإلدارة 

للبنـك. االئتمانيـة  احملفظـة 
التسـهيات . 2 منـح  وشـروط  للبنـك  االئتمانيـة  السياسـة  وضـع 

جلنـة  صاحيـات  وحـدود  االئتمانيـة  والسـقوف  والضمانـات 
التسـهيات يف اإلدارة العامـة وجلـان التسـهيات يف الفـروع، مبـا 
يتوافـق مـع القوانـن وتعليمـات سـلطة النقـد وقـرارات وتوصيـات 
مجلـس  علـى  وعرضهـا  البنكيـة  واملعاييـر  املخاطـر  إدارة  جلنـة 
اللجنـة مسـؤولية مراجعـة  علـى  تترتـب  كمـا  للمصادقـة،  اإلدارة 
السياسـات االئتمانيـة دوريـاً وحتديثهـا مبا يتناسـب مـع التطورات 
يف البيئـة االقتصاديـة والسياسـية والبنكيـة والتغيـرات يف وضـع 

البنـك.
ملنـح . 3 التنفيذيـة  اإلدارة  مـن  املعـدة  التسـويقية  اخلطـط  إقـرار 

أشـكالها. بكافـة  االئتمانيـة  التسـهيات 
االئتمانيـة . 4 بالسياسـات  التنفيذيـة  اإلدارة  التـزام  مـن  التأكـد 

اإلدارة. مجلـس  يحددهـا  التـي  وبالصاحيـات 
دراسـة طلبـات منـح و/أو جتديـد التسـهيات والتمويـل املرفوعـة . 	

من جلنة التسـهيات يف اإلدارة التنفيذية واتخاذ القرار املناسـب 
ورفـع  باللجنـة،  املناطـة  والسـقوف  الصاحيـات  وفـق  بشـأنها 
التوصيـات علـى طلبـات التسـهيات ذات املبالـغ التـي تزيـد عـن 
إدارة  الازمـة ملجلـس  بالتنسـيبات  اللجنـة مشـفوعة  صاحيـات 

البنـك.
دراسـة وضـع الديـون املتعثـرة القائمـة ووضـع اخلطـط الازمـة . 	

املخصصـات  كفايـة  مـدى  مـن  والتأكـد  تخفيضهـا  علـى  للعمـل 
مقابلهـا وفقـاً لتعليمـات سـلطة النقـد إضافـة لتقـدمي التوصيـات 

الديـون. بإعـدام هـذه  املتعلقـة 
دورية اجتماع اللجنة: أسبوعي 

اللجان المنبثقة عن مجلس اإلدارة

جلنة التدقيق واملخاطر   
السيد عزيز عبد اجلواد – رئيساً 

السيدة منال زريق -  عضواً  
السيد معن ملحم- عضواً

جلنة التسهيالت
السيد طال ناصر الدين -  رئيساً

السيد سمير زريق -  عضواً
السيدة دينا املصري -  عضواً

السيد كمال أبو خديجة -  عضواً

جلنة االستثمار
السيد عمر املصري -  رئيساً

السيد طال ناصر الدين -  عضواً
السيد سامة خليل -  عضواً
السيد سمير زريق – عضواً

السيد عصام سلفيتي- عضوا

جلنة احلوكمة والترشح واملكافئات 
الدكتورة غريس خوري – رئيساً 

السيد طال ناصر الدين -  عضواً
السيد عمر املصري -  عضواً
السيدة منال زريق -  عضواً

السيد عزيز عبد اجلواد- عضواً

 Digitization جلنة تكنولوجيا املعلومات
السيد عمر املصري – رئيساً 
السيد معن ملحم -  عضواً 

السيد عصام السلفيتي - عضواً

جلنة االستثمار. 	
تتألـف جلنـة االسـتثمار مـن خمسـة أعضـاء مـن اإلدارة ولـه أن يعززهـا 
أغلبيـة  تكـون  أن  علـى  املعنيـة  واألقسـام  التنفيذيـة  اإلدارة  مـن  بأعضـاء 
محـددة  وصاحيـات  مهـام  ذات  وتكـون  اإلدارة،  مجلـس  مـن  أعضائهـا 
ومكتوبـة معتمـدة مـن قبـل مجلـس اإلدارة. ويترتـب علـى جلنـة االسـتثمار 

التاليـة: والصاحيـات  املهـام 
بوضـع . 1 املتعلقـة  والدراسـات  التقاريـر  جميـع  علـى  اإلطـاع 

وأوضـاع  احلاليـة  البنـك  واسـتثمارات  اخلارجيـة  التوظيفـات 
التـي متكـن  البيانـات  وجميـع  والدوليـة  احملليـة  املاليـة  األسـواق 

ومهنيـة. بكفـاءة  مهامهـا  أداء  مـن  اللجنـة 
إطـاع مجلـس اإلدارة وبشـكل دوري علـى وضـع محافـظ البنـك . 2

االسـتثمارية، وإطاعـه دون تأخيـر بـأي تغيـرات جوهريـة تطـرأ 
علـى وضـع هـذه االسـتثمارات.

وضـع السياسـة االسـتثمارية للبنـك ومراجعتهـا وحتديثهـا دوريـاً . 3
والتأكـد مـن توافقهـا مـع القوانـن والتعليمـات السـارية واملعاييـر 
البنكيـة، وعرضهـا علـى مجلـس اإلدارة للمصادقـة عليهـا، على أن 
حتـدد السياسـة بشـكل واضـح آليـة اتخـاذ القـرارات االسـتثمارية 
وسـقوف الصاحيـات وسـقوف املراكـز املختلفـة مبـا يتوافـق مـع 

توصيـات وقـرارات جلنـة إدارة املخاطـر.
املوافقـة علـى االسـتثمار وامتـاك األوراق املاليـة املختلفـة وفقـاً . 4

ورفـع  اإلدارة  مجلـس  قبـل  مـن  للجنـة  احملـددة  للصاحيـات 
التـي  االسـتثمارية  القـرارات  حـول  اإلدارة  ملجلـس  التوصيـات 

اللجنـة. صاحيـة  تتجـاوز 
التأكـد مـن التـزام اإلدارة التنفيذيـة بتنفيـذ القرارات االسـتثمارية . 5

وبالسـقوف والصاحيـات احملـددة مـن اللجنة.
دورية اجتماع اللجنة: اجتماع كل شهرين . 6

دورية االجتماع : بشكل ربعي 

جلنة  تكنولوجيا املعلومات. 	
تتكون اللجنة من ثاث أعضاء وتقوم اللجنة مبراجعة اخلطة التكنولوجية 
للبنك Digitization Strategy وتعديلها واإلشـراف على تطبيقها من قبل 
اإلدارة التنفيذيـة وتقـوم اللجنـة باالطـاع علـى كافة األمور التي من شـانها 
بهـدف  للبنـك  التكنولوجيـة  واجلوانـب  االسـتراتيجية  التوجهـات  حتديـد 
وضـع البنـك مبصـايف البنـوك العامليـة املتطـورة تكنولوجيـا وضمـن أفضـل 

املمارسـات والتقنيـات املسـتخدمة لوصـول لهـذه الغاية 
دورية اجتماع اللجنة: اجتماع بشكل ربعي 

اللجان المنبثقة عن مجلس اإلدارة
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جلنة الترشيح واملكافآت واحلوكمة . 	
تتألـف جلنـة احلوكمـة والترشـيح واملكافـآت يف البنـك من خمسـة أعضاء، 
وتتولـى هـذه اللجنـة إجـراءات ترشـيح أعضـاء مجلـس اإلدارة، وسياسـات 
املجلـس  تقييـم  وعمليـات  والتنفيذيـن،  اإلدارة  أعضـاء مجلـس  مكافـآت 
هـذه  تقـوم  كمـا  الوظيفـي،  اإلحـال  خطـط  وضـع  التنفيذيـن،  واملـدراء 
الرواتـب  يشـمل  اإلدارة مبـا  أعضـاء مجلـس  تعويضـات  بتحديـد  اللجنـة 
واملكافـآت وغيرهـا، وتتولـى هـذه اللجنـة أيـة مسـؤوليات تتعلـق بأعضـاء 
املعلومـات  إلـى  والوصـول  املسـتمر  التدريـب  حيـث  مـن  اإلدارة  مجلـس 
سياسـة  إطـار  تطبيـق  علـى  اإلشـراف  إلـى  باإلضافـة  الفنـي  والدعـم 
احلوكمـة مبـا يتوفـق مـع دليـل احلوكمـة والتعليمـات الصـادة عـن سـلطة 

النقـد الفلسـطينية باإلضافـة إلـى املهـام التاليـة : 
تتولـى اللجنـة مسـؤولية توفيـر معلومات وملخصـات حول خلفية بعض  	

املواضيـع الهامـة عـن البنـك ألعضـاء املجلـس عنـد الطلـب، والتأكـد 
مـن اطاعهـم املسـتمر علـى أحـدث املواضيـع ذات العاقـة بالعمـل 
البنكـي. وحتقيقـاً لذلـك يقـوم البنـك بتشـجيع أعضـاء مجلـس إدارتـه 
علـى حضـور النـدوات واملناسـبات التـي تتيـح لهـم فرصـة اللقـاء مـع 

املؤسسـات والشـركات احملليـة والعامليـة.
وامليـزات  	 الشـهري  الراتـب  ذلـك  )مبـا يف  باملكافـآت  اللجنـة  توصـي 

األخـرى( للمديـر العـام. كمـا تقـوم اللجنـة مبراجعـة املكافـآت )مبـا يف 
ذلـك الرواتـب( املمنوحـة لباقـي أعضـاء اإلدارة التنفيذيـة.

تقدمي التوصيات للمجلس بشـأن مسـتوى ومكونات ومكافآت وبدالت  	
رئيـس وأعضاء مجلس اإلدارة. 

تتولـى اللجنـة، مسـؤولية التأكـد مـن أن سياسـة املكافـآت لـدى البنـك  	
أشـخاص  السـتقطاب  كافيـة  والرواتـب  املكافـآت  تكـون  أن  تضمـن 
مؤهلـن للعمـل يف البنـك واالحتفـاظ بهـم، ومبـا يتماشـى مـع املكافآت 

والرواتـب املمنوحـة مـن قبـل البنـوك املماثلـة يف السـوق. 
التأكـد مـن أن سياسـية املكافـآت واحلوافز تتوافق مع تعليمات سـلطة  	

النقـد والنظـام الداخلـي للبنـك الوطنـي، باإلضافـة إلـى إجـراء تقييـم 
دوري للسياسـة لضمـان حتقيـق أهدافهـا.

إعـداد املعاييـر التـي يتـم اعتمادهـا مـن املجلـس للشـروط واملؤهـات  	
الواجـب توفرهـا يف أعضـاء مجلـس اإلدارة من حيث املهارات واخلبرة 

وأيـة عوامـل أخـرى تراها مناسـبة 
تقـدمي التوصيـات للمجلـس حـول التغييـرات التـي تعتقـد أنهـا مطلوبـة  	

بالنسـبة لعـدد أعضـاء مجلـس اإلدارة أو أي مـن اللجـان املنبثقـة عنهـا 
وضـع اخلطـط املناسـبة لضمـان إحال رئيـس وأعضاء مجلس اإلدارة  	

واملسـؤولن الرئيسـين واستبدالهم يف احلاالت الطارئة 
اإلشراف على سياسة املوارد البشرية بشكل عام  	

جلنة التدقيق واملخاطر . 	
تتألـف جلنـة التدقيـق واملخاطـر مـن ثاثـة أعضـاء من مجلـس إدارة البنك 
الوطنـي ويتمتـع جميـع أعضـاء اللجنـة باملؤهـات العلمية واخلبـرة العملية 
يف مجـال احملاسـبة واإلدارة املاليـة، كمـا تقـوم اللجنـة باملهـام والواجبـات 
املنصـوص عليهـا يف القوانـن والتشـريعات وتعليمـات اجلهـات الرقابيـة 
باإلضافـة إلـى أفضـل املمارسـات وإرشـادات جلنـة بـازل وتتولـى اللجنـة 

املهـام التاليـة: 
اخلارجـي  	 املدقـق  ترشـيح  حـول  التوصيـات  بتقـدمي  اللجنـة  تقـوم 

وموضوعيتـه  اخلارجـي  املدقـق  اسـتقالية  وتقييـم  أتعابـه،  وحتديـد 
ومراجعـة خطـة املدقـق اخلارجـي والتأكـد مـن احتوائهـا علـى كافـة 

البنـك. أنشـطة 
مـع  	 ومناقشـتها  للبنـك  والسـنوية  املرحليـة  املاليـة  القوائـم  مراجعـة 

املتعلقـة  والتقديـرات  لألحـكام  باإلضافـة  اخلارجـي  واملدقـق  اإلدارة 
املاليـة. بالقوائـم 

الداخلـي والتأكـد مـن توفـر  	 التدقيـق  اإلشـراف املباشـر علـى دائـرة 
قـدرة  حيـث  مـن  الداخلـي  التدقيـق  عمـل  يف  واملوضوعيـة  النزاهـة 
التدقيـق الداخلـي علـى تنفيـذ مهامـه بحريـة كاملـة وبعيـداً عـن أي 

حتيـز مـن خـال:
تقـدمي التوصيـات بخصـوص اختيـار وتعيـن وإنهـاء خدمـة مديـر أ. 

التدقيـق الداخلـي واملوازنـة املخصصـة للتدقيـق وحتديـد رواتبهـم 
ومكافآتهـم وعاواتهـم السـنوية، وأعمال مراقبـة االمتثال ومتابعة 
مـدى اسـتجابة اإلدارة لتوصيـات اللجنـة والنتائـج التـي تتوصـل 

إليها.
وإجـراءات ب.  الداخلـي  التدقيـق  يف  العاملـن  كفـاءة  مـدى  تقييـم 

الرقابـة الداخليـة ومراقبـة االمتثـال وأيـة أنظمـة إلدارة املخاطـر 
فيهـا. تغييـرات  وأيـة 

مراجعة واعتماد خطة التدقيق السنوية وميثاق التدقيقت. 
ومتابعـة ث.  الداخلـي  التدقيـق  دائـرة  مـن  املعـدة  التقاريـر  مراجعـة 

املخالفـات  تصويـب 
اإلشراف على التزام البنك باملتطلبات القانونية والتنظيمية 	
الفلسـطينية  	 النقـد  سـلطة  تقاريـر  يف  الـواردة  املاحظـات  مراجعـة 

ومتابعـة اإلجـراءات املتخـذة والتأكـد مـن تنفيذهـا ورفـع التوصيـات 
اإلدارة. ملجلـس  بشـأنها 

ومتابعـة  	 البنـك  االمتثـال يف  مراقـب  يعدهـا  التـي  التقاريـر  مراجعـة 
التزامـه بدليـل إجـراءات العمـل ومـدى شـمول التقاريـر لكافـة نواحـي 
بهـدف  وذلـك  العاقـة،  ذات  النقـد  سـلطة  متطلبـات  وفـق  العمـل 
الوصـول إلـى أقصـى درجـات االمتثـال للقوانـن والتعليمـات واألنظمـة 

السـليمة. املصرفيـة  واملمارسـات 

اللجان الرقابيةاللجان الرقابية

اإلشـراف على تطبيق إطار سياسـة احلوكمة وذلك بالعمل مع اإلدارة  	
وجلنة التدقيق

مت  	 التـي  النتائـج  علـى  بنـاًء  والتوصيـات  بالتقاريـر  املجلـس  تزويـد 
التوصـل إليهـا مـن خـال القيـام مبهامها مبا يشـمل تقييـم مدى التزام 
البنـك الوطنـي بدليـل حوكمـة املصـارف ومقترحـات لتعديـل الدليـل 

حتـى يتوافـق مـع املمارسـات الفضلـى 
تقييم أداء مجلس اإلدارة بشكل مستمر 	

دورية اجتماع اللجنة: اجتماعني خالل العام 

حترص اللجنة على تطبيق نظام يتيح للموظفن اإلباغ بشـكل سـري  	
عـن مخاوفهـم بشـأن املخالفـات احملتملـة وبطريقـة جتعـل مـن املمكـن 
التحقيـق يف هـذه املخالفـات بشـكل مسـتقل ومتابعتهـا دون تعرضهـم 
للعقـاب مـن رؤسـائهم أو املعاملـة السـيئة مـن زمائهـم وتتولـى جلنـة 
التدقيـق املتابعـة والتحقـق مـن املاحظـات التـي تردهـا مبوجـب اآللية 

املعتمـدة مـن املجلـس.
تقـدمي املشـورة والتقاريـر الازمـة إلـى مجلـس اإلدارة حـول الوضـع  	

البنـك،  لـدى  املخاطـر  وثقافـة  املخاطـر  لشـهية  واملسـتقبلي  اآللـي 
واإلشـراف على اسـتراتيجيات رأس املال وإدارة السـيولة وأية مخاطر 
ذات عاقـة بنشـاطات وأعمـال البنـك للتأكـد مـن أنهـا متوافقـة مـع 
التنفيذيـة  اإلدارة  تنفيـذ  علـى  واإلشـراف  املعتمـدة  املخاطـر  شـهية 

إلطـار شـهية املخاطـر.
التأكـد مـن وجـود بيئـة مناسـبة إلدارة املخاطـر يف البنك بحيث يشـمل  	

ذلـك دراسـة مـدى مائمـة الهيـكل التنظيمي للبنـك ووجود كادر مؤهل 
يعمل بشـكل مسـتقل على إدارة املخاطر األساسـية التي تواجه البنك، 
وفـق نظـام واضـح إلدارة املخاطـر، علـى أن يوفـر هـذا النظـام باحلـد 

األدنـى مـا يلي:
توفر املراقبة املائمة للمخاطر من قبل املجلس واإلدارة العليا.ج. 
حتديد وقياس وضبط كافة املخاطر املرتبطة باألنشطة البنكية.ح. 
إيجاد السـبل املائمة لتخفيض مسـتوى املخاطر واخلسـائر التي خ. 

قـد تنجـم عنها.
االحتفاظ برأس املال الازم ملواجهتها.د. 

قبـل  	 البنـك  لـدى  املخاطـر  إدارة  واسـتراتيجيات  سياسـات  مراجعـة 
التنفيذيـة  اإلدارة  التـزام  مـن  والتحقـق  املجلـس.  مـن  اعتمادهـا 
بسياسـات إدارة املخاطـر ومـدى جناحهـا يف حتقيق النتائج واألهداف 

املخاطـر.  دائـرة  عـن  الصـادرة  التقاريـر  ومراجعـة 

بالتدقيـق  املتعلقـة  املواضيـع  ملناقشـة  واملخاطـر  التدقيـق  جلنـة  جتتمـع 
بالسـنة  اجتماعـات  أربعـة  واملخاطـر  األمـوال  غسـل  ومكافحـة  واالمتثـال 
إلـى  أعمالهـا  عـن  تقاريـر  بتقـدمي  منتظمـة  بصـورة  وتقـوم  األقـل  علـى 

اإلدارة. مجلـس 
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أحمد احلاج حسن
املدير العام

يشـغل السـيد احمـد احلـاج حسـن منصـب املديـر العـام للبنـك الوطنـي منـذ أواخـر العـام 2010، قـاد البنـك خـال 
هـذه الفتـرة إلـى إجنـازات كبيـرة كان مـن أبرزهـا تصنيـف البنـك كالبنـك األسـرع منـواً يف الشـرق األوسـط للعـام 
 Global Finance 2014. صنـف ضمـن أكثـر 50 شـخصية ماليـة مؤثـرة يف الشـرق األوسـط للعـام 2016 وفقاً ملجلـة
األمريكيـة. إلـى جانـب ذلـك يشـغل احلـاج حسـن منصـب أمـن سـر مجلـس إدارة البنـك اإلسـامي الفلسـطيني، 

  .MEPS Palestine وعضويـة مجلـس أمنـاء اجلامعـة العربيـة األمريكيـة، ومجلـس إدارة شـركة
شـغل احلـاج حسـن العديـد مـن املناصـب الهامـة واحليويـة، ففـي العـام 2009 عمـل مديـراً عامـاً لـإلدارة العامـة 
لـألوراق املاليـة يف هيئـة سـوق رأس املـال الفلسـطينية، وتولـى قبـل ذلـك عـدة مناصـب يف سـلطة النقد الفلسـطينية 
ومنهـا: مديـراً لدائرتـي السـامة الكليـة وإدارة االحتياطـي. كانـت بدايـات مشـواره العملـي يف اجلامعـة األمريكيـة 

مبدينـة جنـن والـذي عمـل فيهـا محاضـراً للعلـوم املاليـة واحملاسـبة يف كليـة التجـارة.
يحمـل السـيد احلـاج حسـن شـهادة املاجسـتير يف العلـوم املاليـة واحملاسـبة مـن جامعـة برادفـورد يف بريطانيـا، كمـا 
وحصـل علـى شـهادة دبلـوم عالـي يف األسـواق املاليـة مـن األكادمييـة العربيـة للعلـوم املاليـة واملصرفيـة يف األردن، 

باإلضافـة إلـى شـهادة بكالوريـوس يف إدارة األعمـال مـن جامعـة بيرزيـت. 

د. مروان مزهر
نائب املدير العام

يشـغل الدكتـور مـروان مزهـر منصـب نائـب املديـر العـام للبنـك الوطنـي منـذ أواخـر العـام 2012، ويعتبـر مـن الرواد 
املؤسسـن للبنـك منـذ نشـأته وبداياتـه يف العـام 2006، باإلضافـة إلـى كونـه محاضـراً غيـر متفـرٍغ لطلبة املاجسـتير 

يف إدارة األعمـال يف جامعـة بيرزيـت.
املاليـة  للشـؤون  العـام  املديـر  مسـاعد  منصـب  فتولـى  البنـك،  أروقـة  داخـل  املناصـب  مـن  العديـد  مزهـر  شـغل 
واالسـتراتيجية يف بنك الرفاه لتمويل املشـاريع الصغيرة عام 2011، بعد أن كان يعمل مديراً لدائرة الرقابة املالية 
يف العـام 2006. يف العـام 2005، عمـل مزهـر مدققـاً للحسـابات يف شـركة KPMG. وبـدأ مشـواره العملـي يف اإلدارة 

اإلقليميـة للبنـك العربـي يف العـام 2002 لغايـة 2005 حيـث شـغل هنـاك مناصـب عديـدة.
يحمـل مزهـر شـهادة الدكتـوراه يف اإلدارة االسـتراتيجية مـن جامعـة International Personnel Academy يف 
أوكرانيـا، وحاصـل علـى شـهادة املاجسـتير يف إدارة األعمـال مـن جامعـة بيرزيـت والتـي أنهـى منهـا أيضـاً دراسـته 

للبكالوريـوس يف احملاسـبة. 

عساف بليدي
 مساعد املدير العام لتكنولوجيا املعلومات

يشــغل الســيد عســاف بليــدي منصــب مســاعد املديــر العــام لتكنولوجيــا املعلومــات يف البنــك الوطنــي منــذ العــام 
 .9IFRS 2011، وهــو مديــر لدائــرة التكنولوجيــا الرقميــة ولتطبيــق مشــروع املعاييــر العامليــة إلعــداد البيانــات املاليــة
يف العــام  2014 تولــى إدارة تطبيــق النظــام البنكــي Temenos T24، والــذي مت إطاقــه بنجــاح يف بدايــة العــام 

2017 حيــث كان لــه دور ريــادي ورئيســي يف مرحلــة التأســيس والتطويــر.

 بـدأ بليـدي مشـواره العملـي منـذ تأسـيس البنـك منـذ العـام 2005 بتوليـه منصب مديـر دائرة تكنولوجيـا املعلومات. 
يف العـام 1995 عمـل بليـدي مـع البنـك األهلـي األردنـي يف فلسـطن وشـغل منصـب رئيس قسـم احلاسـب اآللي ملدة 

10 أعـوام هنـاك. يحمـل بليـدي شـهادة البكالوريـوس يف علـم احلاسـب اآللـي مـن جامعـة القدس.

غسان اجليوسي
 مساعد املدير العام للعمليات املصرفية 

يشـغل السـيد غسـان اجليوسـي منصـب مسـاعد املديـر العـام لشـؤون العمليـات املصرفيـة واإلجـراءات يف البنـك 
الوطنـي وكان لـه دوراً أساسـياً ورئيسـياً بتأسـيس البنـك منـذ انطاقتـه عـام 2006. عمـل سـابقاً يف بنـك القاهـرة 
عَمـان مراقبـاً ومسـئوالً عـن عـده دوائـر وأقسـام بالفـروع والعمليـات املصرفيـة وكان لـه دوراً بـارزاً بإنشـاء وتأسـيس 

الدائـرة هنـاك.
يحمـل اجليوسـي شـهادة بكالوريـوس يف العلـوم املاليـة واحملاسـبة مـن جامعـة اجلزائـر يف اجلمهوريـة اجلزائريـة 

الدميقراطية الشـعبية.  

بهاء مصلح
مساعد املدير العام للتسهيالت

ــك  ــي، عمــل ســابقاً يف البن ــك الوطن ــام للتســهيات يف البن ــر الع ــح منصــب مســاعد املدي ــاء مصل يشــغل الســيد به
اإلســامي العربــي مديــراً لاســتثمار التمويلــي ملــدة خمســة أعــوام، انتقــل مصلــح بعدهــا إلــى البنــك العقــاري 
املصــري العربــي ليشــغل منصــب املديــر التنفيــذي لائتمــان، وليلتحــق بعدهــا بالبنــك الوطنــي عــام 2012 كمديــر 

ملجموعــة اخلدمــات املصرفيــة.
يحمل مصلح شـهادة املاجسـتير يف اإلدارة املالية من األكادميية العربية للعلوم املالية واملصرفية يف اململكة األردنية 

الهاشمية. 

غسان حمدان
 مدير التدقيق الداخلي

يشـغل السـيد غسـان حمـدان منصـب مديـر التدقيـق الداخلـي يف البنـك الوطنـي برتبـة مسـاعد مديـر عـام، وكان لـه 
دور بـارز يف تأسـيس البنـك منـذ نشـأته يف العـام 2006 عندمـا كان يعـرف ببنـك الرفـاه لتمويـل املشـاريع الصغيـرة . 
تولـى حمـدان قبـل ذلـك العديـد مـن املناصـب يف اإلدارة اإلقليميـة لبنـك القاهـرة عمـان يف فلسـطن والـذي اسـتمر 
بالعمـل فيـه ملـدة اثنـي عشـر عامـا، إذ بـدأ عملـه كمفتشـاً ليترقـى ويصبـح رئيسـاً لفريـق املفتشـن وينتهـي بـه األمـر 
مديـراً لدائـرة التدقيـق الداخلـي للبنـك يف فلسـطن. يحمـل حمـدان شـهادة بكالوريـوس يف احملاسـبة مـن جامعـة 
علـى شـهادة محكـم مالـي  ISO، وحصـل مؤخـراً  إلـى شـهادة مدقـق لنظـام اجلـودة  العـراق، باإلضافـة  بغـداد يف 

ومصـريف معتمـد مـن وزارة العـدل الفلسـطينية.

اإلدارة التنفيذية
كما هي بتاريخ 2019/12/31  
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سعيد شبانة
 مدير منطقة الوسط 

يشـغل السـيد سـعيد شـبانة منصـب مديـر منطقـة الوسـط يف البنـك الوطنـي برتبـة مسـاعد مدير عـام، حيث 
بـدأت مسـيرته يف البنـك منـذ أواخـر العـام 2016. عمـل قبلهـا مديـراً تنفيذيـاً لدائـرة كبـار العمـاء يف بنـك 
القـدس لفتـرة امتـدت ألربعـة أعـوام، وكان لـه اثـر بـارز يف زيـادة احلصـة السـوقية للبنـك مـن حيـث حجـم 
الودائـع والنمـو، تولـى شـبانه قبـل ذلـك عـدة مناصـب مـن ضمنهـا مديـر فـرع املاصيـون لبنـك القـدس، ومدير 
دائـرة الرقابـة علـى االئتمـان ومتابعـة التحصيـل يف البنك اإلسـامي العربي، وتـدرج يف دوائر مختلفة يف بنك 

األردن حيـث كانـت بداياتـه .
يحمـل شـبانة شـهادة ماجسـتير يف الدراسـات الدوليـة مـن جامعـة بيرزيـت باإلضافـة إلـى شـهادة بكالوريـوس 

يف إدارة األعمـال مـن اجلامعـة نفسـها.

منر دواني
مدير مجموعة األفراد

يشـغل السـيد منـر دوانـي منصـب مديـر مجموعـة األفـراد يف البنـك الوطنـي برتبـة مسـاعد مديـر عـام، ويعـد 
من مؤسسـيه منذ أن كان يعرف ببنك الرفاه لتمويل املشـاريع الصغيرة، حيث التحق بالبنك منذ العام 2006 
كمديـر ألول فـرع مت افتتاحـه حينهـا. تـدرج السـيد دوانـي يف السـلم اإلداري بعدهـا، ليشـغل عـدة مناصـب 
حيويـة ومنهـا: مديـراً ملنطقـة الوسـط، ومشـرفاً ملـدراء املناطـق. قبـل ذلـك، بدأ السـيد دواني مسـيرته العملية 

يف بنـك القاهـرة عمـان/ فلسـطن، حيـث شـغل عـدة مناصـب هنـاك علـى مدار عشـرة سـنوات. 
يحمـل السـيد دوانـي شـهادة بكالوريـوس علـوم ماليـة ومصرفيـة من جامعـة عمان األهليـة، يف اململكة األردنية 

الهاشمية. 

األستاذ راتب باسم محيسن
 املستشار القانوني
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تعمـل إدارة املخاطـر يف البنـك الوطنـي بشـكل دائـم ومسـتمر علـى حتقيـق 
أهدافهـا واملتمثلـة بتحديـد وقيـاس جميـع أنـواع املخاطـر التـي يواجههـا 
وذلـك  كلـي  إطـار  ضمـن  املخاطـر  بـإدارة  البنـك  يقـوم  وبالتالـي  البنـك، 
مـا  الفصـل  يتـم  املتعـارف عليهـا بحيـث  للممارسـات واألعـراف  اسـتناداً 
بـن دائـرة املخاطـر ودوائـر األعمـال والعمليـات التنفيذيـة، وبالتالـي يتـم 
إدارة املخاطـر املتعلقـة بأنشـطة البنـك املختلفة وقياسـها ومراقبتها بشـكل 
مسـتمر مـن خـال دائـرة مسـتقلة تابعة للجنة املخاطـر املنبثقة عن مجلس 
السـقوف  خـال  مـن  عليهـا  والسـيطرة  املخاطـر  مراقبـة  ويتـم  اإلدارة، 
والنسـب احملـددة واملعتمـدة سـواًء مـن قبـل مجلـس اإلدارة أو سـلطة النقـد 
الفلسـطينية، كمـا يتـم التأكـد مـن فعاليـة الضوابـط الداخليـة وإجـراءات 
السـامة واألمـن التـي تعمـل علـى التقليـل مـن التأثيـر على أنشـطة البنك.

وقـد مت تشـكيل جلنـة إلدارة املخاطـر منبثقـة عـن مجلـس اإلدارة والتـي 
تتولـى بدورهـا العمـل علـى ضمان وجود نظام رقابـة داخلي فعال والتحقق 

مـن حسـن أدائه.

القوائـم  بتحليـل  البنـك  املخاطـر يف  دائـرة  اإلدارة ومبشـاركة  تقـوم  كمـا 
وحتديـد  واملطلوبـات  املوجـودات  إدارة  جلنـة  خـال  مـن  للبنـك  املاليـة 
حجـم املخاطـر املختلفـة واتخـاذ القـرارات الازمـة إلدارتهـا مبـا ينسـجم 
مـع تطلعـات اإلدارة يف حتقيـق العوائـد الكافيـة واملناسـبة مـع االحتفـاظ 

املخاطـر. مـن  عليهـا  ومسـيطر  مقبولـة  مبسـتويات 

ونشـير إلـى انـه يتـم تطبيـق تعليمـات سـلطة النقـد كأحـد وسـائل قيـاس 
 Stress املخاطـر املمكـن التعـرض لهـا مـن خال  من خال فحص التحمل
أثرهـا  تطبيـق  يتـم  أسـاس سـيناريوهات مفترضـة  املبنـي علـى   Testing
علـى بيانـات البنـك خـال فتـرات زمنيـة معينـة وقيـاس ردة الفعـل الناجـم 

عنهـا وبالتالـي وضـع اخلطـط املناسـبة ملواجهتهـا.

إضافـة إلـى تصنيـف البنـك الوطنـي كبنـك ذو أهمية نظامية على املسـتوى 
احمللـي، وذلـك بنـاًء علـى مؤشـرات ومحـددات خاصـه منهـا حجـم البنـك 
ومـا  التصنيـف  لهـذا  ونظـرا  املؤشـرات،  مـن  وغيرهـا  أعمالـه  وحجـم 
يعنيـه مـن أهميـة للبنـك الوطنـي علـى الصعيـد احمللـي للقطـاع املصـريف 
البنـك  لهـا  يتعـرض  قـد  أزمـة  أي  وتأثيـر  لفلسـطن  احمللـي  واالقتصـاد 
البنـك باتبـاع ووضـع إجـراءات  الوطنـي علـى املسـتوى احمللـي فقـد قـام 
رقابيـة إضافيـة ملراقبـة واملخاطـر والتنبـؤ املسـبق بهـا وذلـك مـن خـال 
سياسـة نظـام لإلنـذار املبكـر التـي يتـم مـن خالهـا مراقبـة املؤشـرات ذات 
العاقـة باملخاطـر اخلاصـة بأعمـال البنـك ونشـاطاته والتـي قـد يتعـرض 
لهـا البنـك، إذ يتـم مراقبتهـا وفحصهـا بشـكل دوري ومسـتمر. إضافـة إلـى 
وضـع سياسـة فحوصـات التحمـل اخلاصـة بالبنـك والتـي يتـم مـن خالهـا 
وضـع سـيناريوهات وفرضيـات متفاوتـة الشـده وقيـاس ردة الفعـل الناجـم 
ووضـع  واسـتمراريته،  رأسـماله  كفايـة  علـى  اثرهـا  مـدى  وقيـاس  عنهـا 
اخلطـط الازمـة للتعامـل مـع هـذه املخاطـر مـن خـال سياسـة خاصـة 
بـإدارة األزمـات التـي قـد تنتـج عـن هـذه املخاطـر ووضـع خطـط اإلنعـاش 
بأسـرع وقـت  الطبيعيـة  إلـى األوضـاع  العـودة  الازمـة لضمـان  واحللـول 

ممكـن وبأقـل اخلسـائر يف حـال حتقـق أي أزمـة .

ممـا سـبق تتبـع املخاطـر منهجيـة مبنيـة علـى أسـاس وقائـي يقـوم علـى 
 Preventive Action أسـاس احلـد مـن املخاطـر قبـل وقوعهـا أي منهـج
بـدالً مـن العاجـي Corrective Action، كمـا أن تطبيـق املعيـار احملاسـبي 
اجلديـد)IFRS9( مـن شـأنه تعزيـز هـذه املنهجيـة خصوصـاً وأن مبـدأ علـى 

الثابـت وإعـادة التسـعير مقابـل سـعر فائدة متغير ألصـول البنك وخصومة 
ومراكـزه املاليـة خـارج امليزانية.

فالتقلبـات يف سـعر الفائـدة طبيعيـة احلـدوث وميكـن أن يكـون لهـا تأثيـر 
الفائـدة  أسـعار  يف  العكسـية  فالتغيـرات  البنـك،  إيـرادات  علـى  واضـح 
وبالتالـي  متدنـي،  اسـتثمارات  دخـل  أو  مرتفعـة  فوائـد  تكاليـف  تسـبب 
أربـاح منخفضـة أو حتـى خسـائر وحجـم التعـرض للمخاطـر يعتمـد علـى 
مصـادر متويـل البنـك أو املتطلبـات االسـتثمارية، املخاطـر تظهـر يف أي 
أعمـال تقتـرض أو تسـتثمر أرصدتهـا يف أصـول مرتبطـة بالفوائـد، فالنمـو 
األسـعار جميعهـا  التـي ظهـرت يف  واملنافسـة  للعمليـات  واملعقـد  املتطـور 
جعلت مخاطر سـعر الفائدة وإدارتها حساسـة شـأنها شـأن إدارة املخاطر 

االئتمانيـة.
وتتـم مراقبتهـا بشـكل دوري مـن قبـل دائـرة رقابـة اخلزينـة ومـن قبـل جلنة 
األصـول واخلصـوم التـي تعتبـر دائـرة املخاطـر عضـواً فيهـا، ويقـوم البنـك 
بقيـاس مخاطـر أسـعار الفائـدة عـن طريـق وضـع حـدود دنيـا وحـدود عليـا 
لفـروق أسـعار الفائـدة خـال فتـرات محـددة وأيضـاً مقابلـة إعـادة تسـعير 

املوجـودات واملطلوبـات مـن خـال اسـتراتيجيات املخاطـر.

مخاطر أسعار الصرف:
هـي املخاطـر التـي يواجههـا البنـك أثناء قيامه بتنفيـذ عمليات تبادل النقد 
األجنبـي، و/ أو املخاطـر الناجمـة عـن التقلبـات يف أسـعار تبـادل العمـات 
و/ أو املخاطـر الناجمـة عـن إعـادة تقييـم العمـات باالعتمـاد علـى أسـعار 
تؤثـر علـى قيمـة األصـول واخلصـوم وعلـى  أن  املعومـة. ميكـن  الصـرف 

املركـز التنافسـي للبنـك وميكـن أن تقـود إلـى حتقيـق خسـائر كبيـرة.
لألربـاح  املسـتقبلي  أو  احلالـي  التعـرض  هـو  األجنبـي  الصـرف  مخاطـر 

العمـات. معاكسـة ألسـعار صـرف  عـن حركـة  الناجمـة  املـال  ورأس 
تنشأ مخاطر أسعار الصرف األجنبي يف حالتني:

عـدم تطابـق بـن أصـول وخصـوم البنـك بالعمـات املختلفة لـكل عملة . 1
علـى حـدة )مبـا يف ذلـك البنـود خـارج امليزانية(.

عدم تطابق التدفقات النقدية للعمات.. 2
هـذه املخاطـر ستسـتمر إلـى حـن تغطيـة املراكـز املفتوحـة. حيـث أن عـدم 
التطابـق ميكـن أن يظهـر مـن عـدة مصـادر مختلفـة مثـل عمليـات الصـرف 
األجنبـي وتقـدمي اخلدمـات واملتاجـرة واالسـتثمارات. ومقـدار املخاطـرة 
ومـدة  وحجـم  الصـرف  أسـعار  احملتملـة يف  التغيـرات  عـن حجـم  عبـارة 

التعـرض بالنقـد األجنبـي. 
إتبـاع  ويتـم  يومـي  بشـكل  األجنبيـة  العمـات  مراكـز  مراقبـة  ويتـم  هـذا 
اسـتراتيجيات للتحـوط والتأكـد مـن االحتفـاظ مبراكـز العمـات األجنبيـة 
ضمـن احلـدود املعتمـدة مـن قبـل مجلـس اإلدارة واملتوافقـة مـع تعليمـات 

سـلطة النقـد.

مخاطر االئتمان:
تنشـأ مخاطـر االئتمـان مـن احتمـال عـدم قـدرة و/ أو عـدم رغبة املقترض 
أو الطـرف الثالـث عـن الوفـاء بالتزاماتـه جتـاه البنـك يف األوقـات احملـددة 
مما يؤدي إلى حدوث خسـائر. ويف هذا السـياق يقوم البنك بتعزيز األطر 

قيـاس املخاطـر والتحـوط لهـا منـذ البدايـة، وبالتالـي هـذه املنهجيـة تقـوم 
علـى أسـاس منـع التهديـدات مـن احلـدوث علماً بأن تطبيـق متطلبات بازل 
2 يتماشـى مـع هـذه املنهجيـة أيضـاً فيمـا يتعلـق يف تطبيـق الدعامـة الثانية 
ومراجعـة  متابعـة  يتـم  ذلـك  تنفيـذ  سـبيل  ويف   ،Supervisory Review
الضوابـط الداخليـة ويتـم رفـع تقاريـر دوريـة مـن قبـل دائـرة املخاطـر إلـى 
جلنـة املخاطـر املنبثقـة عـن املجلـس بعـد عرضهـا علـى اإلدارة التنفيذيـة 
العليـا، حيـث يتـم مـن خـال هـذه التقاريـر تناول جميع أنـواع املخاطر التي 
يتعـرض لهـا البنـك وبيـان واقـع احلـال اخلـاص بالبنـك مـن خـال هـذه 

التقاريـر. 

وتتلخص املخاطر التي يتعرض لها البنك فيما يلي:

مخاطر التشغيل:
ناجمـة عـن عـدم جناعـة  التـي حتمـل خسـارة  املخاطـر  هـي عبـارة عـن 
واألحـداث  واألنظمـة  البشـري،  العنصـر  الداخليـة،  العمليـات  فشـل  أو 
يسـتثني  ولكنـه  القانونيـة  املخاطـر  التعريـف  هـذا  ويشـمل  اخلارجيـة. 
املخاطـر االسـتراتيجية ومخاطـر السـمعة واملخاطـر النظامية والتي سـيتم 

الحقـاً. بالتفصيـل  توضيحهـا 
مخاطـر التشـغيل عبـارة عـن اإلخفاقـات يف أنظمـة املعلومـات )التوثيـق، 
التجهيـز، التسـويات احملاسـبية للعمليـات املاليـة(، أو اإلخفـاق يف الرقابـة 
الداخليـة والتـي تـؤدي إلـى خسـائر غيـر متوقعـة. تظهـر مخاطـر التشـغيل 
من الفشـل يف الرقابة املناسـبة على عمليات التوثيق، التجهيز، التسـويات 
احملاسـبية للعمليـات املاليـة، وبشـكل أكثـر توسـعاً، جميـع املخاطـر التـي 

يتعـرض لهـا البنـك أو املؤسسـة املاليـة نتيجـة األعمـال التـي يقـوم بهـا.
هـذه املخاطـر مرتبطـة باألخطـاء البشـرية، فشـل األنظمـة وعـدم كفايـة 
اإلجـراءات والرقابـة. وهـذه املخاطـر ميكـن أن تتفاقـم يف حـاالت معينـة 
مثل املشـتقات املالية بسـبب التعقيد يف طبيعة هيكليات الدفع واحتسـاب 

القيـم اخلاصـة بهـا.
ويعمـل البنـك علـى التقليـل مـن حـدوث هـذه املخاطر بأقصـى قـدر ممكـن 
مـن خـال التأكـد مـن قـوة ومتانـة إجـراءات وسياسـات الضبـط مبـا يف 
ذلـك التأكـد مـن الفصـل يف الصاحيـات والرقابـة الثنائية على األنشـطة.

مخاطر السوق:
الصـرف  بأسـعار  تتعلـق  مخاطـر  إلـى  تعرضـه  البنـك  أنشـطة  طبيعـة 
والفائـدة، ويف هـذا اإلطـار يعمـل البنك وللسـيطرة على هـذه املخاطر على 
تنويـع اسـتثماراته، كمـا يتـم متابعـة مخاطـر السـوق مـن خـال التقاريـر 
الدوريـة التـي تقـوم بإعدادهـا الدوائـر املختصـة ويتـم عرضهـا مـن خـال 

.ALCO واملطلوبـات  املوجـودات  بلجنـة  االجتماعـات اخلاصـة 

مخاطر أسعار الفائدة:
هـي املخاطـر الناجمـة عن تقلبات أسـعار الفائـدة والتي قد يكون لها تأثير 
سـلبي على إيرادات البنك ورأسـماله،  حيث أن البنك الوطني يواجه هذه 
املخاطـر مـن منطلـق كونـه وسـيط مالي ولذلك فان مخاطر أسـعار الفائدة 
قـد تنطـوي علـى تهديـد كبيـر ألربـاح البنـك ورأسـماله األمـر الـذي يتطلـب 
مـن البنـك ادرأه مخاطـر سـعر الفائـدة مـن خال احملافظة على مسـتويات 
مقبولـة مـن العمـات بالنسـبة للبنـك. وهنـاك أوجـه متعـددة مـن مخاطـر 
سـعر الفائـدة أهمهـا اختـاف مواعيـد االسـتحقاق مقابـل سـعر الفائـدة 

تقـوم  تنظيميـة  االئتمـان مـن خـال هيـاكل  إدارة  التـي حتكـم  املؤسسـية 
علـى أسـاس الفصـل بـن عمليـات املنـح واملتابعـة ومـن خال وضع سـقوف 
)أفـراد/  املباشـرة  االئتمانيـة  التسـهيات  ومبالـغ  لشـروط  وصاحيـات 
مؤسسـات( إضافة إلى السـقوف العامة اخلاصة بنسـب االئتمان املعتمدة 
مـن قبـل مجلـس اإلدارة أو احملـددة يف تعليمـات السـلطة الرقابيـة والتـي 
مبجملهـا تعمـل علـى تقليـل واحلـد مـن املخاطـر االئتمانيـة، كذلـك يعمـل 
البنـك علـى مراقبـة مخاطـر االئتمـان ويعمـل باسـتمرار علـى تقييم الوضع 
االئتمانـي للعمـاء إضافـة إلـى حصـول البنـك علـى ضمانـات مناسـبة مـن 
العمـاء، ويتبـع البنـك األسـس التاليـة يف التقليـل مـن مخاطـر االئتمـان :

متابعـة وضـع التركـزات االئتمانيـة لـدى البنـك للتحقق مـن عدم وجود  	
أيـة جتاوزات.

دراسـة أي منتـج جديـد مقتـرح تقدميـه مـن حيث املخاطـر اخلاصة به  	
وتقدمي التوصيات.

مراقبـة تصنيـف الشـركات واألفـراد اسـتناداً إلـى التصنيـف االئتماني  	
املعمـول به.

مخاطر السيولة:
هـي املخاطـر التـي قـد تـؤدي إلـى خسـائر نتيجـة عـدم مقـدرة البنـك علـى 
الوفـاء بالتزاماتـه يف تاريـخ االسـتحقاق بسـبب عـدم مقـدرة البنـك علـى 
توفيـر التمويـل الـازم أو أن األصـول السـائلة ملقابلة هـذه االلتزامات بأقل 

خسـائر ممكنـة. 
آجـال  بـن  توافـق  عـدم  هنـاك  يكـون  عندمـا  السـيولة  مخاطـر  تظهـر 
اسـتحقاق األصـول واخلصـوم. وتظهـر مخاطـر السـيولة عندمـا ال يكـون 
حجـم السـيولة كايف ملقابلـة التزاماتـه، يف مثـل هـذه احلـاالت لسـوء احلـظ 
فـإن املبالـغ احملصلـة مـن املقترضـن هي سـتخلق الفرق، لذلـك لدى البنك 
خيـار وهـو دفـع فوائـد مرتفعـة للحصـول على ودائع جديدة من السـوق، أو 
القيـام ببيـع بعـض موجوداتـه السـائلة أو التوجه للسـوق املالي للتخلص من 

بعـض موجوداتـه السـائلة حلـل هـذه املشـكلة.
بـن  وباسـتمرار  باملوازنـة  البنـك  يقـوم  املخاطـر  هـذه  تفـادي  أجـل  ومـن 
آجـال اسـتحقاق األصـول واخلصـوم بحيـث يتوفـر لدى البنك وبشـكل دائم 
سـيولة نقدية أو أصول مالية سـهلة التسـييل بدون حتمل خسـائر ملواجهة 
أي طلـب علـى الودائـع أو االلتزامـات األخـرى سـواء على املـدى القصير أو 

املتوسـط أو الطويـل.
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الحوكمة 
يلتـزم البنـك الوطنـي بتطبيـق أعلـى معاييـر احلوكمـة الرشـيدة، ويتجلـى ذلـك 
املعاييـر احملليـة  لدليـل خـاص باحلوكمة وفقـاً ألحـدث  مـن خـال تطويرنـا 
والدوليـة يف هـذا املجـال وقـد مت العمـل أيضـاً علـى تعديلـه مبـا يتوافـق مـع 
للتعليمـات  ووفقـاً  الفلسـطينية،  النقـد  سـلطة  عـن  الصـادر  املوحـد  الدليـل 

الصـادرة عـن سـلطة النقـد الفلسـطينية بهـذا اخلصـوص. 
بالبنـك الوطنـي، وضـع هيـاكل  إن أهـم مـا ورد يف دليـل احلوكمـة اخلـاص 
تنظيميـة وحتديـث سياسـاته وإجراءاتـه وتطبيـق أسـس اإلفصاح مبا يتماشـى 
مـع متطلبـات احلوكمـة مبـا يف ذلـك االلتزام بأخاقيات العمـل ألهمية حماية 
أداء  علـى  وبالتالـي احملافظـة  املصالـح  ذوي  أطـراف  بكافـة  البنـك  مصالـح 

وسـمعة البنـك لتحقيـق ذلـك.
وتقـوم  العاقـة يف البنـك بـن إدارتـه ممثلة مبجلس إدارتـه واإلدارة التنفيذية 
مـن جهـة واملسـاهمن مـن جهـة أُخـرى وفـق إطـار عمـل يضمـن تطبيـق أسـس 

نهـج اإلدارة السـليمة واحلوكمـة يف حتقيـق أهدافـه وحتقيـق املنافـع املختلفـة 
ألصحـاب املصالـح مبـا يف ذلـك صغـار املسـاهمن. ويوفـر نظـام احلوكمـة 
الرئيسـية  اجلوانـب  حـول  املناسـب  الوقـت  يف  ودقيقـة  تفصيليـة  معلومـات 
املختلفـة  واللجـان  إدارتـه  مبجلـس  املتعلقـة  واملسـؤوليات  بالبنـك  املتعلقـة 

املنبثقـة عنـه جتـاه البنـك واملسـاهمن فيـه.
ويف هـذا اإلطـار يحـرص البنـك الوطنـي علـى االلتـزام بتطبيـق املمارسـات 
السـليمة للحوكمـة وااللتـزام بأعلـى معاييـر الكفـاءة  والدقـة يف نشـاطاته مبـا 
يتماشـى والتعليمـات الصـادرة عـن سـلطة النقـد الفلسـطينية والتـي جـاءت 
منسـجمة مـع أحـدث املمارسـات الدوليـة السـليمة ووفـق توصيـات جلنـة بازل 

املتعلقـة باحلوكمـة.
كمـا يقـوم البنـك بجهـود كبيـرة لتلبيـة متطلبات املجتمع الفلسـطيني من خال 
تقـدمي اخلدمـات املصرفيـة وفـق األسـس احلديثـة وبطريقـة سـليمة تضمـن 
تقدميهـا بطريقـة آمنـة ألطـراف املصالـح املختلفة، إضافة إلى مشـاركة البنك 
وانتمـاءه  هويتـه  يعـزز  مبـا  املختلفـة  االجتماعيـة  لألنشـطة  الدعـم  بتقـدمي 

الوطنـي كجـزء مـن املسـؤولية االجتماعيـة التـي تقـع علـى عاتقـه. 

اإلفصاح والشفافية
الشـفافية جتـاه  مـن  عاليـة  علـى مسـتويات  علـى احملافظـة  البنـك  يحـرص 
واملشـاركن يف  العاقـة  األطـراف ذوي  مـن  واملودعـن وغيرهـم  املسـاهمن 
السـوق مـن خـال اإلفصـاح عـن معلومـات تتسـم بالدقـة والكفايـة والوقـت 
النقـد  سـلطة  وتعليمـات  املاليـة  للتقاريـر  الدوليـة  للمعاييـر  وفقـاً  املناسـب 
الفلسـطينية السـارية والصـادرة مبقتضـى قانـون البنـوك النافـذ والتشـريعات 
ذات العاقة، ويتمتع البنك بدراية تامة بالتغيرات التي تطرأ على املمارسات 

الدوليـة للشـفافية واإلفصـاح املالـي املطلـوب كمـا يحـرص البنـك:
أطـراف  	 تكـون عمليـة اإلفصـاح واضحـة ومسـتمرة ومتاحـة جلميـع  أن 

السـوق وتتيح مجاالً للمقارنة، وأن يتم اإلفصاح بواسـطة وسـائل متعددة 
منتشـرة ميكـن الوصـول إليهـا بسـهولة وبتكلفـة منخفضـة.

اإلفصـاح عـن جميـع املعلومـات ذات األهميـة النسـبية يف الوقـت املناسـب  	
وبشـكل يضمـن وصـول املعلومـات إلـى جميـع األطراف.

يقـوم البنـك باإلفصـاح ويلتـزم البنـك بتوفيـر معلومـات ذات داللـة ومعنـى  	
حـول نشـاطاته لـكل مـن سـلطة النقـد واملسـاهمن، واملودعـن والبنـوك 
األخـرى واجلمهـور بشـكل عـام، مـع التركيـز علـى القضايـا التـي تثيـر قلق 
املسـاهمن، ويفصـح البنـك عـن جميـع هـذه املعلومات بشـكل دوري ومتاح 

للجميع.
أن تشـتمل التقاريـر السـنوية للبنـك علـى معلومـات كافيـة ومفيـدة بحيـث  	

متكـن املسـتثمرين واملودعـن واألطـراف األخـرى ذات املصالـح مـن أن 
يكـون لديهـم اطـاع جيـد علـى أوضـاع البنـك.

الرقابيـة  	 السـلطات  مـع  اتصـال  علـى خطـوط  باحملافظـة  البنـك  يلتـزم 
عـام. بشـكل  واجلمهـور  األخـرى  والبنـوك  واملودعـن  واملسـاهمن 

أنظمة الضبط والرقابة  
يحـرص مجلـس اإلدارة وإدارة البنـك لاسـتفادة الفعالـة مـن عمـل التدقيـق 
الداخلـي واملدقـق اخلارجـي ومراقـب االمتثـال وضابط اتصال مكافحة غسـل 
األمـوال ومتويـل اإلرهـاب ومـا يصـدر عنهـم مـن تقاريـر حـول أنظمـة الضبـط 
والرقابـة الداخليـة، كمـا يسـعى البنـك للحفـاظ علـى نظـام رقابـي فعـال مبـا 
يضمن نزاهة عملياتها من خال ضمان اسـتقالية عملها وارتباطها املباشـر 

مـع جلـان مجلـس اإلدارة.
يـدرك البنـك أن وجـود إدارة تدقيـق فعالـة يسـهم يف تعزيـز أنظمـة الرقابـة 
الداخليـة ومـا متثلـه مـن دعـم للرقابـة املصرفيـة الشـاملة، كمـا يعمـل لـدى 
البنـك  امتثـال دوائـر  دائـرة مراقبـة االمتثـال وذلـك ملراقبـة وضمـان  البنـك 
املختلفـة للقوانـن واألنظمـة والتعليمـات ذات العاقـة ورفع التقارير إلى جلنة 

التدقيـق املنبثقـة عـن مجلـس اإلدارة.

 يولـي البنـك اهتمـام بدائـرة مكافحـة غسـل األمـوال مـن خـال عملهـا كنقطة 
محوريـة داخـل البنـك للرقابـة علـى كفـاءة النشـاطات ذات العاقـة باكتشـاف 
عمليـات غسـل األمـوال ومتويـل اإلرهـاب ومنـع حدوثهـا إضافـة إلـى تقـدمي 
املسـاعدة والتوجيـه لـإلدارة العليـا للتأكـد مـن أن إدارة مخاطـر غسـل األموال 

ومتويـل اإلرهـاب تتمتـع بكفـاءة وفعاليـة.
يحـرص البنـك علـى الـدوران املنتظـم للمدقـق اخلارجـي، وأن يكـون معتمـداً 
مـن قبـل سـلطة النقـد الفلسـطينية ولديـه ترخيـص ملزاولـة املهنـة مـن اجلهات 
الرسـمية واملهنيـة ذات العاقـة ملـا ميثلـه مـن مسـتوى آخـر مـن الرقابـة علـى 
مصداقيـة البيانـات املاليـة الصـادرة عـن أنظمـة البنـك وإبـداء الـرأي حـول 

عدالـة البيانـات املاليـة.
األنشـطة  كافـة  تغطـي  مكتوبـة  سياسـات  وجـود  علـى  البنـك  يحـرص  كمـا 
البنكيـة لديـه، وأن يتـم تعميمهـا علـى كافـة املسـتويات اإلداريـة، ومراجعتهـا 
بانتظـام للتأكـد مـن شـمولها أليـة تعديـات أو تغييـرات طـرأت علـى القوانـن 

والتعليمـات، وأيـة أمـور أخـرى تتعلـق بالبنـك.

التدقيق الداخلي 
يـدرك البنـك أن وجـود إدارة تدقيـق داخلـي فعالـة يسـهم يف تعزيـز أنظمـة 
الضبـط والرقابـة الداخليـة ومـا متثلـه مـن دعـم للرقابـة املصرفيـة الشـاملة، 
ويسـاعد ذلـك يف حتقيـق أهدافـه واجلهـات اخلاضعـة إلشـرافه مـن خـال 
إتبـاع أسـلوب منهجـي منظـم لتقييـم وحتسـن فعاليـة إدارة املخاطـر والرقابـة 
وتعزيـز إطـار احلوكمـة، ويوفـر البنـك إلدارة التدقيـق الداخلـي العـدد الـكايف 
مـن الكـوادر البشـرية املؤهلـة ويتـم تدريبها ومكافأتها بشـكل مناسـب. وإلدارة 
التدقيـق حـق احلصـول علـى أيـة معلومـة واالتصـال بأي موظف داخـل البنك. 
كمـا لهـا كافـة الصاحيـات التـي متكنهـا مـن أداء املهـام املوكلـة إليهـا وعلـى 

النحـو املطلـوب وفيمـا يلـي مهـام الدائـرة الرئيسـية:
وضـع خطـة تدقيـق سـنوية مرتكـزة على املخاطر وتقـدمي تلك اخلطة إلى  	

اإلدارة العليـا وجلنـة التدقيـق ملراجعتهـا وإعمادهـا، وإبـاغ اإلدارة العليـا 
وجلنـة التدقيـق باآلثـار املترتبـة علـى القيـود التـي حتد من املـوارد املتاحة 

خلطـة التدقيـق الداخلي .
التأكـد مـن تنفيـذ كل مهمـة مـن مهمـات التدقيـق املشـمولة ضمـن خطـة  	

التدقيـق الداخلـي، مبـا يف ذلـك حتديـد األهـداف والنطـاق، وتخصيـص 
برامـج  وتوثيـق  الـكايف،  النحـو  علـى  عليهـا  واإلشـراف  املائمـة  املـوارد 
العمـل واختبـار النتائـج، وتبليـغ نتائـج املهمة مع االسـتنتاجات والتوصيات 

القابلـة للتطبيـق إلـى األطـراف املائمـة.
رفـع تقريـر تفصيلـي وملخـص بنتائـج كافـة زيـارات التدقيـق والتوصيـات  	

وإجـراءات املتابعـة إلـى جلنـة التدقيـق ومتابعة النتائج التـي توصلت إليها 
مهمـة التدقيـق واإلجـراءات التصحيحيـة التـي ينبغـي اتخاذهـا، وإبـاغ 
اإلدارة العليـا وجلنـة التدقيـق بصفـة دوريـة عـن أيـة إجـراءات تصحيحيـة 

لـم يتـم تنفيذهـا بفعاليـة.

واملهـارات  	 باملعرفـة  يتمتـع  املدققـن  مـن  محتـرف  فريـق  علـى  احلفـاظ 
واخلبرات والشـهادات املهنية، مبا يحقق شـروط ميثاق التدقيق الداخلي 
التدقيـق  لتطويـر مهـارات وقـدرات كادر  وضـع خطـة تدريبيـة متكاملـة 
االلتـزام  وضمـان  املهنـة،  تطـورات  مـع  تواصـل  علـى  والبقـاء  الداخلـي 

والكفـاءة. السـرية،  مببـادئ االسـتقامة، واملوضوعيـة، واحلفـاظ علـى 
اتخـاذ اإلجـراءات لضمـان تنفيـذ أعمـال دائـرة التدقيـق الداخلـي وفقـا  	

لإلطـار الدولـي للممارسـات املهنيـة ألعمـال التدقيـق الداخلـي ومتطلبات 
اجلهـات الرقابيـة وسياسـات وإجـراءات العمـل.

الوظائـف،  	 كافـة  إلـى  قيـود  أيـة  واملباشـر ودون  التـام  الوصـول  إمكانيـة 
املاديـة،  املمتلـكات  إلـى  والوصـول  السـجات،  علـى  االطـاع  وإمكانيـة 
مهمـات  مـن  مهمـة  أيـة  أداء  مـن  مُيٌكنـه  مبـا  املوظفـن  مـع  واالتصـال 
التدقيـق، كمـا يكـون خاضعـاً للمسـاءلة عـن سـرية السـجات واملعلومـات 

وحمايتهـا.
يقـوم الرئيـس التنفيـذي للتدقيـق الداخلـي بتأكيد االسـتقالية التنظيمية  	

لنشـاط التدقيـق الداخلـي للجنـة التدقيـق أو مجلـس اإلدارة سـنوياً علـى 
األقـل، يقـوم الرئيـس التنفيـذي للتدقيق الداخلي باإلفصاح عن أي تدخل 
يف حتديـد نطـاق التدقيـق وإجنـاز أعمالـه وإبـاغ النتائـج املتعلقـة به، كما 

يقـوم باإلفصـاح عـن تداعيات هـذا التدخل.
جوانـب  	 كافـة  يغطـي  جـودة  وحتسـن  تأكيـد  برنامـج  علـى   احلفـاظ 

ويتضمـن البرنامـج تقييـم ملـدى تقيٌـد نشـاط التدقيـق الداخلـي باملعاييـر، 
وتقييـم مـدى كفـاءة وفٌعاليـة نشـاط التدقيـق الداخلـي وحتديـد الفـرص 

للتحسـينات. املتاحـة 

التدقيق الخارجي
يحـرص البنـك الـدوران املنتظـم للمدقق اخلارجـي، ويراعى يف اختيار املدقق 
اخلارجي أن يكون معتمداً من قبل سـلطة النقد الفلسـطينية ولديه ترخيص 
ملزاولـة املهنـة مـن اجلهـات الرسـمية واملهنيـة ذات العاقـة  وعـدم وجـود أي 
شـبهة بتعـارض مصالـح وأن ال يكـون حاصـًا علـى أيـة تسـهيات ائتمانيـة 
مباشـرة أو غيـر مباشـرة مـن البنـك بالكفالـة الشـخصية سـواء بصفتـه أو 
ألزواجهـم أو ألوالدهـم أو ألي منشـأة يكونـون منفرديـن أو مجتمعـن شـركاء 
فيهـا بنسـبة تعـادل %5 مـن أسـهمها فأكثـر، أو أعضـاء يف مجلـس إدارتهـا، 
وأن ال يكـون لـه منفعـة مباشـرة أو غيـر مباشـرة مـع البنـك، أو مـع الشـركات 
التابعـة للبنـك، وأن ال يكـون مديـراً أو موظفـاً أو مسـتخدماً لـدى البنـك، أو 
لـدى الشـركات التابعـة للبنـك ويتولـى مهامـه مبـا يتـاءم مـع املعاييـر الدوليـة 

للتدقيـق وتعلميـات سـلطة النقـد مـن خـال: 
يعتمد يف عمله على األحكام والشروط التي تنظم أعمال مهنة املراجعة  	

والتدقيـق والتقيـد مبعاييـر وأدلـة التدقيـق الدوليـة، وقواعـد أخاقيـات 
املهنـة واألصـول املهنية.

مبـا  	 للبنـك  احملاسـبية  والسـجات  والدفاتـر  املاليـة  البيانـات  تدقيـق 
الدوليـة. احملاسـبة  ومعاييـر  املاليـة  للتقاريـر  الدوليـة  املعاييـر  مـع  ينسـجم 

االلتـزام مبتطلبـات احلـد األدنـى مـن معاييـر اإلفصـاح للبيانـات املاليـة  	
الصـادرة عـن سـلطة النقـد الفلسـطينية.

التقيـد بالسـرية التامـة وعـدم إفشـاء املعلومـات التـي حصـل عليها بحكم  	
عملـة حتـى بعـد انتهـاء مهمتـه يف البنك.

تزويـد جلنـة التدقيـق بنسـخة مـن تقاريـره ) الرسـالة اإلداريـة( ، ويجتمع  	

املدقـق اخلارجـي مـع جلنـة التدقيـق بـدون حضـور اإلدارة التنفيذيـة مـرة 
واحـدة علـى األقل سـنوياً.

تقـدمي تقريـر سـنوي للهيئـة العامـة للبنك، يبن فيـه أن مراجعته وتدقيقه  	
الدوليـة،  التدقيـق  وأدلـة  ملعاييـر  وفقـاً  وحسـاباته متـت  البنـك  ألعمـال 
وإبـداء رأيـه يف مـدى عدالـة البيانـات املاليـة للبنـك للفتـرة املاليـة التـي 
قـام بتدقيقهـا، وأنهـا قـد أعـدت وفقـاً ملعاييـر احملاسـبة الدوليـة ومعاييـر 

التقاريـر املاليـة الدوليـة.
مـا  	 علـى  واإلجابـة  للمصـرف  العموميـة  اجلمعيـة  اجتماعـات  حضـور 

للمسـاهمن استفسـارات  مـن  يخصـه 
خـال  	 البنـك  إدارة  ملجلـس  عنـه  ونسـخة  النقـد  لسـلطة  تقريـر  تقـدمي 

يلـي: مـا  علـى  املاليـة مشـتمًا  السـنة  انتهـاء  مـن  شـهرين 
أيـة مخالفـات ألحـكام قانونـي املصـارف وسـلطة النقـد والتشـريعات أ. 

األخـرى السـارية والتـي ارتكبهـا البنـك خـال السـنة املاليـة التـي مت 
مراجعـة وتدقيـق بياناتهـا.

رأي املدقـق اخلارجـي حـول مـدى كفايـة أنظمـة الرقابـة والضبـط ب. 
البنـك. الداخلـي يف 

رأي املدقق اخلارجي بشـأن مدى كفاية املخصصات ملقابلة املخاطر ت. 
احملتملة يف األصول وااللتزامات.

التحقق من عدالة البيانات التي أعطيت له خال عملية التدقيقث. 
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االمتثال  
التشـريعية  السـلطات  عـن  الصـادرة  القوانـن  بكافـة  الوطنـي  البنـك  يلتـزم 
والتعليمـات الصـادرة عـن سـلطة النقـد الفلسـطينية والقانـون الفلسـطيني، 
ويعمـل بشـكل دائـم علـى حتديـث سياسـاته وإجراءاتـه الداخليـة ملوائمتهـا مـع 
اإلصـدارات اجلديـدة الـواردة مـن اجلهـات امللزمـة للبنـك، ومـن ثـم متابعـة 
العامليـة  الفضلـى  املمارسـات  البنـك مبتابعـة ودراسـة  ويقـوم  كمـا  تطبيقهـا. 

للمحافظـة علـى سـمعة طيبـة بـن البنـوك محليـاً وعامليـاً. 
تختـص دائـرة االمتثـال بفحـص وتقييـم امتثـال البنـك للسياسـات واإلجراءات 
قوانـن  مـع  واملتماشـية  الوطنـي  البنـك  إدارة  قبـل  مـن  املعتمـدة  الداخليـة 
وتعليمـات املشـرع، وتقييـم املخاطـر املرتبطـة بعـدم االمتثـال لهـا ومـدى تأثيـر 
واتخـاذ  متابعتهـا  يتـم  أخطـاء  أي  اكتشـاف  حـال  املصـرف، ويف  علـى  ذلـك 

الازمـة. التصحيحيـة  اإلجـراءات 
 تقـوم دائـرة االمتثـال كذلـك بإصـدار سياسـات وإجراءات تتطلب االستفسـار 
عمليـة حتديـث  متابعـة  علـى  والعمـل  العمـاء  مـن  تفصيليـة  معلومـات  عـن 
بياناتهـم مـن قبـل الفـروع بشـكل مسـتمر، وذلـك حلمايـة البنـك واملسـاهمن 
والعماء بشـكل خاص من التعرض ألي تبعات قانونية قد تؤدي إلى تصنيف 

العمـاء أو البنـك ضمـن القوائـم غيـر امللتزمـة.
واملمارسـات  القواعـد  بدليـل  الفلسـطينية  النقـد  سـلطة  لتعليمـات  وامتثـاالً 
الفضلـى حلوكمـة املصـارف يف فلسـطن، يسـعى البنـك لتطبيـق هـذه القواعد 
واملمارسـات ابتـداًء مـن مجلـس إدارتـه إلـى كافـة الدوائـر املختصـة يف البنـك.

تعد دائرة االمتثال كذلك، وجهة عماء البنك يف تقدمي الشكاوى واملقترحات 
وذلـك بهـدف حتقيـق أعلـى درجـات الرضـا عنـد العميل باخلدمـات املصرفية 
املقدمـة لـه، وتعمـل دائـرة االمتثال على اسـتقبال الشـكاوى وحلها مبا ينسـجم 

مـع التعليمـات ومبا فيـه مصلحه للعميل.

قانون االمتثال الضريبي األميركي للحسـابات 
)FATCA( األجنبية

يلتـزم البنـك الوطنـي بتطبيـق قانـون االمتثـال الضريبـي »فاتـكا« بشـكل 
تدريجـي وحسـب إطـار زمنـي محـدد، وهـو قانـون أمريكـي يهـدف أساسـاً 
إلـى منـع التهـرب الضريبـي مـن قبـل دافعـي الضرائـب األمريكيـن مـن 
خـال اسـتخدام املؤسسـات املاليـة غيـر األمريكيـة وأدوات االسـتثمار يف 

اخلـارج. 
أمـا بخصـوص القانـون فالبنـك الوطنـي مسـجل رسـميا لالتـزام بتطبيـق 
قانـون االمتثـال الضريبـي األمريكـي وقـد مت إعـداد ملخـص وخطـة عمـل 
لتعديـل أنظمـة البنـك املختلفـة للتماشـي مـع هـذا القانون، حيـث مت تعديل 
منـاذج فتـح احلسـاب وحتديـث البيانات لتتماشـى مـع القانـون بحيـث يُلزم 
هـذا القانـون جميـع عمـاء البنـك الوطنـي اجلـدد واحلاليـن بتعبئة مناذج 
معتمـدة » منـاذج املواطنـة » وتوقيعهـا وتقدميهـا مـع املسـتندات األخـرى 

لفتـح احلسـابات.

سياسة مكافحة غسل األموال ومكافحة متويل 
)AML & CTF( اإلرهاب

الصـادرة  القانونيـة  األطـر  ضمـن  العمـل  علـى  الوطنـي  البنـك  يحـرص 
بخصوص مكافحة غسـل األموال ومتويل اإلرهاب واملسـتمدة من القانون 
التعليمـات  كذلـك  ويطبـق   ،2015 عـام  واحملـدث   20 رقـم  الفلسـطيني 
واألنظمـة الصـادرة باخلصـوص مـن قبـل وحـدة املتابعـة املاليـة وسـلطة 

النقـد الفلسـطينية ومجموعـة العمـل املالـي “FATF”.  وقـد اعتمـد البنـك 
سياسـة خاصـة ملكافحـة هـذه الظاهـرة ومنـع إمتـام أي عمليـة محتملـة من 
خالـه، وذلـك يف ظـل ازديـاد خطـر عمليات غسـل األموال وتنوع أسـاليبها 
مـع التقـدم التكنولوجـي للعمـل املالـي واملصريف وحفاظا على سـمعة البنك 
على املسـتوى املصريف احمللي والعاملي. اسـتحدث البنك الوطني وبحسـب 
تعليمـات سـلطة النقـد الفلسـطينية دائـرة مسـتقلة ملكافحـة غسـل األمـوال 
التـي يتخذهـا املصـرف  والتـي تقـوم برفـع تقاريـر دوريـة حـول التدابيـر 
للحـد مـن هـذه الظاهـرة، كمـا تقـوم دائـرة مكافحـة غسـل األمـوال ومتويـل 
اإلرهـاب يف البنـك مبتابعـة العمليـات املاليـة واملصرفيـة أوالً بـأول للتأكـد 
مـن مـدى التـزام الفـروع بحيثياتهـا حيـث يتـم مراجعـة اإلجـراءات الـذي 
غسـل  مكافحـة  بتعليمـات  التـزام  مـدى  مـن  لتحقـق  فـرع  كل  بهـا  يقـوم 
األمـوال، ويف حـال وجـود أي عمليـات مشـبوهة يتـم التبليـغ عنهـا للجهـة 

املسـؤولة حسـب القانـون الفلسـطيني وهـي وحـدة املتابعـة املاليـة.
كمـا ويقـوم البنـك بفحـص البيئـة رقابـة مكافحـة غسـل األمـوال ومتويـل 
اإلرهـاب باسـتخدام أفضـل الوسـائل واملمارسـات الفضلـى للحفـاظ علـى 

بيئـة اسـتثمارية ذات مخاطـر منخفضـة. 

)KYC( قاعدة اعرف عميلك
لتعليمـات سـلطة  واسـتنادا  األمـوال،  مكافحـة غسـل  لسياسـة  اسـتكماالً 
النقـد الفلسـطينية وقـرار قانـون مكافحـة غسـل األمـوال ومتويـل اإلرهـاب 
رقـم )20( لسـنة )2015( وحرصـا مـن البنـك الوطنـي علـى ضمان التطبيق 
األمثـل للممارسـات الفضلـى بهـذا اخلصوص محليـاً و عاملياً، تقوم دائرتي 
البنـك مبراقبـة  اإلرهـاب يف  األمـوال ومتويـل  ومكافحـة غسـل  االمتثـال 
االلتـزام باإلجـراءات التطبيقيـة اخلاصـة باملعلومات املتعلقـة بالعماء قبل 
وبعـد فتـح احلسـابات و طريقـة توثيـق هذه احلسـابات والغرض من فتحها 
وتصنيفها بحسـب درجة املخاطر املتوقعة األمر الذي من شـأنه أن يرسـم 
تصـورا عـن طبيعـة نشـاط العمـاء ويعـزز مـن فاعليـة العمليـة الرقابيـة، 
والصائبـة  املناسـبة  القـرارات  اتخـاذ  علـى  القـدرة  زيـادة  إلـى  باإلضافـة 

بخصـوص طبيعـة التعامـل معهـم يف مختلـف املجـاالت. 
يتـم العمـل بشـكل دائـم علـى حتديـث بيانـات العمـاء، حيـث يتـم فحـص 
مـدى الدقـة والفاعليـة يف حتديـث بيانـات العمـاء، وذلـك بهـدف تأكيـد 

حضـور العمـاء وتعزيـز آليـات تواصـل معهـم. 

أحكام السرية املصرفية
السياسـات  السـرية املصرفيـة مـن خـال  بأحـكام  الوطنـي  البنـك  يلتـزم 
املعتمـدة و املعممـة علـى كافـة املوظفـن بغـض النظـر عـن رتبتـه الوظيفيـة 
، حيـث يحظـر إعطـاء أي بيانـات أو معلومـات أو كشـوفات عـن حسـابات 
العمـاء وبياناتهـم الشـخصية املوجـودة يف سـجات البنك بطريقه مباشـر 
أو غيـر مباشـر إال مبوافقـة خطيـة مسـبقة مـن صاحـب احلسـاب أو بقرار 
من جهة قضائية مختصة حسـب القانون الفلسـطيني أو اجلهات الرقابية 

املعتمـدة مـن سـلطة النقـد الفلسـطينية.

سياسة التأهيل والــتــدريب
تشـكل توجهـات البنـك الوطنـي املتصلـة بتقـدمي خدمـات متميـزة لعمائـه، 
ويشـكل  كمـا  الوظيفـي،  كادره  قـدرات  وتطويـر  بنـاء  عمليـة  دوافـع  أهـم 
أهـم  أحـد  البنكيـة بشـكل مسـتمر،  بتطويـر اخلدمـات  املتصـل  الهاجـس 
مصـادر العمليـة التطويريـة لـرأس املال البشـري يف البنـك. وإلدراك البنك 
العميـق بـأن جـودة اخلدمـة املتميـزة، لـن تتحقـق إال إذا مت تدريـب وتأهيـل 
املوظفـن ومتكينهـم مـن اخلدمـات واملنتجـات اخلاصـة للبنـك ، فـان البنك 
دائـم السـعي للنهـوض بقـدرات رأس مالـه البشـري ليـس مـن حيـث اإلطـار 
لبنيـة تلـك القـدرات وإمنـا مـن خال تعظيـم اإلطار املفاهيمي حول السـلة 
اخلدميـة للبنـك، وتطويـر أدوات التعـرف علـى احتياجـات العمـاء، وصوالً 
إلى تقدمي تلك السـلة بالطريقة التي يسـعى العميل للحصول عليها فيها.  
وحيث أن رأس املال البشري يشكل الواجهة اإلنسانية واحلضارية للبنك، 
ومسـار خدماتـه، وأدوات تدفقهـا، فقـد حـرص البنـك علـى إشـراك كادره 
يف تصميـم العمليـات التدريبيـة والتطويريـة وذلـك مـن خـال التعرف على 
احتياجـات الـكادر والتعامـل معهـا كمنطلـق أسـاس يف تصميـم العمليـات 
بـن  تناغـم  وخلـق   ،)Competences( اجلـدارات  يف  وربطهـا  التطويريـة 
االحتياجـات التدريبيـة للـكادر، وتوجهـات البنـك التطويريـة، انسـجاما مـع 

رؤيـة البنـك وخطتـه السـتراتيجية.  
وباعتبـار رأس املـال البشـري هـو األهم بالنسـبة للبنـك الوطني، واحد اهم 
اسـتثماراته، فـان البنـك يتطلـع إلـى انعـكاس ذلـك االسـتثمار باحلصـص 
السـوقية، والتيقـن مـن إسـهام البنـك يف التطـور املجتمعـي، وعليـه، فقـط 
عملـت دائـرة رأس املـال البشـري يف العـام 2019 على تنفيذ )105( نشـاطاً 
تدريبيـا، موزعـًة علـى مختلـف املسـارات الوظيفـة، ومنهـا )50( اسـتهدفت 
موظفـي اإلدارة العامـة، و)55( نشـاطا تدريبيـاً اسـتهدفت موظفـي الفروع، 
وقد شـارك يف هذه النشـاطات، )655( موظف، )200( موظف من اإلدارة 

العامـة، و)455( مـن موظفـي الفروع. 
وقـد تركـزت مجـاالت التدريـب والتطويـر خـال العـام 2019 علـى عـدة 

محـاور مـن أهمهـا :
لرفـع  	 مهنيـة  بشـهادات  وتزوديهـم  الرقابيـة  الدوائـر  تدريـب  تكثيـف 

أهمهـا:  ومـن  اجلديـدة  األنظمـة  علـى  وتدريبهـم  الكفـاءة، 
	 )Dow Jones Sanction ) screening and monitoring(

	 Fatca Technical and Business Bank – BI

	 Temenos AML Implementation

البنكيـة  	 باملنتجـات  الفـروع  موظفـي  معرفـة  وتعزيـز  األعمـال  قطـاع 
 On( برنامـج  تنفيـذ  إلـى  باإلضافـة   ،  )Product Knowledge(
بـدون  اجلـدد  اخلريجـن  املوظفـن  وتدريـب   )Boarding Training
وخدمـات  منتجـات  علـى  التعيـن  وحديثـي  سـابقة،  مصرفيـة  خبـرة 

وعمليـة. نظريـة  تدريبيـة  سـاعة   300 حلوالـي  البنـك، 
مت  	 حيـث   Digitization ال  و  التكنولوجيـا  قطـاع  علـى  التركيـز  مت 

 Online( تدريـب موظفـي العمليـات املصرفيـة بعـدة برامـج إلكترونيـة
واحلـواالت.  والبطاقـات   )Trade Finance( الــ  مبجـاالت   )Training
باإلضافـة إلـى تنفيـذ عـدد مـن األنشـطة التدريبيـة املتخصصـة عبـر 
لتمكـن   ،)T24( البنكـي  النظـام  لدائـرة  خارجيـن  مدربـن  اسـتقدام 
موظفي ومسـؤولي هذه الدوائر من حضور تلك األنشـطة يف اخلارج، 
أو من خال املشـاركة يف املؤمترات واملعارض الدولية وذلك لإلسـهام 
يف صقـل معـارف املشـاركن ومهاراتهـم،  ولتمكينهـم مـن الوقـوف على 

اخلدمـات التكنولوجيـة يف العالـم.

تنفيـذ برامـج تدريبيـة مختصـة بجـودة اخلدمة وتدريـب املوظفن على  	
اهـم املعاييـر خلدمـة العمـاء واالرتقـاء مبسـتوى اخلدمـة يف البنـك 
،هـذا وقـد مت عقـد عـدة برامـج تدريبيـة تختـص باملهـارات اإلداريـة 
والقياديـة ملـدراء ومسـؤولي الفـروع وتزويدهـم باملهـارات املتصلة برفع 

مسـتوى جـودة اخلدمـة، والتميـز بخدمـة العمـاء.
خـال العـام 2019 ويف إطـار سـعي دائـرة رأس املـال البشـري لتعزيـز  	

مبـدأ املسـاواة بـن اجلنسـن، مت تنظيـم تدريـب للنـوع االجتماعـي يف 
بيئـة العمـل، ملختلـف املسـتويات اإلداريـة مـن اإلدارة العامـة والفـروع، 
وقـد مت اعتمـاد تدريـب النـوع االجتماعـي كبرنامـج تدريبـي للموظفـن. 

لقـد انتهجـت دائـرة رأس املـال البشـري التواصـل مـع املوظفـن وعقـد  	
الوظيفـي وخطـط  اجتماعـات دوريـة معهـم  ملناقشـة خطـط املسـار 
اإلحـال الوظيفـي، ومناقشـتهم باملنتجـات واخلدمات اخلاصة بالبنك 

واالسـتماع إلـى اقتراحاتهـم، وتغذيتهـم املعلوماتيـة العكسـية. 
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Digitization 

ON Line Training 

 )T24( النظام البنكي
وتكنولوجيا املعلومات

جودة خدمة العماء

415

15 6

5

األعمال املصرفية

35100

 املهارات اإلدارية والسلوكية 

1750

50

200

On Boarding Training
)تأهيل املوظفي اجلدد(

340

البرامج الرقابية

10180

30

عدد العاملين في البنكسياسة التأهيل والــتــدريب
كما بتاريخ  2019-12-31

بلغ عدد موظفي البنك 632 موظفًا وموظفة كما بتاريخ 31-12-2019 موزعني على اإلدارة العامة والفروع على النحو التالي:

291
اإلدارة العامة / رام اهلل

8
فرع دير جرير

24
فرع رفيديا

632 المجموع

20
فرع رام اهلل

26
فرع الخليل

8
فرع عقربا

20
فرع الماصيون

23
فرع بيت لحم

22
فرع طولكرم

9
فرع حزما

16
فرع الرام

15
فرع دورا

10
فرع البالتينوم

28
فرع الميدان 

21
فرع ضاحية البريد

15
فرع العيزرية

22
فرع جنين

28
فرع نابلس

8
فرع روابي

9
فرع عرابة

9
فرع سنجل

سياسة منح املكافآت واحلوافز

وتعلميـات  السـنوية  املكافـآت  منـح  أحـكام  السياسـة  هـذه  تتضمـن 
املتبعـة.  التنفيذيـة  واخلطـوات  السـنوي  األداء  تقييـم 

إن عمليـة تقييـم األداء تراكميـة وتشـاركية ميكـن مـن خالهـا حتديـد 
مـدى كفـاءة وفعاليـة املوظف خال فتـرة زمنية محددة وفقا للمعايير 
واألهـداف احملـددة واملتفـق عليها مسـبقاً من خـال منهجية بطاقات 

الـداء املتوازن.
مت تطوير هذه السياسـة بناء على املمارسـات العاملية املوصى بها يف 

هذا املجال ومبا يتناسـب وخصوصية العمل يف فلسـطن. 

الهدف من هذه السياسة:
حتقيـق مبـادىء الشـفافية واحلوكمـة التـي يتبناهـا البنـك الوطنـي يف 

مـا يخـص سياسـات تقييـم األداء ومنـح املكافـآت املاليـة السـنوية.
العليـا  البنـك الوطنـي وموظفـي اإلدارة  توفيـر مرجـع ملجلـس إدارة 
فيمـا يتعلـق بسياسـات تقييـم أداء موظفـي البنـك الوطنـي املكافـآت 

املاليـة السـنوية.
املوضوعيـة والعدالـة يف تقييـم أداء موظفـي البنـك مـن خـال ربـط 
األداء الفـردي بـاألداء املؤسسـي باسـتخدام منهجيـة األداء املتـوازن

 Balanced Scorecards BSC

التوافـق مـع قانـون العمل وتعلميات سـلطة النقـد عبر وضع إجراءات 
تقييم األداء وحتديد املكافآت املالية السـنوية.

مشارك

مشارك

مشارك

مشارك

مشارك

مشارك

مشارك

مشارك

دورات

دورات

دورات

دورات

دورة

دورة

دورة

دورة

متاشـياً مـع رؤيـة البنـك الوطني، عملت دائرة 
رأس املال البشـري على حتسـن واقع ريادية 
املوظفـات مـن خـال االسـتثمار يف تدريبيهـن 
مسـتجيبة  عمـل  بيئـة  وخلـق  ومتكينهـن 
الحتياجـات تطورهـن الوظيفي. والـذي أنتـج 
مـا يزيـد عـن ثاثـن موظفة قياديـة مبناصب 
إداريـة متقدمـة، كمـا سـعت دائـرة  رأس املال 
البشـري علـى حتقيـق املسـاواة اجلندريـة مـن 
والتـي  الداخليـة  السياسـات  تطويـر  خـال 
لصالـح  اإليجابـي  التمييـز  علـى  اشـتملت 
وتوفيـر  مهنيـاً  دعمهـن  يتـم  حيـث  النسـاء  

البيئـة املناسـبة واآلمنـة لهـن.
وبلغـت نسـبة املوظفـات يف البنـك إلـى حـدود 
35%، وعلـى صعيـد متصـل فقد عملت دائرة 
موظفـات  تدريـب  علـى  البشـري  املـال  رأس 
وموظفي البنك على أهمية النوع االجتماعي 
يطمـح  املصريف، كمـا  القطـاع  يف  وإدماجـه 
البنـك الوطنـي إلـى رفـع نسـبة املوظفـات إلى 

أكثـر مـن 50% خـال السـنوات القادمـة.
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يفتخــر البنــك الوطنــي بــكادره البشــري الــذي يتصــف بكونــه كادر شــاب، ويعمــل البنــك علــى االســتثمار الدائــم بهــذا 
الــكادر، وتطويــره، ورفــده بشــكل دائــم بالتطــورات العلميــة يف شــتى املجــاالت.

 التحصيل العلمي ملوظفي البنك الوطني كما بتاريخ 31-12-2019 جاء كاآلتي:

ملكية أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة العليا وذوي الصلة ألسهم البنك كما بتاريخ 2019/12/31

األسهم ذات العاقة عدد األسهم اململوكة له شخصياًالصفةاالسم
52,0006,737,512رئيس مجلس اإلدارةطال كاظم عبداهلل ناصر الدين

2,496,00016,904,994نائب رئيس مجلس اإلدارةعمر منيب رشيد املصري

-52,000عضو مجلس إدارةدينا منيب رشيد املصري

7,800,000-عضو مجلس إدارةعصام حليم جريس سلفيتي

-7,726,930عضو مجلس إدارةسمير هال محمد زريق

-7,726,273عضو مجلس إدارةمنال عادل رفعت زريق   

-10,924عضو مجلس إدارةغريس كنعان داود معدي

-10,000عضو مجلس إدارةعزيز محمود مصطفى عبداجلواد

-10,000عضو مجلس إدارةكمال اسماعيل محمد ابوخديجه

52,15111,960املدير العاماحمد راغب نادر احلاج حسن

مســاعد املديــر العــام للخدمــات عساف محمود مصطفى بليدي
املساندة

2,876-

1,560640واملستشار القانونيراتب باسم راتب محيسن

18,140,71431,455,106املجموع

املعامالت مع جهات ذات العالقة
يعتبـر البنـك املسـاهمن الرئيسـين واإلدارة العليـا وشـركات لهـم فيهـا نصيـب رئيسـي مـن امللكيـة كجهـات ذات عاقة. متت خال السـنة معامات مع هذه 

اجلهـات متثلـت يف ودائـع وتسـهيات ائتمانيـة ممنوحة وتأمينـات نقدية كما يلي:

دوالر أمريكي
20192018بنود داخل قائمة املركز املالي املوحد

16,201,63221,500,568تسهيات ائتمانية مباشرة

27,198,91227,709,241ودائع

5,139,7786,240,951تأمينات نقدية

عناصر قائمة الدخل املوحد
1,023,3611,014,103فوائد وعموالت دائنة

502,302610,619فوائد وعموالت مدينة

  بنود خارج قائمة املركز املالي

4,913,991 7,632,231اعتمادات وكفاالت

4,946,7128,582,434سقوف ائتمانية غير مستعملة

1

493

77

26

35

دكتوراه

بكالوريوس

ثانوية عامة وما دون

ماجستير

دبلوم

التحصيل العلمي للعاملين في البنك
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ملخص منافع اإلدارة العليا )بالدوالر األمريكي(

1,470,072حصة اإلدارة العليا من الرواتب واملصارف املتعلقة بها

465,815-        املدير العام

1,004,257-        اإلدارة العليا

155,375حصة اإلدارة العليا من مصروف تعويض نهاية اخلدمة

35,870-        املدير العام

119,505-        اإلدارة العليا

292,250نفقات مجلس اإلدارة 

مدقق احلسابات
ارنست ويونغ– رام اهلل– املاصيون– عمارة باديكو هاوس / الطابق السابع – هاتف 02-2421011 صندوق بريد 1373.

األتعاب املهنية للتدقيق اخلارجي 
بلغت األتعاب املهنية والتدقيق اخلارجي 540,593 دوالر أمريكي خال عام 2019

نشاط التداول على أسهم البنك 
بلـغ عـدد املسـاهمن 8,963 مسـاهماً كمـا بتاريـخ 2019/12/31 كمـا بلـغ حجـم التـداول 20,660,211 دوالر خـال العـام 2019 مقسـمة علـى 12,128,474 

سـهم وكانـت عـدد العقـود املنفـذة خـال نفـس الفتـرة 670 عقـد.

نسبة التغير%سعر اإلغاق 2018سعر اإلغاق 2019أدنى سعر تداول 2019أعلى سعر تداول 2019
$1.91$1.54$1.90$1.70% 11.76

األرباح والخسائر مع حقوق المساهمين وأسعار األوراق المالية

 

  
20112012201320142015201620172018

صايف الربح بعد 
5,441,5917,402,2409,204,7499,336,317 4,438,380 3,600,243 2,021,100 568,262 الضريبة 

قيمة األرباح املوزعة 
5.00%5.00%5.00%5.00%0%0%0%0%نقداً

قيمة األرباح املوزعة 
على شكل اسهم 

مجانية
%0%0%0%0%0%0%0%4.00

صايف حقوق 
89,819,07892,495,56397,567,17792,450,447 80,010,532 54,966,018 51,321,193 29,875,642 املساهمن

أسعار إغاق األوراق 
1.591.901.841.70 1.29 1.17 0.90 0.77 املالية 

وفقاً للبيانات املالية الغير موحدة

الغرامات والعقوبات املفروضة على املصرف خالل  العام 2019
لم يتم فرض أي غرامات على البنك خال العام 2019.

السيطرة على الشركة
ال يوجد جهات مسيطرة على الشركة بصورة مباشرة أو غير مباشرة 

االعتماد على موردين وعمالء رئيسيني 
ال يوجد موردين محددين أو عماء رئيسين محلياً أو خارجياً يشكلون %10 فاعلي من إجمالي املشتريات و/او املبيعات للشركة 

االمتيازات
ال يوجـد أيـة حمايـة حكوميـة أو امتيـازات تتمتـع بهـا الشـركة أو أي مـن منتجاتهـا مبوجـب القوانـن واألنظمـة أو غيرهـا. كمـا ال يوجـد أي بـراءات اختـراع 

أو حقـوق امتيـاز حصلـت عليهـا الشـركة

العمليات غير املتكررة 
ال يوجد أي أثر مالي ذو طبيعة غير متكررة خال السـنة املالية املنتهية 2019 ولم تدخل ضمن نشـاط الشـركة الرئيسـي، ولكن التباين امللحوظ يف نسـب 
النمـو يف املركـز املالـي وقائمـة الدخـل للشـركة هـو نـاجت عـن توحيـد البيانـات املاليـة للبنـك الوطنـي والبنـك اإلسـامي الفلسـطيني وفقـاً للمعايـر احملاسـبة 

الدوليـة وبالتوافـق مـع املدقـق اخلارجي للبنك.
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اإلجمالي
162عدد الشراكات المؤسساتية

999,217$مبلغ المساهمة

بعض المساهمات االجتماعية للعام 2019
الحفاظ على البيئة واالستقاللية الوطنية في الطاقة

يف خطوة هي األولى من نوعها بن البنوك يف فلسطن، 
أريحـا"  "نـور  الوطنـي حصـة يف محطـة  البنـك  اشـترى 
لتوليـد الطاقـة الشمسـية، اململوكـة مـن شـركة مصـادر 
حاجـة  ليسـد  الفلسـطيني  االسـتثمار  لصنـدوق  التابعـة 
فروعـه وإدارتـه العامـة يف منطقـة نفـوذ شـركة كهربـاء 
محافظـة القـدس، حيـث يعد هذا االسـتثمار خطوة بيئية 
التـي  الـدول  أكثـر  مـن  ففلسـطن  واجتماعيـة،  ووطنيـة 
والتوجـه  العـام،  أيـام مشمسـة علـى مـدار  متتلـك عـدد 
دور  لـه  سـيكون  املتجـددة  الطاقـة  مصـادر  السـتخدام 
فعـال وأحـد احللـول يف االنفـكاك يف ملـف الطاقـة عـن 
إسـرائيل، مـع احلفـاظ علـى البيئـة واسـتخدام مصادرها 

الطبيعيـة دون احلـاق الضـرر بهـا.   

المسؤولية االجتماعية 

ينظـر البنـك الوطنـي إلـى املسـؤولية املجتمعيـة بطريقـة مغايـرة، حيـث أنهـا ال تقتصـر فقـط على التبرع بنسـبة مقطوعة من صايف أرباحـه خلدمة قطاعات 
معينـة مـن املجتمـع، وإمنـا وانطاقـاً مـن مواطنـة البنـك الوطنـي وتشـكيله عمـوداً مـن أعمـدة االقتصـاد الفلسـطيني ينـدرج حتـت مسـؤوليته االجتماعيـة 
املسـاهمة يف دفـع عجلـة االقتصـاد احمللـي إلـى األمـام، وخدمـة كافـة فئـات املجتمـع بتطويـر منتجـات مسـؤولة تلبـي وتركـز علـى تقـدمي احلاجـات املاليـة 
الفعليـة لـكل قطـاع علـى حـدا، باإلضافـة إلـى مسـؤوليته جتـاه البيئـة التـي تعـد احد األعمدة الهامة لبرنامج مسـؤوليته االجتماعية ليشـكل مـا يقدمه حلقة 

متكاملـة تسـهم يف تنميـة املجتمـع الفلسـطيني بشـكل فاعـل ومسـتدام. 

بلغــت مســاهمات البنــك املجتمعيــة حســب البيانــات املاليــة املجمعــة 999,217 دوالر للعــام 2019، مقســمة علــى القطاعــات 
التاليــة: 

رعاية ذوي االحتياجات 
الخاصة 

عدد الشراكات 
11المؤسساتية

18,957$مبلغ المساهمة

اإلغـــاثــة
عدد الشراكات 

8المؤسساتية

18,221$مبلغ المساهمة

الصحة والبيئة
عدد الشراكات 

19المؤسساتية

63,992$مبلغ المساهمة

التعـــليم 
عدد الشراكات 

72المؤسساتية

175,444$مبلغ المساهمة

التـنــميـة 
عدد الشراكات 

25المؤسساتية

 550,849$مبلغ المساهمة

تمكين المرأة
عدد الشراكات 

8المؤسساتية

65,000$مبلغ المساهمة

إبداع وشباب 
عدد الشراكات 

1المؤسساتية

1,800$مبلغ المساهمة

الطفولة  
عدد الشراكات 

8المؤسساتية

28,639$مبلغ المساهمة

ثقافة وفنون
عدد الشراكات 

5المؤسساتية

62,815$مبلغ المساهمة

الرياضة
عدد الشراكات 

5المؤسساتية

13,500$مبلغ المساهمة
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تمكين المرأة الفلسطينية 

بالتعـــاون مـــع منتـــدى ســـيدات األعمال، 
قـــدم البنـــك الوطنـــي رعايتـــه للمعـــرض 
عنـــا  مـــن  "هداياكـــم  الشـــتوي  النســـوي 
غيـــر"، بهـــدف دعـــم النســـاء مـــن خال 
وزيـــادة  مشـــاريعهن  ملنتجـــات  التســـويق 
مبيعاتهـــن. حيـــث شـــاركت اكثـــر من 70 
اســـتمر  الـــذي  املعـــرض  ضمـــن  ســـيدة 
ملدة يومـــن، وعرضـــن منتجـــات متنوعة 
شـــملت احللـــي واملجوهـــرات، والتطريز، 
واالكسســـوارات، والديكورات، واملعجنات 
وغيرهـــا. وكان املعـــرض فرصـــة هامـــة 
للقـــاء زوار فـــاق عددهـــم 100 ألف زائر 

وزائرة. 

إمياناً بقدرة الفارسة الشابة ليلى املالكي ذات الـ 16 ربيعاً، وطموحها 
الذي ال حدود له يف متثيل فلسطن بأبهى صورة ورفع علم بادنا يف 
مختلـف احملافـل الدوليـة، قدم البنك الوطني رعايته للفارسـة الشـابة 
ضمـن بطولتـن عربيتـن يف أبـو ظبـي والشـارقة، حيث اسـتطاعت أن 
حتصـد مراكـز متقدمـة يف رياضـة الفروسـية واألداء املتميـز، والعمـل 
علـى إيصـال رسـالة للعالـم أن املـرأة الفلسـطينية قـادرة علـى إثبـات 

نفسـها وهويتهـا يف جميـع امليادين.

جانب من املساهمات لتمكني املرأة الفلسطينية هذا العام، شملت: 

تمويل قروض إنتاجية صفرية الفوائد والعموالت بسقف مليون دوالر 
لتمكين المرأة الفلسطينية اقتصاديًا

طـرح البنـك الوطنـي يف آذار مـن العـام 2019، سـقف مليـون دوالر دون 
فوائـد أو عمـوالت علـى شـكل قـروض إنتاجيـة للمـرأة الفلسـطينية إلقامـة 
البنـك  يـرى  حيـث  »حياتـي«.  برنامـج  ضمـن  بقيادتهـا،  رياديـة  مشـاريع 
الوطنـي أن هـذه املشـاريع بإمكانهـا حتقيـق تنميـة مسـتدامة مـن خـال 
حتقيـق التمكـن االقتصـادي للمـرأة واسـتقاليتها املاليـة، بإيجـاد دخـل 
فـرص عمـل جديـدة يف  فتـح  إلـى  لهـا وألسـرتها، إضافـة  ثابـت  شـهري 
سـوق العمـل الفلسـطيني واملسـاهمة يف تخفيـف البطالـة، وعـادة مـا تكـون 
أغلبيـة األيـدي العاملـة يف هـذه املشـاريع مـن النسـاء، وبالتالي زيادة فرص 

العمـل للمـرأة بالتحديـد. ومـن شـأن هـذه املشـاريع أيضـا إنعـاش حركـة 
يـزودون  الذيـن  الفلسـطينين  والتجـار  املشـاريع  بـن  الداخليـة  التجـارة 
املشـروع باحتياجاتـه، هـذه العوامـل مجتمعـة جعلت من البرنامج مسـاهماً 
فاعـًا يف أحـداث التنميـة املسـتدامة ومتكـن املرأة الفلسـطينية اقتصاديا 
واجتماعيـا. وبهـذا يكـون مجمـوع مـا قدمـه البنك الوطني لهـذه الغاية منذ 
العـام 2015 ولغايـة اآلن 3.5 مليـون دوالر صفريـة الفوائـد والعمـوالت.  

االستثمار بالقدرات 
النسوية الشابة 

التوالـي،  علـى  اخلامـس  للعـام 
الفلسـطينية  املـرأة  متكـن  يشـكل 
أساسـياً يف  قطاعـا هامـا وعمـوداً 
برنامج مسـؤولية البنـك املجتمعية، 
حيـث خصـص البنـك الوطنـي جـزء 
مـن مسـاهماته املجتمعيـة للتركيـز 
الفلسـطينية  املـرأة  متكـن  علـى 
الشـمول  زيـادة  يف  واملسـاهمة 
املالـي لهـا متاشـياً مـع توجهاته بعد 
الـذي  “حياتـي“  لبرنامـج  إطاقـه 
اقتصاديـاً.  متكينهـا  إلـى  يهـدف 

التسويق للمشاريع 
اإلنتاجية بقيادة 

نساء
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األمم  ومنظمـة  األوروبـي  االحتـاد  مـع  الوطنـي  البنـك  شـارك 
املتحـدة للتربيـة والعلـم والثقافـة "اليونيسـكو"، ضمـن حملـة ال 16 
يـوم ملناهضـة كافـة أشـكال العنـف املبنـي علـى النـوع االجتماعـي. 
ومتثلـت مشـاركة البنـك الوطنـي بارتداء موظفـي وموظفات فروعه 
للـون البرتقالـي وهـو اللـون الرسـمي للحملـة مع شـعارات مناهضة 
للعنـف ضـد املـرأة، إضافـة إلـى نشـر الوعـي مـن خـال شاشـات 
الصرافـات اآلليـة وصفحاتـه عبـر منصـات التواصـل االجتماعـي 

ولوحاتـه اإلعانيـة. 

سـاهم البنـك الوطنـي يف العـام 2019 يف عـدة مبـادرات لدعـم املـرأة يف القطـاع الصحـي، ومنهـا التعـاون مـع مركـز دنيـا التخصصـي ألورام النسـاء ضمـن 
احلملـة الصحيـة التوعويـة ملواجهـة مـرض السـرطان والتـي اسـتمرت علـى مـدار شـهري شـباط وآذار، تخللهـا أيـام طبيـة مجانيـة يف مختلـف احملافظـات، 

وبرامـج إذاعيـة توعويـة إضافـة إلـى أمسـيات علميـة ونشـاط ترفيهـي دعمـا للصحـة النفسـية للناجيـات مـن مـرض سـرطان الثـدي. 

الشراكة مع االتحاد األوروبي واليونيسكو ضمن حملة ال 16 يوم 
المرأة والقطاع الصحي لمناهضة العنف المبني على النوع االجتماعي

ويف سياق متصل، ساهم البنك الوطني كذلك يف تقدمي فحوصات 
نظـر مجانيـة للنسـاء يف قريـة عابـود بتنظيم من نـادي الليونز- رام 

اهلل وذلك بالتعاون مع مستشـفى سـانت جون للعيون بالقدس. 
واملبـادرات  احلمـات  يف  واملوظفـات  املوظفـن  ادمـاج  وألهميـة 
بنشـر  الوطنـي  البنـك  وموظفـات  موظفـو  شـارك  االجتماعيـة، 
حيـث  الثـدي،  عـن سـرطان  املبكـر  الكشـف  أهميـة  حـول  الوعـي 
»لونهـا  الـوردي ضمـن حملـة  اللـون  واملوظفـات  املوظفـون  ارتـدى 

 .Pink It Out  - بالـوردي« 

 71 70 |   التـقــــريـر الســنـوي 2019



المساهمة في 
تنمية قطاع التعليم 

املـرأة  متكـن  يف  الريـادي  لـدوره  واسـتكماالً 
الفلسـطينية، وألهميـة التعليـم كركيـزة أساسـية 
تعـاون  واالجتماعـي،  االقتصـادي  لتمكينهـا 
والبيـرة  رام اهلل  الوطنـي مـع محافظـة  البنـك 
لطالبـات  منـح   3 احملافظـة  خـال  مـن  وقـدم 
محتاجـات يف اجلامعـات الفلسـطينية لدعمهـن 

التعليميـة.  مسـيرتهن  اسـتكمال  يف 

األطفال والتعليم

التبرع بحاسوب نت كتابي أسبوعياً لطفل من فاقدي 
SOS الرعاية األسرية يف قرى األطفال

منذ إطاق حسـاب توفير األطفال »خطوتي«، دخل قطاع 
األطفـال كقطـاع رئيسـي يف برنامـج املسـؤولية االجتماعية 
للبنـك الوطنـي، فحمـل البرنامـج نفسـه رسـالة مسـؤولية 
الوطنـي باجلهـاز  البنـك  ليتبـرع  القطـاع،  تهـم  اجتماعيـة 
التعليمـي »نـت كتابـي« أسـبوعياً لصالـح طفـل مـن فاقـدي 
الرعايـة األسـرية يف قـرى األطفـال SOS، مقابـل كل جهـاز 
البنـك.  لـدى  لطفـل مدخـر  يتـم السـحب عليـه أسـبوعياً 
وتطويـر  الطلبـة  قـدرات  تعزيـز  يف  التبـرع  هـذا  وسـاهم 

مهاراتهـم التفاعليـة يف دراسـتهم.

التعاون مع قرى األطفال ضمن برنامج
Youth Can

التابعـن  للطلبـة  العمليـة  القـدرات  مهـارات وصقـل  لتعزيـز 
قـرى  مـع  مجـدداً  الوطنـي  البنـك  تعـاون  األطفـال،  لقـرى 
علـى  يعتمـد  والـذي   ،Youth Can برنامـج  ضمـن  األطفـال 
إعطـاء تدريبـات نظريـة وعمليـة ملجموعـة مـن الطلبـة مـن 
بالعمـل  عاقـة  لهـا  التـي  األكادمييـة  التخصصـات  ذوي 
املصـريف لتسـهيل عمليـة االنتقـال لسـوق العمـل، واملسـاهمة 
يف ردم الفجـوة املوجـودة بـن التعليـم اجلامعـي وسـوق العمـل 

فلسـطن.  يف 

البنـك الوطنـي يعطـي تنمية قطـاع التعليم يف 
فلسـطن أولويـة كبيـرة يف برنامـج مسـؤوليته 
املجتمعيـة، وذلـك إميانـاً انـه حجـر األسـاس 
لتطـور املجتمعـات والنهوض بها وبحضارتها. 
سـاهم البنـك الوطنـي خـال العـام 2019 يف 
كمنـح  دوالر  ألـف   100 مـا مجموعـه  تقـدمي 
األعمـال  دكتـوراه  برنامـج  لطلبـة  تعليميـة 
األمريكيـة  العربيـة  اجلامعـة  بـن  املشـترك 
اشـتراط  مـع  األمريكيـة،  انديانـا  وجامعـة 

اإلنـاث.  للطالبـات  األولويـة  إعطـاء 
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أركـض ألننـي أسـتطيع
I Run Because I Can

بهـدف جمـع تبرعـات لتطويـر إحـدى املـدارس يف املناطـق املصنفـة 
الـذي نظمتـه  للماراثـون اخليـري  البنـك الوطنـي رعايتـه  "ج"، قـدم 
أكادمييـة روابـي اإلنكليزيـة والـذي شـارك به طلبة املدرسـة وأهاليهم 
ومعلميهـم ومعلماتهـم، حيـث جـرى جمـع مبلـغ مـن التبرعـات لصالـح 
تطويـر البنيـة التحتيـة إلحـدى املـدارس يف القـرى املجـاورة ملدينـة 

روابـي.  

واظب البنك الوطني خال العام 2019 على عقد لقاءات توعوية اسـتكماالً 
لـدوره بنشـر التوعيـة املصرفيـة للمـرأة الفلسـطينية حتديـدا ولكافـة فئـات 
املجتمع بشكل عام، حيث استمر البنك بتقدمي التثقيف املصريف عن طريق 
عقـد ورش عمـل يف احملافظـات إضافـة إلـى االسـتمرار بالتوعيـة الرقميـة 
فيديوهـات  عـرض  طريـق  عـن  االجتماعـي  التواصـل  شـبكات  طريـق  عـن 
توعويـة مصـورة أسـبوعيا علـى مـدار العـام تسـتهدف شـروحات ملوضوعـات 
مصرفيـة مختلفـة، لزيـادة معرفـة ووعـي مرتـادي املجتمـع بتفاصيـل هـذه 
اخلدمـات وبالتالـي أخـذ قراراتهـم املاليـة واملصرفيـة بشـكل أكثـر صوابـا. 

مساهمات أخرى في صور 

التثقيف المصرفي

 75 74 |   التـقــــريـر الســنـوي 2019



مبادرات عالمية يتبناها البنك

لتحقيــق االســتدامة، يواظــب البنــك الوطنــي علــى تبنــي مبــادرات ومبــادئ عامليــة فيمــا 
يتعلــق بالعمــل واحملافظــة علــى البيئــة واملجتمــع ويعمــل علــى تطبيقهــا يف أعمالــه لضمــان 

املمارســات الفضلــى يف العمــل وللمســاهمة يف حتقيــق التنميــة املســتدامة للمجتمــع.

االتفاق العالمي لألمم المتحدة
ــى سياســة  ــام 2013، وتبن ــألمم املتحــدة يف الع ــي ل ــاق العامل ــى االتف ــي إل ــك الوطن انضــم البن
ــة ومكافحــة الفســاد.  ــل والبيئ ــوق اإلنســان والعم ــا يف مجــال حق ــا عاملي ــق عليه ــادئ متف ومب
ــح أنشــطة  ــم، لتصب ــع أنحــاء العال ــاق آالف األشــخاص والشــركات مــن جمي يشــارك يف االتف
البنــك مندرجــة ضمــن إطــار معتمــد ومتفــق عليــه عامليــاً، وليســاهم البنــك بذلــك يف حتقيــق 
تنميــة ذات قاعــدة عريضــة ومســتدامة تســاهم يف تطويــر املجتمــع واالقتصــاد الفلســطيني.

المبادئ العشرة

 حقوق اإلنسان

 يتعن على املؤسسات التجارية دعم حماية حقوق اإلنسان املعلنة دولياً واحترامها؛ 	
 يتعن عليها التأكد من أنها ليست ضالعة يف انتهاكات حقوق اإلنسان. 	

 العمل

ــي  	 ــراف الفعل ــات واالعت ــن اجلمعي ــة تكوي ــرام حري ــة احت ــى املؤسســات التجاري  يتعــن عل
باحلــق يف املســاومة اجلماعيــة؛

 يتعن عليها القضاء على جميع أشكال السخرة والعمل اجلبري 	
 يتعن عليها اإللغاء الفعلي لعمل األطفال 	
 يتعن عليها القضاء على التمييز يف مجال التوظيف واملهن. 	

 البيئة
 يتعــن علــى املؤسســات التجاريــة التشــجيع علــى إتبــاع نهــج احترازي إزاء جميــع التحديات  	

البيئية.
يتعن عليها االضطاع مببادرات لتوسيع نطاق املسؤولية عن البيئة؛ 	
يتعن عليها التشجيع على تطوير التكنولوجيات غير الضارة بالبيئة ونشرها. 	

 مكافحة الفساد

يتعــن علــى املؤسســات التجاريــة مكافحــة الفســاد بــكل أشــكاله، مبــا فيهــا االبتــزاز  	
والرشــوة.

 المبادئ العالمية لتمكين المرأة
ــى  ــا، تبن ــا اقتصادي ــرأة الفلســطينية ومتكينه ــام 2015، ومتاشــيا مــع نهجــه يف دعــم امل يف الع
البنــك الوطنــي املبــادئ  العامليــة لتمكــن املــرأة ، وهــي مبــادرة مشــتركة مــا بــن هيئــة األمم 
املتحــدة للمــرأة وامليثــاق العاملــي لــألمم املتحــدة والتــي تقضــي بااللتــزام بتمكــن املــرأة يف 
الســوق ومــكان العمــل باإلضافــة إلــى متكينهــا اجتماعيــا. تتمحــور املبــادئ الســبعة حــول 
املســاواة بــن املــرأة والرجــل، وضمــان حقوقهــا وتطويرهــا مهنيــا وعلميــا وتعزيــز هــذه املبــادئ 

ــة والعمــل. ــادرات االجتماعي مــن خــال املب
المبادئ السبعة

 إعداد قيادة عالية املستوى للشركات من أجل حتقيق املساواة بن اجلنسن. 	
اإلنصــاف يف معاملــة جميــع النســاء والرجــال يف العمــل واحتــرام ودعــم حقــوق اإلنســان  	

وعــدم التمييــز.
كفالة الصحة واألمان واخلير جلميع العاملن من النساء والرجال. 	
تشجيع التعليم والتدريب والتنمية املهنية للمرأة. 	
حتقيــق التنميــة للمشــروعات واملمارســات املتعلقــة بسلســة اإلمــداد والتســويق التــي متكــن  	

املرأة.
تعزيز املساواة من خال املبادرات والدعوة املجتمعية. 	
قياس التقدم احملرز والتقدمي العلني للتقارير من أجل حتقيق املساواة بن اجلنسن. 	

سياسة أوبيك االجتماعية والبيئية
تبنــى البنــك الوطنــي يف العــام 2015 سياســة أوبيــك االجتماعيــة والبيئيــة وانشــأ نظامــا ملراقبــة 
ــة  ــك ونشــاطاته التمويلي ــال البن ــى ملوائمــة أعم ــة إطــار عمــل متبن ــا، وهــي مبثاب ــا له ــه تطبيق أعمال
ــى اســتخدام وســائل  ــز عل ــة مــن املخاطــر والتحفي ــة البيئ ــة حلماي ــر العاملي واالســتثمارية مــع املعايي
الطاقــة البديلــة وضمــان حقــوق اإلنســان والعمــل، وليصبــح بذلــك البنــك األول علــى مســتوى الوطــن 
الــذي يتبــع معاييــر عامليــة ألعمالــه ونشــاطاته املصرفيــة واملســتمدة مــن القانــون األمريكــي وقوانــن 

.IFC ــة ــل الدولي مؤسســة التموي
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فرع املاصيون: دوار محمود درويش، مبنى اإلدارة العامة 
ص.ب.700 / هاتف: 2977731-02 / فاكس: 02-2977730

فرع رام اهلل: شارع اإلرسال، عمارة املاسة
ص.ب.700 / هاتف: 2978700-02 / فاكس: 02-2978701

فرع امليدان: دوار ياسر عرفات، رام اهلل
ص.ب.700 / هاتف: 2983311-02 / فاكس: 02-2983310

فرع بالتينيوم: شارع يافا، رام اهلل
ص.ب.700 / هاتف: 2947350-02 / فاكس: 02-2986417

فرع ديرجرير: بلدة ديرجرير، الشارع الرئيسي
ص.ب.700 / هاتف: 2899781-02 / فاكس: 02-2899786

فرع روابي: املركز التجاري، مدينة روابي
ص.ب 700 / هاتف: 2825171-02 / فاكس: 02-2825172

فرع سنجل: بلدة سنجل، شارع البلدية 
ص.ب. 1 / هاتف: 2808070-02 / فاكس: 02-2808071

فرع ضاحية البريد: بيت حنينا، القدس
ص.ب 60376 / هاتف: 2348970-02 / فاكس: 02-2348971

فرع الرام: الشارع الرئيسي
ص.ب. 1 / هاتف: 2348920-02 / فاكس: 02-2348921

فرع حزما: الشارع الرئيسي 
ص.ب. 1 / هاتف: 2353370-02 / فاكس: 02-2353371

فرع العيزرية: دوار اإلسكان  
ص.ب. 30 / هاتف: 2792407-02 / فاكس: 02-2792411

فرع نابلس: شارع عمان، عمارة ترست
ص.ب. 13 / هاتف: 2380802-09 / فاكس: 09-2380801

فرع رفيديا: نابلس، رفيديا - الشارع الرئيسي
ص.ب. 200 / هاتف: 2354101-09 / فاكس: 09-2354110

فرع عقربا: وسط البلد
ص.ب. 13/ هاتف: 2597641-09 / فاكس: 09-2597640

فرع جنني: مجمع ابو السباع التجاري
ص.ب. 195 / هاتف: 2502931-04 / فاكس: 04-2502930

فرع عرابة: بلدة عرابة
ص.ب. 195 / هاتف: 2469870-04 / فاكس: 04-2469871

فرع اخلليل: شارع السام
ص.ب. 313 / هاتف: 2216222-02 / فاكس: 02-2216231

فرع دورا: شارع يافا - مجمع كاظم الشريف التجاري
ص.ب. 2022 / هاتف: 2281871-02 / فاكس: 02-2281870

فرع بيت حلم: شارع القدس اخلليل
ص.ب. 633 / هاتف: 2771370-02 / فاكس: 02-2771371

فرع طولكرم: شارع الشهيد ياسر عرفات، عمارة كتانة 
ص.ب. 63 / هاتف: 2696980-09 / فاكس: 09-2696981

الفروع

اإلدارة العامة
رام اهلل - املاصيون، دوار محمود درويش

هاتف: 2946090-02 / فاكس: 2946114-02 / ص . ب . 700، رام اهلل، فلسطن الشبكة
المصرفية
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محافظة رام اهلل والبيرة:

فرع املاصيون، مبنى البنك الوطني، بجانب ميدان محمود درويش 	
فرع امليدان، ميدان ياسر عرفات، رام اهلل 	
فرع رام اهلل، شارع االرسال، عمارة املاسة 	
فرع باتينيوم، شارع يافا 	
دير جرير: مقر فرع دير جرير، الشارع الرئيسي  	
بازا مول، البيرة، البالوع 	
سوبرماركت اجلاردنز، حي الطيرة 	
محطة عطاري وعليان للمحروقات، املنطقة 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، املركز التجاري  	

محافظة القدس:

فرع الرام، الشارع الرئيسي  	
فرع ضاحية البريد، بيت حنينا 	
فرع حزما، الشارع الرئيسي 	
فرع العيزرية، دوار اإلسكان 	

محافظة بيت حلم:

فرع بيت حلم، شارع القدس - اخلليل 	
شارع املهد، مقابل قاعات نيسان 	
بيت جاال- مقابل بلدية بيت جاال  	
بيت ساحور، سوق الشعب 	

محافظة نابلس:

فرع نابلس، شارع عمان، عمارة ترست 	
رفيديا، مقر فرع رفيديا - الشارع الرئيسي      	
 املجمع التجاري، وسط البلد 	
عقربا: مقر فرع عقربا، وسط البلد 	

محافظة جنني:

فرع جنن، مجمع أبو السباع التجاري 	
عرابة، مقر فرع عرابة                   	
حرم اجلامعة العربية األمريكية  	
شارع االمير فيصل )شارع املكاتب(  	

محافظة اخلليل:

فرع اخلليل، شارع السام 	
سوبرماركت برافو، شارع عن سارة 	
فرع دورا، شارع يافا 	

محافظة اريحا:

محطة الهدى للمحروقات، الشارع الرئيسي 	

محافظة طولكرم:

فرع طولكرم، عمارة كتانة 	

شـــبكة
الصـراف
اآللــــــي
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ــن  ــي م ــك الوطن ــاهمني يف البن ــؤون املس ــم ش ــع قس ــل م ــم التواص ــار ميكنك ــن االستفس ــد م للمزي
ــي:  ــالل التال خ

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

هاتف  : 2946090-02 داخلي 215 
فاكس  : 02-2946116 

IR@TNB.PS : البريد االلكتروني

شكل وآلية إيصال المعلومات 
للمساهمين 

توزيـع التقريـر السـنوي للمسـاهمن مـن خـال مقـر اإلدارة العامـة وفـروع البنـك يف املناطـق املختلفـة وكذلـك 
مـن خـال البريـد.

من خال املوقع اإللكتروني للبنك ، حيث يتم نشر البيانات والتقارير اإلدارية واملالية.
مـن خـال املوقـع اإللكترونـي للسـوق املالـي الفلسـطيني وموقـع هيئـة سـوق رأس املـال ، حيـث يتـم اإلفصاح عن 

البيانات املالية بشـكل ربع سـنوي ونصف سـنوي وسـنوي.
من خال اإلعان يف الصحف احمللية.
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شركة البنك الوطني
المساهمة العامة المحدودة 

القوائم المالية الموحدة 31 
كانون األول 2019
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20192018إيضاح
دوالر أمريكيدوالر أمريكي

املوجودات
5558,699,962446,653,197نقد وأرصدة لدى سلطة النقد الفلسطينية

6158,059,895188,653,600أرصدة لدى بنوك ومؤسسات مصرفية

72,687,4732,811,221موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل

81,426,741,0781,327,001,463تسهيالت ومتويالت ائتمانية مباشرة

915,707,54116,509,778موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل

1064,275,10856,386,136موجودات مالية بالكلفة املطفأة

1111,635,58211,450,784استثمار يف شركات حليفة

1211,843,79812,371,257استثمارات عقارية 

1343,568,98143,243,046عقارات وآالت ومعدات

-1417,349,668حق استخدام األصول

153,240,5681,639,918مشاريع حتت التنفيذ

1632,758,71933,351,646موجودات غير ملموسة

177,960,0851,277,577موجودات ضريبية مؤجلة

1867,146,56161,609,070موجودات أخرى

2,421,675,0192,202,958,693مجموع املوجودات

املطلوبات وحقوق امللكية 
املطلوبات

19111,071,550158,744,321ودائع بنوك ومؤسسات مصرفية

201,837,349,0811,608,238,364ودائع العمالء

21134,732,958108,442,093تأمينات نقدية

2234,587,90544,391,145أموال مقترضة

2340,000,00040,000,000قروض مساندة 

2415,606,26313,101,634مخصصات متنوعة

253,117,0453,599,718مخصصات الضرائب

-2616,475,482مطلوبات عقود اإليجار

2733,124,43240,312,999مطلوبات أخرى

2,226,064,7162,016,830,274مجموع املطلوبات
حقوق امللكية

178,000,00075,000,000رأس املال املدفوع 

28564,451564,451عالوة إصدار 

305,311,2484,516,488احتياطي إجباري

303,425,1112,251,463احتياطي مخاطر مصرفية عامة

305,216,2915,216,291احتياطي التقلبات الدورية

)5,123,395()5,520,327(9احتياطي القيمة العادلة

9,450,38010,229,380أرباح مدورة

96,447,15492,654,678صايف حقوق ملكية مساهمي البنك

99,163,14993,473,741حقوق جهات غير مسيطرة 

195,610,303186,128,419صايف حقوق امللكية 
2,421,675,0192,202,958,693مجموع املطلوبات وحقوق امللكية

20192018إيضاح
دوالر أمريكيدوالر أمريكي

3147,159,78545,702,312الفوائد الدائنة

)18,639,531()19,242,578(32الفوائد املدينة

27,917,20727,062,781صايف إيرادات الفوائد

3343,273,48734,162,287صايف إيرادات التمويل واالستثمار

3417,752,72714,844,677صايف إيرادات العموالت

88,943,42176,069,745صايف إيرادات الفوائد والعموالت والتمويل واالستثمار

6,543,6255,452,053أرباح عمالت أجنبية

351,338,011964,918صايف أرباح محفظة موجودات مالية

11175,762253,530صايف حصة البنك من نتائج أعمال الشركات احلليفة

481,450)20,949(24)مخصص( استرداد قضايا

295,965379,959إيرادات أخرى

97,275,83583,601,655إجمالي الدخل

املصروفات
3737,409,15232,636,028نفقات املوظفني

3824,739,52422,374,972مصاريف تشغيلية أخرى

139,192,4365,097,532و14 و16استهالكات وإطفاءات

)1,161,169(365,472,694صايف إعادة قياس مخصصات اخلسائر االئتمانية املتوقعة

1,585,707-15إطفاءات مشاريع حتت التنفيذ

-12527,459خسائر تدني استثمارات عقارية

3914,10471,403غرامات سلطة النقد الفلسطينية

77,355,36960,604,473إجمالي املصروفات

19,920,46622,997,182ربح السنة قبل الضرائب 

)4,527,083()1,798,028(25مصروف الضرائب

18,122,43818,470,099ربح السنة 

ويعود إلى:
7,947,5988,998,319مساهمي البنك

10,174,8409,471,780جهات غير مسيطرة

18,122,43818,470,099

400,100,12احلصة األساسية واملخفضة للسهم من ربح السنة 

شركة البنك الوطني املساهمة العامة احملدودة

قائمة املركز املالي املوحدة  كما يف 31 كانون األول 2019
شركة البنك الوطني املساهمة العامة احملدودة

قائمة الدخل املوحدة  للسنة املنتهية يف 31 كانون األول 2019
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20192018
دوالر أمريكيدوالر أمريكي

18,122,43818,470,099ربح السنة 

بنود الدخل الشامل األخرى
بنود سيتم إعادة تصنيفها إلى قائمة الدخل املوحدة يف فترات الحقة:

)107,680(448,695حصة البنك من بنود الدخل الشامل األخرى لشركات حليفة

بنود لن يتم إعادة تصنيفها إلى قائمة الدخل املوحدة يف فترات الحقة:
)921,579()539,176(التغير يف القيمة العادلة للموجودات املالية 

)176,225()161,359(حصة البنك من بنود الدخل الشامل األخرى لشركات حليفة

)1,205,484()251,840(إجمالي بنود الدخل الشامل األخرى

17,870,59817,264,615صايف الدخل الشامل للسنة

ويعود إلى:
7,542,4768,234,403مساهمي البنك

10,328,1229,030,212جهات غير مسيطرة
17,870,59817,264,615

احتياطيات

س املال
رأ

 
املدفوع

عالوة 

صدار
إ

إجباري
مخاطر 
صرفية

م
 

عامة

التقلبات 

الدورية

القيمة 

العادلة

أرباح 

مدورة

صايف حقوق 
ملكية مساهمي 

البنك

حقوق جهات 
غير مسيطرة

صايف حقوق
 

امللكية

دوالر أمريكي
دوالر أمريكي

دوالر أمريكي
دوالر أمريكي

دوالر أمريكي
دوالر أمريكي

دوالر أمريكي
دوالر أمريكي

دوالر أمريكي
دوالر أمريكي

31 كانون األول 2019
يف بداية السنة

صيد 
الر

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

ضاح 2(
تعديالت سنوات سابقة )إي

-
-

)43,045(
-

-
-

)387,401(
)430,446(

)1,301,731(
)1,732,177(

صيد يف بداية السنة- معدل
الر

75,000,000
564,451

4,516,488
2,251,463

5,216,291
)5,123,395(

10,229,380
92,654,678

93,473,741
186,128,419

ربح السنة
-

-
-

-
-

-
7,947,598

7,947,598
10,174,840

18,122,438

بنود الدخل الشامل األخرى
-

-
-

-
-

)396,932(
)8,190(

)405,122(
153,282

)251,840(

صايف الدخل الشامل للسنة
-

-
-

-
-

)396,932(
7,939,408

7,542,476
10,328,122

17,870,598

توزيعات أرباح نقدية وأسهم   
ضاح 29(

)إي
3,000,000

-
-

-
-

-
)6,750,000(

)3,750,000(
)4,638,714(

)8,388,714(

حملول إلى االحتياطيات
ا

-
-

794,760
1,173,648

-
-

)1,968,408(
-

-
-

يف نهاية السنة
صيد 

الر
78,000,000

564,451
5,311,248

3,425,111
5,216,291

)5,520,327(
9,450,380

96,447,154
99,163,149

195,610,303

31 كانون األول 2018 
صيد يف بداية السنة

الر
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 التقارير املالية 
الدولي رقم )9(

-
-

-
)9,396,902(

-
-

-
)9,396,902(

-
)9,396,902(

يف بداية السنة - معدل
صيد 

الر
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 السنة
-

-
-

-
-

-
8,998,319

8,998,319
9,471,780

18,470,099

بنود الدخل الشامل األخرى
-

-
-

-
-

)784,227(
20,311

(763,916)
(441,568)

(1,205,484)

صايف الدخل الشامل للسنة
-

-
-

-
-

)784,227(
9,018,630

8,234,403
9,030,212

17,264,615

س واستحواذ على شركة تابعة
تأسي

-
-

-
-

-
-

-
-

88,851,078
88,851,078

توزيعات أرباح نقدية وأسهم    
ضاح 29(

)إي
-

-
-

-
-

-
)3,750,000(

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

)8,157,549(

حملول إلى االحتياطيات
ا

-
-

899,832
1,242,063

283,143
-

)2,425,038(
-

-
-

يف نهاية السنة
صيد 

الر
75,000,000

564,451
4,516,488

2,251,463
5,216,291

)5,123,395(
10,229,380

92,654,678
93,473,741

186,128,419

شركة البنك الوطني املساهمة العامة احملدودة

قائمة الدخل الشامل املوحدة  للسنة املنتهية يف 31 كانون األول 2019

حملدودة
ك الوطني املساهمة العامة ا

شركة البن

قائمة التغيرات يف حقوق امللكية املوحدة  للسنة املنتهية يف 31 كانون األول 2019
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20192018
دوالر أمريكيدوالر أمريكيإيضاح

أنشطة التشغيل
19,920,46622,997,182ربح السنة قبل الضرائب

تعديالت:
9,192,4365,097,532استهالكات وإطفاءات

)964,918()1,338,011(صايف أرباح محفظة موجودات مالية

)596,326()175,762(صايف حصة البنك من نتائج أعمال الشركات احلليفة

-576,271فوائد على عقود اإليجار

)1,161,169(5,472,694صايف إعادة قياس مخصصات اخلسائر االئتمانية املتوقعة

3,436,2252,760,746مخصصات متنوعة

342,796-خسارة بيع شركة حليفة

)19,427(-أرباح بيع استثمارات عقارية

)272,424(24,984خسائر )أرباح( بيع ممتلكات ومعدات

534,1252,010,253بنود أخرى غير نقدية
37,643,42830,194,245

التغير يف املوجودات واملطلوبات:
4,829,553)3,525,825(أرصدة مقيدة السحب لدى بنوك ومؤسسات مصرفية 

)3,472,665()20,922,146(احتياطي إلزامي نقدي لدى سلطة النقد الفلسطينية

)1,000,000(1,000,000مبالغ محجوزة لدى سلطة النقد الفلسطينية

)60,152,758()104,122,704(تسهيالت ومتويالت ائتمانية مباشرة

13,736,712)6,827,640(موجودات أخرى

229,110,71765,532,915ودائع العمالء

26,290,8653,040,746تأمينات نقدية

10,323,822)7,378,875(مطلوبات أخرى

ــات  ــب واملخصص ــل الضرائ ــغيل قب ــطة التش ــن أنش ــد م ــايف النق ص
املدفوعــة

151,267,82063,032,570

)6,857,183()8,744,442(ضرائب مدفوعة

)755,664()931,596(دفعات مخصصات متنوعة

141,591,78255,419,723صايف النقد من أنشطة التشغيل

أنشطة االستثمار
أرصدة لدى بنوك ومؤسسات مصرفية تستحق خالل فترة تزيد 

عن ثالثة أشهر
-2,000,000

70,527-بيع استثمارات عقارية

)4,511,324()3,696,643(شراء عقارات وآالت ومعدات

87,706402,990بيع عقارات وآالت ومعدات

)3,622,743()3,256,662(مشاريع حتت التنفيذ

)1,156,435()1,270,509(شراء موجودات غير ملموسة

صايف التغير يف املوجودات املالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة 
الدخل 

106,016)928,516(

صايف التغير يف املوجودات املالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل 
الشامل

263,061)1,026,776(

)1,918,144()8,979,184(صايف التغير يف املوجودات املالية بالكلفة املطفأة

204,758,357-نقد متدفق من استحواذ على شركة تابعة 

)40,538,000(-استحواذ على شركة تابعة

1,634,0421,528,145توزيعات أرباح نقدية مقبوضة

155,058,081)15,112,173(صايف النقد )املستخدم يف( من أنشطة االستثمار
أنشطة التمويل

-)2,647,173(عقود إيجار مدفوعة

)7,944,853()8,198,406(توزيعات أرباح نقدية

6,908,386)9,803,240(أموال مقترضة

23,500,000-قروض مساندة 

22,463,533)20,648,819(صايف النقد )املستخدم يف( من أنشطة التمويل
105,830,790232,941,337الزيادة يف النقد وما يف حكمه 

339,823,211106,881,874النقد وما يف حكمه يف بداية السنة

41445,654,001339,823,211النقد وما يف حكمه يف نهاية السنة

18,334,31315,211,545فوائد مدفوعة

34,554,05247,454,917فوائد مقبوضة

شركة البنك الوطني املساهمة العامة احملدودة

قائمة التدفقات النقدية املوحدة  للسنة املنتهية يف 31 كانون األول 2019
شركة البنك الوطني املساهمة العامة احملدودة

قائمة التدفقات النقدية املوحدة  للسنة املنتهية يف 31 كانون األول 2019
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عــام. 1

تأسســت شــركة البنــك الوطنــي املســاهمة العامــة احملــدودة )البنــك( يف عــام 2005 يف مدينــة رام اهلل حتــت اســم بنــك الرفــاه لتمويــل املشــاريع الصغيــرة كشــركة 
مســاهمة عامــة محــدودة حتــت رقــم )562601146( ومركزهــا الرئيســي يف مدينــة رام اهلل – فلســطني. 

يقــوم البنــك بتقــدمي جميــع األعمــال املصرفيــة املتعلقــة بنشــاطه يف إطــار القوانــني ســارية املفعــول يف فلســطني مــن خــالل مركــزه الرئيســي وفروعــه العشــرين 
ومكاتبــه الســتة املنتشــرة يف املــدن الفلســطينية الرئيســية، باإلضافــة إلــى اخلدمــات املصرفيــة العاديــة يقــوم البنــك أيضــا بتمويــل االحتياجــات املاليــة لقطــاع 

املشــاريع الصغيــرة وغيرهــا مــن املشــاريع. كمــا بلــغ عــدد فــروع البنــك اإلســالمي الفلســطيني )شــركة تابعــة( أربــع وعشــرون فرعــاً وواحــد وعشــرون مكتبــاً.

قررت الهيئة العامة يف اجتماعها املنعقد بتاريخ 16 نيسان 2019 زيادة رأس مال البنك ليصل إلى 100 مليون سهم وبذلك أصبح رأسمال البنك 
املصرح به 100 مليون سهم بقيمة اسمية دوالر أمريكي واحد للسهم. هذا وقررت الهيئة العامة يف نفس اجللسة توزيع أسهم مجانية بقيمة 3 مليون 
دوالر أمريكي، وبذلك بلغ رأسمال البنك املصرح واملكتتب به واملدفوع كما يف31 كانون األول 2019 مبلغ 78,000,000 مليون دوالر أمريكي مقسم إلى 

78,000,000 مليون سهم بقيمة اسمية دوالر أمريكي واحد للسهم. مت تصنيف البنك كمصرف ذو أهمية نظامية على املستوى احمللي وفقاً لإلطار العام 
للمصارف ذات األهمية النظامية املعتمدة من مجلس إدارة سلطة النقد الفلسطينية.

بلــغ عــدد موظفــي البنــك )632( و)592( موظــف كمــا يف 31 كانــون األول 2019 و2018، علــى التوالــي. بينمــا بلــغ عــدد موظفــي الشــركات التابعــة )664( و)700( 
موظــف كمــا يف 31 كانــون األول 2019 و2018، علــى التوالــي.

مت إقرار القوائم املالية املوحدة كما يف 31 كانون األول 2019 من قبل مجلس إدارة البنك بتاريخ 1 آذار 2020.

القوائم املالية املوحدة. 2

متثل القوائم املالية املوحدة القوائم املالية لشركة البنك الوطني )البنك( وشركاته التابعة كما يف 31 كانون األول 2019.
مت توحيــد القوائــم املاليــة للشــركات التابعــة التــي تتمثــل يف الشــركة اإلســالمية الوطنيــة لالســتثمارات )الشــركة الوطنيــة( وشــركة وطــن االســتثمارية مــع القوائــم 
املاليــة للبنــك علــى أســاس جتميــع كل بنــد مــن موجــودات ومطلوبــات ونتائــج أعمــال البنــك مــع بنــود موجــودات ومطلوبــات ونتائــج أعمــال الشــركات التابعــة منــذ 

تاريــخ االســتحواذ، بعــد اســتبعاد كافــة أرصــدة احلســابات اجلاريــة واملعامــالت فيمــا بــني البنــك والشــركات التابعــة.
إن الســنة املاليــة للشــركات التابعــة هــي ذات الســنة املاليــة للبنــك وعنــد الضــرورة يقــوم البنــك بإجــراء تعديــالت لتتوافــق السياســات املتبعــة يف الشــركات التابعــة 

مــع السياســات احملاســبية للبنــك.
لقد كانت نسب ملكية البنك يف رأسمال شركاته التابعة كما يلي:

 

بلد املنشأ واألعمال

رأس املال املكتتبنسبة امللكية
دوالر أمريكي%

2019201820192018
54.7854.7874,000,00074,000,000فلسطنيالشركة اإلسالمية الوطنية لالستثمارات

100100110,000110,000فلسطنيشركة وطن االستثمارية

قــام البنــك خــالل عــام 2018 بتأســيس الشــركة اإلســالمية الوطنيــة لالســتثمارات والتــي تنحصــر غايتهــا األساســية بشــراء حصــة اســتراتيجية مســيطرة يف البنــك 
اإلســالمي الفلســطيني تقــدر بحوالــي 45.36% حيــث ميثلهــا ســتة أعضــاء مــن أصــل أحــد عشــر عضــواً يف مجلــس إدارة البنــك اإلســالمي الفلســطيني. يســيطر 
البنــك الوطنــي علــى شــركته التابعــة بحصــة بالغــة 54.78% ولــه أربعــة أعضــاء مــن ســبعة يف مجلــس إدارتهــا والتــي يتــم أخــذ قراراتهــا باألغلبيــة املطلقــة. بلغــت 
حصــة البنــك مــن رأس مــال الشــركة اإلســالمية الوطنيــة لالســتثمارات مبلــغ 40,537,200 دوالر أمريكــي يف حــني بلغــت حصــة اجلهــات غيــر املســيطرة مبلــغ 

33,462,800 دوالر أمريكــي.

ســاهم االســتحواذ وتأســيس الشــركة التابعــة يف صــايف نتائــج أعمــال البنــك مببلــغ 13,236,714 دوالر أمريكــي للســنة املنتهيــة يف 31 كانــون األول 2019 ومبلــغ 
ــغ 10,174,840 دوالر  ــا مبل ــر املســيطرة منه ــون األول 2018 وبلغــت حصــة اجلهــات غي ــى 31 كان ــخ الســيطرة وحت ــرة مــن تاري 12,247,280 دوالر أمريكــي للفت

أمريكــي للســنة املنتهيــة يف 31 كانــون األول 2019 ومبلــغ 9,471,780 دوالر أمريكــي للفتــرة مــن تاريــخ الســيطرة وحتــى 31 كانــون األول 2018. 
قامــت الشــركة الوطنيــة بقيــد عمليــات توحيــد األعمــال بالقيمــة العادلــة ملوجــودات ومطلوبــات البنــك اإلســالمي الفلســطيني، حيــث نتــج عــن ذلــك موجــودات غيــر 

ملموســة مببلــغ 27,111,033 دوالر أمريكــي، ومت قيــاس حقــوق اجلهــات غيــر املســيطرة بالقيمــة العادلــة.

قام البنك خالل العام باالنتهاء من حتديد توزيع سعر الشراء على عملية االستحواذ وفقاً ملعيار التقارير املالية الدولي  رقم )3(، فيما يلي القيمة العادلة 
ملوجودات ومطلوبات الشركة التابعة يف تاريخ االستحواذ:

القيمة الدفترية
تعديالت 

القيمة العادلةالقيمة العادلة
دوالر أمريكيدوالر أمريكيدوالر أمريكياملوجودات 

238,238,395-238,238,395نقد وأرصدة لدى سلطة النقد الفلسطينية

88,266,435)1,689,903(89,956,338أرصدة لدى بنوك ومؤسسات مصرفية*

1,607,898-1,607,898موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل

623,211,407-623,211,407متويالت ائتمانية مباشرة

3,393,249-3,393,249موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل 

11,232,779-11,232,779موجودات مالية بالكلفة املطفأة

11,471,943-11,471,943استثمار يف شركات حليفة

7,958,529939,5018,898,030استثمارات عقارية

24,910,976-24,910,976عقارات وآالت ومعدات

3,093,023-3,093,023مشاريع حتت التنفيذ

731,363-731,363موجودات غير ملموسة

14,732,277)42,274(14,774,551موجودات أخرى*
1,030,580,451)792,676(1,029,787,775

املطلوبات 
66,531,760-66,531,760ودائع بنوك ومؤسسات مصرفية

799,829,722-799,829,722ودائع العمالء وحقوق أصحاب حسابات االستثمار املطلقة 

39,492,896-39,492,896تأمينات نقدية

7,841,449-7,841,449مخصصات متنوعة

3,639,385-3,639,385مخصصات الضرائب

11,077,328-11,077,328مطلوبات أخرى
928,412,540-928,412,540

101,375,235)792,676(102,167,911صايف املوجودات املستحوذ عليها

)55,389,078(حصة حقوق اجلهات غير املسيطرة 

)73,882,946(املبلغ املدفوع كاستثمار يف البنك اإلسالمي الفلسطيني

27,111,033موجودات غير ملموسة ناجتة عن االستحواذ**

785,756تعديالت خسائر ائتمانية ناجتة عن االستحواذ

مت تعديــل القوائــم املاليــة للبنــك اإلســالمي الفلســطيني بأثــر رجعــي بســبب خطــأ يف احتســاب مخصــص خســائر ائتمانيــة متوقعــة علــى أرصــدة لــدى بنــوك   *
ومؤسســات مصرفيــة.

شركة البنك الوطني املساهمة العامة احملدودة
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- فيما يلي أثر التعديالت على قائمة املركز املالي املوحد كما يف 31 كانون األول 2018:

دوالر أمريكي 
بعد التعديلالتعديلقبل التعديل

188,653,600)1,689,903(190,343,503أرصدة لدى بنوك ومؤسسات مصرفية

61,609,070)42,274(61,651,344موجودات أخرى

10,229,380)387,401(10,616,781أرباح مدورة

4,516,488)43,045(4,559,533احتياطي إجباري

93,473,741)1,301,731(94,775,472حقوق جهات غير مسيطرة

- فيما يلي األثر على قائمة الدخل املوحدة للسنة املنتهية يف 31 كانون األول 2018:

بعد التعديلالتعديلقبل التعديل
دوالر أمريكيدوالر أمريكيدوالر أمريكي

صايف إعادة قياس مخصصات اخلسائر االئتمانية املتوقعة
1,161,169)785,756(1,946,925صايف أرباح السنة

18,470,099)785,756(19,255,855ويعود إلى:

8,998,319)430,446(9,428,765مساهمي البنك

9,471,780)355,310(9,827,090جهات غير مسيطرة

* * إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي:

دوالر أمريكي
4,974,712رخصة البنك اإلسالمي الفلسطيني ***

2,684,256ودائع العمالء***

19,452,065شهرة***
27,111,033

*** مت االعتراف وتسجيل األصول املعنوية املذكورة أعاله يف )إيضاح 16( 

السياسات احملاسبية. 3

3. 1  أسس توحيد القوائم املالية

ــة للبنــك وشــركاته التابعــة  ــم املالي ــة املوحــدة القوائ ــم املالي تشــمل القوائ
ــك  ــالك البن ــد امت ــق الســيطرة عن ــون األول 2019. تتحق كمــا يف 31 كان
للحــق، أو يكــون معــرض، لعوائــد متغيــرة ناجتــة عــن اســتثماره بالشــركات 
املســتثمر بهــا وأن يكــون للبنــك أيضــاً القــدرة علــى التأثيــر علــى هــذه 

العوائــد مــن خــالل نفــوذه يف الشــركات التابعــة. 
تتحقــق ســيطرة البنــك علــى الشــركات املســتثمر فيهــا فقــط إذا كان 

البنــك لديــه:
ــى الشــركات املســتثمر فيهــا )احلقــوق القائمــة تعطــي البنــك  	 النفــوذ عل

ــه نشــاطات الشــركات املســتثمر فيهــا( ــى توجي القــدرة عل
عندمــا يكــون البنــك لــه القــدرة واحلــق يف التأثيــر علــى العوائــد نتيجــة  	

ســيطرته علــى الشــركات املســتثمر بهــا
ــى  	 ــد مــن خــالل نفــوذه عل ــى هــذه العوائ ــر عل ــى التأثي ــك القــدرة عل للبن

هــذه الشــركات. 
يقــوم البنــك بإعــادة تقييــم قدرتــه علــى الســيطرة يف الشــركات املســتثمر 
بهــا يف حــال وجــود حقائــق أو ظــروف تــدل علــى تغيــر يف أحــد العناصــر 
املاليــة  القوائــم  توحيــد  يبــدأ  أعــاله.  املذكــورة  الســيطرة  إلثبــات  الثــالث 
للشــركات التابعــة عنــد حصــول البنــك علــى الســيطرة وينتهــي التوحيــد عنــد 
فقدانــه للســيطرة علــى شــركاته التابعــة. يتــم إضافــة املوجــودات واملطلوبــات 
أو  االســتحواذ عليهــا  التــي مت  التابعــة  للشــركات  واملصاريــف  واإليــرادات 
التــي مت التخلــص منهــا خــالل الســنة يف القوائــم املاليــة املوحــدة مــن تاريــخ 
احلصــول علــى الســيطرة وحتــى تاريــخ فقدانهــا. يتــم تســجيل أثــر التغيــر يف 
نســبة امللكيــة يف الشــركات التابعــة )دون فقــدان الســيطرة عليهــا( كمعامــالت 

بــني املالكــني.
ــة  ــر املتحقق ــاح واخلســائر غي ــة األرصــدة واملعامــالت واألرب مت اســتبعاد كاف
التابعــة وتوزيعــات األربــاح  البنــك وشــركاته  بــني  املعامــالت  الناجتــة عــن 

بالكامــل.

أسس اإلعداد    2 .3

مت إعــداد القوائــم املاليــة املوحــدة للبنــك وفقــاً ملعاييــر التقاريــر املاليــة الدوليــة 
الصــادرة عــن مجلــس معاييــر احملاســبة الدوليــة ووفقــاً للقوانــني احملليــة 

النافــذة وتعليمــات ســلطة النقــد الفلســطينية.
مت إعــداد القوائــم املاليــة املوحــدة وفقــاً ملبــدأ الكلفــة التاريخيــة باســتثناء 
املوجــودات املاليــة بالقيمــة العادلــة مــن خــالل قائمــة الدخــل واملوجــودات 
املاليــة بالقيمــة العادلــة مــن خــالل الدخــل الشــامل التــي تظهــر بالقيمــة 

العادلــة يف تاريــخ القوائــم املاليــة املوحــدة.
إن الــدوالر األمريكــي هــو عملــة إظهــار القوائــم املاليــة املوحــدة والــذي ميثــل 

عملــة األســاس للبنــك.

التغييرات يف السياسات احملاسبية   3 .3

ــة  ــة املوحــدة متفق ــم املالي ــة يف إعــداد القوائ إن السياســات احملاســبية املتبع
مــع تلــك التــي اتبعــت يف إعــداد القوائــم املاليــة املوحــدة للســنة املنتهيــة يف 31 
كانــون األول 2018، باســتثناء أن البنــك قــام بتطبيــق التعديــالت التاليــة ابتــداًء 

مــن 1 كانــون الثانــي 2019:

معيار التقارير املالية الدولي رقم )16( »اإليجارات«
حــل معيــار التقاريــر املاليــة الدولــي رقــم )16( »اإليجــارات« بــدالً مــن معيــار 
احملاســبة الدولــي رقــم )17( »اإليجــارات« وتفســير جلنــة تفســير معاييــر 
التقاريــر املاليــة الدوليــة رقــم )4( »حتديــد مــا إذا كان االتفــاق يحتــوي علــى 
عقــد إيجــار« وتفســيرات جلنــة تفســير معاييــر احملاســبة الدوليــة رقــم )15( 
»عقــود اإليجــار التشــغيلية – احلوافــز« ورقــم )27( »تقييــم محتــوى العمليــات 
التــي تتضمــن الصيغــة القانونيــة لعقــود اإليجــار«. يحــدد املعيــار املبــادئ 
ويتطلــب  لإليجــارات.  واإلفصــاح  والعــرض  والقيــاس  باالعتــراف  املتعلقــة 
املعيــار مــن املســتأجرين االعتــراف مبعظــم عقــود اإليجــار وفقــاً لنمــوذج 

ــي. ــز املال موحــد يف قائمــة املرك
إن االعتــراف بعقــود اإليجــار للمؤجريــن مبوجــب معيــار التقاريــر املاليــة 
ــار  ــات معي ــع متطلب ــة م ــر باملقارن ــى حــد كبي ــر إل ــم يتغي ــم )16( ل ــي رق الدول
ــود اإليجــار  ــف عق ــم )17(. سيســتمر املؤجــر يف تصني ــي رق احملاســبة الدول
إمــا كعقــود تشــغيلية أو متويليــة باســتخدام مبــادئ مماثلــة لتلــك املســتخدمة 
يف معيــار احملاســبة الدولــي رقــم )17(. وبالتالــي، لــم يؤثــر تطبيــق معيــار 
التقاريــر املاليــة الدولــي رقــم )16( علــى عقــود اإليجــار التــي يكــون فيــه البنــك 

هــو املؤجــر.
قــام البنــك بتطبيــق معيــار التقاريــر املاليــة الدولــي رقــم )16( بطريقــة األثــر 
الرجعــي املعــدل بتاريــخ التطبيــق كمــا يف 1 كانــون الثانــي 2019، وبنــاًء عليــه 
لــم يتــم تعديــل القوائــم املاليــة املوحــدة للســنة الســابقة. قــرر البنــك اســتخدام 
طريقــة االنتقــال العمليــة والتــي تســمح بتطبيــق املعيــار فقــط علــى العقود التي 
ــى أنهــا عقــود إيجــار وفقــاً ملعيــار احملاســبة الدولــي  مت حتديدهــا ســابقاً عل
رقــم )17( وتفســيرات جلنــة تفســيرات معاييــر التقاريــر املاليــة الدوليــة رقــم 

)4( يف تاريــخ التطبيــق. 
فيمــا يلــي أثــر تطبيــق معيــار التقاريــر املاليــة الدولــي رقــم )16( علــى قائمــة 

ــي 2019: ــون الثان ــا يف 1 كان ــي املوحــدة كم ــز املال املرك

دوالر أمريكياملوجودات
املتوســط املرجــح ملعــدل اإلقــراض كمــا يف 1 كانــون 

%4الثانــي 2019

20,746,364حق استخدام األصول

)1,218,252(دفعات مقدمة
19,528,112صايف األثر على املوجودات

املطلوبات
18,309,858مطلوبات عقود اإليجار

طبيعة أثر تطبيق معيار التقارير املالية الدولي رقم )16(أ. 
واملمتلــكات  العقــارات  لبعــض  مختلفــة  إيجــار  عقــود  البنــك  لــدى  يوجــد 
واملعــدات قبــل تطبيــق معيــار التقاريــر املاليــة الدولــي رقــم )16(. كان البنــك 
يقــوم بتصنيــف عقــود اإليجــار )التــي يكــون فيهــا البنــك كطــرف مســتأجر 
)عنــد بدايتهــا إمــا كعقــود إيجــار متويليــة أو عقــود إيجــار تشــغيلية. حيــث كان 
يتــم تصنيــف عقــد اإليجــار علــى أنــه عقــد إيجــار متويلــي يف حــال كان العقــد 
يقــوم بتحويــل كافــة املخاطــر واملنافــع اجلوهريــة املرتبطــة بامتــالك األصــل 
املســتأجر إلــى البنــك. عــدا عــن ذلــك، كان يتــم تصنيــف العقــد علــى أنــه عقــد 
إيجــار تشــغيلي. كان البنــك يقــوم برســملة عقــود اإليجــار التمويلــي عنــد بدايــة 
العقــد بالقيمــة العادلــة لألصــل املســتأجر أو بالقيمــة احلاليــة املخصومــة 
لدفعــات اإليجــار أيهمــا أقــل. ويتــم االعتــراف بدفعــات اإليجــار الفعليــة 
مقســمة مــا بــني الفائــدة علــى عقــد اإليجــار )املعتــرف بهــا كمصاريــف متويــل( 
وتخفيــض مطلوبــات عقــود اإليجــار. يف حالــة عقــود اإليجــار التشــغيلية، لــم 
يكــن البنــك يقــوم برســملة األصــل املســتأجر ولكــن يتــم االعتــراف بدفعــات 
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ــى أســاس القســط  اإليجــار كمصــروف إيجــار يف قائمــة الدخــل املوحــدة عل
مقدمــاً  املدفــوع  باإليجــار  االعتــراف  ويتــم  اإليجــار.  مــدة  وعلــى  الثابــت 

ــي. ــى التوال ــة األخــرى عل ــة والدائن واإليجــار املســتحق يف األرصــدة املدين
عنــد تطبيــق معيــار التقاريــر املاليــة الدولــي رقــم )16(، قــام البنــك باســتخدام 
طريقــة موحــدة لالعتــراف بجميــع عقــود اإليجــار، باســتثناء عقــود اإليجــار 
قصيــرة األجــل وعقــود اإليجــار لألصــول منخفضــة القيمــة. يقــدم املعيــار 
متطلبــات تطبيــق محــددة وحلــول عمليــة، والتــي قــام البنــك باســتخدامها 

عنــد تطبيــق املعيــار.
عقود اإليجار التي مت االعتراف بها سابقاً كعقود إيجار تشغيلية

قــام البنــك باالعتــراف مبوجــودات حــق اســتخدام األصــول ومطلوبــات عقــود 
اإليجــار للعقــود التــي مت تصنيفهــا ســابقاً كعقــود إيجــار تشــغيلية، باســتثناء 
عقــود اإليجــار قصيــرة األجــل وعقــود إيجــار األصــول منخفضــة القيمــة. 
بنــاًء  مت االعتــراف مبوجــودات حقــوق االســتخدام ملعظــم عقــود اإليجــار 
علــى القيمــة الدفتريــة كمــا لــو ان املعيــار كان مطبًقــا منــذ بدايــة العقــد، 
بصــرف النظــر عــن اســتخدام معــدل االقتــراض بتاريــخ التطبيــق. قــام البنــك 
باالعتــراف بأصــل حــق االســتخدام لبعــض عقــود اإليجــار باســتخدام قيمــة 
وقيمــة  املقدمــة  اإليجــار  بقيمــة مدفوعــات  تعديلهــا  بعــد  اإليجــار  التــزام 
االعتــراف  مت  ســابقاً.  بهــا  واملعتــرف  الصلــة  ذات  املســتحقة  اإليجــارات 
مبطلوبــات اإليجــار بنــاًء علــى القيمــة احلاليــة لدفعــات اإليجــار املتبقيــة، 

مخصومــة باســتخدام معــدل االقتــراض بتاريــخ التطبيــق.
قام البنك أيضاً باستخدام احللول العملية املتاحة وفقاً للمعيار بحيث:

اســتخدم البنــك معــدل خصــم واحــد ألي مجموعــة مــن عقــود اإليجــار  	
ــي لهــا خصائــص متشــابهة. والت

اســتخدم البنــك معلومــات الحقــة عنــد حتديــد مــدة عقــد اإليجــار للعقــود  	
التــي حتتــوي علــى خيــارات لتمديــد أو إنهــاء عقــد اإليجــار.

اســتخدم البنــك إعفــاءات عقــود اإليجــار قصيــرة األجــل للعقــود قصيــرة  	
األجــل والتــي تنتهــي خــالل 12 شــهراً مــن تاريــخ التطبيــق.

حــق  	 أصــل  قيــاس  عنــد  األوليــة  املباشــرة  التكاليــف  البنــك  اســتبعد 
التطبيــق. تاريــخ  يف  االســتخدام 

اســتخدم البنــك معلومــات الحقــة عنــد حتديــد مــدة عقــد اإليجــار للعقــود  	
التــي حتتــوي علــى خيــارات لتمديــد أو إنهــاء عقــد اإليجــار.

فيمــا يلــي السياســات احملاســبية اجلديــدة للبنــك والتــي مت تطبيقهــا مــن ب. 
تاريــخ تطبيــق معيــار التقاريــر املاليــة الدولــي رقــم )16(:

حق استخدام األصول
يقــوم البنــك باالعتــراف مبوجــودات حــق االســتخدام يف تاريــخ بــدء عقــد 
الــذي يكــون األصــل فيــه قابــل لالســتخدام(. يتــم  اإليجــار )أي، التاريــخ 
االعتــراف بحــق اســتخدام األصــل بالتكلفــة، بعــد تنزيــل االســتهالك املتراكــم 
وخســائر التدنــي يف القيمــة، ويتــم تعديــل القيمــة عنــد إعــادة تقييــم مطلوبــات 

عقــود اإليجــار.
تتضمــن تكلفــة حــق اســتخدام األصــل قيمــة مطلوبــات عقــود اإليجــار املعتــرف 
ــات اإليجــار  ــدة، ودفع ــة املباشــرة املتكب ــف األولي ــى التكالي ــة إل ــا، باإلضاف به
التــي متــت يف أو قبــل تاريــخ بــدء العقــد، مطروحــاً منهــا أي حوافــز مســتلمة 
ــى  ــاً مــن احلصــول عل ــم يكــن البنــك متيقن متعلقــة بعقــد اإليجــار. يف حــال ل
ملكيــة األصــل املســتأجر يف نهايــة مــدة العقــد، يتــم اســتهالك قيمــة حــق 
اســتخدام األصــل املعتــرف بــه علــى أســاس القســط الثابــت علــى مــدار العمــر 

اإلنتاجــي لألصــل أو مــدة عقــد اإليجــار أيهمــا أقــل. تخضــع موجــودات حــق 
اســتخدام األصــل إلــى اختبــار التدنــي يف القيمــة.

مطلوبات عقود اإليجار 
يقــوم البنــك يف تاريــخ بــدء عقــد اإليجــار، باالعتراف مبطلوبــات عقود اإليجار 
بالقيمــة احلاليــة املخصومــة لدفعــات اإليجــار التــي يتعــني دفعهــا خــالل مــدة 
العقــد. تتضمــن دفعــات اإليجــار الدفعــات الثابتــة )والتــي يف مضمونهــا تعتبــر 
دفعــات إيجــار ثابتــة( مطروحــاً منهــا حوافــز اإليجــار املســتحقة ودفعــات 
اإليجــار املتغيــرة التــي تعتمــد علــى مؤشــرات أو نســب متفــق عليهــا وفقــاً 
لشــروط العقــد، واملبالــغ املتوقــع حتصيلهــا مبوجــب ضمانــات القيمــة املتبقيــة. 
تتضمــن دفعــات اإليجــار أيضــاً قيمــة ممارســة خيــار الشــراء والــذي مــن 
املؤكــد أن ميارســه البنــك باإلضافــة إلــى قيمــة غرامــات إنهــاء عقــد اإليجــار، 

إذا كان البنــك ينــوي أن ميــارس خيــار اإلنهــاء وفقــا لشــروط العقــد.
ــى مؤشــرات أو  ــي ال تعتمــد عل ــرة الت ــات اإليجــار املتغي ــراف بدفع ــم االعت يت
معــدالت متفــق عليهــا وفقــاً لشــروط العقــد كمصاريــف يف الفتــرة التــي يقــع 

فيهــا احلــدث أو الشــرط الــذي يــؤدي إلــى دفــع تلــك املبالــغ.
ــات  ــك لغاي ــات اإليجــار، يســتخدم البن ــة لدفع ــة احلالي ــد احتســاب القيم عن
ــدء اإليجــار إذا  ــد ب ــراض عن ــات اإليجــار املســتقبلية معــدل االقت خصــم دفع
بلــغ  الفائــدة الضمنــي يف عقــد اإليجــار غيــر قابــل للتحديــد.  كان ســعر 
ــغ املتوســط املرجــح لعقــود  املتوســط املرجــح ملعــدل اخلصــم 4% يف حــني بل
اإليجــار 10 ســنوات. الحقــاً يتــم زيــادة مطلوبــات اإليجــار بقيمــة الفائــدة 
ــى  ــة إل ــة. باإلضاف ــات اإليجــار الفعلي ــة دفع ــا بقيم ــم تخفيضه املســتحقة ويت
ذلــك، يتــم إعــادة قيــاس القيمــة الدفتريــة ملطلوبــات اإليجــار إذا كان هنــاك أي 
تعديــل أو تغييــر علــى مــدة اإليجــار أو عنــد حــدوث أي تغييــر علــى الدفعــات 
التــي يف مضمونهــا تعتبــر دفعــات إيجــار ثابتــة أو عنــد تغيــر التقييــم املتعلــق 

بشــراء األصــل.

ــة  ــول منخفض ــار األص ــود إيج ــل وعق ــرة األج ــار قصي ــود اإليج عق
القيمــة

يقــوم البنــك بتطبيــق اإلعفــاء املتعلــق باالعتــراف بعقــود اإليجــار قصيرة األجل 
علــى بعــض عقــود اإليجــار قصيــرة األجــل )عقــود اإليجــار التــي تبلــغ مدتهــا 
ــار شــراء األصــل(. كمــا  ــدء وال تتضمــن خي ــخ الب 12 شــهراً أو أقــل مــن تاري
يقــوم البنــك أيضــاً بتطبيــق اإلعفــاء املتعلــق بعقــود اإليجــار لألصــول منخفضة 
القيمــة علــى بعــض عقــود اإليجــار لألصــول التــي تعتبــر منخفضــة القيمــة. 
يتــم االعتــراف بدفعــات اإليجــار لعقــود اإليجــار قصيــرة األجــل وعقــود إيجــار 
ــت  ــى أســاس القســط الثاب األصــول منخفضــة القيمــة كمصــروف إيجــار عل

وعلــى مــدة اإليجــار.

ــود  ــار للعق ــد اإليج ــدة عق ــد م ــة بتحدي ــة املتعلق ــرات الهام التقدي
التــي تتضمــن خيــار جتديــد العقــد

يقــوم البنــك بتحديــد مــدة عقــد اإليجــار علــى أنهــا املــدة غيــر القابلــة لإللغــاء، 
مــع األخــذ بعــني االعتبــار الفتــرات املشــمولة بخيــار متديــد عقــد اإليجــار إذا 
ــار  ــرات متعلقــة بخي ــار، أو أي فت ــم ممارســة هــذا اخلي كان مــن املؤكــد أن يت
إنهــاء عقــد اإليجــار، إذا كان مــن املؤكــد أال يقــوم البنــك مبمارســة هــذا 
اخليــار. مبوجــب بعــض عقــود اإليجــار، يوجــد لــدى البنــك احلــق يف اســتئجار 
األصــول لفتــرات إضافيــة. يقــوم البنــك ببعــض التقديــرات عنــد تقييــم مــا إذا 

كان مــن املؤكــد ممارســة خيــار التجديــد.
وهــذا يعنــي، أن البنــك يأخــذ بعــني االعتبــار جميــع العوامــل ذات الصلــة التــي 
تشــكل حافــزاً اقتصاديــاً ملمارســة خيــار التجديــد. الحقــاً لتاريــخ البــدء، يقــوم 

البنــك بإعــادة تقييــم مــدة عقــد اإليجــار يف حــال حصــول حــدث هــام أو تغييــر 
يف الظــروف الواقعــة حتــت ســيطرتها األمــر الــذي قــد يؤثــر علــى قدرتــه علــى 
ــر يف  ــال، تغيي ــى ســبيل املث ــد )عل ــار التجدي ممارســة )أو عــدم ممارســة( خي

اســتراتيجية العمــل(.
قــام البنــك بتضمــني فتــرة التجديــد كجــزء مــن مــدة عقــد اإليجــار نظــراً 
ــة  ــر القابل ــد غي ــدة العق ــه التشــغيلية. إن م ــة هــذه األصــول يف عمليات ألهمي
لإللغــاء لبعــض هــذه األصــول تعتبــر قصيــرة نســبياً ويف حــال إلغــاء تلــك 
العقــود فــإن العمليــات التشــغيلية ســتتأثر بشــكل ســلبي يف حــال عــدم وجــود 

ــك األصــول.  ــل لتل بدائ

تفســير رقــم )23( جلنــة تفســيرات التقاريــر املاليــة الدوليــة – 
عــدم التأكــد حــول معاجلــة ضريبــة الدخــل

يوضــح هــذا التفســير املعاجلــة احملاســبية لضريبــة الدخــل عنــد وجــود درجــة 
مــن عــدم التأكــد فيمــا يتعلــق بالضريبــة والتــي تؤثــر علــى تطبيــق معيــار 
ــى الضرائــب والرســوم  ــق التفســير عل ــي رقــم )12(. ال ينطب احملاســبة الدول
غيــر املتضمنــة يف نطــاق معيــار احملاســبة الدولــي رقــم )12( وال تتضمــن 
ــر  ــة الغي ــات خاصــة للرســوم والغرامــات املتعلقــة باملعاجلــات الضريبي متطلب
مؤكــدة. يجــب علــى البنــك حتديــد مــا إذا كان يجــب اعتبــار كل معاجلــة 
ضريبيــة غيــر مؤكــدة علــى حــدى أو اعتبارهــا مــع معاجلــات ضريبيــة أخــرى. 
لــم ينتــج أي أثــر عــن تطبيــق هــذه التعديــالت علــى القوائــم املاليــة املوحــدة 

للبنــك.

تعديــالت علــى معيــار التقاريــر املاليــة الدولــي رقــم )9(: ميــزات 
الدفــع املســبق مــع تعويــض ذي مؤشــرات ســلبية

ــن  ــاس أداة الدي ــي رقــم )9(، ميكــن قي ــة الدول ــر املالي ــار التقاري مبوجــب معي
بالتكلفــة املطفــأة أو بالقيمــة العادلــة مــن خــالل الدخــل الشــامل بشــرط أن 
تكــون التدفقــات النقديــة التعاقديــة هــي عبــارة عــن دفعــات ألصــل الديــن 
والفوائــد علــى املبلــغ األصلــي املســتحق )منــوذج العمــل وحتليــل التدفقــات 
ــن األداة هــو ضمــن منــوذج  ــرض م ــون الغ ــة SPPI( وان يك ــة التعاقدي النقدي
ــة  ــر املالي ــار التقاري ــالت معي ــف. توضــح تعدي ــك التصني ــل املناســب لذل العم
الدولــي رقــم )9( أن املوجــودات املاليــة ينطبــق عليهــا منــوذج SPPI بغــض 
للعقــد  املبكــر  اإللغــاء  إلــى  يــؤدي  الــذي  الظــرف  أو  احلــدث  عــن  النظــر 
وبصــرف النظــر عــن الطــرف الــذي يدفــع أو يتلقــى تعويضــا بســبب اإللغــاء 
ــم  ــى القوائ ــالت عل ــق هــذه التعدي ــر عــن تطبي ــج أي أث ــم ينت ــد. ل ــر للعق املبك

ــك. ــة املوحــدة للبن املالي

ــار  ــم )10( ومعي ــي رق ــة الدول ــر املالي ــار التقاري ــى معي ــالت عل تعدي
بــن  املوجــودات  حتويــل  أو  بيــع   :)28( رقــم  الدولــي  احملاســبة 

املشــتركة مشــاريعه  أو  احلليفــة  وشــركاته  املســتثمر 
تركــز التعديــالت علــى التناقــض بــني معيــار التقاريــر املاليــة الدولــي رقــم 
)10( ومعيــار احملاســبة الدولــي رقــم )28( فيمــا يتعلــق بفقــدان الســيطرة 
علــى الشــركة التابعــة والناجتــة عــن عمليــة بيــع أو حتويــل االســتثمار يف 
الشــركة التابعــة إلــى اســتثمار يف شــركة حليفــة أو مشــاريع مشــتركة. توضــح 
التعديــالت أنــه يتــم االعتــراف بكامــل األربــاح أو اخلســائر الناجتــة عــن بيــع 
أو حتويــل األصــول التــي ينطبــق عليهــا تعريــف املنشــأة - وفقــاً ملعيــار التقاريــر 
املاليــة الدولــي رقــم )3( - بــني املســتثمر والشــركة احلليفــة أو املشــاريع 
املشــتركة. يف حــني يتــم االعتــراف باألربــاح أو اخلســائر الناجتــة عــن بيــع أو 
حتويــل األصــول التــي ال ينطبــق عليهــا تعريــف املنشــأة بــني املســتثمر والشــركة 
احلليفــة أو املشــاريع املشــتركة إلــى مــدى حصــة املســتثمر يف الشــركة احلليفــة 

أو املشــاريع مشــتركة.

قــام املجلــس الدولــي للمحاســبة بتأجيــل تاريــخ تطبيــق هــذه التعديــالت إلــى 
أجــل غيــر مســمى، ولكــن يجــب علــى الشــركة التــي تطبــق التعديــالت يف وقــت 

مبكــر وان يتــم تطبيقهــا بأثــر مســتقبلي.
لــم ينتــج أي أثــر عــن تطبيــق هــذه التعديــالت علــى القوائــم املاليــة املوحــدة 

للبنــك.

ــى املعيــار احملاســبة الدولــي رقــم )28(: االســتثمارات  تعديــالت عل
ــة األجــل يف الشــركات احلليفــة واملشــاريع املشــتركة طويل

توضــح التعديــالت أن الشــركة تطبــق املعيــار الدولــي للتقاريــر املاليــة رقــم )9( 
علــى االســتثمارات طويلــة األجــل يف الشــركات احلليفــة واملشــاريع املشــتركة 
التــي ال تنطبــق عليهــا طريقــة حقــوق امللكيــة ولكــن يشــكل، مــن حيــث اجلوهــر، 
جــزًءا مــن صــايف االســتثمار يف الشــركات احلليفــة واملشــاريع املشــتركة )علــى 
منــوذج خســارة  ان  حيــث  مناســب  التعديــل  هــذا  يعتبــر  الطويــل(.  املــدى 
االئتمــان املتوقــع يف معيــار التقاريــر املاليــة الدولــي رقــم )9( ينطبــق علــى 

هــذه االســتثمارات طويلــة األجــل.
توضــح التعديــالت أيًضــا أنــه عنــد تطبيــق معيــار التقاريــر املاليــة الدولــي رقــم 
)9(، ال تســجل الشــركة أي خســائر للشــركات احلليفــة واملشــاريع املشــتركة، 
أو أي خســائر انخفــاض يف القيمــة علــى صــايف االســتثمار، كتعديــالت علــى 
صــايف االســتثمار يف الشــركة احلليفــة أو املشــروع املشــترك التــي قــد تنشــأ 
نتيجــة تطبيــق معيــار احملاســبة الدولــي )28( االســتثمارات يف الشــركات 

احلليفــة واملشــاريع املشــتركة.
لــم ينتــج أي أثــر عــن تطبيــق هــذه التعديــالت علــى القوائــم املاليــة املوحــدة 

للبنــك.

اجلديــدة  والتفســيرات  الدوليــة  املاليــة  التقاريــر  معاييــر 
بعــد النافــذة  وغيــر  الصــادرة  والتعديــالت 

إن املعاييــر املاليــة الدوليــة والتفســيرات اجلديــدة والتعديــالت الصــادرة وغيــر 
النافــذة بعــد حتــى تاريــخ القوائــم املاليــة املوحــدة مدرجــة أدنــاه، وســيقوم 

البنــك بتطبيــق هــذه التعديــالت ابتــداًء مــن تاريــخ التطبيــق اإللزامــي:

تعديــالت علــى معيــار احملاســبة الدولــي رقــم )1( ومعيــار احملاســبة 
الدولــي رقــم )8(: تعريــف »اجلوهــري«

أصــدر املجلــس الدولــي للمحاســبة تعديــالت علــى معيــار احملاســبة الدولــي 
ــم  ــي رق ــار احملاســبة الدول ــة املوحــدة ومعي ــم املالي ــم )1( - عــرض القوائ رق
)8(- السياســات احملاســبية والتغييــرات يف التقديــرات واألخطــاء احملاســبية 
لتوحيــد تعريــف مــا هــو »جوهــري« ضمــن املعاييــر كافــة وتوضيــح جوانــب 
معينــة مــن التعريــف. ينــص التعريــف اجلديــد علــى أن »املعلومــات تعتبــر 
جوهريــة إذا نتــج عــن حذفهــا أو إغفالهــا أو إخفاءهــا، تأثيــر بشــكل معقــول 
املاليــة  للقوائــم  األساســيون  املســتخدمون  يتخذهــا  التــي  القــرارات  علــى 
املوحــدة لألغــراض العامــة علــى أســاس تلــك القوائــم املاليــة املوحــدة، والتــي 
توفــر معلومــات ماليــة محــددة حــول املنشــأة ». يتــم تطبيــق هــذا التعديــل 

للفتــرات التــي تبــدأ يف أو بعــد 1 كانــون الثانــي 2020.

ــر  ــف مــا هــو »جوهــري« أث ــى تعري ــر املتوقــع أن يكــون للتعديــالت عل مــن غي
ــك. ــة املوحــدة للبن ــم املالي ــى القوائ عل
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معيار التقارير املالية الدولي رقم )17( عقود التأمن  
واإليضاحــات  والعرض  والقيــاس  لالعتراف  شاماًل  نموذجاً  املعيــار  يقــدم 
المتعلقة بعقود التأمــني. ويحــل هــذا املعيــار محل معيــار التقاريــر املاليــة 
أنواع عقود  املعيــار على جميــع  التأمــني. ينطبــق  الدولي رقم )4( - عقود 
التأمــني )مثل عقود احليــاة وغيرهــا من عقود التأمــني المباشرة وعقود إعادة 
التأمــني( دون النظــر للمنشأة المصدرة لعقد التأمــني، كما ينطبــق على بعض 
الضمانات واألدوات املاليــة التي تحمل خاصيــة المشاركة. ان اإلطــار العام 
للمعيــار يتضمــن استخدام طريقــة الرسوم املتغيــرة وطريقــة توزيــع األقساط.
ارقام  مع   2021 الثاني  كانون   1 من  اعتبارا  املعيــار  هــذا  تطبيــق  ســيتم 
المقارنة، مع السماح بالتطبيــق املبكــر المبكر شــريطة ان المنشأة طبقــت 
معيــار التقاريــر الدولي رقم )9( ومعيــار التقاريــر الدولي رقم )15( قبل أو مع 
تطبيــق معيــار التقاريــر املاليــة الدولي رقم )17(. ال يتوقــع البنــك ان ينتــج أثــر 

مــن تطبيــق هــذا املعيــار.

ــف  ــم )3(: تعري ــي رق ــة الدول ــر املالي ــار التقاري ــى معي ــالت عل تعدي
»األعمــال«

أصــدر املجلــس الدولــي للمحاســبة تعديــالت علــى تعريــف »األعمــال« يف 
معيــار التقاريــر املاليــة الدولــي رقــم )3( - اندمــاج األعمال ملســاعدة املنشــئات 
علــى حتديــد مــا إذا كانــت مجموعــة األنشــطة واملوجــودات املســتحوذ عليهــا 
التعديــالت احلــد  أم ال. وتوضــح هــذه  »األعمــال«  تعريــف  ينطبــق عليهــا 
األدنــى ملتطلبــات األعمــال، وحتــذف تقييــم مــا إذا كان املشــاركني يف الســوق 
قادريــن علــى اســتبدال أي عناصــر أعمــال غيــر موجــودة، وتضيــف التعديــالت 
توجيهــات ملســاعدة املنشــئات علــى تقييــم مــا إذا كانــت العمليــة املســتحوذ 
ــار  ــة اختب ــال واملخرجــات، واضاف ــات األعم ــد تعريف ــة، وحتدي ــا جوهري عليه

ــاري.  ــة االختي ــز القيمــة العادل تركي
نظــًرا ألن التعديــالت تطبــق بأثــر مســتقبلي علــى املعامــالت أو األحــداث 
األخــرى التــي حتــدث عنــد أو بعــد تاريــخ التطبيــق األولــي، فلــن ينتــج أثــر علــى 

البنــك مــن تطبيــق هــذه التعديــالت يف تاريــخ االنتقــال.

تعديــل معــدالت الفائــدة علــى معيــار التقاريــر املاليــة الدولــي رقــم 
)9( ومعيــار التقاريــر املاليــة الدولــي رقــم )7(

إن تعديــالت معاييــر معــدالت الفائــدة ملعيــار التقاريــر املاليــة الدولــي رقــم 9 
واملعيــار الدولــي للتقاريــر املاليــة رقــم 7 تشــمل عــدد مــن عمليــات اإلعفــاءات 
التــي تنطبــق علــى جميــع عالقــات التحــوط التــي تتأثــر بشــكل مباشــر بتعديــل 
معاييــر معــدالت الفائــدة.  تتأثــر عالقــة التحــوط إذا أدى التعديــل إلــى حالــة 
عــدم تيقــن بشــأن توقيــت و / أو حجــم التدفقــات النقديــة املســتندة إلــى 
املعيــار، لبنــد التحــوط أو أداة التحــوط. نتيجــة لهــذا التعديــل، قــد يكــون 
ــة املســتندة  ــات النقدي ــت و / أو حجــم التدفق ــن حــول توقي ــاك عــدم تيق هن
إلــى املعيــار، لبنــد التحــوط أو أداة التحــوط، خــالل الفتــرة الســابقة الســتبدال 
معيــار معــدل الفائــدة احلالــي ببديــل يخلــو مــن املخاطــر )RFR(. قــد يــؤدي 
ــا إذا  ــة مرجحــة وم ــة املتوقع ــت الصفق ــا إذا كان ــن فيم ــى عــدم التيق ــك إل ذل

كانــت عالقــة التحــوط مســتقباًل فعالــة أم ال.
نتيجــة لهــذا التعديــل، قــد يكــون هنــاك عــدم تيقــن حــول توقيــت و / أو حجــم 
التدفقــات النقديــة املســتندة إلــى املعيــار، لبنــد التحــوط أو أداة التحــوط 
خــالل الفتــرة الســابقة الســتبدال معيــار معــدل الفائــدة احلالــي ببديــل يخلــو 
مــن املخاطــر )RFR(. تســري التعديــالت علــى الفتــرات املاليــة التــي تبــدأ يف 
أو بعــد 1 كانــون الثانــي 2020 مــع الســماح بالتطبيــق املبكــر. ويتــم تطبيــق 
بأثــر رجعــي. إال أنــه ال ميكــن إعــادة أي عالقــات حتــوط مت إلغائهــا مســبًقا 
ــني أي عالقــات حتــوط باالســتفادة مــن  ــب، وال ميكــن تعي ــق الطل ــد تطبي عن

التجــارب الســابقة. 

بعــد االنتهــاء مــن املرحلــة األولــى، يحــول مجلــس معاييــر احملاســبة الدوليــة 
تركيــزه إلــى املســائل التــي قــد تؤثــر علــى التقاريــر املاليــة عنــد اســتبدال 
ــة  ــة الثاني ــى ذلــك باملرحل ــي بـــ RFR.  ويشــار إل ــدة احلال ــار معــدل الفائ معي

 .IASB مــن مشــروع
لــم يطبــق البنــك التعديــالت مبكــراً حيــث أن عــدم التيقن الناشــئ عــن التعديل 

ال يؤثــر علــى عالقــات التحــوط إلــى احلــد الــذي يتطلب إنهــاء العالقة. 

ملخص ألهم السياسات احملاسبية  4 .3

حتقق اإليرادات واالعتراف باملصاريف

يتــم حتقــق إيــرادات الفوائــد باســتخدام طريقــة الفائــدة الفعليــة باســتثناء 
فوائــد وعمــوالت التســهيالت والتمويــالت االئتمانيــة املتعثــرة.

يتــم التحقــق مــن إيــرادات التســهيالت والتمويــالت واالســتثمارات وفقــاً ملبــدأ 
االســتحقاق. يتــم تســجيل العمــوالت كإيــرادات عنــد تقــدمي اخلدمــات املتعلقــة 
ــاح توزيعــات األســهم مــن الشــركات املســتثمر بهــا  ــراف بأرب ــم االعت بهــا، ويت

عنــد نشــوء حــق الســتالمها. 
يتم االعتراف باملصاريف على أساس مبدأ االستحقاق.

املوجودات واملطلوبات املالية 
موجودات مالية بالكلفة املطفأة 

يتم قياس أدوات الدّين بالكلفة املطفأة إذا حتقق الشرطان التاليان:
إلــى  	 يهــدف  أعمــال  منــوذج  ضمــن  الدّيــن  بــأداة  االحتفــاظ  يتــم  أن 

تعاقديــة. نقديــة  تدفقــات  علــى  للحصــول  باألصــل  االحتفــاظ 
أن تعطــي الشــروط التعاقديــة لــألداة يف تواريــخ محــددة حــق االنتفــاع مــن  	

التدفقــات النقديــة التــي متثــل دفعــات مــن األصــل وفائــدة علــى الرصيــد 
القائم. 

إن أدوات الدّيــن التــي حتقــق الشــرطني الســابقني تقــاس مبدئيــاً بالقيمــة 
العادلــة مضافــاً إليهــا مصاريــف االقتنــاء )باســتثناء إذا اختــار البنــك تصنيــف 
هــذه املوجــودات مــن خــالل قائمــة الدخــل كمــا هــو مبــني أدنــاه(. الحقــاً يتــم 
قياســها بالكلفــة املطفــأة باســتخدام طريقــة معــدل الفائــدة الفعلــي بعــد تنزيــل 
التدنــي. يتــم االعتــراف بإيــرادات الفوائــد باســتخدام طريقــة الفائــدة الفعلية.

إن معــدل الفائــدة الفعلــي هــو نســبة الفائــدة التــي يتــم اســتخدامها خلصــم 
التدفقــات النقديــة املســتقبلية علــى فتــرة عمــر أداة الديــن، أو فتــرة أقــل يف 

حــاالت معينــة، لتســاوي القيمــة الدفتريــة يف تاريــخ االعتــراف املبدئــي.
عنــه  التراجــع  بشــكل ال ميكــن  البنــك  يســتطيع  املبدئــي  االعتــراف  عنــد 
تصنيــف أداة ديــن حققــت شــروط الكلفــة املطفــأة املذكــورة أعــاله كموجــودات 
ماليــة بالقيمــة العادلــة مــن خــالل قائمــة الدخــل إذا أدى ذلــك إلــى إزالــة أو 
ــق احملاســبي نتيجــة تصنيــف األداة  ــر مــن عــدم التطاب التخفيــف بشــكل كبي

ــأة. ــة املطف ــة بالكلف املالي

موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل 
متثــل هــذه املوجــودات املاليــة أدوات الدّيــن التــي ال حتقــق شــروط الكلفــة 
ــار البنــك  املطفــأة أو أدوات ماليــة حتقــق شــروط الكلفــة املطفــأة ولكــن اخت
تصنيفهــا بالقيمــة العادلــة مــن خــالل قائمــة الدخــل عنــد االعتــراف املبدئــي. 
لــم يقــم البنــك بتصنيــف أيــة أداة ديــن حتقــق شــروط أدوات ديــن بالكلفــة 
املطفــأة كموجــودات ماليــة بالقيمــة العادلــة مــن خــالل قائمــة الدخــل املوحــدة.
يقــوم البنــك عنــد االعتــراف املبدئــي بتصنيــف أدوات امللكيــة بالقيمــة العادلــة 
باســتثناء  الدخــل  قائمــة  خــالل  مــن  العادلــة  بالقيمــة  ماليــة  كموجــودات 
االســتثمارات غيــر احملتفــظ بهــا ألغــراض املتاجــرة حيــث ميكــن تصنيــف 
هــذه املوجــودات بالقيمــة العادلــة مــن خــالل بنــود الدخــل الشــامل األخــرى.
يتــم قيــاس املوجــودات املاليــة بالقيمــة العادلــة مــن خــالل قائمــة الدخــل ويتــم 
قيــد أي ربــح أو خســارة ناجتــة عــن التغيــر يف قيمتهــا العادلــة يف قائمــة 

الدخــل املوحــدة.
يتــم االعتــراف بأربــاح توزيعــات األســهم مــن االســتثمار يف األدوات املاليــة مــن 

الشــركات املســتثمر بهــا عنــد نشــوء حــق الســتالمها. 

موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل
يقــوم البنــك عنــد االعتــراف املبدئــي بتصنيــف أدوات امللكيــة بالقيمــة العادلــة 
مــن خــالل بنــود الدخــل الشــامل األخــرى. يتــم هــذا التصنيــف علــى أســاس 
كل أداة علــى حــدة وال ميكــن التراجــع عنــه. كذلــك ال يســتطيع البنــك تصنيــف 
أداة ملكيــة محتفــظ بهــا للمتاجــرة كأدوات ماليــة بالقيمــة العادلــة مــن خــالل 

بنــود الدخــل الشــامل األخــرى.
يتــم قيــاس أدوات امللكيــة مــن خــالل الدخــل الشــامل مبدئيــا بالقيمــة العادلــة 
مضافــا إليهــا مصاريــف االقتنــاء. الحقــاً يتــم قيــاس هــذه املوجــودات بالقيمــة 
العادلــة ويتــم قيــد األربــاح أو اخلســائر الناجتــة عــن التغيــر يف القيمــة العادلــة 
القيمــة  احتياطــي  األخــرى يف حســاب  الشــامل  الدخــل  بنــود  مــن خــالل 
العادلــة. عنــد التخلــص مــن هــذه املوجــودات ال يتــم إعــادة تصنيــف األربــاح 
أو اخلســائر املقيــدة ســابقاً يف حســاب احتياطــي القيمــة العادلــة إلــى قائمــة 

الدخــل املوحــدة بــل يتــم قيدهــا مباشــرة يف حســاب األربــاح املــدورة.
يتــم قيــد عوائــد توزيعــات األســهم مــن االســتثمار يف أدوات امللكيــة مــن 
الدخــل  قائمــة  يف  الســتالمها  حــق  نشــوء  عنــد  بهــا  املســتثمر  الشــركات 
املوحــدة، إال إذا اعتبــرت هــذه العوائــد كاســترداد جلــزء مــن قيمــة االســتثمار.

ــة  ــة بالقيمــة العادل ميكــن تصنيــف أدوات الديــن كموجــودات موجــودات مالي
مــن خــالل الدخــل الشــامل إذا حتقــق الشــرطان التاليــان:

إلــى  	 يهــدف  أعمــال  منــوذج  ضمــن  الدّيــن  بــأداة  االحتفــاظ  يتــم  أن 
وبيعهــا. تعاقديــة  نقديــة  تدفقــات  علــى  للحصــول  باألصــل  االحتفــاظ 

أن تعطــي الشــروط التعاقديــة لــألداة يف تواريــخ محــددة حــق االنتفــاع مــن  	
التدفقــات النقديــة التــي متثــل دفعــات مــن األصــل وفائــدة علــى الرصيــد 

القائم. 
إعادة تصنيف املوجودات واملطلوبات املالية 

ال يقــوم البنــك بإعــادة تصنيــف موجوداتــه املاليــة بعــد تاريــخ االعتــراف 
املبدئــي، باســتثناء احلــاالت التــي يقــوم فيهــا البنــك باســتحواذ أو إلغــاء قطــاع 

ــداً. ــة أب ــات املالي ــم إعــادة تصنيــف املطلوب أعمــال. وال يت

انخفاض قيمة األصول املالية 
نظرة عامة حول اخلسائر االئتمانية املتوقعة 

أدى تطبيــق معيــار التقاريــر املالــي الدولــي رقــم )9( إلــى تغييــر طريقــة 
احتســاب خســارة التدنــي التســهيالت للبنــك بشــكل جوهــري مــن خــالل 
نهــج طريقــة اخلســائر االئتمانيــة املتوقعــة ذات نظــرة مســتقبلية بــدالً مــن 
ــي  ــار احملاســبة الدول ــد اخلســارة حســب معي ــد تكب ــراف باخلســارة عن االعت

رقــم )39( اعتبــاراً مــن 1 كانــون الثانــي 2018.
يقــوم البنــك بتســجيل املخصصــات للخســائر االئتمانيــة املتوقعــة جلميــع 
التســهيالت وموجــودات الديــن املاليــة غيــر احملتفــظ بهــا بالقيمــة العادلــة 
مــن خــالل قائمــة الدخــل املوحــدة، إضافــة إلــى التزامــات التســهيالت وعقــود 

الضمــان املاليــة، واملشــار إليهــا جميعــا “األدوات املاليــة“.
ال تخضــع أدوات امللكيــة الختبــار التدنــي مبوجــب معيــار التقاريــر املالــي 

الدولــي رقــم )9(.
يســتند مخصــص اخلســائر االئتمانيــة املتوقعــة علــى اخلســائر االئتمانيــة 
املتوقــع حدوثهــا علــى مــدى عمــر األصــل، ويف حــال لــم يكــن هنــاك تغيــر 
يســتند  األولــي،  االعتــراف  تاريــخ  مــن  االئتمــان  مخاطــر  علــى  ملمــوس 

املخصــص علــى اخلســارة االئتمانيــة املتوقعــة ملــدة 12 شــهراً. 
إن اخلســارة االئتمانيــة املتوقعــة خــالل 12 شــهر هــي جــزء مــن اخلســائر 
االئتمانيــة املتوقعــة علــى مــدى عمــر األصــل الناجتــة عــن أحــداث تعثــر 
بــاألدوات املاليــة التــي ميكــن حدوثهــا خــالل 12 شــهر مــن تاريــخ القوائــم 

املاليــة املوحــدة.
يتــم احتســاب اخلســائر االئتمانيــة املتوقعــة لكامــل عمــر التعــرض االئتمانــي 
واخلســائر االئتمانيــة املتوقعــة خــالل 12 شــهراً بنــاًء علــى طبيعــة األدوات 

املاليــة. 
قــام البنــك بوضــع سياســة إلجــراء تقييــم، بشــكل دوري، فيمــا إذ كانت مخاطر 
االئتمــان لــألداة املاليــة قــد زادت بشــكل ملمــوس مــن تاريــخ االعتــراف األولــي، 
مــن خــالل األخــذ بعــني االعتبــار التغيــر يف مخاطــر التعثــر علــى مــدى العمــر 

املتبقــي لــألدوات املالية.
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بناًء على ما ذكر أعاله، يقوم البنك بتصنيف املوجودات املالية إلى املرحلة )األولى( واملرحلة )الثانية( واملرحلة )الثالثة(، كما هو موضح أدناه: 

تشــمل األدوات املاليــة التــي لــم تزيــد مخاطرهــا االئتمانيــة بشــكل جوهــري منــذ إثباتهــا املبدئــي والتــي لــم يحــدث عليهــا تدنــي املرحلة األولى:
ائتمانــي منــذ منحهــا. يقــوم البنــك بقيــد مخصــص للخســائر االئتمانيــة املتوقعــة علــى مــدى 12 شــهراً.

ــم يحــدث عليهــا تدنــي املرحلة الثانية: ــي ل ــذ إثباتهــا املبدئــي والت ــة بشــكل جوهــري من ــة التــي زادت مخاطرهــا االئتماني تشــمل األدوات املالي
ــة. ــى مــدى عمــر األداة املالي ــة املتوقعــة عل ائتمانــي. يقــوم البنــك بقيــد مخصــص للخســائر االئتماني

تشــمل األدوات املاليــة املتدنيــة ائتمانيــاً. يقــوم البنــك بقيــد مخصــص خســائر ائتمانيــة علــى مــدى العمــر املتوقــع لتلــك األدوات املرحلة الثالثة:
املاليــة.

ــغ القائــم أو جــزء منــه فإنــه يتــم تخفيــض القيمــة الدفتريــة  بالنســبة للموجــودات املاليــة التــي ال يتوفــر لــدى البنــك توقعــات معقولــة الســترداد إمــا كامــل املبل
ــة.  ــة إلغــاء جزئــي للموجــودات املالي ــة ويعتبــر مبثاب للموجــودات املالي

احتساب اخلسائر االئتمانية املتوقعة 
يقــوم البنــك باحتســاب اخلســائر االئتمانيــة املتوقعــة بنــاًء علــى املتوســط املرجــح لثالثــة ســيناريوهات لقيــاس العجــز النقــدي املتوقــع، مخصومــة بســعر تقريبــي 

ألســعار األربــاح الفعليــة. إن العجــز النقــدي هــو الفــرق بــني التدفقــات النقديــة املســتحقة للبنــك وفقــاً للعقــد والتدفقــات النقديــة املتوقــع حتصيلهــا. 

يتم توضيح آلية احتساب اخلسائر االئتمانية املتوقعة والعناصر الرئيسية على النحو التالي:

احتماليــة التعثــر هــي تقديــر الحتمــال التخلــف عــن الســداد خــالل فتــرة زمنيــة معينــة. التعثــر مــن املمكــن ان يحــدث احتمالية التعثر
يف فتــرة محــددة خــالل فتــرة التقييــم. 

ــخ مســتقبلي، مــع األخــذ بعــني التعرض االئتماني عند التعثر ــر يف تاري ــم اخلاضــع للتعث ــغ القائ ــر املبل ــر هــو تقدي ــد التعث إن التعــرض االئتمانــي عن
االعتبــار التغيــرات املتوقعــة علــى املبلــغ القائــم بعــد تاريــخ التقريــر، مبــا يف ذلــك دفعــات ســداد أصــل الديــن والربــح، 
ســواء كان مجــدول ضمــن عقــد، الســحوبات املتوقعــة مــن التســهيالت امللتــزم بهــا، األربــاح املســتحقة عــن تأخيــر 

ــات املســتحقة. الدفع

إن اخلســارة املفترضــة عنــد التعثــر هــي تقديــر للخســارة الناشــئة عنــد التعثــر يف وقــت معــني. وهــي متثــل الفــرق بــني اخلسارة املفترضة عند التعثر
التدفقــات النقديــة التعاقديــة املســتحقة واملبلــغ الــذي يتوقــع حتصيلــه مــع األخــذ بعــني االعتبــار الضمانــات. عــادة مــا 

يتــم التعبيــر عــن اخلســارة املفترضــة عنــد التعثــر كنســبة مئويــة مــن التعــرض االئتمانــي عنــد التعثــر.

عنــد تقديــر اخلســائر االئتمانيــة املتوقعــة، فــإن البنــك يأخــذ بعــني االعتبــار ثالثــة ســيناريوهات )الســيناريو العــادي، الســيناريو األفضــل، والســيناريو األســوأ(. 
ويرتبــط كل منهــا بــأوزان مختلفــة مــن احتماليــة التعثــر والتعــرض االئتمانــي عنــد التعثــر واخلســارة املفترضــة عنــد التعثــر. 

إن آلية احتساب اخلسارة االئتمانية املتوقعة والعناصر الرئيسية هي على النحو التالي: 

يتــم احتســاب اخلســائر االئتمانيــة املتوقعــة باحتماليــة التعثــر للتعــرض االئتمانــي خــالل 12 شــهر املرحلة األولى:
كجــزء مــن اخلســائر االئتمانيــة املتوقعــة علــى مــدة حيــاة األصــل وبالتالــي يقــوم البنــك باحتســاب 
املخصــص مــن احتماليــة حــدوث تعثــر لــألدوات املاليــة خــالل 12 شــهر بعــد تاريــخ القوائــم املاليــة 
املوحــدة. يتــم تطبيــق هــذه االحتمــاالت االفتراضيــة املتوقعــة ملــدة 12 شــهراً علــى مبلــغ التعــرض 
االئتمانــي عنــد التعثــر مضروبــة بنســبة اخلســارة بافتــراض التعثــر مخصومــة بســعر الفائــدة 

الفعلــي. ويتــم إجــراء هــذا االحتســاب لــكل مــن الســيناريوهات الثالثــة، كمــا هــو موضــح أعــاله.

عنــد حــدوث زيــادة مؤثــرة باملخاطــر االئتمانيــة مــن تاريــخ االعتــراف األولي، يقوم البنك باحتســاب املرحلة الثانية:
مخصــص اخلســارة االئتمانيــة املتوقعــة لكامــل عمــر التعــرض االئتمانــي، وتتماثــل آليــة احتســاب 
ــة،  ــك اســتخدام الســيناريوهات املختلف ــة املوضحــة أعــاله، مبــا يف ذل ــس الطريق املخصــص بنف
ولكــن يتــم اســتخدام احتماليــة التعثــر والتعــرض االئتمانــي عنــد التعثــر لكامــل عمــر األداة املاليــة، 

ويتــم خصــم مبلــغ العجــز النقــدي املتوقــع مبعــدل الفائــدة الفعلــي.

بالنســبة للموجــودات املاليــة التــي ينطبــق عليهــا مفهــوم التدنــي )التعثــر(، يقــوم البنــك باحتســاب املرحلة الثالثة:
اخلســارة االئتمانيــة املتوقعــة لكامــل عمــر التعــرض االئتمانــي. وتتماثــل آليــة احتســاب املخصــص 
بالطريقــة املتبعــة باملرحلــة الثانيــة، ويتــم حتديــد احتماليــة التعثــر بنســبة 100% ونســبة خســارة 

بافتــراض التعثــر أكبــر مــن تلــك املطبقــة يف املرحلتــني األولــى والثانيــة.

يقــوم البنــك بتقديــر اجلــزء املتبقــي مــن تلــك االلتزامــات والــذي مــن املتوقــع اســتغالله علــى مــدى االلتزامات واالرتباطات احملتملة: 
العمــر املتوقــع. وحتتســب اخلســائر االئتمانيــة املتوقعــة بعــد ذلــك بنــاء علــى القيمــة احلاليــة للعجز 
النقــدي كمــا لــو مت اســتغالل مبلــغ التمويــل كامــال حســب املتوســط املرجــح للثالثــة ســيناريوهات 

املســتخدمة يف االحتســاب، مخصومــة بســعر الفائــدة الفعلــي.

بطاقات االئتمان والتسهيالت االئتمانية الدوارة 
يتــم احتســاب اخلســائر االئتمانيــة املتوقعــة علــى مــدى فتــرة تعكــس توقعــات البنــك بســلوك العميــل واحتمــال تخلفــه عــن الســداد وإجــراءات تخفيــف املخاطــر 

املســتقبلية علــى البنــك والتــي ميكــن أن تشــمل احلــد مــن أو إلغــاء التمويــل. 
إن التقييــم املســتمر حــول وجــود زيــادة مؤثــرة يف املخاطــر االئتمانيــة للتمويــالت االئتمانيــة املتجــددة تشــبه التقييمــات املطبقــة علــى التمويــالت األخــرى. إن ســعر 

الفائــدة املســتخدم خلصــم اخلســائر االئتمانيــة املتوقعــة لبطاقــات االئتمــان هــو ســعر الفائــدة الفعلــي.

النظرة املستقبلية للمعلومات 
يعتمد البنك على مجموعة واسعة من املعلومات املستقبلية املستخدمة كمدخالت يف منوذج احتساب اخلسائر االئتمانية املتوقعة، وعلى سبيل املثال: 

الناجت احمللي اإلجمالي. 	
معدالت البطالة. 	

إن املدخــالت والنمــاذج املســتخدمة يف احتســاب اخلســائر االئتمانيــة املتوقعــة قــد ال تشــتمل علــى كافــة خصائــص الســوق كمــا يف تاريــخ القوائــم املاليــة املوحــدة. 
نتيجــة لذلــك، يتــم إجــراء تعديــالت نوعيــة يف بعــض األحيــان كتعديــالت مؤقتــة يف حــال وجــود اختالفــات كبيــرة.
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تقييم الضمانات 
يقــوم البنــك لغايــات التقليــص مــن مخاطــر االئتمــان باســتخدام الضمانــات، 
حيثمــا أمكــن. وهنــاك عــدة أشــكال للضمانــات، مثــل الضمانــات النقديــة 
القبــض  مســتحقة  واملبالــغ  والعقــارات  احلــق  وحــواالت  املاليــة  واألوراق 
واملخــزون وغيرهــا مــن املوجــودات غيــر املاليــة. إن السياســة احملاســبية 
املتبعــة مــن قبــل البنــك ملعاجلــة الضمانــات حســب معيــار التقاريــر املاليــة 
الدولــي رقــم )9( هــي نفســها كمــا هــي مبوجــب معيــار احملاســبي الدولــي رقــم 

)39( وتعليمــات ســلطة النقــد الفلســطينية.
ال يتــم تســجيل الضمانــات، مــا لــم يتــم اســتردادها، يف قائمــة املركــز املالــي 
احتســاب  علــى  للضمانــات  العادلــة  القيمــة  تؤثــر  ولكــن  للبنــك.  املوحــد 
اخلســائر االئتمانيــة املتوقعــة للبنــك. يتــم تقييــم الضمانــات عنــد االعتــراف 
األولــي ويتــم إعــادة تقييمهــا بشــكل دوري. ومــع ذلــك، بعــض الضمانــات، علــى 

ــا بشــكل يومــي.  ــم تقييمه ــة يت ــد أو األوراق املالي ــال النق ســبيل املث
يســتخدم البنــك بيانــات الســوق النشــط لتقييــم املوجــودات املاليــة احملتفــظ 
بهــا كضمــان. ويتــم تقديــر قيمــة املوجــودات املاليــة األخــرى التــي ليــس لديهــا 
ــر  ــات غي ــم الضمان ــم تقيي ــم مناســبة. يت ســوق نشــط باســتخدام طــرق تقيي
املاليــة، مثــل الضمــان العقــاري، بنــاًء علــى البيانــات املقدمــة مــن أطــراف 

ــل مقيمــني الرهــن العقــاري.  ــة مث خارجي

إعدام الدين 
ــا يخــص إعــدام  ــك فيم ــل البن ــن قب إن السياســات احملاســبية املســتخدمة م
الديــن حســب معيــار التقاريــر املالــي الدولــي رقــم )9( ال تختلــف مقارنــة مــع 
معيــار احملاســبة الدولــي رقــم )39( وتعليمــات ســلطة النقــد الفلســطينية. يتــم 
إعــدام املوجــودات املاليــة إمــا بشــكل جزئــي أو كلــي فقــط عنــد توقــف البنــك 

عــن االســترداد. 
يف حــال كان املبلــغ املعــدوم أكبــر مــن مخصــص اخلســائر املتراكمــة، يتــم 
معاجلــة الفــرق كإضافــة إلــى املخصــص. يتــم تســجيل املبالــغ املســتردة الحقــاً 

ــرادات األخــرى.  يف اإلي

التعديل على التسهيالت والتمويالت 
للتســهيالت  العقــد  شــروط  علــى  تعديــالت  بإجــراء  أحيانــا  البنــك  يقــوم 
كاســتجابة لطلــب العميــل نتيجــة الصعوبــات املاليــة بــدالً مــن اســترداد أو 
حتصيــل الضمانــات ويقــوم البنــك بتعديــل شــروط التمويــل نتيجــة لظهــور أو 
وجــود صعوبــات ماليــة للعميــل. قــد تشــمل الشــروط متديــد دفعــات الســداد 
أو االتفــاق علــى شــروط متويــل جديــدة. تتمثــل سياســة البنــك يف مراقبــة 
التســهيالت املجدولــة مــن أجــل املســاعدة علــى ضمــان اســتمرار حــدوث 
الدفعــات املســتقبلية. إن قــرار البنــك بتعديــل التصنيــف بــني املرحلــة الثانيــة 

ــى حــدة.  ــة عل ــى أســاس كل حال ــم عل ــة يت ــة الثالث واملرحل
قــام البنــك اإلســالمي الفلســطيني )شــركة تابعــة( وفقــاً لتعليمــات مــن ســلطة 
املجدولــة  وغيــر  املنتظمــة  غيــر  التمويــالت  بتصنيــف  الفلســطينية  النقــد 
ملوظفــي القطــاع العــام يف احملافظــات اجلنوبيــة ضمــن املرحلــة الثانيــة وقــام 
بقيــد الفــرق بــني القيمــة احلاليــة للتدفقــات النقديــة املســتقبلية والقيمــة 
الدفتريــة يف قائمــة الدخــل وفقــاً ملعيــار التقاريــر املاليــة الدولــي رقــم )9( 
وذلــك بافتــراض وجــود جدولــة ضمنيــة لهــذه التمويــالت. باإلضافــة إلــى 
ذلــك قــام البنــك بتعليــق األربــاح علــى متويــالت موظفــي القطــاع العــام غيــر 

ــب. ــخ عــدم انتظــام الرات ــة مــن تاري ــر املجدول املنتظمــة وغي

قياس القيمة العادلة
يتــم قيــاس القيمــة العادلــة لبعــض األدوات املاليــة مثــل املشــتقات واملوجــودات 
ــل  ــة هــي املقاب ــة املوحــدة. القيمــة العادل ــم املالي ــخ القوائ ــر املاليــة يف تاري غي
املالــي لبيــع أصــل أو ســداد التــزام وذلــك مــن خــالل عمليــة منظمــة بــني 
املشــاركني يف الســوق يف تاريــخ القيــاس. يعتمــد قيــاس القيمــة العادلــة علــى 

ــات إمــا يف: ــع املوجــودات أو ســداد املطلوب ــة بي فرضي
سوق رئيسي للموجودات أو املطلوبات. 	
أو يف حــال غيــاب الســوق الرئيســي، يف ســوق أكثــر مالءمــة للموجــودات  	

واملطلوبــات.
يجــب أن يكــون للبنــك القــدرة علــى الوصــول للســوق الرئيســي أو الســوق 

األكثــر مالءمــة.
ــات  ــات باســتخدام الفرضي ــة للموجــودات واملطلوب ــة العادل ــاس القيم ــم قي يت
التــي سيســتخدمها املشــاركني عنــد تســعير املوجــودات واملطلوبــات، علــى 

فــرض أن املشــاركني يف الســوق هدفهــم حتقيــق منافــع اقتصاديــة.
توفــر  التــي  الظــروف  املناســبة حســب  التقييــم  أســاليب  البنــك  يســتخدم 
معلومــات كافيــة لقيــاس القيمــة العادلــة، وذلــك مــن خــالل زيــادة اســتخدام 
معطيــات ذات صلــة ميكــن مالحظتهــا والتقليــل مــن اســتخدام املعطيــات التــي 

ال ميكــن مالحظتهــا.
جميــع املوجــودات واملطلوبــات التــي تقــاس بالقيمــة العادلــة املصــرح عنهــا يف 
القوائــم املاليــة املوحــدة تصنــف ضمــن هــرم القيمــة العادلــة، كمــا هــو موضــح 

أدناه: 
املســتوى األول: باســتخدام أســعار التــداول ألدوات ماليــة مشــابهة متامــاً يف 

أســواق ماليــة نشــطة.
املســتوى الثانــي: باســتخدام معطيــات غيــر أســعار التــداول ولكــن ميكــن 

مالحظتهــا بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر.
ميكــن  ســوق  لبيانــات  تســتند  ال  معطيــات  باســتخدام  الثالــث:  املســتوى 

. حظتهــا مال
يف نهايــة كل فتــرة ماليــة يحــدد البنــك فيمــا إذا كانــت هنالــك عمليــات نقــل 
بــني املســتويات يف التسلســل الهرمــي مــن خــالل إعــادة تقييــم التصنيــف 
ــاس القيمــة  ــى قي ــر جوهــري عل ــه أث ــات ل ــى أقــل مســتوى معطي )اســتناداً إل
العادلــة ككل( للموجــودات واملطلوبــات و يتــم االعتــراف بهــا يف القوائــم املاليــة 

املوحــدة علــى أســاس متكــرر. 
يقــوم مخمنــني خارجيــني معتمديــن باملشــاركة يف تقييم املوجــودات اجلوهرية. 
بعــد النقــاش مــع هــؤالء املخمنــني اخلارجيــني، يقــوم البنــك باختيــار األســاليب 

واملدخــالت والتــي ستســتخدم للتقييــم يف كل حالــة.
لغــرض اإلفصــاح عــن القيمــة العادلــة، قــام البنــك بتحديــد شــرائح مــن 
املوجــودات وفقــاً لطبيعــة وخصائــص ومخاطــر ومســتوى القيمــة العادلــة 

واملطلوبــات. املوجــودات  لهــذه 

استثمار يف شركات حليفة 
يتــم قيــد االســتثمار يف الشــركات احلليفــة باســتخدام طريقــة حقــوق امللكيــة. 
الشــركة احلليفــة هــي تلــك التــي يكــون للبنــك نفــوذاً مؤثــراً عليهــا وهــو القــدرة 
علــى املشــاركة يف القــرارات املتعلقــة بالسياســات املاليــة والتشــغيلية للشــركة 

املســتثمر بهــا وليــس التحكــم بهــذه السياســات. 
وفقــاً لطريقــة حقــوق امللكيــة، يظهــر االســتثمار يف الشــركات احلليفــة يف 
قائمــة املركــز املالــي املوحــدة بالكلفــة، مضافــاً إليــه التغيــرات الالحقــة يف 
ــد الشــهرة  ــم قي ــة. يت ــن صــايف موجــودات الشــركات احلليف ــك م حصــة البن

الدفتريــة  القيمــة  مــن  كجــزء  احلليفــة  الشــركات  شــراء  عــن  الناجتــة 
لالســتثمارات فيهــا، حيــث ال يتــم إطفــاء هــذه الشــهرة أو دراســة التدنــي يف 

قيمتهــا بشــكل منفصــل. 
يتــم إظهــار حصــة البنــك مــن صــايف نتائــج أعمال الشــركات احلليفــة يف قائمة 
الدخــل املوحــدة. يتــم اســتبعاد األربــاح واخلســائر الناجتــة عــن املعامــالت بــني 

البنــك والشــركات احلليفــة وفقــاً لنســبة ملكيــة البنــك يف الشــركات احلليفة.
إن الســنة املاليــة للشــركات احلليفــة هــي ذات الســنة املاليــة للبنــك. عنــد 
املتبعــة يف  السياســات  لتتوافــق  تعديــالت  بإجــراء  البنــك  يقــوم  الضــرورة 

للبنــك. الشــركات احلليفــة مــع السياســات احملاســبية 
الحقــاً الســتخدام طريقــة حقــوق امللكيــة يقــرر البنك مــا إذا كان هناك ضرورة 
ــى اســتثماراته يف الشــركات احلليفــة. يقــوم  ــة عل ــدٍن إضافي ــد خســائر ت لقي
ــاك وجــود  ــا إذا كان هن ــد م ــة املوحــدة بتحدي ــم املالي ــخ القوائ ــك يف تاري البن
ألدلــة موضوعيــة تشــير إلــى تدنــي يف قيمــة االســتثمار يف الشــركات احلليفــة. 
يف حــال وجــود هــذه األدلــة، يقــوم البنــك باحتســاب قيمــة التدنــي والتــي متثــل 
ــم  ــع اســتردادها ويت ــة املتوق ــة لالســتثمار والقيم ــة الدفتري ــني القيم ــرق ب الف

قيــد هــذا الفــرق يف قائمــة الدخــل املوحــدة.

العقارات واآلالت واملعدات
تظهــر العقــارات واآلالت واملعــدات بالكلفــة بعــد تنزيــل االســتهالك املتراكــم 
واآلالت  العقــارات  كلفــة  تشــمل  وجــدت.  إن  املتراكمــة،  التدنــي  وخســائر 
واآلالت  العقــارات  مكونــات  مــن  أي  املتكبــدة الســتبدال  الكلفــة  واملعــدات 
واملعــدات ومصاريــف التمويــل للمشــاريع اإلنشــائية طويلــة األجــل إذا حتققــت 
شــروط االعتــراف. ال يتــم اســتهالك األراضــي. يتــم إثبــات جميــع النفقــات 

ــا. ــد حتققه ــة الدخــل املوحــدة عن األخــرى يف قائم
ــر  ــاً للعم ــت وفق ــة القســط الثاب ــم احتســاب االســتهالك باســتخدام طريق يت

ــي: اإلنتاجــي املتوقــع كمــا يل

العمر اإلنتاجي

)سنوات(
40عقارات

6 - 25 أثاث ومعدات وحتسينات مأجور

6أجهزة حاسوب

6سيارات

يتــم شــطب أي بنــد مــن بنــود العقــارات واآلالت واملعــدات وأي أجــزاء جوهريــة 
منهــا عنــد التخلــص منهــا أو عنــد عــدم وجــود منفعــة اقتصاديــة متوقعــة مــن 
ــح أو خســارة ناجتــة عــن  ــد أي رب ــم قي ــه. يت ــد أو التخلــص من اســتخدام البن
شــطب البنــد، والــذي ميثــل الفــرق بــني العائــد مــن التخلــص وصــايف القيمــة 

الدفتريــة للبنــد، يف قائمــة الدخــل املوحــدة.
تتــم مراجعــة القيــم املتبقيــة لبنــود العقــارات واآلالت واملعــدات واألعمــار 
اإلنتاجيــة وطــرق االســتهالك يف كل ســنة ماليــة ويتــم تعديلهــا الحقــاً، إن 

ــر. ــزم األم ل

توحيد األعمال وشهرة الشراء
يتــم قيــد عمليــات توحيــد األعمــال باســتخدام طريقــة االســتحواذ. متثــل كلفــة 
االســتحواذ مجمــوع القيمــة العادلــة للمقابــل املالــي املدفــوع بتاريــخ االســتحواذ 
وقيمــة حقــوق اجلهــات غير املســيطرة يف الشــركات املســتحوذ عليهــا. عند أي 
توحيــد لألعمــال يقــوم البنــك بتقييــم حصــة حقــوق اجلهــات غيــر املســيطرة 
يف الشــركة املســتحوذ عليهــا بالقيمــة العادلــة أو بنســبة حصــة اجلهــات غيــر 
ــراف  ــم االعت ــا. يت ــى صــايف موجــودات الشــركة املســتحوذ عليه املســيطرة إل
مبصاريــف االســتحواذ ضمــن املصاريــف اإلداريــة يف قائمــة الدخــل املوحــدة. 
يقــوم البنــك عنــد االســتحواذ بتقديــر وتصنيــف املوجــودات واملطلوبــات املاليــة 
ــة  ــة والظــروف االقتصادي ــاً للشــروط التعاقدي ــا وفق للشــركة املســتحوذ عليه

بتاريــخ االســتحواذ.
يف حــال توحيــد األعمــال نتيجــة االســتحواذ التدريجــي، يتــم قيــاس االســتثمار 
تاريــخ  يف  العادلــة  بالقيمــة  عليهــا  املســتحوذ  للشــركة  ســابقاً  املصنــف 
االســتحواذ. يتــم قيــد الفــرق بــني القيمــة العادلــة والقيمــة الدفتريــة املصنــف 

ــة الدخــل املوحــدة.  ســابقاً يف قائم
يتــم إثبــات الشــهرة الناجتــة عــن شــراء الشــركات التابعــة بالكلفــة والتــي متثــل 
الزيــادة يف املقابــل املالــي الــذي مت حتويلــه واملبلــغ الــذي مت قيــده حلقــوق 
اجلهــات غيــر املســيطرة عــن حصــة البنــك يف صــايف املوجــودات واملطلوبــات 
التــي مت احلصــول عليهــا مــن الشــركة التابعــة. إذا كان املقابــل املالــي أقــل مــن 
القيمــة العادلــة لصــايف املوجــودات للشــركة التابعــة، يتــم تســجيل الفــرق كربــح 

يف قائمــة الدخــل املوحــدة.
الحقــاً لإلثبــات املبدئــي، يتــم إثبــات الشــهرة بالكلفــة بعــد تنزيــل أيــة خســائر 
تــدٍن متراكمــة يف القيمــة الدفتريــة. لغــرض إجــراء دراســة حــول وجــود تدنــي 
يف القيمــة الدفتريــة للشــهرة، يتــم توزيــع قيمــة الشــهرة بتاريــخ الشــراء علــى 
ــع أن تســتفيد مــن  ــد، واملتوق الوحــدات، أو مجموعــة الوحــدات املنتجــة للنق
كــون املوجــودات واملطلوبــات  النظــر عــن  عمليــة توحيــد األعمــال، بغــض 
األخــرى للشــركة املســتحوذ عليهــا قــد مت توزيعهــا علــى هــذه الوحــدات أم ال.

عنــد اســتبعاد أحــد األنشــطة التشــغيلية ضمــن وحــدة منتجــة للنقــد، يتــم 
اعتبــار الشــهرة املرتبطــة بالنشــاط التشــغيلي املســتبعد كجــزء مــن القيمــة 
الدفتريــة لذلــك النشــاط لتحديــد مبلــغ الربــح أو اخلســارة. يتــم حتديــد 
مبلــغ الشــهرة املســتبعد وفقــاً لنســبة القيمــة الدفتريــة للنشــاط املســتبعد إلــى 

ــة مــن الوحــدة املنتجــة للنقــد.  صــايف القيمــة املتبقي
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استثمارات عقارية
تظهــر االســتثمارات العقاريــة بالكلفــة بعــد تنزيــل أيــة خســائر تــدٍن متراكمــة 
الدفتريــة لالســتثمارات  القيمــة  تدنــي  يتــم دراســة  الدفتريــة.  القيمــة  يف 
العقاريــة عنــد وجــود أحــداث أو تغيــرات يف الظــروف تشــير إلــى عــدم توافــر 
ــة وعندمــا  ــل هــذه األدل ــد وجــود مث ــة. عن ــا الدفتري ــة اســترداد قيمته إمكاني
تزيــد القيمــة الدفتريــة عــن القيمــة املتوقــع اســتردادها، يتــم تخفيــض القيمــة 

ــة للقيمــة املتوقــع اســتردادها. الدفتري
ــد التوقــف عــن اســتخدامها وعــدم  ــة عن ــم اســتبعاد االســتثمارات العقاري يت
وجــود أي منافــع اقتصاديــة مســتقبلية متوقعــة نتيجــة بيعهــا. يتــم قيــد الفــرق 
بــني العائــد مــن اســتبعاد األصــل والقيمــة الدفتريــة يف قائمــة الدخــل املوحــدة 

يف فتــرة االســتبعاد.
يتــم التحويــل مــن أو إلــى االســتثمارات العقاريــة فقــط عندمــا يكــون هنالــك 
تغييــر يف االســتخدام. عنــد التحويــل مــن االســتثمارات العقاريــة إلــى بنــد 
املمتلــكات واآلالت واملعــدات والتــي يتــم اســتخدامها مــن قبــل البنــك، فــإن 
كلفــة املمتلــكات احملولــة لالســتخدام هــي قيمتهــا الدفتريــة يف تاريــخ التحويل. 
إذا ارتــأى البنــك حتويــل ممتلكاتهــا إلــى اســتثمارات عقاريــة، يســتمر البنــك 
باســتخدام السياســات احملاســبية للممتلــكات واآلالت واملعــدات حتــى تاريــخ 

التغيــر يف االســتخدام.

املوجودات غير امللموسة
مبدئيــاً، يتــم قيــد املوجــودات غيــر امللموســة، التــي مت احلصــول عليهــا بشــكل 
املوجــودات غيــر  يتــم إظهــار  املبدئــي،  لإلثبــات  بالكلفــة. الحقــاً  منفصــل 
امللموســة بالكلفــة بعــد تنزيــل اإلطفــاء املتراكــم وأيــة خســائر تــدٍن متراكمــة 

يف القيمــة الدفتريــة. 
يتــم تصنيــف العمــر اإلنتاجــي للموجــودات غيــر امللموســة بكونــه لفتــرة محــددة 

أو غيــر محــددة.
غيــر  للموجــودات  الدفتريــة  القيمــة  يف  تــدٍن  لوجــود  دراســة  إجــراء  يتــم 
امللموســة املقــدر عمرهــا الزمنــي بفتــرة غيــر محــددة، بشــكل ســنوي، كمــا 
أنــه ال يتــم إطفــاء هــذه املوجــودات غيــر امللموســة. تتــم مراجعــة تصنيــف 
هــذه املوجــودات ســنوياً لتحديــد مــا إذا كان ســبب التصنيــف ال يــزال قائمــاً، 
يف حالــة احلاجــة إلــى إعــادة تصنيــف هــذه املوجــودات غيــر املقــدر عمرهــا 
الزمنــي بفتــرة محــددة إلــى موجــودات ملموســة لفتــرة محــددة فيتــم ذلــك بنــاًء 

ــر مســتقبلي.   ــري، وبأث ــى أســاس تقدي عل
يتــم تســجيل األربــاح أو اخلســائر الناجتــة عــن اســتبعاد املوجــودات غيــر 
امللموســة والتــي متثــل الفــرق بــني العائــد مــن التخلــص مــن األصــل والقيمــة 

الدفتريــة لألصــل يف قائمــة الدخــل املوحــدة.
يتــم إطفــاء املوجــودات غيــر امللموســة املقــدر عمرهــا الزمنــي بفتــرة محــددة 
ــة عنــد  حســب العمــر اإلنتاجــي املتوقــع، ويتــم دراســة تدنــي قيمتهــا الدفتري
وجــود مؤشــرات تــدل علــى ذلــك. يتــم مراجعة فتــرة اإلطفاء وطريقة احتســابه 
للموجــودات غيــر امللموســة املقــدر عمرهــا الزمنــي بفتــرة محــددة مــرة علــى 
ــر  ــاء املوجــودات غي ــد مصــروف إطف ــم قي ــة. يت ــة الســنة املالي ــل يف نهاي األق
امللموســة املقــدر عمرهــا الزمنــي بفتــرة محــددة يف قائمــة الدخــل املوحــدة.

ــي ورخصــة  ــر امللموســة أنظمــة وبرامــج احلاســب اآلل تشــمل املوجــودات غي
البنــك اإلســالمي الفلســطيني وودائــع العمــالء وتقــوم إدارة البنــك بتقديــر 
ــة  ــي بطريق ــاء أنظمــة وبرامــج احلاســب اآلل ــم إطف ــث يت ــي بحي العمــر الزمن
القســط الثابــت علــى العمــر اإلنتاجــي املتوقــع و يتــراوح بــني خمســة إلــى 
عشــرة ســنوات. وفيمــا يتعلــق برخصــة البنــك اإلســالمي الفلســطيني عمرهــا 

ــم إطفاءهــا. ــر محــدد وال يت ــي غي الزمن

املشاريع حتت التنفيذ
متثـــل املشــاريع حتــت التنفيــذ كافــة تكاليــف جتهيــز الفــروع واملكاتــب وتكاليف 
تطويــر النظــام البنكــي اجلديــد واملشــاريع األخــرى غيـــر املنتهيــة حتــى تاريــخ 
ــى  ــروع يحــول إل ــذ كل مشـ ــاء مــن تنفيـ ــد االنته ــة املوحــدة. عنـ ــم املالي القوائ

حســاب العقــارات واملمتلــكات واملعــدات أو املوجــودات غيــر امللموســة.
التنفيــذ  للمشــاريع حتــت  الدفتريــة  القيمــة  تدنــي يف  إجــراء دراســة  يتــم 
عنــد وجــود أدلــة تشــير إلــى عــدم إمكانيــة اســترداد القيمــة الدفتريــة لهــذه 
املشــاريع. يف حــال وجــود مثــل هــذه املؤشــرات، يتــم تخفيــض القيمــة الدفتريــة 

ــع اســتردادها.  ــة املتوق للمشــاريع للقيم

التقــاص
يتــم إجــراء تقــاص بــني املوجــودات واملطلوبــات املاليــة وإظهــار املبلــغ الصــايف 
يف قائمــة املركــز املالــي املوحــد فقــط عندمــا تتوفــر احلقــوق القانونيــة امللزمــة 
وكذلــك عندمــا يتــم تســويتها علــى أســاس التقــاص أو يكــون حتقــق املوجــودات 

وتســوية املطلوبــات يف نفــس الوقــت. 

املخصصات
ــة أو  ــك التزامــات )قانوني ــى البن ــب عل مت احتســاب مخصصــات عندمــا يترت
ضمنيــة( ناشــئة عــن أحــداث ســابقة علــى أن يكــون مــن املرجــح نشــوء هــذه 

االلتزامــات وتوافــر إمكانيــة حتديــد قيمتهــا بشــكل موضوعــي.

مخصص الضرائب
يقــوم البنــك باقتطــاع مخصصــات الضريبــة وفقــاً للمعيــار احملاســبي الدولــي 
الســارية  للقوانــني  وفقــاً  املقــررة  الضريبيــة  النســب  ومبوجــب   )12( رقــم 
املفعــول. يقضــي املعيــار احملاســبي الدولــي رقــم )12( باالعتــراف بالفروقــات 
الزمنيــة املؤقتــة كمــا بتاريــخ قائمــة املركــز املالــي املوحــدة، كضرائــب مؤجلــة، 
نتيجــة لذلــك قــد يترتــب علــى البنــك قيــد موجــودات أو مطلوبــات ضريبيــة 
ــا أو اســتردادها  ــب املتوقــع دفعه ــة هــي الضرائ ــة. إن الضرائــب املؤجل مؤجل
نتيجــة الفروقــات الزمنيــة املؤقتــة بــني قيمــة املوجــودات أو املطلوبــات يف 
ــى  ــح الضريبــي عل ــم احتســاب الرب ــي يت ــة املوحــدة والقيمــة الت ــم املالي القوائ
أساســها. يتــم احتســاب الضرائــب املؤجلــة باســتخدام طريقــة االلتــزام بقائمــة 
املركــز املالــي املوحــدة وحتتســب الضرائــب املؤجلــة وفقــاً للنســب الضريبيــة 
التــي يتوقــع تطبيقهــا عنــد تســوية االلتــزام الضريبــي أو حتقيــق املوجــودات 

ــة. الضريبيــة املؤجل
اخلاضعــة  األربــاح  أســاس  علــى  املســتحقة  الضرائــب  حتســب مصاريــف 
للضريبــة، وتختلــف األربــاح اخلاضعــة للضريبــة عــن األرباح املعلنــة يف القوائم 
املاليــة املوحــدة ألن األربــاح املعلنــة تشــمل إيــرادات غيــر خاضعــة للضريبــة أو 
ــة للتنزيــل يف الســنة املاليــة وإمنــا يف ســنوات الحقــة أو  مصاريــف غيــر قابل
خســائر متراكمــة مقبولــة ضريبيــاً أو بنــوداً ليســت خاضعــة أو مقبولــة التنزيــل 

ألغــراض ضريبيــة.
يتــم إجــراء تقــاص بــني املوجــودات الضريبيــة املؤجلــة واملطلوبــات الضريبيــة 
املؤجلــة وإظهــار املبلــغ الصــايف يف القوائــم املاليــة املوحــدة فقــط عندمــا تتوفــر 
احلقــوق القانونيــة امللزمــة وكذلــك عندمــا يتــم تســويتها علــى أســاس التقــاص 

أو يكــون حتقــق املوجــودات وتســوية املطلوبــات يف نفــس الوقــت.

مخصص تعويض نهاية اخلدمة
يتــم التخصيــص لتعويــض نهايــة اخلدمــة للموظفــني وفقــاً لقانــون العمــل 
الســاري املفعــول يف فلســطني ونظــام شــؤون املوظفــني اخلــاص بالبنــك. هــذا 
وكان مــن املتوقــع تطبيــق قانــون الضمــان االجتماعــي الفلســطيني خــالل 
عــام 2018 والــذي مت إيقــاف تنفيــذه وفقــاً لقــرار بقانــون رئاســي بتاريــخ 28 
كانــون الثانــي 2019 علــى أن يســتمر احلــوار مــع اجلهــات ذات العالقــة مــن 
أجــل الوصــول لتوافــق وطنــي علــى أحــكام القانــون وموعــد نفــاذه. هــذا ويلــزم 
القانــون بنســخته احلاليــة صاحــب العمــل بتســوية مكافــأة نهايــة اخلدمــة 

للفتــرات الســابقة لتطبيــق أحــكام هــذا القانــون.

العمالت األجنبية
يتــم تســجيل املعامــالت التــي تتــم بالعمــالت األجنبيــة خــالل الســنة بأســعار 

الصــرف الســائدة يف تاريــخ إجــراء املعامــالت. 
يتــم حتويــل أرصــدة املوجــودات واملطلوبــات املاليــة بأســعار العمــالت األجنبيــة 
الوســطية الســائدة إلــى الــدوالر األمريكــي يف تاريــخ قائمــة املركــز املالــي 

املوحــدة. 
يتــم حتويــل املوجــودات واملطلوبــات غيــر املاليــة بالعمــالت األجنبيــة والظاهــرة 

بالقيمــة العادلــة إلــى الــدوالر األمريكــي يف تاريــخ حتديــد قيمتهــا العادلــة. 
يتــم تســجيل األربــاح واخلســائر الناجتــة عــن حتويــل العمــالت األجنبيــة إلــى 

الــدوالر األمريكــي يف قائمــة الدخــل املوحــدة. 

النقد وما يف حكمه
أشــهر.  ثالثــة  مــدة  خــالل  تســتحق  التــي  النقديــة  واألرصــدة  النقــد  هــو 
ويتضمــن النقــد واألرصــدة لــدى ســلطة النقــد الفلســطينية واألرصــدة لــدى 
البنــوك واملؤسســات املصرفيــة التــي تســتحق خــالل ثالثــة أشــهر بعــد تنزيــل 
ودائــع البنــوك واملؤسســات املصرفيــة التــي تســتحق خــالل مــدة ثالثــة أشــهر 

ــدة الســحب. واألرصــدة مقي

معلومات القطاعات 
قطــاع األعمــال ميثــل مجموعــة مــن املوجــودات والعمليــات التــي تشــترك معــاً 
ــك  ــف عــن تل ــد تختل يف تقــدمي منتجــات أو خدمــات خاضعــة ملخاطــر وعوائ

املتعلقــة بقطاعــات أعمــال أخــرى.
القطــاع اجلغــرايف يرتبــط يف تقــدمي منتجــات أو خدمــات يف بيئــة اقتصاديــة 
محــددة خاضعــة ملخاطــر وعوائــد تختلــف عــن تلــك املتعلقــة بقطاعــات تعمــل 

يف بيئــات اقتصاديــة أخــرى. 

استخدام التقديرات 
إن إعــداد القوائــم املاليــة املوحــدة وفقــاً ملعاييــر التقاريــر املاليــة الدوليــة 
ــغ  ــى مبال ــر عل ــرات وافتراضــات محاســبية تؤث ــب اســتخدام عــدة تقدي يتطل
اإليــرادات واملصاريــف واملوجــودات واملطلوبــات واإلفصاحــات يف القوائــم 
املاليــة املوحــدة. نظــراً الســتخدام هــذه التقديــرات واالفتراضــات، قــد تختلــف 
النتائــج الفعليــة عــن التقديــرات، وقــد يســتدعي ذلــك تعديــل القيــم الدفتريــة 

للموجــودات أو املطلوبــات يف املســتقبل.
تشــمل اإليضاحــات األخــرى والتــي تبــني مــدى تعــرض البنــك للمخاطــر 

التاليــة: اإليضاحــات 
إدارة املخاطر )إيضاح 45( 	
إدارة رأس املال )إيضاح 49( 	

فيما يلي تفاصيل االجتهادات اجلوهرية التي قام بها البنك:

مخصص اخلسائر االئتمانية املتوقعة

يتــم تقييــم املوجــودات املاليــة لتحديــد التدنــي علــى األســاس املبــنّي يف فقــرة 
»انخفــاض قيمــة األصــول املاليــة«.

يتــم مراجعــة مخصــص اخلســائر االئتمانيــة املتوقعة ضمن األســس املوضوعة 
مــن قبــل ســلطة النقــد الفلســطينية ومعيــار التقاريــر املاليــة الدوليــة رقــم 
)9(. يتطلــب حتديــد مخصــص اخلســائر االئتمانيــة املتوقعــة مــن إدارة البنــك 
إصــدار أحــكام واجتهــادات هامــة لتقديــر مبالــغ التدفقــات النقدية املســتقبلية 
ــة  ــة يف املخاطــر االئتماني ــادة جوهري ــر أي زي ــى تقدي ــة إل ــا، باإلضاف وأوقاته
للموجــودات املاليــة بعــد االعتــراف املبدئــي بهــا، باإلضافــة إلــى األخــذ بعــني 

االعتبــار معلومــات القيــاس املســتقبلية للخســائر االئتمانيــة املتوقعــة.

تدني الشهرة

يعتمــد حتديــد تدنــي قيمــة الشــهرة علــى تقديــر »القيمــة يف االســتخدام« 
للوحــدات املنتجــة للنقــد والتــي مت توزيــع الشــهرة عليهــا. يتطلــب ذلــك تقديــر 
ــار ِنســب  ــة املســتقبلية مــن الوحــدات املنتجــة للنقــد واختي التدفقــات النقدي

ــة املســتقبلية. ــك التدفقــات النقدي ــة لتل اخلصــم الحتســاب القيمــة احلالي

األعمار اإلنتاجية لألصول امللموسة وغير امللموسة 

تقــوم إدارة البنــك بإعــادة تقديــر األعمــار اإلنتاجيــة لألصــول امللموســة وغيــر 
امللموســة وتقــوم بتعديلهــا، إن لــزم األمــر، يف نهايــة كل ســنة ماليــة. 

مخصص القضايا

التزامــات  أيــة  ملواجهــة  البنــك  علــى  املرفوعــة  للقضايــا  التخصيــص  يتــم 
للبنــك. القانونــي  املستشــار  لــرأي  اســتناداً  قضائيــة 

مخصصات منافع املوظفني

تســتخدم إدارة البنــك تقديــرات معينــة لتحديــد مبلــغ مخصصــات منافــع 
املوظفــني. تعتقــد إدارة البنــك بــأن هــذه التقديــرات واالفتراضــات معقولــة.

مخصص ضريبة الدخل

تســتخدم إدارة البنــك تقديــرات معينــة لتحديــد مبلــغ مخصــص ضريبــة 
الدخــل. تعتقــد إدارة البنــك بــأن هــذه التقديــرات واالفتراضــات معقولــة. 

القيمة العادلة لألدوات املالية

يتطلــب حتديــد مخصــص اخلســائر االئتمانيــة للتســهيالت االئتمانيــة مــن 
التدفقــات  مبالــغ  لتقديــر  واجتهــادات هامــة  أحــكام  إصــدار  البنــك  إدارة 
ــة يف  ــادة جوهري ــر أي زي ــى تقدي ــة إل ــا، باإلضاف ــة املســتقبلية وأوقاته النقدي
املخاطــر االئتمانيــة لألصــول املاليــة بعــد االعتــراف املبدئــي بهــا، باإلضافــة 
إلــى األخــذ بعــني االعتبــار معلومــات القيــاس املســتقبلية للخســائر االئتمانيــة 

ــة. املتوقع
للموجــودات  االئتمانيــة  قيمــة مخصــص اخلســائر  باحتســاب  البنــك  قــام 
املاليــة وفقــا ملعاييــر التقاريــر الدوليــة واملتوافقــة مــع تعليمــات ســلطة النقــد 

الفلســطينية.
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لقيــاس  املشــتركة  )املواصفــات(  العناصــر  حتديــد  يف  البنــك  سياســة  إن 
ــم  ــرادي تت ــى أســاس إف ــة عل ــة املتوقع ــان واخلســارة االئتماني مخاطــر االئتم

ــي: ــا يل ــى م ــاًء عل بن
التســهيالت االئتمانيــة الفرديــة: إفــرادي علــى مســتوى التســهيل/  	

ــل. العمي
التســهيالت االئتمانيــة للشــركات: إفــرادي علــى مســتوى التســهيل/  	

العميــل.
التســهيالت االئتمانيــة للبنــوك: إفــرادي علــى مســتوى التســهيل/  	

ــك البن
أدوات الدين بالكلفة املطفأة: إفرادي على مستوى أداة الدين. 	

منهجيــة تطبيــق معيــار التقاريــر املاليــة الدولــي رقــم )9( )األدوات 
ــاب  ــتخدمة يف حس ــات املس ــات واالفتراض ــالت، اآللي ــة(: املدخ املالي

اخلســائر االئتمانيــة املتوقعــة
ــي مــن  ــدر عال ــب ق ــي تتطل ــر اجلوهــري والت ــم الرئيســية ذات األث إن املفاهي
اجتهــادات اإلدارة والتــي مت أخذهــا بعــني االعتبار مــن قبــل البنــك عنــد 

ــي: ــا يل ــن م ــار تتضم ــق املعي تطبي

تقييم الزيادة اجلوهرية يف املخاطر االئتمانية:  ●
يتــم تقييــم فيمــا إذا كان هنالــك زيــادة جوهريــة للمخاطــر االئتمانيــة منــذ   
تاريــخ نشــأتها، حيــث يقــوم البنــك مبقارنــة مخاطــر التعثــر للعمــر املتوقــع 
ــد نشــوء  ــر عن ــة مــع مخاطــر التعث ــرة مالي ــة كل فت ــة يف نهاي لــألداة املالي
املخاطــر  إدارة  لعمليــات  الرئيســية  املفاهيــم  باســتخدام  املاليــة  األداة 

املتوفــرة لــدى البنــك. 
يتــم تقييــم الزيــادة اجلوهريــة للمخاطــر االئتمانيــة مــرة واحــدة كل ثالثــة 
أشــهر وبشــكل منفصــل لــكل مــن التعرضــات ملخاطــر االئتمــان وبنــاء علــى 
ثالثــة عوامــل. إذا أشــار أحــد هــذه العوامــل إلــى وجــود زيــادة جوهريــة 
للمخاطــر االئتمانيــة فانــه يتــم إعــادة تصنيــف األداة املاليــة مــن املرحلــة 

األولــى إلــى املرحلــة الثانية: 
ــة يف املخاطــر  ــادة اجلوهري ــد حــدود لقيــاس الزي ــام بتحدي ــم القي يت  .1
االئتمانيــة بنــاء علــى التغيــر يف مخاطــر حــدوث التعثــر لــألداة املاليــة 

مقارنــة مــع تاريــخ نشــأتها. 
أيــة جــدوالت أو تعديــالت تتــم علــى  يتــم األخــذ بعــني االعتبــار   .2
حســابات العمــالء أثنــاء فتــرة التقييــم كمؤشــر للزيــادة اجلوهريــة يف 

مخاطــر االئتمــان.
ــة(  ــي رقــم )9( )األدوات املالي ــة الدول ــر املالي ــار التقاري يتضمــن معي  .3
افتراضــاً بوجــود زيــادة جوهريــة يف املخاطــر االئتمانيــة لــألدوات 
املاليــة التــي تعثــرت واســتحقت ألكثــر مــن 30 يــوم. بهــذا اخلصــوص 

قــام البنــك باعتمــاد فتــرة 30 يــوم. 

ــت  ــى مــا إذا كان ــة عل ــة الثالث ــة واملرحل ــة الثاني ــني املرحل ــر ب يعتمــد التغي
األدوات املاليــة متعثــرة كمــا يف نهايــة الفتــرة املاليــة. إن طريقــة حتديــد 
هــي   )9( الدولــي  املاليــة  التقاريــر  ملعيــار  وفقــاً  املاليــة  األدوات  تعثــر 
مشــابهة لطريقــة حتديــد حــدوث التعثــر للموجــودات املاليــة وفقــاً ملعيــار 
احملاســبة الدولــي رقــم )39( )األدوات املاليــة: االعتــراف والقيــاس(. كمــا 

ــاه. ــر أدن هــو موضــح يف تعريــف التعث

عوامل االقتصاد الكلي، األحداث املستقبلية املتوقعة:  ●
يجــب األخــذ بعــني االعتبــار املعلومــات التاريخيــة واألوضــاع احلاليــة   
ــد  ــة عن ــات موثوق ــاً ملعلوم ــة وفق ــة لألحــداث املســتقبلية املتوقع باإلضاف
قيــاس اخلســائر االئتمانيــة املتوقعــة لــكل مرحلــة ان قيــاس وتطبيــق 
املعلومــات املســتقبلية املتوقعــة يتطلــب مــن إدارة البنــك القيــام باجتهــادات 
ــرة يف هــذا املجــال. ــة ذو خب ــات دولي ــع جه ــاون م ــى التع ــة عل ــة مبني جوهري

احتماليــة حــدوث التعثــر وخســارة التعثــر املفترضــة واألثــر عنــد التعثــر   
واملدخــالت املســتخدمة يف املرحلــة األولــى واملرحلــة الثانيــة ملخصــص 
بنــاًء علــى عوامــل اقتصاديــة  املتوقعــة مصممــة  اخلســائر االئتمانيــة 
متغيــرة )أو التغيــر يف عوامــل االقتصــاد الكلــي( واملرتبطــة بشــكل مباشــر 

باملخاطــر االئتمانيــة املتعلقــة باحملفظــة.

تعريف التعثر:  ●
إن تعريــف التعثــر املســتخدم يف قيــاس اخلســائر االئتمانيــة املتوقعــة   
ــف  ــع تعري ــق م ــني املراحــل يتماشــى ويتف ــر ب ــم التغي واملســتخدم يف تقيي
التعثــر املســتخدم مــن قبــل إدارة املخاطــر االئتمانيــة الداخليــة لــدى 
البنــك. إن التعثــر غيــر معــرف مــن قبــل املعيــار، وهنــاك افتــراض قابــل 

للنقــض بانــه التوقــف عــن الدفــع ملــدة 90 يــوم فأكثــر.

العمر املتوقع:  ●
عنــد قيــاس اخلســائر االئتمانيــة املتوقعــة، يقــوم البنــك باألخــذ بعــني   
االعتبــار أقصــى مــدى للتدفقــات النقديــة املتوقعــة والتــي يعتبرهــا البنــك 
معرضــة ملخاطــر التدنــي. يتــم األخــذ بعــني االعتبــار جميــع االلتزامــات 
ــارات  ــارات الدفــع املقــدم، وخي ــة للعمــر املتوقــع، ومبــا فيهــا خي التعاقدي
االئتمانيــة  التســهيالت  لبعــض  املتوقــع  العمــر  قيــاس  يتــم  التمديــد. 
املتجــددة والتــي ال يوجــد لهــا تاريــخ ســداد محــدد بنــاء علــى الفتــرة 
املعــرض بهــا البنــك ملخاطــر االئتمــان التــي ال ميكــن لــإلدارة جتنبهــا.

حوكمة تطبيق متطلبات املعيار الدولي للتقارير املالية رقم )9(
التطبيــق  ســير  مــن  والتأكــد  املعيــار  تطبيــق  االلتــزام مبتطلبــات  لضمــان 
فقــد مت إنشــاء جلنــه توجيــه خاصــة تتكــون مــن قبــل الســادة مديــر إدارة 
املخاطر، مديــر إدارة االئتمــان، املديــر املالــي للبنــك عــالوة علــى مديــر إدارة 
أنظمــة املعلومــات. حيــث تقــوم اللجنــة باتخــاذ القــرارات الالزمــة بخصــوص 
ــل  ــة وإجــراءات العم ــث السياســات العام ــن حتدي ــد م ــق، التأك ــات التطبي آلي
األنظمــة مبــا يتــالءم مــع متطلبــات املعيــار، كمــا تقــوم بعــرض نتائــج احتســاب 
ــى  ــا وإل ــى اإلدارة العلي ــار إل ــى املعي ــة اســتنادا إل ــة املتوقع اخلســائر االئتماني

ــه. ــة عن ــق اللجــان املنبثق ــس اإلدارة عــن طري مجل

حصص مؤثرة يف شركة تابعة . 4

فيما يلي معلومات مالية عن الشركة التابعة وغير مملوكة بالكامل والتي لديها حصص جوهرية جلهات غير مسيطرة:
نسبة امللكية جلهات غير مسيطرة:

بلد املنشأ اسم الشركة
واألعمال

20192018
%%

45.2245.22فلسطنيالشركة اإلسالمية الوطنية لالستثمارات

حصص اجلهات غير املسيطرة يف الشركة التابعة اجلوهرية:
20192018

دوالر أمريكي دوالر أمريكي 
99,163,14993,473,741الشركة اإلسالمية الوطنية لالستثمارات

99,163,14993,473,741

األرباح العائدة جلهات غير مسيطرة يف الشركة التابعة اجلوهرية:
20192018

دوالر أمريكيدوالر أمريكي 
10,174,8409,471,780الشركة اإلسالمية الوطنية لالستثمارات

10,174,8409,471,780

حصة جهات غير مسيطرة من بنود الدخل 
الشامل

153,282)441,568(

10,328,1229,030,212

فيما يلي ملخص ملعلومات مالية عن هذه الشركة التابعة قبل استبعاد األرصدة واملعامالت مع البنك:
ملخص بيانات قائمة الدخل والدخل الشامل للسنة املنتهية يف 31 كانون األول 2019 و 2018:

2019*2018
دوالر أمريكيدوالر أمريكي

59,202,78146,782,130اإليرادات

)17,512,187()20,855,139(نفقات املوظفني

)13,469,320()18,980,805(مصاريف إدارية وعامة

)2,181,744()5,078,377(استهالكات وإطفاءات

167,293675,484إيرادات أخرى 

14,455,75314,294,363الربح قبل الضريبة 

)2,047,083()1,219,039(ضريبة الدخل

13,236,71412,247,280ربح السنة 

)587,582(203,968بنود الدخل الشامل األخرى للسنة

13,440,68211,659,698إجمالي الدخل الشامل للسنة

ويعود إلى:
3,112,5602,629,486مساهمي البنك

10,328,1229,030,212جهات غير مسيطرة
13,440,68211,659,698

*متثــل بيانــات قائمــة الدخــل والدخــل الشــامل للشــركة اإلســالمية الوطنيــة لالســتثمارات ملخــص بيانــات قائمــة الدخــل والدخــل الشــامل للفتــرة مــن تاريــخ 
ــون األول 2018 )إيضــاح 2(. ــى 31 كان التأســيس وحت
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ملخص بيانات قائمة املركز املالي كما يف 31 كانون األول 2019 و2018:

20192018
دوالر أمريكيدوالر أمريكي

1,344,967,1661,129,490,770إجمالي املوجودات

)994,306,994()1,202,437,606(إجمالي املطلوبات

142,529,560135,183,776مجموع حقوق امللكية

ويعود إلى:
43,366,41141,710,035مساهمي البنك 

99,163,14993,473,741جلهات غير مسيطرة
142,529,560135,183,776

ملخص بيانات قائمة التدفقات النقدية للسنة املنتهية يف 31 كانون األول 2019 و2018:

20192018
دوالر أمريكيدوالر أمريكي

20,017,676)60,248,250(أنشطة التشغيل 

189,751,422)9,738,129(أنشطة االستثمار 

)2,660,500(84,647,269أنشطة التمويل

14,660,890207,108,598الزيادة يف النقد والنقد املعادل

نقد وأرصدة لدى سلطة النقد الفلسطينية. 	

إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي:

20192018
دوالر أمريكيدوالر أمريكي

296,719,608226,684,932نقد يف اخلزينة

أرصدة لدى سلطة النقد الفلسطينية:
90,496,69079,520,145حسابات جارية وحتت الطلب

19,040,9037,757,405ودائع تستحق خالل فترة ثالثة أشهر

152,666,092131,743,946متطلبات االحتياطي اإللزامي النقدي

147,0001,147,000مبالغ محجوزة
559,070,293446,853,428

)200,231()370,331(مخصص اخلسائر االئتمانية املتوقعة
558,699,962446,653,197

يتعــني علــى البنــك حســب التعميــم رقــم )2010/67( االحتفــاظ لــدى ســلطة النقــد الفلســطينية باحتياطــي إلزامــي نقــدي مقيــد الســحب بنســبة 9% مــن  	
ودائــع العمــالء. ال تعمــل ســلطة النقــد الفلســطينية علــى دفــع فوائــد علــى هــذه االحتياطيــات اإللزاميــة. ومبوجــب التعليمــات رقــم )2012/2( يتــم تخفيــض 

قيمــة الرصيــد القائــم للتســهيالت والتمويــالت املمنوحــة يف مدينــة القــدس لبعــض القطاعــات قبــل احتســاب االحتياطــي اإللزامــي النقــدي.
ال تدفع سلطة النقد الفلسطينية للبنوك أية فوائد على أرصدة احلسابات اجلارية. 	
تدفع سلطة النقد الفلسطينية فوائد على الودائع ألجل وفقاً ألسعار الفائدة السائدة يف السوق. 	
بلغت املبالغ احملجوزة مبلغ 147,000 دوالر أمريكي كما يف 31 كانون األول 2019.  	

فيما يلي ملخص احلركة على أجمالي األرصدة لدى سلطة النقد الفلسطينية:

31 كانون األول 2019

املجموعاملرحلة )3(املرحلة )2(املرحلة )1(
دوالر أمريكيدوالر أمريكيدوالر أمريكيدوالر أمريكي

220,168,496---220,168,496الرصيد يف بداية السنة

42,182,189--42,182,189صايف التغير خالل العام

262,350,685--262,350,685رصيد نهاية السنة

31 كانون األول 2018

املجموعاملرحلة )3(املرحلة )2(املرحلة )1(
دوالر أمريكيدوالر أمريكيدوالر أمريكيدوالر أمريكي

83,573,761--83,573,761الرصيد يف بداية السنة

136,594,735--136,594,735صايف التغير خالل العام

220,168,496--220,168,496رصيد نهاية السنة

إن احلركة على مخصص اخلسائر االئتمانية املتوقعة لألرصدة لدى سلطة النقد الفلسطينية هي كما يلي:

31 كانون األول 2019

املجموعاملرحلة )3(املرحلة )2(املرحلة )1(
دوالر أمريكيدوالر أمريكيدوالر أمريكيدوالر أمريكي

200,231--200,231كما يف 1 كانون الثاني 2019 

170,100--170,100صايف إعادة القياس للخسائر االئتمانية املتوقعة

370,331--370,331كما يف 31 كانون األول 2018

31 كانون األول 2018

املجموعاملرحلة )3(املرحلة )2(املرحلة )1(
دوالر أمريكيدوالر أمريكيدوالر أمريكيدوالر أمريكي

----كما يف 1 كانون الثاني 2018

223,984--223,984اثر تطبيق معيار التقارير املالية الدولي رقم )9(

223,984--223,984كما يف 1 كانون الثاني 2018 )معدلة(

)23,753(--)23,753(صايف إعادة القياس للخسائر االئتمانية املتوقعة

200,231--200,231كما يف 31 كانون األول 2018
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أرصدة لدى بنوك ومؤسسات مصرفية. 	

20192018
دوالر أمريكيدوالر أمريكي

بنوك ومؤسسات مصرفية داخل فلسطن:
24,628,57373,930,064حسابات جارية وحتت الطلب

30,784,51729,601,914ودائع تستحق خالل فترة ثالثة أشهر
55,413,090103,531,978

بنوك ومؤسسات مصرفية خارج فلسطن:
40,643,00040,083,691حسابات جارية وحتت الطلب

63,781,22846,832,524ودائع تستحق خالل فترة ثالثة أشهر 
104,424,22886,916,215
159,837,318190,448,193

)1,794,593()1,777,423(مخصص اخلسائر االئتمانية املتوقعة
158,059,895188,653,600

بلغــت األرصــدة لــدى البنــوك واملؤسســات املصرفيــة التــي ال تتقاضــى فوائــد كمــا يف 31 كانــون األول 2019 و2018 مبلــغ 63,488,574 دوالر أمريكــي  	
و126,208,458 دوالر أمريكــي، علــى التوالــي، يتضمــن هــذا املبلــغ ودائــع تبادليــة بقيمــة 4,540,326 دوالر أمريكــي كمــا يف 31 كانــون األول 2018، )2019: 

ال شــيء(.
بلغــت األرصــدة مقيــدة الســحب لــدى البنــوك واملؤسســات املصرفيــة كمــا يف 31 كانــون األول 2019 و2018 مبلــغ 9,368,968 دوالر أمريكــي و5,843,143  	

دوالر أمريكــي، علــى التوالــي.

فيما يلي ملخص احلركة على إجمالي األرصدة لدى البنوك واملؤسسات املصرفية:

31 كانون األول 2019

املجموعاملرحلة )3(املرحلة )2(املرحلة )1(
دوالر أمريكيدوالر أمريكيدوالر أمريكيدوالر أمريكي

1,689,903190,448,193-188,758,290الرصيد يف بداية السنة

)30,610,875(--)30,610,875(صايف التغير خالل العام

158,147,4151,689,903159,837,318رصيد نهاية السنة

31 كانون األول 2018

املجموعاملرحلة )3(املرحلة )2(املرحلة )1(
دوالر أمريكيدوالر أمريكيدوالر أمريكيدوالر أمريكي

1,689,90395,787,735-94,097,832الرصيد يف بداية السنة

89,986,574--89,986,574إندماج أعمال

4,673,884--4,673,884صايف التغير خالل العام

1,689,903190,448,193-188,758,290رصيد نهاية السنة

إن احلركة على مخصص اخلسائر االئتمانية املتوقعة لألرصدة لدى بنوك ومؤسسات مصرفية هي كما يلي:

31 كانون األول 2019

املجموعاملرحلة )3(املرحلة )2(املرحلة )1(
دوالر أمريكيدوالر أمريكيدوالر أمريكيدوالر أمريكي

104,690--104,690كما يف 1 كانون الثاني 2019- قبل التعديل

1,689,9031,689,903--تعديالت سنوات سابقة )إيضاح 2(

1,689,9031,794,593-104,690كما يف 1 كانون الثاني 2019 - )معدل(

)17,170(--)17,170(صايف إعادة القياس للخسائر االئتمانية املتوقعة

1,689,9031,777,423-87,520كما يف 31 كانون األول 2019

31 كانون األول 2018

املجموعاملرحلة )3(املرحلة )2(املرحلة )1(
دوالر أمريكيدوالر أمريكيدوالر أمريكيدوالر أمريكي

----كما يف 1 كانون الثاني 2018

27,332--27,332أثر تطبيق معيار التقارير املالية الدولي رقم )9( 

27,332--27,332كما يف 1 كانون الثاني 2018 )معدل(

1,720,139--1,720,139خسائر ائتمانية محولة للبنك نتيجة إندماج أعمال 

47,122--47,122صايف إعادة القياس للخسائر االئتمانية املتوقعة
1,794,593--1,794,593كما يف 31 كانون األول 2018

موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل. 7

ميثــل هــذا البنــد اســتثمار البنــك يف أســهم مدرجــة يف بورصــة فلســطني والتــي بلغــت قيمتهــا العادلــة كمــا يف 31 كانــون األول 2019 و31 كانــون األول 2018مبلــغ 
2,687,473 دوالر أمريكــي ومبلــغ 2,811,221 دوالر أمريكــي، علــى التوالي.
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تسهيالت ومتويالت ائتمانية مباشرة. 8

20192018
دوالر أمريكيدوالر أمريكي

األفراد
11,336,8056,301,813حسابات جارية مدينة

171,467,495162,315,126قروض وكمبياالت*

512,925,310472,500,581متويالت

الشركات
33,381,23936,071,368حسابات جارية مدينة

106,123,22395,961,824قروض وكمبياالت* 

147,188,82391,758,642متويالت

مؤسسات صغيرة ومتوسطة
18,811,79024,419,678حسابات جارية مدينة

92,024,588106,101,593قروض وكمبياالت* 

74,236,86383,152,687متويالت

احلكومة والقطاع العام
59,338,89953,310,469حسابات جارية مدينة

187,584,044178,797,014قروض وكمبياالت* 

50,895,56846,755,623متويالت
1,465,314,6471,357,446,418

)4,229,266()8,918,144(فوائد وأرباح معلقة

)26,215,689()29,655,425(مخصص اخلسائر االئتمانية املتوقعة
1,426,741,0781,327,001,463

*تظهــر القــروض والكمبيــاالت بالصــايف بعــد تنزيــل الفوائــد والعمــوالت املقبوضــة مقدمــاً مببلــغ 5.431.364 دوالر أمريكــي كمــا يف 31 كانــون األول 2019 مقابــل 
6.268.415 دوالر أمريكــي كمــا يف 31 كانــون األول 2018.

الفوائد واألرباح املعلقة
فيما يلي ملخص احلركة على الفوائد املعلقة:

20192018
دوالر أمريكيدوالر أمريكي

4,229,2661,777,283الرصيد يف بداية السنة

528,118-أرباح معلقة محولة للبنك نتيجة إندماج أعمال

6,113,3792,656,519فوائد وأرباح معلقة خالل السنة

)662,891()953,402(فوائد وأرباح معلقة حولت لإليرادات خالل السنة

اســتبعاد فوائــد وأربــاح معلقــة علــى تســهيالت ومتويــالت ائتمانيــة مضــى علــى 
تعثرهــا أكثــر مــن 6 ســنوات

)545,837()40,302(

)29,461(74,738فروقات عملة

8,918,1444,229,266الرصيد يف نهاية السنة

فيما يلي ملخص احلركة على إجمالي التسهيالت والتمويالت االئتمانية املباشرة: 

31 كانون األول 2019

املجموعاملرحلة )3(املرحلة )2(املرحلة )1(
دوالر أمريكيدوالر أمريكيدوالر أمريكيدوالر أمريكي

1,085,279,473225,917,28946,249,6561,357,446,418الرصيد يف بداية السنة

108,736,684)4,804,744()35,671,731(149,213,159صايف التغير خالل العام

-)2,907,651()36,417,515(39,325,166احملول للمرحلة )1(

-)3,398,144(106,386,986)102,988,842(احملول للمرحلة )2(

-35,384,545)19,456,506()15,928,039(احملول للمرحلة )3(

)868,455()868,455(--التسهيالت املعدومة

1,154,900,917240,758,52369,655,2071,465,314,647رصيد يف نهاية السنة

31 كانون األول 2018

املجموعاملرحلة )3(املرحلة )2(املرحلة )1(
دوالر أمريكيدوالر أمريكيدوالر أمريكيدوالر أمريكي

557,355,12185,934,59717,174,876660,464,594الرصيد يف بداية السنة

498,155,950126,274,80314,224,344638,655,097اندماج أعمال )إيضاح 2(

58,582,757)7,217,388()21,869,352(87,669,497صايف التغير خالل العام

-)1,448,232()29,797,951(31,246,183احملول للمرحلة )1(

-)1,415,034(79,230,203)77,815,169(احملول للمرحلة )2(

-25,187,120)13,855,011()11,332,109(احملول للمرحلة )3(

)256,030()256,030(--التسهيالت املعدومة

1,085,279,473225,917,28946,249,6561,357,446,418رصيد يف نهاية السنة
 

تشــمل التمويــالت االئتمانيــة مبلــغ 30,775,849 دوالر أمريكــي متثــل  	
يف  العــام  القطــاع  ملوظفــي  مجدولــة  وغيــر  منتظمــة  غيــر  متويــالت 
احملافظــات اجلنوبيــة والتــي مت تصنيفهــا ضمــن املرحلــة الثانيــة حســب 
تعليمــات ســلطة النقــد الفلســطينية. بلــغ رصيــد األربــاح املعلقــة علــى 
31 كانــون األول  1,788,990 دوالر أمريكــي كمــا يف  التمويــالت  هــذه 
2019، كمــا بلــغ رصيــد مخصــص اخلســائر االئتمانيــة املتوقعــة علــى هــذه 
التمويــالت 2,454,032 دوالر أمريكــي كمــا يف 31 كانــون األول 2019.

بلــغ إجمالــي التســهيالت والتمويــالت االئتمانيــة غيــر العاملــة واملصنفــة  	
ــة  ــد املعلق ــل الفوائ ــد تنزي ــد الفلســطينية بع ــاً لتعليمــات ســلطة النق وفق
دوالر   228,429,520 مبلــغ  و2018   2019 األول  كانــون   31 يف  كمــا 
أمريكــي ومبلــغ 203,658,617 دوالر أمريكــي أي مــا نســبته %15.68 
و15.05% مــن رصيــد التســهيالت والتمويــالت االئتمانيــة املباشــرة بعــد 

ــي. ــى التوال ــد املعلقــة، عل ــل الفوائ تنزي
بلــغ إجمالــي التســهيالت والتمويــالت االئتمانيــة املتعثــرة وفقــاً لتعليمــات  	

 31 يف  كمــا  املعلقــة  الفوائــد  تنزيــل  بعــد  الفلســطينية  النقــد  ســلطة 
ومبلــغ  أمريكــي  دوالر   62,526,053 مبلــغ  و2018   2019 األول  كانــون 
ــد  42,020,390 دوالر أمريكــي أي مــا نســبته 4.29% و3.11%مــن رصي
التســهيالت والتمويــالت االئتمانيــة املباشــرة بعــد تنزيــل الفوائــد املعلقــة، 

ــى التوالــي.  عل

مت  	  )2008/1( رقــم  الفلســطينية  النقــد  ســلطة  تعليمــات  علــى  بنــاًء 
اســتبعاد التســهيالت والتمويــالت االئتمانيــة املباشــرة املتعثــرة والتــي 
مضــى علــى تعثرهــا أكثــر مــن 6 ســنوات مــن القوائــم املاليــة املوحــدة 
للبنــك. بلغــت التســهيالت والتمويــالت االئتمانيــة املباشــرة املســتبعدة مــن 
القوائــم املاليــة املوحــدة كمــا يف 31 كانــون األول 2019 مبلــغ 6,606,311 
ــد املعلقــة للحســابات  ــد املخصــص والفوائ ــغ رصي دوالر أمريكــي كمــا بل
املتعثــرة مبلــغ 4,086,251 دوالر أمريكــي و2,520,060 دوالر أمريكــي، 

ــي. ــى التوال عل
بلغــت التســهيالت والتمويــالت االئتمانيــة املمنوحــة للســلطة الوطنيــة  	

ــن  ــا نســبته 20.32% م ــي أي م الفلســطينية 297,818,511 دوالر أمريك
إجمالــي رصيــد التســهيالت والتمويــالت االئتمانيــة املباشــرة كمــا يف 31 
كانــون األول 2019 مقابــل 278,863,106 دوالر أمريكــي أي مــا نســبته 
االئتمانيــة  والتمويــالت  التســهيالت  رصيــد  إجمالــي  مــن   %20.54

املباشــرة كمــا يف 31 كانــون األول 2018.
ــر املقيمــني كمــا  	 ــة املمنوحــة لغي بلغــت التســهيالت والتمويــالت االئتماني

يف 31 كانــون األول 2019 و2018 مبلــغ 660.484  دوالر أمريكــي ومبلــغ 
ــى التوالــي. 1,419,542 دوالر أمريكــي، عل

بلغــت القيمــة العادلــة للضمانــات املقدمــة مقابــل التســهيالت والتمويــالت  	
االئتمانيــة كمــا يف 31 كانــون األول 2019 و2018 مبلــغ 709,002,705 

دوالر أمريكــي ومبلــغ 584,210,823 دوالر أمريكــي، علــى التوالــي.



 119 118 |   التـقــــريـر الســنـوي 2019

مخصص اخلسائر االئتمانية املتوقعة
فيما يلي احلركة على مخصص اخلسائر االئتمانية املتوقعة للتسهيالت وللتمويالت االئتمانية املباشرة:

31 كانون األول 2019

املجموعاملرحلة )3(املرحلة )2(املرحلة )1(
دوالر أمريكيدوالر أمريكيدوالر أمريكيدوالر أمريكي

8,168,3506,474,87411,572,46526,215,689كما يف 1 كانون الثاني 2019

-)824,578()771,887(1,596,465احملول للمرحلة )1(

-)958,049(1,835,383)877,334(احملول للمرحلة )2(

-1,263,244)1,138,203()125,041(احملول للمرحلة )3(

6,552,2964,229,552)929,268()1,393,476(صايف إعادة القياس للخسائر االئتمانية خالل السنة

علــى  مضــى  ومتويــالت  تســهيالت  مخصــص  اســتبعاد 
ســنوات  6 مــن  أكثــر  تعثرهــا 

--)868,455()868,455(

78,63978,639--فروقات عملة

7,368,9645,470,89916,815,56229,655,425كما يف 31 كانون األول 2019

31 كانون األول 2018

املجموعاملرحلة )3(املرحلة )2(املرحلة )1(
دوالر أمريكيدوالر أمريكيدوالر أمريكيدوالر أمريكي

4,839,7854,839,785--كما يف 1 كانون الثاني 2018

8,793,165-4,957,5323,835,633أثر تطبيق معيار التقارير املالية الدولي رقم )9( 

4,957,5323,835,6334,839,78513,632,950كما يف 1 كانون الثاني 2018 )معدلة(

أعمــال  إندمــاج  نتيجــة  للبنــك  محــول  تــدٍن  مخصــص 
)2 )إيضــاح 

3,368,7086,106,1265,441,73814,916,572

-)37,464()982,455(1,019,919احملول للمرحلة )1(

-)2,310(443,392)441,082(احملول للمرحلة )2(

-382,857)341,937()40,920(احملول للمرحلة )3(

)2,066,087(1,215,605)2,585,885()695,807(صايف إعادة القياس للخسائر االئتمانية خالل السنة

علــى  مضــى  ومتويــالت  تســهيالت  مخصــص  اســتبعاد 
ســنوات  6 مــن  أكثــر  تعثرهــا 

--)256,030()256,030(

)11,716()11,716(--فروقات عملة

8,168,3506,474,87411,572,46526,215,689كما يف 31 كانون األول 2018

فيما يلي احلركة على مخصص اخلسائر االئتمانية املتوقعة للتسهيالت والتمويالت االئتمانية املباشرة التي مضى على تعثرها أكثر من 6 سنوات:

20192018
دوالر أمريكيدوالر أمريكي

3,211,6051,213,251الرصيد يف بداية السنة

1,921,037-مخصص محول للبنك نتيجة إندماج أعمال

868,455256,030اإلضافات

)104,856()85,247(استردادات

)73,857(91,438فروقات عملة 

4,086,2513,211,605الرصيد يف نهاية السنة

فيما يلي توزيع التسهيالت االئتمانية بعد تنزيل الفوائد املعلقة حسب النشاط االقتصادي للعمالء:

20192018
دوالر أمريكيدوالر أمريكي

297,818,511278,863,106القطاع العام

324,250,298297,318,237القروض العقارية

406,638,412450,901,412متويل الصناعة والتجارة

23,189,8339,116,267قطاع الزراعة

12,163,6158,402,718قطاع خدماتي

392,335,834308,615,412قروض استهالكية
1,456,396,5031,353,217,152

موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل. 9

20192018
دوالر أمريكيدوالر أمريكي

14,110,66314,870,943أسهم مدرجة يف بورصة فلسطني

875,882945,952أسهم مدرجة يف أسواق مالية أجنبية

720,996692,883أسهم غير مدرجة
15,707,54116,509,778

لقد كانت احلركة على حساب احتياطي القيمة العادلة كما يلي:

20192018
دوالر أمريكيدوالر أمريكي

)4,339,168()5,123,395(الرصيد يف بداية السنة 

)617,902()455,808(التغير يف القيمة العادلة

)146,014(50,686حصة البنك من بنود الدخل الشامل األخرى للشركات احلليفة

خســائر )أربــاح( بيــع موجــودات ماليــة بالقيمــة العادلــة مــن خــالل 
الدخــل الشــامل مثبتــة يف األربــاح املــدورة 

8,190)20,311(

)5,123,395()5,520,327(الرصيد يف نهاية السنة

متــت عمليــات البيــع خــالل عامــي 2019 و2018 بهــدف متويــل أنشــطة اســتثمارية أخــرى وبهــدف اخلــروج مــن بعــض االســتثمارات التــي ال حتقــق العائــد املطلــوب 
مــن قبــل البنــك.
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موجودات مالية بالكلفة املطفأة. 10

تشمل املوجودات املالية بالكلفة املطفأة ما يلي:

أذونات خزينة 
حكومية *

سندات مالية 
مدرجة يف أسواق 

مالية **

سندات مالية غير 
مدرجة يف أسواق 

مالية ***

صكوك إسالمية 
مدرجة يف أسواق 

مالية****

صكوك إسالمية 
غير مدرجة يف 
أسواق مالية****

املجموع

دوالر أمريكيدوالر أمريكيدوالر أمريكيدوالر أمريكيدوالر أمريكيدوالر أمريكي
31 كانون األول 2019

36,622,414--7,910,000-28,712,414محلي 

3,749,92516,104,37229,236,014-4,910,4554,471,262أجنبي
33,622,8694,471,2627,910,0003,749,92516,104,37265,858,428

مخصص اخلسائر االئتمانية 
املتوقعة

)1,262,932()4,341()120,292()965()194,790()1,583,320(

32,359,9374,466,9217,789,7083,748,96015,909,58264,275,108

31 كانون األول 2018

29,901,487--7,910,000-21,991,487محلي 

5,193,8089,052,19026,977,757--12,731,759أجنبي
34,723,246-7,910,0005,193,8089,052,19056,879,244

مخصص اخلسائر االئتمانية 
املتوقعة

)279,234(-)108,457()255()105,162()493,108(

34,444,012-7,801,5435,193,5538,947,02856,386,136

ــة فلســطينية حســب تعميــم ســلطة النقــد الفلســطينية رقــم  ــة حكومي ــة اســتثمار البنــك يف أذونــات خزين ــة بالكلفــة املطفــأة احمللي ــل املوجــودات املالي متث  *
)2016/64( بحيــث يكــون احلــد األعلــى لســعر اخلصــم علــى األذونــات الصــادرة بعملــة الشــيكل 8% وعلــى األذونــات الصــادرة بعملــة الــدوالر )اليبــور6 
شــهور + 3%( ســنوياً. متثــل املوجــودات املاليــة بالكلفــة املطفــأة األجنبيــة اســتثمار البنــك يف أذونــات خزينــة أردنيــة ولبنانيــة مدرجــة حيــث تتــراوح نســبة 

ــة. ــة األردني ــع ســندات اخلزين ــام جمي ــى 8.25% وتســتحق خــالل خمــس ســنوات. اســتحقت خــالل الع ــى هــذه املوجــودات مــن 6.1% إل ــدة عل الفائ
ــى  ــراوح أســعار الفائــدة عل ــة تســتحق خــالل ســت إلــى ثمــان ســنوات، تت ــد اســتثمار البنــك يف ســندات ماليــة صــادرة مــن شــركات أجنبي ــل هــذا البن ميث  **

 .%6.62 إلــى   %4 بــني  الســندات 
ميثــل هــذا البنــد اســتثمار البنــك يف ســندات ماليــة صــادرة مــن شــركات محليــة تســتحق خــالل ســنتني إلــى ثــالث ســنوات، تتــراوح أســعار الفائــدة علــى   ***

الســندات بــني 5% إلــى %5.50. 
ميثــل هــذا البنــد اســتثمار البنــك اإلســالمي الفلســطيني يف صكــوك إســالمية يف أســواق أجنبيــة بعائــد متوقــع يتــراوح بــني 4.5% و8% وتســتحق خــالل   ****

ثمانــي ســنوات. 
قــام البنــك باحتســاب وزن مرجــح بنســبة 100% للســيناريو األســوأ عنــد تقديــر اخلســائر االئتمانيــة للســندات اخلزينــة اللبنانيــة، عــدا عــن ذلــك قــام البنــك 

ــا يف إيضــاح 45. باســتخدام األوزان املرجحــة املشــار إليه

فيما يلي ملخص احلركة على إجمالي املوجودات املالية بالكلفة املطفأة:

31 كانون الثاني 2019

املجموعاملرحلة )3(املرحلة )2(املرحلة )1(
دوالر أمريكيدوالر أمريكيدوالر أمريكيدوالر أمريكي

56,879,244-50,585,5086,293,736الرصيد يف بداية السنة

8,979,184-6,876,1052,103,079صايف التغير خالل العام

--2,263,565)2,263,565(احملول للمرحلة )2(

65,858,428-55,198,04810,660,380رصيد نهاية السنة

31 كانون الثاني 2018

املجموعاملرحلة )3(املرحلة )2(املرحلة )1(
دوالر أمريكيدوالر أمريكيدوالر أمريكيدوالر أمريكي

43,700,954--43,700,954الرصيد يف بداية السنة

11,277,673--11,277,673إندماج أعمال

1,900,617-2,118,079)217,462(صايف التغير خالل العام

--4,175,657)4,175,657(احملول للمرحلة )2(

56,879,244-50,585,5086,293,736رصيد نهاية السنة

إن احلركة احلاصلة على مخصص اخلسائر االئتمانية املتوقعة للموجودات املالية بالكلفة املطفأة هي كما يلي: 

31 كانون الثاني 2019

املجموعاملرحلة )3(املرحلة )2(املرحلة )1(
دوالر أمريكيدوالر أمريكيدوالر أمريكيدوالر أمريكي

493,108-399,69893,410كما يف 1 كانون الثاني 2019

1,090,212-142,349947,863صايف إعادة القياس للخسائر االئتمانية املتوقعة

--74)74(احملول للمرحلة )2(

1,583,320-541,9731,041,347كما يف 31 كانون األول 2019

31 كانون الثاني 2018

املجموعاملرحلة )3(املرحلة )2(املرحلة )1(
دوالر أمريكيدوالر أمريكيدوالر أمريكيدوالر أمريكي

----كما يف 1 كانون الثاني 2018

352,421--352,421اثر تطبيق معيار التقارير املالية الدولي رقم )9(

352,421--352,421كما يف 1 كانون الثاني 2018 )معدلة(

إندمــاج  نتيجــة  للبنــك  ائتمانيــة محولــة  خســائر 
أعمــال 

44,894--44,894

95,793-2,38393,410صايف إعادة القياس للخسائر االئتمانية املتوقعة

493,108-399,69893,410كما يف 31 كانون األول 2018
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استثمار يف شركات حليفة. 11

القيمة الدفتريةنسبة امللكية

2019201820192018
دوالر أمريكيدوالر أمريكي%%

27.8327.838,041,1617,911,358شركة التكافل الفلسطينية للتأمني*

33.3333.333,594,4213,539,426شركة اإلجارة الفلسطينية**
11,635,58211,450,784

ميثــل هــذا البنــد اســتثمار البنــك اإلســالمي الفلســطيني )شــركة تابعــة( يف أســهم شــركة التكافــل الفلســطينية املســاهمة العامــة احملــدودة )شــركة التكافــل(   *
ناجتــة عــن اندمــاج األعمــال )إيضــاح 2(. تأسســت شــركة التكافــل ومقرهــا الرئيســي يف مدينــة رام اهلل وباشــرت نشــاطها يف نهايــة عــام 2006 مــن خــالل 
القيــام مبمارســة جميــع أعمــال التأمــني وإعــادة التأمــني وفقــاً ألحــكام الشــريعة اإلســالمية وذلــك مــن خــالل مركزهــا الرئيســي مبدينــة رام اهلل وفروعهــا 

املنتشــرة يف فلســطني. بلــغ رأس مــال شــركة التكافــل كمــا يف31 كانــون األول 2019 مبلــغ 10,000,000 دوالر أمريكــي.
ميثــل هــذا البنــد اســتثمار البنــك اإلســالمي الفلســطيني )شــركة تابعــة( يف أســهم شــركة اإلجــارة الفلســطينية املســاهمة اخلصوصيــة )شــركة اإلجــارة(   **
ــر اإلســالمي  ــوم الشــركة مبمارســة التأجي ــة رام اهلل، تق ــال )إيضــاح 2(. تأسســت شــركة اإلجــارة ومقرهــا الرئيســي يف مدين ــاج األعم ناجتــة عــن اندم
للمشــاريع الصغيــرة واملتوســطة وفقــاً ألحــكام الشــريعة اإلســالمية. بلــغ رأس مــال شــركة اإلجــارة كمــا يف 31 كانــون األول 2019 مبلــغ 12,000,000 دوالر 

أمريكــي.
قام البنك خالل عام 2018 ببيع كامل حصته يف الرهن العقاري ونتج عنها قيد خسارة مببلغ 342,796 يف قائمة الدخل املوحدة.

يوضح اجلدول التالي ملخص املعلومات املالية املتعلقة باستثمار البنك يف شركاته احلليفة:

20192018
الرهن العقاريشركة اإلجارةشركة التكافلشركة اإلجارةشركة التكافل

دوالر أمريكيدوالر أمريكيدوالر أمريكيدوالر أمريكيدوالر أمريكياملركز املالي للشركات احلليفة
70,862,33026,687,57262,125,26418,553,90477,293,176إجمالي املوجودات

)55,170,620()7,935,626()44,566,959()15,904,307()52,839,073(إجمالي املطلوبات

18,023,25710,783,26517,558,30510,618,27822,122,556حقوق امللكية

-5,015,8723,594,4214,886,4763,539,426حصة البنك

-5,015,8723,594,4214,886,4763,539,426القيمة الدفترية قبل التعديل

--3,024,882-3,025,289تعديالت 

-8,041,1613,594,4217,911,3583,539,426القيمة الدفترية بعد التعديل

اإليرادات ونتائج األعمال
11,169,5281,953,5087,448,6041,059,793814,991صايف اإليرادات 

)165,739()926,143()3,893,138()1,138,834()6,868,063(مصاريف تشغيلية وإدارية وعامة

)28,337()33,068()403,605()33,779()693,990(استهالكات وإطفاءات 

)153,308()130,393()18,673()397,649()57,600(مصاريف متويل

142,624347,85719,225133,877)426,202()مصاريف( إيرادات أخرى

601,484)10,586(3,123,673525,8703,481,045الربح قبل الضريبة

)325,089)-)1,201,055()116,405()1,346,924(مصروف الضريبة

276,395)10,586(1,776,749409,4652,279,990صايف الربح للسنة بعد الضريبة

--)323,195()244,480()1,342,804(تعديالت

276,395)10,586(433,945164,9851,956,795صايف الربح للسنة بعد الضريبة – بعد التعديالت

55,279)3,529(120,76754,995544,576حصة البنك من نتائج أعمال السنة

--)283,905(-287,336حصة البنك من بنود الدخل الشامل 

55,279)3,529(408,10354,995260,671حصة البنك من إجمالي الدخل الشامل

فيما يلي ملخص احلركة التي متت على قيمة االستثمار يف الشركات احلليفة:

20192018 
دوالر أمريكيدوالر أمريكي

11,450,7843,767,516الرصيد يف بداية السنة

11,471,943-إندماج أعمال )إيضاح 2(

175,762596,326صايف حصة البنك من نتائج أعمال الشركات احلليفة

)283,905(287,336حصة البنك من بنود الدخل الشامل األخرى للشركات احلليفة

)3,822,796(-بيع استثمار يف شركات حليفة

)278,300()278,300(توزيعات نقدية

11,635,58211,450,784الرصيد يف نهاية السنة
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استثمارات عقارية. 12

ميثــل هــذا البنــد اســتثمارات عقاريــة ناجتــة عــن اندمــاج األعمــال )إيضــاح 2(. تظهــر االســتثمارات العقاريــة بالتكلفــة. فيمــا يلــي تفاصيــل احلركــة التــي متــت 
علــى االســتثمارات العقاريــة خــالل الســنة:

20192018
دوالر أمريكيدوالر أمريكي

-12,371,257رصيد بداية السنة

8,898,030-إندماج أعمال )إيضاح 2(

3,524,327-إضافات

)51,100(-استثمارات عقارية مت بيعها

-)527,459(خسائر تدني استثمارات عقارية

11,843,79812,371,257رصيد نهاية السنة

عقارات وآالت ومعدات . 13

فيما يلي ملخص احلركة التي متت على حساب العقارات واآلالت واملعدات خالل السنة:

أثاث ومعدات عقارات
املجموعسياراتأجهزة  حاسوبوحتسينات مأجور

دوالر أمريكيدوالر أمريكيدوالر أمريكيدوالر أمريكيدوالر أمريكي
31 كانون األول 2019

الكلفة:
21,230,87837,525,2939,188,289831,27868,775,738الرصيد يف بداية السنة

73,2222,395,289129,3071,098,8253,696,643إضافات

 احملول من املشاريع حتت التنفيذ
  )إيضاح 14(

-1,158,446-330,6001,489,046

)1,481,553()467,164()203,750()810,639(-استبعادات

21,304,10040,268,3899,113,8461,793,53972,479,874الرصيد يف نهاية السنة

االستهالك املتراكم:
4,247,16714,899,3375,945,290440,89825,532,692الرصيد يف بداية السنة

508,0363,296,615123,992818,4214,747,064استهالك السنة

)1,368,863()466,148()150,547()752,168(-استبعادات

4,755,20317,443,7845,918,735793,17128,910,893الرصيد يف نهاية السنة

صايف القيمة الدفترية
16,548,89722,824,6053,195,1111,000,36843,568,981كما يف 31 كانون األول 2019

أثاث ومعدات عقارات
املجموعسياراتأجهزة  حاسوبوحتسينات مأجور

دوالر أمريكيدوالر أمريكيدوالر أمريكيدوالر أمريكيدوالر أمريكي
31 كانون األول 2018

الكلفة:
5,397,25014,896,2764,083,803398,32924,775,658الرصيد يف بداية السنة

15,186,41515,997,8104,208,624580,48135,973,330إندماج أعمال )إيضاح 2(

647,2132,865,838904,27394,0004,511,324إضافات

 احملول من املشاريع حتت التنفيذ
  )إيضاح 14( 

-3,844,084--3,844,084

)328,658()241,532()8,411()78,715(-استبعادات

21,230,87837,525,2939,188,289831,27868,775,738الرصيد يف نهاية السنة

االستهالك املتراكم:
1,478,6016,821,5932,115,942109,38210,525,518الرصيد يف بداية السنة

2,155,6505,453,4743,103,121350,10911,062,354إندماج أعمال )إيضاح 2(

612,9162,673,309733,602123,0854,142,912استهالك السنة

)198,092()141,678()7,375()49,039(-استبعادات

4,247,16714,899,3375,945,290440,89825,532,692الرصيد يف نهاية السنة

صايف القيمة الدفترية
16,983,71122,625,9563,242,999390,38043,243,046كما يف 31 كانون األول 2018

حق استخدام األصول . 14

فيما يلي تفاصيل احلركة التي متت على حق استخدام األصول:

2019
دوالر أمريكي

-رصيد بداية السنة

19,528,112أثر تطبيق معيار التقارير املالية الدولي رقم )16(

19,528,112رصيد بداية السنة املعدل

236,526إضافات خالل السنة

)2,414,970(استهالك السنة

17,349,668رصيد نهاية السنة
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مشاريع حتت التنفيذ. 	1

يشــمل هــذا البنــد أعمــال تطويــر أنظمــة احلاســب اآللــي للبنــك الوطنــي والبنــك اإلســالمي الفلســطيني وأعمــال تشــطيب وتوســيع وحتســينات مأجــور لشــركة 
وطــن، وأعمــال تشــطيب وتوســيع وحتســينات مأجــور لفــروع البنــك اإلســالمي الفلســطيني. فيمــا يلــي تفاصيــل احلركــة علــى املشــاريع حتــت التنفيــذ:

20192018
دوالر أمريكيدوالر أمريكي

1,639,918554,407الرصيد يف بداية السنة

3,093,023-إندماج أعمال )إيضاح 2(

3,256,6623,622,743إضافات*

)3,844,084()1,489,046(محول إلى عقارات وآالت ومعدات )إيضاح 13(

)200,464()166,966(محول إلى موجودات غير ملموسة )إيضاح 16(

)1,585,707(-إطفاءات مشاريع حتت التنفيذ

3,240,5681,639,918الرصيد يف نهاية السنة

* متثــل اإلضافــات علــى مشــاريع حتــت التنفيــذ دفعــات للنظــام البنكــي اجلديــد للبنــك اإلســالمي الفلســطيني ولتجهيــز فــروع جديــدة، مــا زال النظــام البنكــي 
والفــروع طــور التحضيــر والتجهيــز لالســتخدام. 

إن الكلفة املتوقعة الستكمال املشاريع حتت التنفيذ كما يف 31 كانون األول 2019 تقدر مببلغ 2,081,707 دوالر أمريكي.

موجودات غير ملموسة. 	1

20192018
دوالر أمريكيدوالر أمريكي

6,467,8756,240,613برامج احلاسب اآللي

26,290,84427,111,033موجودات غير ملموسة ناجتة عن أستحواذ )إيضاح 2(
32,758,71933,351,646

لقد كانت احلركة على برامج احلاسب اآللي خالل السنة كما يلي:

31 كانون األول 2019

برامج احلاسب 
اآللي

رخصة بنك 
املجموعأخرى*الشهرة*)قيمة عادلة(*

2018دوالر أمريكيدوالر أمريكيدوالر أمريكيدوالر أمريكيدوالر أمريكي
6,240,6134,974,71219,452,0652,684,25633,351,6465,106,971الرصيد يف بداية السنة

27,842,396-----إندماج أعمال )إيضاح 2(

1,270,5091,156,435---1,270,509إضافات

احملــول مــن املشــاريع حتــت 
التنفيــذ )إيضــاح 15(

166,966---166,966200,464

)954,620()2,030,402()820,189(--)1,210,213(إطفاءات

6,467,8754,974,71219,452,0651,864,06732,758,71933,351,646الرصيد يف نهاية السنة

* متثــل هــذه البنــود املوجــودات غيــر امللموســة نتيجــة اســتحواذ البنــك علــى البنــك اإلســالمي الفلســطيني خــالل عــام 2018، باإلضافــة إلــى ذلــك ميثــل 
بنــد املوجــودات غيــر امللموســة )أخــرى( القيمــة العادلــة لودائــع عمــالء أساســية كأصــل غيــر ملمــوس والنــاجت مــن عمليــة توزيــع مبلــغ شــراء البنــك اإلســالمي 

الفلســطيني )إيضــاح 2(.

موجودات ضريبية مؤجلة. 17

ــوك ومؤسســات  ــدى بن ــة املباشــرة واألرصــدة ل ــالت االئتماني ــة بالتســهيالت والتموي ــي املتعلق ــى خســائر التدن ــة عل ــة املؤجل ــم احتســاب املوجــودات الضريبي يت
مصرفيــة واملوجــودات املاليــة بالكلفــة املطفــأة باإلضافــة إلــى بعــض احلســابات األخــرى، فيمــا يلــي تفاصيــل احلركــة علــى حســاب املوجــودات الضريبيــة املؤجلــة:

20192018
دوالر أمريكيدوالر أمريكي

1,277,577778,606رصيد بداية السنة

6,841,416552,496إضافات

)53,525()158,908(إطفاءات

7,960,0851,277,577رصيد نهاية السنة

موجودات أخرى . 18

يشمل هذا البند ما يلي:

20192018
دوالر أمريكيدوالر أمريكي

34,843,13922,237,406فوائد مستحقة وغير مقبوضة

19,826,80926,135,987شيكات املقاصة

5,531,2053,117,686ذمم مدينة وسلف ومصاريف مؤقتة لشركات تابعة*
3,348,7142,593,587مصاريف مدفوعة مقدماً

667,720849,167قرطاسية ومطبوعات

565,335658,583مستحق من دائرة ضريبة القيمة املضافة

3,480,000-مستحق من جهة ذات عالقة

2,363,6392,536,654أخرى
67,146,56161,609,070

* يتضمــن هــذا البنــد حســابات وســيطة لنقــل األمــوال مببلــغ 1.446.466 دوالر أمريكــي، وذمم مدينــة مقابــل متويــالت عمــالء مببلــغ 4,084,739 دوالر أمريكــي 
كمــا يف 31 كانــون األول 2019.

ودائع بنوك ومؤسسات مصرفية. 19

20192018
دوالر أمريكيدوالر أمريكي

بنوك ومؤسسات مصرفية داخل فلسطني:
15,951,78259,021,985حسابات جارية وحتت الطلب

93,037,80898,294,866ودائع تستحق خالل فترة ثالثة أشهر
108,989,590157,316,851

بنوك ومؤسسات مصرفية خارج فلسطني:
2,081,9601,427,470حسابات جارية وحتت الطلب

2,081,9601,427,470
111,071,550158,744,321
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ودائع العمالء. 20

20192018
دوالر أمريكيدوالر أمريكي

542,914,325466,874,843حسابات جارية وحتت الطلب

214,837,204161,418,981ودائع التوفير

338,695,072331,251,291ودائع ألجل وخاضعة إلشعار

4,497,0684,306,493حسابات مدينة - مؤقتاً دائنة
1,100,943,669963,851,608

حقوق أصحاب حسابات االستثمار املطلقة 
507,622,850427,426,899ودائع التوفير

228,782,562216,959,857ودائع ألجل
1,837,349,0811,608,238,364

بلغــت ودائــع القطــاع العــام كمــا يف 31 كانــون األول 2019 و 2018 مبلــغ 112,695,603 دوالر أمريكــي و78,832,746 دوالر أمريكــي أي مــا نســبته %6.13  	
ــي. ــى التوال ــع، عل ــي الودائ و4.90%مــن إجمال

بلغــت الودائــع التــي ال تتقاضــى فوائــد كمــا يف 31 كانــون األول 2019 و2018 مبلــغ 650,541,094 دوالر أمريكــي و587,683,991 دوالر أمريكــي أي مــا  	
ــى التوالــي. نســبته 35.41% و36.54% مــن إجمالــي الودائــع، عل

تأمينات نقدية. 21

يشمل هذا البند تأمينات نقدية مقابل:

20192018
دوالر أمريكيدوالر أمريكي

96,231,77477,463,793تسهيالت ومتويالت ائتمانية مباشرة

19,460,70219,602,532تسهيالت ومتويالت ائتمانية غير مباشرة

19,040,48211,375,768أخرى
134,732,958108,442,093

أموال مقترضة. 22

املبلغ

بالدوالر األمريكي
سعر فائدة اإلقراض )%(الضمانات

2019
0,5ال يوجد23,143,461سلطة النقد الفلسطينية

4,375أسهم وكمبياالت 2,000,000بنك االستثمار الفلسطيني*

6,71ال يوجد4,444,444البنك األوروبي للتنمية**

6,4127ال يوجد5,000,000صندوق سند للمشروعات املتناهية الصغر والصغيرة واملتوسطة***
34,587,905

2018
0,5ال يوجد31,891,145سلطة النقد الفلسطينية

4,375أسهم وكمبياالت 2,500,000بنك االستثمار الفلسطيني*

6,71ال يوجد5,000,000البنك األوروبي للتنمية**

6,4127ال يوجد5,000,000صندوق سند للمشروعات املتناهية الصغر والصغيرة واملتوسطة***

44,391,145سلطة النقد الفلسطينية

ميثــل هــذا البنــد قــرض متناقــص لشــركة وطــن لالســتثمار )شــركة تابعــة( مببلــغ 4,000,000 دوالر أمريكــي. ويســدد هــذا القــرض مبوجــب 8 أقســاط  	  *
ســنوية متســاوية، يبــدأ الســداد بعــد فتــرة ســماح 12 شــهر، اســتحق القســط األول بتاريــخ 1 حزيــران 2016 وينتهــي الســداد بتاريــخ 1 حزيــران 2023. يســتحق 

علــى القــرض فائــدة مبعــدل 4.375%. مت احلصــول علــى القــرض برهــن أســهم مملوكــة للبنــك.
التجــارة  	 تيســير  برنامــج  مســمى  حتــت   - للتنميــة  األوروبــي  البنــك  مــع  اتفاقيــة  علــى  بالتوقيــع   2018 عــام  خــالل  البنــك  قــام   **

مببلــغ   - االقتصــادات  بــني  اخلارجيــة  التجــارة  تعزيــز  إلــى  يهــدف  والــذي   1999 عــام  أطلــق  الــذي  للتنميــة  األوروبــي  بالبنــك  اخلــاص 
والصغيــرة.  املتوســطة  املشــاريع  متويــل  دعــم  خــالل  مــن  فلســطني  يف  والتنميــة  اإلعمــار  إعــادة  بهــدف  وذلــك  أمريكــي  دوالر  مليــون  خمســة 
بتاريــخ األول  القســط  اســتحق  شــهر،   24 ســماح  فتــرة  بعــد  الســداد  يبــدأ  متســاوية،  ســنوية  أقســاط   9 مبوجــب  القــرض  هــذا   يســدد 

10 كانون األول 2019 وينتهي السداد بتاريخ 11 كانون األول 2023. يستحق على القرض فائدة مبعدل %6.71.

قــام البنــك خــالل عــام 2018 بالتوقيــع علــى اتفاقيــة مــع صنــدوق ســند للمشــروعات متناهيــة الصغــر والصغيــرة واملتوســطة مببلــغ خمســة مليــون دوالر  	  ***
أمريكــي بهــدف دعــم املنشــآت الصغيــرة واملتوســطة. يســدد هــذا القــرض مبوجــب 9 أقســاط ســنوية متســاوية، يســتحق القســط األول بتاريــخ 5 كانــون الثانــي 

2020 وينتهــي الســداد بتاريــخ 5 كانــون الثانــي 2024. يســتحق علــى القــرض فائــدة مبعــدل %6.4127.

قروض مساندة . 23

حصــل البنــك خــالل األعــوام 2017 و2018 علــى قــروض مســاندة مبوجــب اتفاقيــات مت توقيعهــا مــع عــدة أشــخاص وشــركات محليــة مبجمــوع 40,000,000  	
دوالر أمريكــي بنســبة فائــدة ســنوية تتــراوح بــني 5.15% إلــى 5.75%، تســدد علــى أســاس شــهري يف حــني يســدد أصــل القــرض عنــد االســتحقاق خــالل 
عامــي 2024 و2025. يقــوم البنــك وألغــراض احتســاب كفايــة رأس املــال باحتســاب القــروض كجــزء مــن الشــريحة الثانيــة لرأســمال البنــك وفقــاً لتعليمــات 
ســلطة النقــد الفلســطينية ومقــررات جلنــة بــازل. بلــغ رصيــد القــروض املســاندة مبلــغ 40,000,000 دوالر أمريكــي كمــا يف 31 كانــون األول 2019 و31 كانــون 

األول 2018.
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مخصصات متنوعة. 24

فيما يلي ملخص احلركة التي متت على حساب مخصصات متنوعة خالل السنة:

رصيد

بداية السنة

إندماج

 أعمال )إيضاح 2( 

املكون )املسترد(

خالل السنة

املدفوع

خالل السنة

رصيد

نهاية السنة
دوالر أمريكيدوالر أمريكيدوالر أمريكيدوالر أمريكيدوالر أمريكي

31 كانون األول 2019

14,958,299)884,878(3,415,276-12,427,901تعويض نهاية اخلدمة 

647,964)46,718(20,949-673,733مخصص قضايا 
13,101,634-3,436,225)931,596(15,606,263

31 كانون األول 2018

12,427,901)743,990(3,255,1036,674,5923,242,196تعويض نهاية اخلدمة 

673,733)11,674()481,450(1,166,857-مخصص قضايا 
3,255,1037,841,4492,760,746)755,664(13,101,634

يتم التخصيص لتعويض نهاية اخلدمة للموظفني وفقاً لقانون العمل الساري املفعول يف فلسطني ونظام شؤون املوظفني اخلاص بالبنك.

مخصصات الضرائب . 	2

20192018
دوالر أمريكيدوالر أمريكي

3,599,7181,326,170الرصيد يف بداية السنة

3,639,385-مخصص ضرائب ناجت عن اندماج أعمال )إيضاح 2(

8,612,3616,828,157التخصيص للسنة

)175,133()131,825(خصم على السلفيات املدفوعة

)1,626,970()71,895(استردادات

)6,857,183()8,744,442(ضرائب مدفوعة خالل السنة

465,292)146,872(فروقات عملة

3,117,0453,599,718الرصيد يف نهاية السنة

توصــل البنــك وشــركاته التابعــة إلــى مخالصــات نهائيــة مــع دائرتــي ضريبــة الدخــل وضريبــة القيمــة املضافــة عــن نتائــج أعمالــه حتــى العــام 2018. بلغــت نســبة 
الضريبــة القانونيــة علــى الدخــل 15%، كمــا بلغــت نســبة ضريبــة القيمــة املضافــة 16% وذلــك لعامــي 2018 و2017. اســتناداً ألحــكام القــرار بقانــون رقــم )4( 
لســنة 2014 بشــأن تعديــل القــرار بقانــون رقــم )8( لســنة 2011 املتعلــق بضريبــة الدخــل، فــإن ضريبــة الدخــل علــى األربــاح الناجمــة عــن متويــل املشــاريع الصغيــرة 

واملتوســطة تســتوفى بنســبة 10% مــن تلــك األربــاح.

متثل الضرائب الظاهرة يف قائمة الدخل املوحدة ما يلي:

20192018
دوالر أمريكيدوالر أمريكي

8,612,3616,828,157التخصيص للسنة احلالية

)498,971()6,682,508(إضافات موجودات ضريبية مؤجلة، بالصايف*

)175,133()131,825(خصم على السلفيات مدفوعة

)1,626,970(-استرداد وفر سنوات سابقة

1,798,0284,527,083مصروف الضرائب للسنة 

ميثــل هــذا البنــد رصيــد املوجــودات الضريبيــة املؤجلــة احملســوبة علــى خســائر التدنــي املتعلقــة بالتســهيالت والتمويــالت االئتمانيــة املباشــرة واألرصــدة لــدى   *
بنــوك ومؤسســات مصرفيــة واملوجــودات املاليــة بالكلفــة املطفــأة باإلضافــة إلــى بعــض احلســابات األخــرى. قامــت إدارة البنــك خــالل العــام بتغييــر تقديراتهــا 
احملاســبية بخصــوص االســتفادة مــن الضرائــب املؤجلــة احملســوبة علــى هــذه البنــود وذلــك بنــاًء علــى خبراتهــا املبنيــة علــى آخــر املخالصــات مــع الدوائــر 

الضريبيــة وفقــاً للقوانــني واألنظمــة والتعليمــات ذات العالقــة املعمــول بهــا يف فلســطني. 

فيما يلي ملخص تسوية الربح احملاسبي مع الربح الضريبي:

2018 2019
دوالر أمريكي دوالر أمريكي

23,782,938 19,920,466 الربح احملاسبي للبنك
25,068,911 22,496,645 الربح اخلاضع لضريبة القيمة املضافة
17,401,347 16,111,945 الربح اخلاضع لضريبة الدخل

3,457,781 3,102,985 ضريبة القيمة املضافة على الربح للسنة
2,411,791 2,016,792 ضريبة الدخل على الربح
5,869,572 5,119,777 الضرائب للسنة
6,828,157 8,612,361 املخصص املكون

28,71% 43,23% نسبة الضريبة الفعلية

حسب رأي اإلدارة واملستشار الضريبي للبنك، فإن املخصصات املكونة ملواجهة االلتزامات الضريبية كافية.

مطلوبات عقود اإليجار. 	2

فيما يلي تفاصيل احلركة التي متت على مطلوبات عقود اإليجار:

2019
دوالر أمريكي

-رصيد بداية السنة

18,309,858أثر تطبيق معيار التقارير املالية الدولي رقم )16(

18,309,858رصيد بداية السنة املعدل

236,526إضافات

)2,647,173(اإليجارات املدفوعة

576,271فوائد مطلوبات عقود اإليجار مدفوعة

16,475,482رصيد نهاية السنة

متثــل التزامــات العقــود املســتأجرة االعتــراف مبطلوبــات عقــود اإليجــار بالقيمــة احلاليــة لدفعــات اإليجــار التــي يتعــني دفعهــا خــالل مــدة العقــد. تتضمــن دفعــات 
اإليجــار الدفعــات الثابتــة )والتــي تتضمــن الدفعــات التــي يف مضمونهــا تعتبــر دفعــات إيجــار ثابتــة( مطروحــاً منهــا حوافــز اإليجــار املســتحقة ودفعــات اإليجــار 
املتغيــرة التــي تعتمــد علــى مؤشــرات أو معــدالت متفــق عليهــا وفقــا لشــروط العقــد، واملبالــغ املتوقــع حتصيلهــا مبوجــب ضمانــات القيمــة املتبقيــة. تتضمــن دفعــات 
اإليجــار أيضــاً القيمــة املســتحقة عنــد ممارســة خيــار الشــراء والــذي مــن املؤكــد أن ميارســه البنــك وقيمــة غرامــات إنهــاء عقــد اإليجــار، إذا كان البنــك ينــوي ان 

ميــارس خيــار اإلنهــاء وفقــاً لشــروط العقــد.
مت خصم التزامات العقود املستأجرة باستخدام نسبة عائد 4% كما يف 1 كانون الثاني 2019.

2019
دوالر أمريكي

2,474,357التزامات قصيرة األجل

14,001,125التزامات طويلة األجل
16,475,482

إن قيمــة مصــروف اإليجــار للعقــود قصيــرة األجــل وعقــود إيجــار األصــول منخفضــة القيمــة والتــي مت االعتــراف بهــا يف قائمــة الدخــل املوحــدة للســنة املنتهيــة يف 
31 كانــون األول 2019 بلغــت 315,051 دوالر أمريكــي.
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مطلوبات أخرى. 27

20192018
دوالر أمريكيدوالر أمريكي

8,688,14118,020,447شيكات مصدقة وحواالت واردة
6,034,2906,592,911فوائد وعموالت مقبوضة مقدماً

4,107,8532,039,099أمانات مؤقتة وحسابات وسيطة لشركات تابعة

3,268,0724,343,169مصاريف مستحقة 

2,979,9322,630,288فوائد مستحقة غير مدفوعة

2,357,3281,925,800ذمم دائنة

1,206,0181,105,914مخصص مؤسسة ضمان الودائع

1,068,389810,384مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة مستحقة الدفع

963,236866,269عائد أصحاب حسابات االستثمار املطلقة 

955,887765,579توزيعات أرباح نقدية غير مدفوعة

354,767390,909ضرائب مستحقة على الرواتب

1,140,519822,230أخرى
33,124,43240,312,999

عالوة إصدار. 28

مت بتاريــخ 25 كانــون الثانــي 2015 توقيــع اتفاقيــة مــع بنــك االحتــاد يف األردن والتــي مت مبوجبهــا إدخــال بنــك االحتــاد يف األردن كشــريك إســتراتيجي للبنــك 
مبســاهمة 5.4% مــن رأســمال البنــك أي مــا يعــادل 4.031.794 ســهماً بقيمــة اســمية مقدارهــا دوالر أمريكــي واحــد للســهم وعــالوة إصــدار بقيمــة )0.14( دوالر 

أمريكــي للســهم الواحــد، مبجمــوع عــالوة إصــدار قدرهــا 564.451 دوالر أمريكــي.

توزيعات أرباح نقدية. 29

قــررت الهيئــة العامــة للبنــك يف اجتماعهــا املنعقــد بتاريــخ 16 نيســان 2019 املوافقــة علــى اقتــراح مجلــس اإلدارة بتوزيــع أربــاح نقديــة عــن نتائــج أعمــال عــام 2018 
بقيمــة 0.05 دوالر أمريكــي لــكل ســهم بإجمالــي مبلــغ 3,750,000 دوالر أمريكــي. وكذلــك أقــرت يف نفــس اجللســة توزيــع أســهم مجانيــة بنســبة 4% مــن القيمــة 

االســمية للســهم بإجمالــي مبلــغ 3,000,000 دوالر أمريكــي.
قــررت الهيئــة العامــة للبنــك يف اجتماعهــا املنعقــد بتاريــخ 24 نيســان 2018 املوافقــة علــى اقتــراح مجلــس اإلدارة بتوزيــع أربــاح نقديــة بقيمــة 0,05 دوالر أمريكــي 

لــكل ســهم مببلــغ 3,750,000 دوالر أمريكــي. 

احتياطيات. 30

احتياطي إجباري  ●
وفقــاً لقانــون املصــارف يقتطــع مــا نســبته 10% مــن األربــاح الصافيــة ســنوياً تخصــص حلســاب االحتياطــي اإلجبــاري وال يجــوز وقــف هـــذا االقتطــاع قبــل   
أن يبلــغ مجمــوع املبالــغ املتجمعــة لهــذا احلســاب مــا يعــادل رأســمال البنــك. ال يجــوز توزيــع االحتياطــي اإلجبــاري علــى املســاهمني إال مبوافقــة مســبقة مــن 

ســلطة النقــد الفلســطينية.

احتياطي مخاطر مصرفية عامة  ●
ــاً لتعليمــات ســلطة النقــد الفلســطينية رقــم )2015/6( بنســبة 1.5% مــن التســهيالت  ــذي مت اقتطاعــه وفق ــد قيمــة احتياطــي املخاطــر ال ــل هــذا البن ميث  
والتمويــالت االئتمانيــة املباشــرة بعــد طــرح مخصــص اخلســائر االئتمانيــة املتوقعــة للتســهيالت والتمويــالت االئتمانيــة والفوائــد واألربــاح املعلقــة و0.5% مــن 
التســهيالت التمويــالت االئتمانيــة غيــر املباشــرة. وفقــاً لتعميــم ســلطة النقــد الفلســطينية رقــم )2013/53(، ال يتــم تكويــن احتياطــي مخاطــر مصرفيــة عامــة 
مقابــل التســهيالت والتمويــالت االئتمانيــة املباشــرة املمنوحــة للمؤسســات الصغيــرة واملتوســطة يف حــال انطبقــت عليهــا الشــروط الــواردة يف التعميــم. قــام 
البنــك خــالل عــام 2018 بتطبيــق معيــار التقاريــر املاليــة الدولــي رقــم )9( وتســجيل أثــر املعيــار مــن حســاب هــذا االحتياطــي مبــا يتعلــق باخلســائر االئتمانيــة 
املتوقعــة اخلاصــة باملرحلتــني األولــى والثانيــة وفقــاً لتعليمــات ســلطة النقــد الفلســطينية رقــم )2018/2(. ال يجــوز التصــرف بهــذا االحتياطــي أو توزيعــه إال 

مبوافقــة مســبقة مــن ســلطة النقــد الفلســطينية.

احتياطي التقلبات الدورية  ●
ميثــل هــذا البنــد قيمــة احتياطــي املخاطــر الــذي مت اقتطاعــه وفقــاً لتعليمــات ســلطة النقــد الفلســطينية رقــم )2015/6( بنســبة 15% مــن األربــاح الصافيــة   
لتدعيــم رأســمال البنــك وملواجهــة املخاطــر احمليطــة بالعمــل املصــريف. ال يجــوز وقــف هـــذا االقتطــاع قبــل أن يبلــغ مجمــوع املبالــغ املتجمعــة لهــذا احلســاب 
مــا يعــادل 20% مــن رأســمال البنــك املدفــوع، ال يجــوز اســتخدام أي جــزء مــن احتياطــي التقلبــات الدوريــة أو تخفيضــه علــى أي وجــه إال مبوافقــة مســبقة 
مــن ســلطة النقــد الفلســطينية. مت خــالل عــام 2019 إصــدار تعليمــات ســلطة النقــد الفلســطينية رقــم )2019/13( بشــأن احتســاب مصــدر رأس املــال املضــاد 
للتقلبــات الدوريــة ، حيــث ســيتم احتســابه كنســبة مــن األصــول املرجحــة باملخاطــر تقررهــا ســلطة النقــد الفلســطينية تتــراوح بــني )0%-2.5%(.مت حتديــد 
هــذه النســبة لعــام 2019 و2018 بحيــث تكــون 0.66% و0.57% علــى التوالــي، مــن األصــول املرجحــة باملخاطــر. لــم يقــم البنــك باحتســاب احتياطــي 

التقلبــات الدوريــة بنــاًء علــى تفاهمــات مــع ســلطة النقــد الفلســطينية.

الفوائد الدائنة. 31

يشمل هذا البند الفوائد الدائنة على احلسابات التالية:

20192018
دوالر أمريكيدوالر أمريكيأفراد

2,001,2762,586,471حسابات جارية مدينة

11,625,87110,485,644قروض وكمبياالت
13,627,14713,072,115

شركات
3,219,4993,327,630حسابات جارية مدينة

11,352,53711,212,458قروض وكمبياالت
14,572,03614,540,088

14,348,49813,765,207احلكومة والقطاع العام
42,547,68141,377,410

1,072,8001,730,977أرصدة لدى بنوك ومؤسسات مصرفية 

3,539,3042,593,925موجودات مالية
47,159,78545,702,312

الفوائد املدينة. 32

يشمل هذا البند ما يلي:

20192018
دوالر أمريكيدوالر أمريكي

فوائد على ودائع العمالء:
812,909500,559حسابات جارية وحتت الطلب

4,1545,591ودائع التوفير 

11,393,92312,594,974ودائع ألجل وخاضعة إلشعار

1,062,517691,821تأمينات نقدية

344,783288,317فوائد على األموال املقترضة

662,97035,561فوائد مؤسسات ضمان القروض

2,253,4812,064,521فوائد على القروض املساندة

2,131,5702,458,187فوائد على ودائع بنوك ومؤسسات مصرفية

-576,271فوائد مدفوعة على مطلوبات عقود اإليجار  
19,242,57818,639,531
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صايف إيرادات التمويل واالستثمار. 33

وحتــى االســتحواذ  منــذ   للفتــرة 
31 كانون األول

20192018
دوالر أمريكيدوالر أمريكي

49,161,72338,928,443إيرادات عوائد متويالت 

1,041,217645,863عوائد استثمارات 
50,202,94039,574,306

)5,412,019()6,929,453(ينزل: عائد أصحاب حسابات االستثمار املطلق
43,273,48734,162,287

صايف إيرادات العموالت. 34

20192018
دوالر أمريكيدوالر أمريكي

عموالت دائنة
7,319,6636,960,090تسهيالت ومتويالت ائتمانية مباشرة

1,497,6791,333,470تسهيالت ومتويالت ائتمانية غير مباشرة

3,256,7592,648,157شيكات مرجتعة ومعادة ومؤجلة

1,120,382997,823حواالت

3,767,5622,974,638إدارة حساب

1,223,995638,073عمولة إيداع نقدي

1,521,1561,056,809خدمات مصرفية متفرقة
19,707,19616,609,060

)1,764,383()1,954,469(عموالت مدينة
17,752,72714,844,677

صايف أرباح محفظة موجودات مالية. 	3

20192018
دوالر أمريكيدوالر أمريكي

1,193,5511,068,745عوائد توزيعات موجودات مالية من خالل الدخل الشامل 

162,193135,402عوائد توزيعات موجودات مالية من خالل قائمة الدخل 

خســائر موجــودات ماليــة بالقيمــة العادلــة مــن خــالل قائمــة 
الدخل

)17,733()222,133(

)17,096(-خسائر بيع موجودات مالية بالكلفة املطفأة
1,338,011964,918

صايف إعادة قياس مخصصات اخلسائر االئتمانية املتوقعة. 	3

يشمل هذا البند صايف إعادة القياس ملخصص اخلسائر االئتمانية:

2019
املجموعاملرحلة )3(املرحلة )2(املرحلة )1(

دوالر أمريكيدوالر أمريكيدوالر أمريكيدوالر أمريكي
170,100--170,100أرصدة لدى سلطة النقد الفلسطينية

)17,170(--)17,170(أرصدة لدى بنوك ومؤسسات مصرفية

6,552,2964,229,552)929,268()1,393,476(تسهيالت ومتويالت ائتمانية مباشرة

1,090,212-142,349947,863موجودات مالية بالكلفة املطفأة
)1,098,197(18,5956,552,2965,472,694

2018
املجموعاملرحلة )3(املرحلة )2(املرحلة )1(

دوالر أمريكيدوالر أمريكيدوالر أمريكيدوالر أمريكي
)23,753(--)23,753(أرصدة لدى سلطة النقد الفلسطينية

47,122--47,122أرصدة لدى بنوك ومؤسسات مصرفية

)2,066,087(1,215,605)2,585,885()695,807(تسهيالت ومتويالت ائتمانية مباشرة

95,793-2,38393,410موجودات مالية بالكلفة املطفأة

خســائر ائتمانيــة ناجتــة عــن اســتحواذ 
785,756785,756--أعمــال )إيضــاح 2(

)670,055()2,492,475(2,001,361)1,161,169(

نفقات املوظفن. 37

20192018
دوالر أمريكيدوالر أمريكي

25,851,93722,743,868رواتب ومنافع وعالوات املوظفني

3,415,2763,242,196مخصص تعويض نهاية اخلدمة

4,106,2253,205,849ضريبة القيمة املضافة على الرواتب

1,519,0221,284,417مساهمة البنك يف صندوق االدخار*

1,248,3021,017,778تأمني صحي

315,704542,554سفر وانتقال

234,452242,806مصاريف تدريب

233,826287,952مالبس

484,40868,608أخرى
37,409,15232,636,028

يســاهم البنــك بنســبة 10% مــن الراتــب األساســي للموظــف ويســاهم املوظــف بنســبة تتــراوح بــني 5% و10% مــن راتبــه األساســي لصنــدوق االدخــار حســب   *
ســنوات اخلدمــة.. يظهــر رصيــد صنــدوق االدخــار ضمــن بنــد ودائــع العمــالء.
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مصاريف تشغيلية أخرى. 38

20192018
دوالر أمريكيدوالر أمريكي

4,823,3743,945,244رسوم ورخص واشتراكات

4,779,5284,240,766صندوق ضمان الودائع*

3,287,8052,021,229مصاريف دعاية وإعالن

2,486,4412,202,596صيانة وتنظيفات

1,491,9701,112,786بريد وبرق وهاتف

1,090,282813,115أتعاب مهنية واستشارية

999,217711,309تبرعات ورعايات**

975,761961,527مياه وكهرباء وتدفئة

922,370869,719نفقات أعضاء مجلس اإلدارة

843,160653,808قرطاسية ومطبوعات

864,661712,734تأمينات

494,421449,741مواصالت ومصاريف سيارات

261,197277,639ضيافة 

197,6632,365,043إيجارات

187,827132,290رسوم تأمني قروض الرهن العقاري

103,63197,443ضريبة األمالك

61,92073,644مصاريف نقل النقد

21,29116,028مصاريف اجتماعات الهيئة العامة

847,005718,311أخرى 
24,739,52422,374,972

يتوجــب علــى البنــوك احتســاب رســوم اشــتراك ســنوية حلســاب مؤسســة ضمــان الودائــع الفلســطينية بنســبة 0.3% مــن إجمالــي رصيــد الودائــع احملــددة   *
مبوجــب قــرار بقانــون رقــم )7( لســنة 2013. صــدر بتاريــخ 1 كانــون األول 2019 تعميــم مــن املؤسســة الفلســطينية لضمــان الودائــع رقــم )2019/03( بشــأن 
تخفيــض احلــد األدنــى لرســوم االشــتراك لتصبــح )0.2% - 0.8%(، حيــث واعتبــاراً مــن 1 كانــون الثانــي 2020 ســتكون نســبة رســوم االشــتراك 0.2% مــن 

متوســط إجمالــي الودائــع بــدالً مــن 0.3% مــن متوســط إجمالــي الودائــع.
يقــوم البنــك بتقــدمي التبرعــات والرعايــات يف املجــاالت االجتماعيــة والرياضيــة وغيرهــا مــن املجــاالت وذلــك ضمــن سياســة البنــك لبنــاء أواصــر الثقــة بــني   **

لبنــات املجتمــع املختلفــة. بلغــت نســبة التبرعــات مــن صــايف ربــح الســنة 5.51% لعــام 2019 مقابــل  3.69% لعــام 2018.

غرامات سلطة النقد الفلسطينية . 39

20192018
دوالر أمريكيدوالر أمريكي

غرامــة نتيجــة مخالفــة البنــك للقوانــني والتعليمــات اخلاصــة بالتعــرف علــى العمــالء – البنك اإلســالمي 
الفلسطيني

14,10441,403

غرامــة نتيجــة عــدم حصــول البنــك علــى املوافقــة املســبقة مــن ســلطة النقــد مبنــح تســهيالت ائتمانيــة 
وعــدم اإلفصــاح عــن كافــة التســهيالت يف التقاريــر الشــهرية – البنــك الوطنــي

-20,000

غرامــة نتيجــة قيــام البنــك بشــراء مقــر املكتــب املصــريف يف منطقــة نابلــس دون احلصــول علــى املوافقــة 
اخلطيــة املســبقة مــن ســلطة النقــد الفلســطينية – البنــك اإلســالمي الفلســطيني

-5,000

غرامــة نتيجــة عــدم حصــول البنــك علــى موافقــة ســلطة النقــد قبــل منــح قــرض لــذوي العالقــة – البنــك 
اإلســالمي الفلسطيني

-5,000

14,10471,403

احلصة األساسية واملخفضة للسهم من ربح السنة. 40

20192018
دوالر أمريكيدوالر أمريكي

7,947,5988,998,319ربح السنة العائد ملساهمي البنك

سـهمسـهم
78,000,00078,000,000املعدل املرجح لعدد األسهم املكتتب بها

دوالر أمريكيدوالر أمريكي
0,100,12احلصة األساسية واملخفضة للسهم من ربح السنة

النقد وما يف حكمه. 41

20192018
دوالر أمريكيدوالر أمريكي

559,070,293446,853,428نقد وأرصدة لدى سلطة النقد الفلسطينية 

159,837,318190,448,193يضاف: أرصدة لدى بنوك ومؤسسات مصرفية تستحق خالل ثالثة أشهر 

)158,744,321()111,071,550(ينزل: ودائع البنوك واملؤسسات املصرفية التي تستحق خالل ثالثة أشهر

)5,843,143()9,368,968(أرصدة مقيدة السحب لدى بنوك ومؤسسات مصرفية

)131,743,946()152,666,092(متطلبات االحتياطي اإللزامي النقدي

)1,147,000()147,000(مبالغ محجوزة لدى سلطة النقد الفلسطينية
445,654,001339,823,211

املعامالت مع جهات ذات العالقة. 42

يعتبــر البنــك املســاهمني الرئيســيني وأعضــاء مجلــس اإلدارة واإلدارة العليــا وأيــة شــركات يســيطرون عليهــا أو لهــم القــدرة علــى التأثيــر بهــا كجهــات ذات عالقــة. 
فيمــا يلــي األرصــدة كمــا يف 31 كانــون األول 2019 واملعامــالت التــي متــت مــع هــذه اجلهــات ذات العالقــة:

20192018
دوالر أمريكيدوالر أمريكيطبيعة العالقة

بنود داخل قائمة املركز املالي املوحد:
38,190,05243,868,691مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية*تسهيالت ومتويالت ائتمانية مباشرة

57,845,60659,602,803مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذيةودائع العمالء

5,337,6096,282,555مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية تأمينات نقدية

132,433120,514مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية ذمم دائنة

عناصر قائمة الدخل املوحدة:
1,397,6322,102,075مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية فوائد وعموالت دائنة

502,302625,317مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية فوائد وعموالت مدينة

437,093322,811مساهمون رئيسيون وشركات لهم نصيب فيهامصاريف دعاية وإعالن

242,175252,677مساهمون رئيسيون وشركات لهم نصيب فيهابريد وبرق وهاتف

بنود خارج قائمة املركز املالي املوحد:
8,205,1105,713,592مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية*اعتمادات وكفاالت

4,946,7128,582,434مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية سقوف ائتمانية غير مستغلة

يتضمــن هــذا البنــد مــدراء الفــروع وموظفــني مــن غيــر اإلدارة التنفيذيــة وأقاربهــم ومســاهمني غيــر رئيســيني وذلــك حســب مــا يتــم اإلفصــاح عنــه لســلطة   *
ــد الفلســطينية. النق
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تشــكل التســهيالت والتمويــالت االئتمانيــة املباشــرة املمنوحــة جلهــات ذات عالقــة كمــا يف 31 كانــون األول 2019 و2018 مــا نســبته 2.68% 3.31%، علــى  	
التوالــي مــن صــايف التســهيالت والتمويــالت االئتمانيــة املباشــرة. علمــاً بــأن تســهيالت جهــات ذات عالقــة متثــل تســهيالت ممنوحــة ألعضــاء مجلــس اإلدارة 

واإلدارة التنفيذيــة أو بكفالتهــم.
تشــكل التســهيالت االئتمانيــة املباشــرة املمنوحــة جلهــات ذات عالقــة كمــا يف 31 كانــون األول 2019 و2018 مــا نســبته 18.27% و20.64%، علــى التوالــي  	

مــن قاعــدة رأســمال البنــك.
تتراوح أسعار الفائدة على التسهيالت ما بني 0.5% إلى %8. 	

فيما يلي ملخص ملنافع )رواتب ومكافآت ومنافع أخرى( اإلدارة العليا:

20192018
دوالر أمريكيدوالر أمريكي

2,336,3722,193,418حصة اإلدارة العليا من الرواتب واملصاريف املتعلقة بها )منافع قصيرة األجل(

226,146177,613حصة اإلدارة العليا من مصروف تعويض نهاية اخلدمة )منافع طويلة األجل(

922,370869,719نفقات مجلس اإلدارة

قياس القيمة العادلة . 43

ميثــل اجلــدول التالــي التسلســل الهرمــي لقيــاس القيمــة العادلــة ملوجــودات ومطلوبــات البنــك. فيمــا يلــي اإلفصاحــات الكميــة لقيــاس القيمــة العادلــة والتسلســل 
الهرمــي للموجــودات كمــا يف 31 كانــون األول 2019 و2018:

قياس القيمة العادلة باستخدام
31 كانون األول 2019

املجموع

أسعار التداول يف 
أسواق مالية نشطة 

)املستوى األول(

معطيات 
جوهرية ميكن 

مالحظتها

)املستوى 
الثاني(

معطيات جوهرية 
ال ميكن مالحظتها

)املستوى الثالث(
دوالر أمريكيدوالر أمريكيدوالر أمريكيدوالر أمريكيتاريخ القياس

موجودات مالية بالقيمة العادلة: 
موجودات مالية بالقيمة العادلة من 

خالل قائمة الدخل )إيضاح 7(:
--312,687,4732,687,473 كانون األول 2019مدرجة - بورصة فلسطني

موجودات مالية بالقيمة العادلة من 
خالل الدخل الشامل )إيضاح 9(:

--3114,110,66314,110,663 كانون األول 2019مدرجة - بورصة فلسطني

--31875,882875,882 كانون األول 2019مدرجة - أسواق أجنبية

720,996--31720,996 كانون األول 2019غير مدرجة

ــن  ــاح ع ــة مت اإلفص ــودات مالي موج
ــة ــا العادل قيمته

موجودات مالية بالكلفة املطفأة   
)إيضاح 10(:

--3111,567,62711,567,627 كانون األول 2019مدرجة

52,189,002--3152,189,002 كانون األول 2019غير مدرجة 

11,843,798--3111,843,798 كانون األول 2019استثمارات عقارية )إيضاح 12(:

قياس القيمة العادلة باستخدام
31 كانون األول 2018

املجموع

أسعار التداول يف 
أسواق مالية نشطة 

)املستوى األول(

معطيات 
جوهرية ميكن 

مالحظتها

)املستوى الثاني(

معطيات جوهرية 
ال ميكن مالحظتها

)املستوى الثالث(
دوالر أمريكيدوالر أمريكيدوالر أمريكيدوالر أمريكيتاريخ القياس

موجودات مالية بالقيمة العادلة: 
موجودات مالية بالقيمة العادلة من 

خالل قائمة الدخل )إيضاح 7(:

312,811,2212,811,221 كانون األول 2018مدرجة - بورصة فلسطني

موجودات مالية بالقيمة العادلة من 
خالل الدخل الشامل )إيضاح 9(:

3114,870,94314,870,943 كانون األول 2018مدرجة - بورصة فلسطني

31945,952945,952 كانون األول 2018مدرجة - أسواق أجنبية

692,883--31692,883 كانون األول 2018غير مدرجة

ــن  ــاح ع ــة مت اإلفص ــودات مالي موج
ــة ــا العادل قيمته

موجودات مالية بالكلفة املطفأة   
)إيضاح 10(:

--3117,706,27117,706,271 كانون األول 2018مدرجة

38,860,226--3138,860,226 كانون األول 2018غير مدرجة 

3112,742,89912,742,899 كانون األول 2018استثمارات عقارية )إيضاح 12(:

لم يقم البنك بإجراء أي حتويالت بني املستويات املذكور أعاله خالل العامني 2019 و2018.
حساسية املعطيات التي ال ميكن مالحظتها )املستوى الثالث(:

يتــم تكليــف مخمنــني خارجيــني معتمديــن لتقييــم املوجــودات اجلوهريــة مثــل االســتثمارات العقاريــة واالســتثمار يف موجــودات ماليــة غيــر مدرجــة بالســوق املالــي. 
بعــد النقــاش مــع هــؤالء املخمنــني اخلارجيــني، يقــوم البنــك باختيــار األســاليب واملدخــالت والتــي ستســتخدم للتقييــم يف كل حالــة، والتــي متثــل يف األغلــب أســعار 

بيــع ألراضــي مشــابهة خــالل العــام والتــي يتــم احتســابها بالقيمــة العادلــة للمتــر املربــع مــن األرض مضروبــاً بعــدد األمتــار املربعــة.

ميثل اجلدول التالي حساسية القيمة العادلة لالستثمارات العقارية:

الزيادة/النقص يف 
القيمة العادلة

األثر على القيمة 
العادلة

دوالر أمريكي%

2019
592,190+ 5القيمة العادلة للمتر املربع الواحد

)592,190(- 5القيمة العادلة للمتر املربع الواحد

2018
637,145+ 5القيمة العادلة للمتر املربع الواحد

)637,145(- 5القيمة العادلة للمتر املربع الواحد
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القيمة العادلة للموجودات واملطلوبات املالية 
ميثل اجلدول التالي مقارنة للقيم الدفترية والقيم العادلة لألدوات املالية كما يف 31 كانون األول 2019 و2018:

القيمة العادلةالقيمة الدفترية

2019201820192018
دوالر أمريكيدوالر أمريكيدوالر أمريكيدوالر أمريكي

موجودات مالية
نقد وأرصدة لدى سلطة النقد 

الفلسطينية
558,699,962446,653,197558,699,962446,653,197

158,059,895188,653,600158,059,895188,653,600أرصدة لدى بنوك ومؤسسات مصرفية

موجودات مالية بالقيمة العادلة من 
خالل قائمة الدخل

2,687,4732,811,2212,687,4732,811,221

1,426,741,0781,327,001,4631,426,741,0781,327,001,463تسهيالت ومتويالت ائتمانية مباشرة

موجودات مالية بالقيمة العادلة من 
خالل الدخل الشامل

15,707,54116,509,77815,707,54116,509,778

موجودات مالية بالكلفة املطفأة:
7,789,7087,801,5437,789,7087,801,543سندات دين محلية غير مدرجة

-4,821,136-4,466,921سندات دين أجنبية مدرجة

32,359,93734,444,01231,200,60634,723,246أذونات خزينة حكومية

19,658,54214,140,58119,945,17914,041,708صكوك إسالمية

63,130,12758,166,31663,130,12758,166,316موجودات مالية أخرى

2,289,301,1842,096,181,7112,288,782,7052,096,362,072مجموع املوجودات

مطلوبات مالية
111,071,550158,744,321111,071,550158,744,321ودائع بنوك ومؤسسات مصرفية

1,837,349,0811,608,238,3641,837,349,0811,608,238,364ودائع العمالء

134,732,958108,442,093134,732,958108,442,093تأمينات نقدية

34,587,90544,391,14534,587,90544,391,145أموال مقترضة

40,000,00040,000,00040,000,00040,000,000قروض مساندة

-16,475,482-16,475,482مطلوبات عقود اإليجار

27,090,14233,720,08827,090,14233,720,088مطلوبات مالية أخرى

2,201,307,1181,993,536,0112,201,307,1181,993,536,011مجموع املطلوبات

مت إظهــار القيــم العادلــة للموجــودات واملطلوبــات املاليــة وفقــاً للقيــم التــي ميكــن أن تتــم بهــا عمليــات التبــادل بــني جهــات معنيــة بذلــك، باســتثناء عمليــات  	
البيــع اإلجباريــة أو التصفيــة.

إن القيــم العادلــة للنقــد واألرصــدة لــدى ســلطة النقــد الفلســطينية واألرصــدة لــدى البنــوك واملؤسســات املصرفيــة واملوجــودات املاليــة األخــرى وودائــع البنــوك  	
واملؤسســات املصرفيــة وودائــع العمــالء والتأمينــات النقديــة واملطلوبــات املاليــة األخــرى هــي مقاربــة بشــكل كبيــر لقيمهــا الدفتريــة وذلــك لكــون تلــك األدوات 

ذات فتــرات ســداد أو حتصيــل قصيــرة األجــل.
مت حتديــد القيمــة العادلــة للموجــودات املاليــة بالقيمــة العادلــة مــن خــالل قائمــة الدخــل وللموجــودات املاليــة بالقيمــة العادلــة مــن خــالل الدخــل الشــامل  	

املدرجــة يف األســواق املاليــة وفقــاً ألســعار تداولهــا يف تاريــخ القوائــم املاليــة املوحــدة.
مت إظهــار األمــوال املقترضــة والقــروض املســاندة واملطلوبــات املتعلقــة بعقــود اإليجــار واملوجــودات املاليــة بالكلفــة املطفــأة بطريقــة خصــم التدفقــات النقديــة  	

املتوقعــة باســتخدام أســعار الفوائــد الســائدة يف األســواق املاليــة.
مت حتديــد القيمــة العادلــة للتســهيالت والتمويــالت االئتمانيــة مــن خــالل دراســة املتغيــرات املختلفــة مثــل أســعار الفوائــد وعوامــل املخاطــر وقــدرة املديــن. ال  	

تختلــف القيمــة الدفتريــة للتســهيالت والتمويــالت االئتمانيــة عــن قيمتهــا العادلــة كمــا يف 31 كانــون األول 2019.

التركز يف املوجودات واملطلوبات . 44

2019
املجموعأخرىأمريكاأوروبااألردنداخل فلسطني
دوالر أمريكيدوالر أمريكيدوالر أمريكيدوالر أمريكيدوالر أمريكيدوالر أمريكي

558,699,962----558,699,962نقد وأرصدة لدى سلطة النقد الفلسطينية
55,409,80130,879,69729,895,44210,187,40931,687,546158,059,895أرصدة لدى بنوك ومؤسسات مصرفية

موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل 
قائمة الدخل

2,687,473----2,687,473

124,6151,426,741,078--1,426,080,594535,869تسهيالت ومتويالت ائتمانية مباشرة
موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل 

الدخل الشامل
14,831,659875,882---15,707,541

13,125,32364,275,108-36,279,42113,909,733960,631موجودات مالية بالكلفة املطفأة
11,635,582----11,635,582استثمار يف شركات حليفة

11,843,798----11,843,798استثمارات عقارية
43,568,981----43,568,981عقارات وآالت ومعدات
17,349,668----17,349,668حق استخدام األصول
3,240,568----3,240,568مشاريع حتت التنفيذ

32,758,719----32,758,719موجودات غير ملموسة
7,960,085----7,960,085موجودات ضريبية مؤجلة

112,91267,146,561-67,005,22615,82412,599موجودات أخرى
2,289,351,53746,217,00530,868,67210,187,40945,050,3962,421,675,019مجموع املوجودات

1,876,726111,071,550--108,989,590205,234ودائع بنوك ومؤسسات مصرفية
1,823,207,658297,147877,850674,42912,291,9971,837,349,081ودائع العمالء

128,762,690579254,702864,1914,850,796134,732,958تأمينات نقدية
34,587,905--9,444,444-25,143,461أموال مقترضة

40,000,000----40,000,000قروض مساندة 
15,606,263----15,606,263مخصصات متنوعة

3,117,045----3,117,045مخصصات الضرائب
16,475,482----16,475,482مطلوبات عقود اإليجار

33,124,432----33,124,432مطلوبات أخرى
2,194,426,621502,96010,576,9961,538,62019,019,5192,226,064,716مجموع املطلوبات
78,000,000----78,000,000رأس املال املدفوع 

564,451----564,451عالوة إصدار
5,311,248----5,311,248احتياطي إجباري

3,425,111----3,425,111احتياطي مخاطر مصرفية عامة
5,216,291----5,216,291احتياطي التقلبات الدورية

)5,520,327(----)5,520,327(احتياطي القيمة العادلة
9,450,380----9,450,380أرباح مدورة

96,447,154----96,447,154صايف حقوق ملكية مساهمي البنك
99,163,149----99,163,149حقوق جهات غير مسيطرة

195,610,303----195,610,303صايف حقوق امللكية
2,390,036,924502,96010,576,9961,538,62019,019,5192,421,675,019مجموع املطلوبات وحقوق امللكية

بنود خارج قائمة املركز املالي املوحدة:
89,656,585----89,656,585كفاالت

17,851,974--3,837,778-14,014,196اعتمادات مستندية
سقوف تسهيالت ومتويالت ائتمانية 

مباشرة غير مستغلة
105,921,852----105,921,852

209,592,633-3,837,778--213,430,411
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2018
املجموعأخرىأمريكاأوروبااألردنداخل فلسطني
دوالر أمريكيدوالر أمريكيدوالر أمريكيدوالر أمريكيدوالر أمريكيدوالر أمريكي

446,653,197----446,653,197نقد وأرصدة لدى سلطة النقد الفلسطينية
103,497,7833,810,03030,486,29420,877,24929,982,244188,653,600أرصدة لدى بنوك ومؤسسات مصرفية

موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل 
قائمة الدخل

2,811,221----2,811,221

1,071,4241,327,001,463--1,325,581,921348,118تسهيالت ومتويالت ائتمانية مباشرة
موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل 

الدخل الشامل
15,563,826945,952---16,509,778

9,218,38356,386,136--29,670,92817,496,825موجودات مالية بالكلفة املطفأة
11,450,784----11,450,784استثمار يف شركات حليفة

12,371,257----12,371,257استثمارات عقارية
43,243,046----43,243,046عقارات وآالت ومعدات

1,639,918----1,639,918مشاريع حتت التنفيذ
33,351,646----33,351,646موجودات غير ملموسة

1,277,577----1,277,577موجودات ضريبية مؤجلة
29,75561,609,070--61,360,060219,255موجودات أخرى

2,088,473,16422,820,18030,486,29420,877,24940,301,8062,202,958,693مجموع املوجودات
1,427,470158,744,321---157,316,851ودائع بنوك ومؤسسات مصرفية

386,975964,3329,523,8361,608,238,364-1,597,363,221ودائع العمالء
108,442,093----108,442,093تأمينات نقدية
44,391,145--10,000,000-34,391,145أموال مقترضة

40,000,000----40,000,000قروض مساندة 
13,101,634----13,101,634مخصصات متنوعة

3,599,718----3,599,718مخصصات الضرائب
40,312,999----40,312,999مطلوبات أخرى

10,386,975964,33210,951,3062,016,830,274-1,994,527,661مجموع املطلوبات
75,000,000----75,000,000رأس املال املدفوع 

564,451----564,451عالوة إصدار
4,516,488----4,516,488احتياطي إجباري

2,251,463----2,251,463احتياطي مخاطر مصرفية عامة
5,216,291----5,216,291احتياطي التقلبات الدورية

)5,123,395(----)5,123,395(احتياطي القيمة العادلة
10,229,380----10,229,380أرباح مدورة

92,654,678----92,654,678صايف حقوق ملكية مساهمي البنك
93,473,741----93,473,741حقوق جهات غير مسيطرة

186,128,419----186,128,419صايف حقوق امللكية
10,386,975964,33210,951,3062,202,958,693-2,180,656,080مجموع املطلوبات وحقوق امللكية

بنود خارج قائمة املركز املالي املوحدة:
81,360,837---81,345,63715,200كفاالت

21,401,813--6,546,824-14,854,989إعمادات مستندية
سقوف تسهيالت ومتويالت ائتمانية مباشرة 

غير مستغلة
92,510,292----92,510,292

188,710,91815,2006,546,824--195,272,942

إدارة املخاطر . 	4

تشــرف جلنــة إدارة املخاطــر املكونــة مــن أعضــاء مــن مجلــس اإلدارة واإلدارة التنفيذيــة علــى وضــع اإلطــار العــام إلدارة املخاطــر للبنــك، والتــي تهــدف إلــى قيــاس 
ومراقبــة وضبــط مخاطــر االئتمــان والتشــغيل ومخاطــر الســيولة والســوق وأيــة مخاطــر أخــرى ميكــن أن يتعــرض لهــا البنــك مســتقباًل. يعمــل البنــك علــى تطويــر 

إدارة املخاطــر مــن حيــث البرامــج وأنظمــة القيــاس والضبــط والرقابــة .
تتلخص املخاطر مبا يلي:
أواًل: مخاطر االئتمان 

مخاطــر االئتمــان هــي املخاطــر التــي قــد تنجــم عــن تخلــف أو عجــز الطــرف اآلخــر لــألداة املاليــة عــن الوفــاء بالتزاماتــه جتــاه البنــك ممــا يــؤدي إلــى حــدوث 
خســائر. يعمــل البنــك علــى إدارة مخاطــر االئتمــان مــن خــالل وضــع ســقوف ملبالــغ التســهيالت االئتمانيــة املباشــرة )فــرد أو مؤسســة( ومجمــوع القــروض والديــون 
املمنوحــة لــكل قطــاع وكل منطقــة جغرافيــة. كذلــك يعمــل البنــك علــى مراقبــة مخاطــر االئتمــان ويعمــل باســتمرار علــى تقييــم الوضــع االئتمانــي للعمــالء، إضافــة 

إلــى حصــول البنــك علــى ضمانــات مناســبة مــن العمــالء.

التعرضات ملخاطر االئتمان )بعد مخصص اخلسائر االئتمانية املتوقعة والفوائد املعلقة وقبل الضمانات ومخففات املخاطر(. 	

20192018
دوالر أمريكيدوالر أمريكي

بنود داخل قائمة املركز املالي املوحدة
261,980,354219,968,265أرصدة لدى سلطة النقد الفلسطينية

158,059,895188,653,600أرصدة لدى بنوك ومؤسسات مصرفية

1,426,741,0781,327,001,463تسهيالت ومتويالت ائتمانية مباشرة

64,275,10856,386,136موجودات مالية بالكلفة املطفأة

63,130,12758,166,316موجودات مالية أخرى
1,974,186,5621,850,175,780

بنود خارج قائمة املركز املالي املوحدة
89,656,58581,360,837كفاالت

17,851,97421,401,813اعتمادات مستندية

105,921,85292,510,292سقوف تسهيالت ومتويالت ائتمانية مباشرة غير مستغلة
213,430,411195,272,942

2,187,616,9732,045,448,722
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تتوزع التعرضات االئتمانية حسب درجة املخاطر وفق اجلدول التالي:. 	

31 كانون األول 2019
األفراد

القروض

الشركاتالعقارية
احلكومة والقطاع 

املجموعالعام
دوالر أمريكيدوالر أمريكيدوالر أمريكيدوالر أمريكيدوالر أمريكي

186,128,195324,575,672112,976,835297,818,511921,499,213متدنية املخاطر

315,385,914-209,166,738-106,219,176مقبولة املخاطر

165,903,467-40,258,297-125,645,170حتت املراقبة

غير عاملة:
15,414,816-10,510,634-4,904,182دون املستوى

13,615,287-5,552,976-8,062,311مشكوك فيها

33,495,950-19,760,833-13,735,117هالكة

444,694,151324,575,672398,226,313297,818,5111,465,314,647املجموع

)8,918,144(-)4,127,747()325,374()4,465,023(فوائد معلقة

)29,655,425()2,068,715()8,554,703()1,036,506()17,995,501(خسائر ائتمانية متوقعة
422,233,627323,213,792385,543,863295,749,7961,426,741,078

31 كانون األول 2018
القروض األفراد

العقارية

احلكومة والقطاع الشركات
العام

املجموع

دوالر أمريكيدوالر أمريكيدوالر أمريكيدوالر أمريكيدوالر أمريكي

124,108,744298,098,45456,065,550278,863,106757,135,854متدنية املخاطر

392,422,681-177,140,918-215,281,763مقبولة املخاطر

161,638,227-72,951,397-88,686,830حتت املراقبة

غير عاملة:
9,028,460-3,559,166-5,469,294دون املستوى

14,993,295-8,636,022-6,357,273مشكوك فيها

22,227,901-12,150,493-10,077,408هالكة

449,981,312298,098,454330,503,546278,863,1061,357,446,418املجموع

)4,229,266(-)2,295,425()780,217()1,153,624(فوائد معلقة

)26,215,689()1,996,848()7,602,301()5,028,912()11,587,628(خسائر ائتمانية متوقعة
437,240,060292,289,325320,605,820276,866,2581,327,001,463

	
 

.
ضات االئتمانية كما يف 31 كانون األول 2019 و2018:

ضمانات إلجمالي التعر
فيما يلي القيمة العادلة لل

ضمانات
القيمة العادلة لل

31 كانون األول 2019
ض

إجمالي قيمة التعر

تأمينات 

نقدية
عقارية

أسهم 

متداولة

سيارات 

وآالت
أخرى

إجمالي قيمة 
ضمانات

ال
ض بعد 

صايف التعر
ضمانات

ال
خلسائر 

ا
االئتمانية املتوقعة

دوالر أمريكي
دوالر أمريكي

دوالر أمريكي
دوالر أمريكي

دوالر أمريكي
دوالر أمريكي

دوالر أمريكي
دوالر أمريكي

دوالر أمريكي
ض االئتماني املرتبط 

التعر
ببنود داخل قائمة املركز 

املالي املوحدة:
صدة لدى سلطة النقد 

أر
الفلسطينية 

262,350,685
-

-
-

-
-

-
262,350,685

370,331

صدة لدى بنوك ومؤسسات 
أر

صرفية 
م

159,837,318
-

-
-

-
-

-
159,837,318

1,777,423

التسهيالت والتمويالت 
االئتمانية املباشرة:

األفراد
690,972,873

41,448,458
237,285,418

2,408,353
132,619,422

2,095,674
415,857,325

275,115,548
18,271,934

صغيرة 
املؤسسات ال

واملتوسطة
183,428,333

17,453,862
80,856,948

4,479,799
28,462,577

1,405,845
132,659,031

50,769,302
5,078,364

الشركات الكبرى
284,176,786

24,816,524
96,420,034

9,279,022
27,118,223

-
157,633,803

126,542,983
4,236,412

للحكومة والقطاع العام
297,818,511

2,852,546
-

-
-

-
2,852,546

294,965,965
2,068,715

موجودات مالية بالتكلفة 
املطفأة

65,858,428
-

-
-

-
-

-
65,858,428

1,583,320

موجودات مالية أخرى
63,130,127

-
-

-
-

-
-

63,130,127

جموع
امل

2,007,573,061
86,571,390

414,562,400
16,167,174

188,200,222
3,501,519

709,002,705
1,298,570,356

33,386,499

ض االئتماني املرتبط 
التعر

لبنود خارج قائمة املركز 
املالي املوحد:

213,430,411
13,972,931

-
-

-
-

13,972,931
199,457,480

95,429

213,430,411
13,972,931

-
-

-
-

13,972,931
199,457,480

95,429
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ضمانات
القيمة العادلة لل

31 كانون األول 2018
ض

إجمالي قيمة التعر

تأمينات 

نقدية
عقارية

أسهم 

متداولة

سيارات 

وآالت
أخرى

إجمالي قيمة 
ضمانات

ال
ض بعد 

صايف التعر
ضمانات

ال
خلسائر االئتمانية 

ا
املتوقعة

دوالر أمريكي
دوالر أمريكي

دوالر أمريكي
دوالر أمريكي

دوالر أمريكي
دوالر أمريكي

دوالر أمريكي
دوالر أمريكي

دوالر أمريكي
ض االئتماني املرتبط 

التعر
ببنود داخل قائمة املركز 

املالي املوحدة:
صدة لدى سلطة النقد 

أر
الفلسطينية 

220,168,496
-

-
-

-
-

-
220,168,496

200,231

صدة لدى بنوك ومؤسسات 
أر

صرفية 
م

190,448,193
-

-
-

-
-

-
190,448,193

1,794,593

التسهيالت والتمويالت 
االئتمانية املباشرة:

األفراد
655,770,456

33,335,483
204,042,863

8,448,723
98,942,072

896,955
345,666,096

310,104,360
17,147,917

صغيرة 
املؤسسات ال

واملتوسطة
218,478,054

11,006,215
43,009,854

1,354,334
21,366,903

381,189
77,118,495

141,359,559
4,839,629

الشركات الكبرى
200,105,536

20,794,593
106,100,375

8,047,071
25,928,744

79,209
160,949,992

39,155,544
2,181,402

للحكومة والقطاع العام
278,863,106

476,240
-

-
-

-
476,240

278,386,866
1,996,848

موجودات مالية بالتكلفة 
املطفأة

56,879,244
-

-
-

-
-

-
56,879,244

493,108

موجودات مالية أخرى
58,166,316

-
-

-
-

-
-

58,166,316
-

جموع
امل

1,878,879,401
65,612,531

353,153,092
17,850,128

146,237,719
1,357,353

584,210,823
1,294,668,578

28,653,728

ض االئتماني املرتبط 
التعر

لبنود خارج قائمة املركز 
املالي املوحد:

195,272,942
16,042,186

-
-

-
-

16,042,186
179,230,756

49,893

195,272,942
16,042,186

-
-

-
-

16,042,186
179,230,756

49,893

	
 

.
ضمن املرحلة الثالثة كما يف 31 كانون األول 2019 و2018:

ضات املدرجة 
ضمانات للتعر

فيما يلي القيمة العادلة لل

ضمانات
القيمة العادلة لل

31 كانون األول 2019
إجمالي قيمة 

ض
التعر

تأمينات

نقدية
صرفية 

كفاالت م
مقبولة

عقارية
أسهم متداولة

سيارات 

وآالت
أخرى

إجمالي قيمة 
ضمانات

ال
ض 

صايف التعر
ضمانات

بعد ال

خلسائر 
ا

االئتمانية 
املتوقعة

دوالر أمريكي
دوالر أمريكي

دوالر أمريكي
دوالر أمريكي

دوالر أمريكي
دوالر أمريكي

دوالر أمريكي
دوالر أمريكي

دوالر أمريكي
دوالر أمريكي

ض االئتماني 
التعر

املرتبط ببنود داخل 
قائمة املركز املالي 

املوحدة:
األفراد

24,191,404
2,655,828

-
13,152,973

-
756,680

20,327
16,585,808

7,605,596
6,071,366

صغيرة 
املؤسسات ال

واملتوسطة
26,869,236

1,189,469
-

10,973,077
-

886,285
-

13,048,831
13,820,405

8,049,535

الشركات الكبرى
11,465,413

118,411
-

4,713,359
-

609,986
2,999,583

8,441,339
3,024,074

2,694,661

جموع
امل

62,526,053
3,963,708

-
28,839,409

-
2,252,951

3,019,910
38,075,978

24,450,075
16,815,562

ضمانات
القيمة العادلة لل

31 كانون األول 2018
إجمالي قيمة 

ض
التعر

تأمينات

 نقدية
صرفية 

كفاالت م
مقبولة

عقارية

أسهم 

متداولة

سيارات

 وآالت
أخرى

إجمالي قيمة 
ضمانات

ال
ض 

صايف التعر
ضمانات

بعد ال

خلسائر 
ا

االئتمانية 
املتوقعة

دوالر أمريكي
دوالر أمريكي

دوالر أمريكي
دوالر أمريكي

دوالر أمريكي
دوالر أمريكي

دوالر أمريكي
دوالر أمريكي

دوالر أمريكي
دوالر أمريكي

ض االئتماني 
التعر

املرتبط ببنود داخل 
قائمة املركز املالي 

املوحدة:
األفراد

20,750,351
3,153,051

-
7,324,434

706
635,928

26,406
11,140,525

9,609,826
7,342,943

صغيرة 
املؤسسات ال

واملتوسطة
9,694,880

1,401,800
-

3,634,130
-

101,738
3,401

5,141,069
4,553,811

2,196,102

الشركات الكبرى
11,575,159

261,002
-

5,997,211
-

218,281
-

6,476,494
5,098,665

2,033,420

جموع
امل

42,020,390
4,815,853

-
16,955,775

706
955,947

29,807
22,758,088

19,262,302
11,572,465
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.
جلغرايف:

ضات االئتمانية حسب التوزيع ا
فيما يلي التركز يف التعر

داخل فلسطني
دول عربية

أوروبا
أمريكا

أخرى
إجمالي

دوالر أمريكي
دوالر أمريكي

دوالر أمريكي
دوالر أمريكي

دوالر أمريكي
دوالر أمريكي

صدة لدى سلطة النقد الفلسطينية
أر

261,980,354
-

-
-

-
261,980,354

صرفية
صدة لدى بنوك ومؤسسات م

أر
55,531,892

30,879,697
29,895,442

10,187,409
31,565,455

158,059,895

تسهيالت ومتويالت ائتمانية مباشرة
1,426,080,594

535,869
-

-
124,615

1,426,741,078

موجودات مالية بالكلفة املطفأة
36,279,421

13,909,733
960,631

-
13,125,323

64,275,108

موجودات مالية األخرى
62,988,791

15,824
12,599

-
112,913

63,130,127

املجموع كما يف 31 كانون األول 2019
1,842,861,052

45,341,123
30,868,672

10,187,409
44,928,306

1,974,186,562

2018 املجموع كما يف 31 كانون األول 
1,736,636,203

21,874,228
30,486,294

20,877,249
40,301,806

1,850,175,780

بنود خارج قائمة املركز املالي املوحدة:
كفاالت

89,656,585
-

-
-

-
89,656,585

اعتمادات مستندية 
14,014,196

-
3,837,778

-
-

17,851,974

ف تسهيالت ومتويالت ائتمانية مباشرة غير مستغلة
سقو

105,921,852
-

-
-

-
105,921,852

املجموع كما يف 31 كانون األول 2019
209,592,633

-
3,837,778

-
-

213,430,411

2018 املجموع كما يف 31 كانون األول 
188,710,918

15,200
6,546,824

-
-

195,272,942

توزيع التعرضات حسب مراحل التصنيف وفق معيار التقارير املالية الدولي رقم )9( كما يف 31 كانون األول 2019 و2018:. 	

31 كانون األول 2019

املجموعاملرحلة )3(املرحلة )2(املرحلة )1(
دوالر أمريكيدوالر أمريكيدوالر أمريكيدوالر أمريكي

1,563,682,172233,468,38945,710,4911,842,861,052داخل فلسطني

45,341,123-37,950,5117,390,612دول عربية

30,868,672--30,868,672أوروبا

10,187,409--10,187,409أمريكا

44,928,306-42,669,6402,258,666أخرى

1,685,358,404243,117,66745,710,4911,974,186,562املجموع

31 كانون األول 2018

املجموعاملرحلة )3(املرحلة )2(املرحلة )1(
دوالر أمريكيدوالر أمريكيدوالر أمريكيدوالر أمريكي

1,486,745,863219,442,41530,447,9251,736,636,203داخل فلسطني

21,874,228-15,673,9026,200,326دول عربية

30,486,294--30,486,294أوروبا

20,877,249--20,877,249أمريكا

40,301,806--40,301,806أخرى

1,594,085,114225,642,74130,447,9251,850,175,780املجموع
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.
صادي:

ضات االئتمانية حسب القطاع االقت
فيما يلي التركز يف التعر

قطاع عام
مالي

جتاري
عقاري

زراعي
أخرى

إجمالي 
دوالر أمريكي

دوالر أمريكي
دوالر أمريكي

دوالر أمريكي
دوالر أمريكي

دوالر أمريكي
دوالر أمريكي

صدة لدى سلطة النقد الفلسطينية
أر

-
261,980,354

-
-

-
-

261,980,354

صرفية
صدة لدى بنوك ومؤسسات م

أر
-

158,059,895
-

-
-

-
158,059,895

تسهيالت ومتويالت ائتمانية مباشرة
295,749,796

-
398,144,407

323,213,792
22,878,591

386,754,492
1,426,741,078

موجودات مالية بالكلفة املطفأة
-

64,275,108
-

-
-

-
64,275,108

املوجودات املالية األخرى 
-

-
-

-
-

63,130,127
63,130,127

يف 31 كانون األول 2019
جموع كما 

امل
295,749,796

484,315,357
398,144,407

323,213,792
22,878,591

449,884,619
1,974,186,562

قطاع عام
مالي

جتاري
عقاري

زراعي
أخرى

إجمالي 
دوالر أمريكي

دوالر أمريكي
دوالر أمريكي

دوالر أمريكي
دوالر أمريكي

دوالر أمريكي
دوالر أمريكي

صدة لدى سلطة النقد الفلسطينية
أر

-
219,968,265

-
-

-
-

219,968,265

صرفية
صدة لدى بنوك ومؤسسات م

أر
-

188,653,600
-

-
-

-
188,653,600

تسهيالت ومتويالت ائتمانية مباشرة
276,866,258

-
444,299,499

292,289,325
9,116,043

304,430,338
1,327,001,463

موجودات مالية بالكلفة املطفأة
-

56,386,136
-

-
-

-
56,386,136

املوجودات املالية األخرى 
-

-
-

-
-

58,166,316
58,166,316

يف 31 كانون األول 2018
جموع كما 

امل
276,866,258

465,008,001
444,299,499

292,289,325
9,116,043

362,596,654
1,850,175,780

توزيع التعرضات حسب مراحل التصنيف وفق معيار التقارير املالية الدولي رقم )9( كما يف 31 كانون األول 2019و2018:. 	

31 كانون األول 2019

املجموعاملرحلة )3(املرحلة )2(املرحلة )1(
دوالر أمريكيدوالر أمريكيدوالر أمريكيدوالر أمريكي

261,980,354--261,980,354أرصدة لدى سلطة النقد

158,059,895--158,059,895أرصدة لدى بنوك ومؤسسات مصرفية

295,749,796--295,749,796قطاع عام

230,847,05882,848,2949,518,440323,213,792القروض العقارية

328,732,32264,062,39428,303,006421,097,722الصناعة والتجارة والزراعة

9,119,1811,148,395385,09510,652,671قطاع خدماتي

283,083,59685,439,5517,503,950376,027,097قروض استهالكية

64,275,108-54,656,0759,619,033موجودات مالية بالكلفة املطفأة

63,130,127--63,130,127موجودات مالية أخرى

1,685,358,404243,117,66745,710,4911,974,186,562املجموع

31 كانون األول 2018

املجموعاملرحلة )3(املرحلة )2(املرحلة )1(
دوالر أمريكيدوالر أمريكيدوالر أمريكيدوالر أمريكي

219,968,265--219,968,265أرصدة لدى سلطة النقد

188,653,600--188,653,600أرصدة لدى بنوك ومؤسسات مصرفية

276,866,258--276,866,258قطاع عام

232,339,54850,789,9489,159,829292,289,325القروض العقارية

372,278,63975,095,6826,041,221453,415,542الصناعة والتجارة والزراعة

7,821,071210,109241,4128,272,592قطاع خدماتي

187,805,60793,346,67615,005,463296,157,746قروض استهالكية

56,386,136-50,185,8106,200,326موجودات مالية بالكلفة املطفأة

58,166,316--58,166,316موجودات مالية أخرى

1,594,085,114225,642,74130,447,9251,850,175,780املجموع
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عوامل االقتصاد الكلي، األحداث املستقبلية املتوقعة واستخدام اكثر من سيناريو:. 	
عنــد تقديــر اخلســائر االئتمانيــة املتوقعــة، فــإن البنــك يأخــذ بعــني االعتبــار ثالثــة ســيناريوهات )الســيناريو العــادي، الســيناريو األفضــل، والســيناريو األســوأ(. 

ويرتبــط كل منهــا بــأوزان مختلفــة مــن احتماليــة التعثــر والتعــرض االئتمانــي عنــد التعثــر واخلســارة املفترضــة عنــد التعثــر. 
فيما يلي أثر عوامل االقتصاد الكلي على األحداث املستقبلية املتوقعة باستخدام أكثر من سيناريو كما يف 31 كانون األول 2019:

الوزن املرجح لكل سيناريو 

نسبة التغيير يف 

عوامل االقتصاد الكلي )%( 
2019)%(السيناريو املستخدمعوامل االقتصاد الكلي

800.40السيناريو العاديالناجت احمللي اإلجمالي

102.32السيناريو األفضل

)1.52(10السيناريو األسوأ

معدالت البطالة
800.97السيناريو العادي

)5.37(10السيناريو األفضل

107.31السيناريو األسوأ

فيما يلي أثر عوامل االقتصاد الكلي على األحداث املستقبلية املتوقعة باستخدام أكثر من سيناريو كما يف 31 كانون األول 2018:

الوزن املرجح لكل سيناريو 

نسبة التغيير يف 

عوامل االقتصاد الكلي )%( 
2018)%(السيناريو املستخدمعوامل االقتصاد الكلي

)0.8(80السيناريو العاديالناجت احمللي اإلجمالي

100.58السيناريو األفضل

)2.18(10السيناريو األسوأ

معدالت البطالة
)2.71(80السيناريو العادي

)4.59(10السيناريو األفضل

)0.83(10السيناريو األسوأ

* قام البنك باحتساب وزن مرجح بنسبة 100% للسيناريو األسوأ عند تقدير اخلسائر االئتمانية املتوقعة ملوظفي القطاع العام يف احملافظات اجلنوبية.

تصنيف سندات الدين حسب درجة املخاطر. 		
اجلدول التالي يبني تصنيف سندات الدين حسب درجة املخاطر باستخدام التصنيف االئتماني لوكاالت التصنيف االئتمانية العاملية:

20192018
دوالر أمريكيدوالر أمريكي

القطاع اخلاص:
  A- الى AAA+ 1,226,214753,230من

  B- الى BBB+ 8,989,5158,360,070من

  C الى CCC 3,870,225من-

21,699,44214,853,729غير مصنف

28,489,71232,419,107حكومات وقطاع عام

64,275,10856,386,136املجموع 

ثانيًا: مخاطر السوق 
تنشــأ مخاطــر الســوق عــن التقلبــات يف أســعار الفوائــد وأســعار األســهم وأســعار صــرف العمــالت. يقــوم مجلــس اإلدارة بوضــع حــدود لقيمــة املخاطــر املقبولــة 

ويتــم مراقبــة ذلــك مــن قبــل إدارة البنــك بشــكل دوري.

1. مخاطر أسعار الفائدة
تنجــم مخاطــر أســعار الفائــدة عــن احتمــال تأثيــر التغيــرات يف أســعار الفائــدة علــى قيمــة األدوات املاليــة، يتعــرض البنــك ملخاطــر أســعار الفائــدة نتيجــة لعــدم 
توافــق أو لوجــود فجــوة يف مبالــغ املوجــودات واملطلوبــات حســب اآلجــال الزمنيــة املتعــددة أو إعــادة مراجعــة أســعار الفوائــد يف فتــرة زمنيــة معينــة ويقــوم البنــك 

بــإدارة هــذه املخاطــر عــن طريــق مراجعــة أســعار الفوائــد علــى املوجــودات واملطلوبــات مــن خــالل اســتراتيجية إدارة املخاطــر.
يتــم مراجعــة أســعار الفوائــد علــى املوجــودات واملطلوبــات بشــكل دوري كمــا يتــم متابعــة كلفــة األمــوال الفعليــة واتخــاذ القــرارات املناســبة بخصــوص التســعير 

اســتناداً لألســعار الســائدة.

إن أثر النقص املتوقع يف أسعار الفائدة مساٍو ومعاكس ألثر الزيادة املبينة أدناه:

20192018

العملة
الزيادة بسعر الفائدة 

)نقطة مئوية(

حساسية إيراد 
الفائدة )قائمة 
الدخل املوحدة(

الزيادة بسعر الفائدة 
)نقطة مئوية(

حساسية إيراد 
الفائدة )قائمة 
الدخل املوحدة(

)60,910(10)127,795(10دوالر أمريكي

)129,591(10)109,589(10شيقل إسرائيلي

)19,263(1023,70910دينار أردني

)38,864(10)18,786(10عمالت أخرى
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فجوة إعادة تسعير الفائدة

فجوة إعادة تسعير الفائـــــدة31 كانون األول 2019

أقل من شهر
من شهر

إلى 3 شهور
من 3 شهور
إلى 6 شهور

من 6 شهور
حتى سنة 

 مـن سنة
 حتى 3 سنوات

 أكثر من 
3 سنوات

عناصر
املجمـوعبدون فـائدة

دوالر أمريكيدوالر أمريكيدوالر أمريكيدوالر أمريكيدوالر أمريكيدوالر أمريكيدوالر أمريكيدوالر أمريكي

موجودات 
نقد وأرصدة لدى سلطة 

540,029,390558,699,962----14,508,1904,162,382النقد الفلسطينية
أرصدة لدى بنوك ومؤسسات 

63,488,574158,059,895----56,706,12137,865,200مصرفية
موجودات مالية بالقيمة 
العادلة من خالل قائمة 

2,687,4732,687,473------الدخل
تسهيالت ومتويالت ائتمانية 

1,426,741,078-132,069,317103,268,85177,614,624203,717,497603,618,764306,452,025مباشرة 
موجودات مالية بالقيمة 
العادلة من خالل الدخل 

15,707,54115,707,541------الشامل
موجودات مالية بالكلفة 

64,275,108-72,08510,312,957518,34520,606,84927,506,4815,258,391املطفأة
11,635,58211,635,582------استثمار يف شركات حليفة

11,843,79811,843,798------استثمارات عقارية
43,568,98143,568,981------عقارات وآالت ومعدات
17,349,66817,349,668------حق استخدام األصول
3,240,5683,240,568------مشاريع حتت التنفيذ

32,758,71932,758,719------موجودات غير ملموسة
7,960,0857,960,085------موجودات ضريبية مؤجلة

32,261,14867,146,561-13,954,16511,628,4714,360,6771,453,5593,488,541موجودات أخرى
217,309,878167,237,86182,493,646225,777,905634,613,786311,710,416782,531,5272,421,675,019مجموع املوجودات

مطلوبات 
ودائع بنوك ومؤسسات 

17,101,346111,071,550-----93,970,204مصرفية
898,373,49177,236,22977,279,876129,277,1324,014,739626,520650,541,0941,837,349,081ودائع العمالء

99,891,877134,732,958-13,503,7255,736,60710,605,5764,995,173-تأمينات نقدية
34,587,905-23,143,461500,000500,0001,000,0009,444,444-أموال مقترضة

40,000,000-40,000,000-----قروض مساندة 
15,606,26315,606,263------مخصصات متنوعة

3,117,0453,117,045------مخصصات الضرائب
16,475,482-183,666367,331550,9971,372,3638,488,9325,512,193مطلوبات عقود اإليجار

33,124,43233,124,432------مطلوبات أخرى
992,527,361114,250,74684,067,480141,755,07118,498,84455,583,157819,382,0572,226,064,716مجموع املطلوبات

حقوق امللكية
78,000,00078,000,000------رأس املال املدفوع 

564,451564,451------عالوة إصدار
5,311,2485,311,248------احتياطي إجباري

احتياطي مخاطر مصرفية 
3,425,1113,425,111------عامة

5,216,2915,216,291------احتياطي التقلبات الدورية
)5,520,327()5,520,327(------احتياطي القيمة العادلة

9,450,3809,450,380------أرباح مدورة
صايف حقوق امللكية 

96,447,15496,447,154------مساهمي البنك
حقوق جهات غير 

99,163,14999,163,149------مسيطرة
195,610,303195,610,303------صايف حقوق امللكية

مجموع املطلوبات وحقوق 
992,527,361114,250,74684,067,480141,755,07118,498,84455,583,1571,014,992,3602,421,675,019امللكية

-)232,460,833(84,022,834616,114,942256,127,259)1,573,834(52,987,115)775,217,483(فجوة إعادة تسعير الفائدة
--232,460,833)23,666,426()639,781,368()723,804,202()722,230,368()775,217,483(الفجوة التراكمية

فجوة إعادة تسعير الفائـــــدة31 كانون األول 2018

أقل من شهر

من شهر

إلى 3 شهور

من 3 شهور

إلى 6 شهور

من 6 شهور

حتى سنة 

 مـن سنة
 حتى 3 سنوات

 أكثر من 
3 سنوات

عناصر

بدون فـائدة

املجمـوع

دوالر أمريكيدوالر أمريكيدوالر أمريكيدوالر أمريكيدوالر أمريكيدوالر أمريكيدوالر أمريكيدوالر أمريكي

موجودات 

نقد وأرصدة لدى سلطة 
437,750,838446,653,197----7,755,3591,147,000النقد الفلسطينية

أرصدة لدى بنوك ومؤسسات 
126,208,458188,653,600-----62,445,142مصرفية

موجودات مالية بالقيمة 
العادلة من خالل قائمة 

الدخل
------2,811,2212,811,221

تسهيالت ومتويالت ائتمانية 
1,327,001,463-238,333,66885,250,275112,836,094209,018,925375,310,193306,252,308مباشرة 

موجودات مالية بالقيمة 
العادلة من خالل الدخل 

الشامل
------16,509,77816,509,778

موجودات مالية بالكلفة 
56,386,136-5,863,03611,200,17416,200,4098,166,92514,420,274535,318املطفأة

11,450,78411,450,784------استثمار يف شركات حليفة
12,371,25712,371,257------استثمارات عقارية

43,243,04643,243,046------عقارات وآالت ومعدات
1,639,9181,639,918------مشاريع حتت التنفيذ

33,351,64633,351,646------موجودات غير ملموسة
1,277,5771,277,577------موجودات ضريبية مؤجلة

43,134,16261,609,070-2,182,518-14,252,4041,053,641986,345موجودات أخرى
328,649,60998,651,090130,022,848217,185,850391,912,985306,787,626729,748,6852,202,958,693مجموع املوجودات

مطلوبات 
ودائع بنوك ومؤسسات 

94,288,782158,744,321-----64,455,539مصرفية

631,832,932141,733,23570,492,65489,335,57291,273,167665,865582,904,9391,608,238,364ودائع العمالء
58,039,765108,442,093-22,154,2193,172,43012,361,9539,487,3693,226,357تأمينات نقدية
44,391,145-11,630,38211,000,000--21,760,763-أموال مقترضة

40,000,000-40,000,000-----قروض مساندة 
13,101,63413,101,634------مخصصات متنوعة

3,599,7183,599,718------مخصصات الضرائب
40,312,99940,312,999------مطلوبات أخرى

718,442,690166,666,42882,854,60798,822,941106,129,90651,665,865792,247,8372,016,830,274مجموع املطلوبات
حقوق امللكية

75,000,00075,000,000------رأس املال املدفوع 
564,451564,451------عالوة إصدار

4,516,4884,516,488------احتياطي إجباري
احتياطي مخاطر مصرفية 

2,251,4632,251,463------عامة

5,216,2915,216,291------احتياطي التقلبات الدورية
)5,123,395()5,123,395(------احتياطي القيمة العادلة

10,229,38010,229,380------أرباح مدورة
صايف حقوق امللكية 

92,654,67892,654,678------مساهمي البنك

حقوق جهات غير 
93,473,74193,473,741------مسيطرة

186,128,419186,128,419------صايف حقوق امللكية
مجموع املطلوبات وحقوق 

718,442,690166,666,42882,854,60798,822,941106,129,90651,665,865978,376,2562,202,958,693امللكية

-)248,627,571(47,168,241118,362,909285,783,079255,121,761)68,015,338()389,793,081(فجوة إعادة تسعير الفائدة
--248,627,571)6,494,190()292,277,269()410,640,178()457,808,419()389,793,081(الفجوة التراكمية
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2. مخاطر التغير يف أسعار األسهم
تنتــج مخاطــر أســعار األســهم عــن التغيــر يف القيمــة العادلــة لالســتثمارات يف األســهم. إن أثــر النقــص املتوقــع يف أســعار األســهم مســاٍو ومعاكــس ألثــر الزيــادة 

املبينــة أدنــاه.

20192018
الزيادة يف 

املؤشر
األثر على قائمة 
الدخل املوحدة

األثر على حقوق 
امللكية املوحدة

الزيادة يف 
املؤشر 

األثر على قائمة 
الدخل املوحدة

األثر على حقوق 
امللكية املوحدة

دوالر أمريكيدوالر أمريكي)%(دوالر أمريكيدوالر أمريكي)%(املؤشر
10268,7471,411,06610281,1221,487,094بورصة فلسطني

94,595-87,58810-10أسواق مالية أجنبية

69,288-72,10010-10أسهم غير مدرجة

3.  مخاطر العمالت 

مخاطــر العمــالت األجنبيــة هــي مخاطــر تغيــر قيمــة األدوات املاليــة نتيجــة التغيــر يف أســعار العمــالت األجنبيــة. يعتبــر الــدوالر األمريكــي عملــة األســاس للبنــك. 
يقــوم مجلــس اإلدارة بتحديــد العمــالت املقبــول أخــذ مراكــز بهــا ووضــع حــدود للمركــز املالــي لــكل عملــة لــدى البنــك ســنوياً. يتــم مراقبــة مركــز العمــالت األجنبيــة 
بشــكل يومــي بحيــث يتــم التحقــق مــن عــدم وجــود أيــة جتــاوزات يف هــذه املراكــز قــد تــؤدي إلــى حتمــل البنــك ملخاطــر أعلــى مــن املســتوى املقبــول، كمــا يتــم إتبــاع 

اســتراتيجيات للتحــوط وللتأكــد مــن االحتفــاظ مبركــز العمــالت األجنبيــة ضمــن احلــدود املعتمــدة.
إن ســعر صــرف الدينــار األردنــي مربــوط بســعر ثابــت مــع الــدوالر األمريكــي وبالتالــي فــإن أثــر مخاطــر التغيــر يف ســعر الدينــار األردنــي غيــر جوهــري علــى 

القوائــم املاليــة املوحــدة للبنــك.

إن أثر النقص املتوقع يف أسعار الصرف مساٍو ومعاكس ألثر الزيادة املبينة أدناه:

20192018
الزيادة يف سعر صرف 

العملة
األثر على قائمة الدخل 

املوحدة
الزيادة يف سعر 

صرف العملة
األثر على قائمة الدخل 

املوحدة
دوالر أمريكي)%(دوالر أمريكي)%(العملة

1014,746,879103,352,770شيقل إسرائيلي

10668,81610159,689عمالت أخرى

فيما يلي صايف مراكز العمالت األجنبية لدى البنك:

إجماليعمالت أخرىشيقل إسرائيليدينار أردني
دوالر أمريكيدوالر أمريكيدوالر أمريكيدوالر أمريكي31 كانون األول 2019

املوجودات
98,426,606334,098,81310,921,371443,446,790نقد وأرصدة لدى سلطة النقد الفلسطينية

42,709,84819,989,42113,330,29976,029,568أرصدة لدى بنوك ومؤسسات مصرفية
236,896,965610,484,31158,379,046905,760,322تسهيالت ومتويالت ائتمانية مباشرة

16,828,886-13,909,7342,919,152موجودات مالية بالكلفة املطفأة
21,497,94634,780,9802,303,77058,582,696موجودات أخرى

413,441,0991,002,272,67784,934,4861,500,648,262مجموع املوجودات
املطلوبات

8,815,25782,575,2601,099,07192,489,588ودائع بنوك ومؤسسات مصرفية
411,998,714710,782,63668,112,8981,190,894,248ودائع العمالء

13,348,34250,839,3367,194,22571,381,903تأمينات نقدية
8,397,66510,606,6591,840,13420,844,458مطلوبات أخرى

442,559,978854,803,89178,246,3281,375,610,197مجموع املطلوبات

147,468,7866,688,158125,038,065)29,118,879(صايف التركز داخل قائمة املركز املالي املوحدة
7,135,72134,944,34429,009,00671,089,071التزامات محتملة خارج قائمة املركز املالي املوحدة

إجماليعمالت أخرىشيقل إسرائيليدينار أردني
دوالر أمريكيدوالر أمريكيدوالر أمريكيدوالر أمريكي31 كانون األول 2018

املوجودات
80,428,584265,660,8987,902,944353,992,426نقد وأرصدة لدى سلطة النقد الفلسطينية

23,108,97116,458,03710,203,24549,770,253أرصدة لدى بنوك ومؤسسات مصرفية
228,840,214525,877,48455,568,218810,285,916تسهيالت ومتويالت ائتمانية مباشرة

29,657,353-17,665,86611,991,487موجودات مالية بالكلفة املطفأة
12,229,36229,670,6271,590,75643,490,745موجودات أخرى

362,272,997849,658,53375,265,1631,287,196,693مجموع املوجودات
املطلوبات

11,283,707131,685,6416,370,860149,340,208ودائع بنوك ومؤسسات مصرفية
359,636,382636,789,95961,858,2701,058,284,611ودائع العمالء

13,360,79240,542,9113,342,71757,246,420تأمينات نقدية
7,017,5027,112,3262,096,42316,226,251مطلوبات أخرى

391,298,383816,130,83773,668,2701,281,097,490مجموع املطلوبات

33,527,6961,596,8936,099,203)29,025,386(صايف التركز داخل قائمة املركز املالي املوحدة
7,658,31841,116,88627,377,03876,152,242التزامات محتملة خارج قائمة املركز املالي املوحدة
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ثالثًا: مخاطر السيولة
تتمثــل مخاطــر الســيولة يف عــدم قــدرة البنــك علــى توفيــر التمويــل الــالزم لتأديــة التزاماتــه يف تواريــخ اســتحقاقها، ولتجنــب هــذه املخاطــر تقــوم اإلدارة بتنويــع 

مصــادر التمويــل وإدارة املوجــودات واملطلوبــات وموائمــة آجالهــا واالحتفــاظ برصيــد كاف مــن النقــد ومــا يف حكمــه واألوراق املاليــة القابلــة للتــداول.
ــة. ومــن خــالل إدارة الســيولة يســعى البنــك إلــى  ــى الســيولة بأقــل التكاليــف املمكن تهــدف سياســة إدارة الســيولة يف البنــك إلــى تعظيــم إمكانيــة احلصــول عل

احلفــاظ علــى مصــادر متويــل مســتقرة ميكــن االعتمــاد عليهــا ومبعــدل تكلفــة مناســب.
يتــم قيــاس ورقابــة وإدارة الســيولة علــى أســاس الظــروف الطبيعيــة والطارئــة. ويشــمل ذلــك اســتخدام حتليــل آجــال االســتحقاق للموجــودات واملطلوبــات والنســب 

املاليــة املختلفــة.
يلخص اجلدول أدناه توزيع املطلوبات )غير املخصومة( على أساس الفترة املتبقية لالستحقاق التعاقدي بتاريخ القوائم املالية املوحدة:

أقل من 

شهر
 من شهر إلى
 3 شهور 

من 3 شهور

إلى 6 شهور

من 6 شهور

حتى سنة

 مـن سنة
 حتى 3 
سنوات

أكثر من 

3 سنوات

بــدون 

استحقـاق
املجمـوع

دوالر أمريكيدوالر أمريكيدوالر أمريكيدوالر أمريكيدوالر أمريكيدوالر أمريكيدوالر أمريكيدوالر أمريكي31 كانون األول 2019
املطلوبات:

ودائع بنوك ومؤسسات 
مصرفية

111,149,930------111,149,930

1,839,829,801-1,549,585,49577,961,88177,751,536129,877,8564,019,238633,795ودائع العمالء

134,908,881--1,658,12812,179,6483,736,60776,677,05240,657,446تأمينات نقدية

36,147,476-23,388,369778,288759,4171,722,6289,498,774-أموال مقترضة

51,117,033-186,599373,198559,7961,119,5936,591,15042,286,697قروض مساندة

15,606,26315,606,263------مخصصات متنوعة

3,117,045---3,117,045---مخصصات الضرائب

17,134,501-191,013382,024573,0371,146,0736,876,4387,965,916مطلوبات عقود اإليجار 

33,124,432---5,431,364-26,737,181955,887مطلوبات أخرى

1,689,508,346115,241,00783,399,264218,128,40059,866,90060,385,18215,606,2632,242,135,362مجموع املطلوبات

أقل من 

شهر

 من شهر إلى
 3 شهور 

من 3 شهور

إلى 6 شهور

من 6 شهور

حتى سنة

 مـن سنة
 حتى 3 
سنوات

أكثر من 

3 سنوات

بــدون 

استحقـاق

املجمـوع

دوالر دوالر أمريكيدوالر أمريكيدوالر أمريكيدوالر أمريكيدوالر أمريكيدوالر أمريكي
أمريكي

دوالر أمريكي

31 كانون األول 2018

املطلوبات:
ودائع بنوك ومؤسسات 

مصرفية
158,803,997------158,803,997

1,610,560,955-1,215,213,774142,601,58671,100,39489,601,88591,374,295669,021ودائع العمالء

108,443,234--22,154,2193,172,43020,381,49359,508,7353,226,357تأمينات نقدية

44,628,610-11,673,34011,035,561--21,919,709-أموال مقترضة

53,739,252-189,820555,412560,095939,7356,729,01944,765,171قروض مساندة

13,101,63413,101,634------مخصصات متنوعة

3,599,718---3,599,718---مخصصات الضرائب

40,312,999---6,268,415-33,279,005765,579مطلوبات أخرى

1,429,640,815169,014,71692,041,982159,918,488113,003,01156,469,75313,101,6342,033,190,399مجموع املطلوبات

مت خــالل عــام 2018 إصــدار تعليمــات ســلطة النقــد الفلســطينية رقــم )2018/4( بشــأن تطبيــق نســبة تغطيــة الســيولة، والتــي تعتبــر أداة مــن أدوات اإلصالحــات 
الكميــة املقــررة مــن قبــل جلنــة بــازل للرقابــة املصرفيــة، بحيــث يجــب أال تقــل هــذه النســبة يف جميــع األحــوال عــن 100%، حيــث تهــدف نســبة تغطيــة الســيولة 
إلــى تعزيــز قــدرة البنــك علــى مواجهــة مخاطــر الســيولة علــى املــدى القصيــر مــن خــالل ضمــان توافــر مخــزون كاف مــن األصــول الســائلة عاليــة اجلــودة لتلبيــة 
احتياجــات الســيولة التــي قــد تطــرأ وفقــا لســيناريو اإلجهــاد وملــدة 30 يومــا، وبغــرض اســتمرار البنــك بتقــدمي خدماتــه خــالل الفتــرة املذكــورة منــذ بدايــة تاريــخ 

اإلجهــاد وحلــني اتخــاذ البنــك اإلجــراءات حلــل املشــكلة بطريقــة منظمــة.

يبني اجلدول أدناه احتساب نسبة تغطية السيولة للسنة املنتهية يف 31 كانون األول 2019:

القيمة قبل تطبيق نسب 
اخلصم / التدفقات 

)املتوسط(

القيمة بعد تطبيق نسب 
اخلصم / التدفقات 

)املتوسط(
دوالر أمريكيدوالر أمريكي

612,495,391596,340,629مجموع األصول عالية اجلودة

ودائع التجزئة مبا فيها ودائع مؤسسات صغيرة احلجم:

672,310,22133,615,511أ- الودائع املستقرة

835,534,282100,527,852ب- الودائع األقل استقراراً

الودائع وأشكال التمويل غير املضمونة لألشخاص االعتبارين من 
غير عمالء التجزئة ومؤسسات صغيرة احلجم:

58,597,71514,470,822أ- الودائع التشغيلية

454,267,941231,643,883ب- الودائع غير التشغيلية

2,020,710,159380,258,068الودائع والتمويل املضمون

خطوط االئتمان والسيولة امللزمة غير القابلة لإللغاء وعلى 
اخلطوط القابلة لإللغاء خالل فترة 30 يوم

46,302,1402,315,107

157,494,371157,494,371أي تدفقات نقدية تعاقدية خارجة أخرى

2,224,506,670540,067,546إجمالي التدفقات النقدية اخلارجة

اإلقراض املضمون

22,392,30411,196,152التدفقات النقدية الداخلة من القروض املنتظمة

221,617,063156,859,945أي تدفقات نقدية تعاقدية داخلة أخرى

244,009,367168,056,097إجمالي التدفقات النقدية الداخلة

372,011,449صايف التدفقات النقدية اخلارجة بعد التعديالت

596,340,629مجموع األصول عالية اجلودة بعد التعديالت

372,011,449صايف التدفقات النقدية اخلارجة بعد التعديالت

160%نسبة تغطية السيولة )%(
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يبني اجلدول أدناه احتساب نسبة تغطية السيولة للسنة املنتهية يف 31 كانون األول 2018:

القيمة قبل تطبيق نسب 
اخلصم / التدفقات 

)املتوسط(

القيمة بعد تطبيق نسب 
اخلصم / التدفقات 

)املتوسط(
دوالر أمريكيدوالر أمريكي

498,163,146480,205,308مجموع األصول عالية اجلودة
ودائع التجزئة مبا فيها ودائع مؤسسات صغيرة احلجم:

210,276,16010,513,807أ- الودائع املستقرة
1,082,321,337194,566,215ب- الودائع األقل استقراراً

الودائع وأشكال التمويل غير املضمونة لألشخاص االعتبارين من 
غير عمالء التجزئة ومؤسسات صغيرة احلجم:

73,820,90218,251,391أ- الودائع التشغيلية

305,965,633125,946,203ب- الودائع غير التشغيلية

1,672,384,032349,277,616الودائع والتمويل املضمون
خطوط االئتمان والسيولة امللزمة غير القابلة لإللغاء وعلى 

اخلطوط القابلة لإللغاء خالل فترة 30 يوم
50,695,9542,534,799

75,717,62375,717,623أي تدفقات نقدية تعاقدية خارجة أخرى
1,798,797,609427,530,038إجمالي التدفقات النقدية اخلارجة

اإلقراض املضمون
85,035,98042,517,990التدفقات النقدية الداخلة من القروض املنتظمة

165,470,413109,848,185أي تدفقات نقدية تعاقدية داخلة أخرى
250,506,393152,366,175إجمالي التدفقات النقدية الداخلة

275,163,863صايف التدفقات النقدية اخلارجة بعد التعديالت

480,205,308مجموع األصول عالية اجلودة بعد التعديالت

275,163,863صايف التدفقات النقدية اخلارجة بعد التعديالت

%175نسبة تغطية السيولة )%(

مت إصــدار تعليمــات ســلطة النقــد الفلســطينية رقــم )2018/5( بشــأن تطبيــق نســبة صــايف التمويــل املســتقر، حيــث تهــدف نســبة صــايف التمويــل املســتقر إلــى 
تعزيــز إدارة مخاطــر الســيولة لــدى البنــك مــن خــالل االحتفــاظ مبصــادر متويــل أكثــر اســتقرار ملواءمــة اســتحقاقات األصــول داخــل وخــارج امليزانيــة، واحلــد مــن 

اعتمــاد البنــك علــى مصــادر متويــل قصيــرة األجــل وغيــر مســتقرة يف متويــل أصولهــا.

يبني اجلدول أدناه احتساب نسبة صايف التمويل املستقر للسنة املنتهية يف 31 كانون األول 2019:

20192018
دوالر أمريكيدوالر أمريكي

255,373,930256,005,751رأس املال الرقابي

620,605,705490,556,448ودائع التجزئة واملؤسسات صغيرة احلجم )املستقرة(

)ألقــل  احلجــم  صغيــرة  واملؤسســات  التجزئــة  ودائــع 
) اً ر اســتقرا

881,187,036817,356,254

55,322,808161,792,114التمويل )الودائع( املضمون وغير املضمون 

207,00010,850,500متويل وودائع أخرى

إدراجهــا يف  يتــم  لــم  )والتــي  األخــرى  االلتزامــات  فئــات 
أعــاله( الفئــات 

10,077,000132,371,000

1,822,773,4791,868,932,067إجمالي التمويل املستقر املتاح

األصــول الســائلة عاليــة اجلــودة مــن املســتوى األول غيــر 
املرهونــة

--

األصــول الســائلة عاليــة اجلــودة مــن املســتوى الثاني/الفئــة 
)أ( غيــر املرهونــة

6,677,40811,695,142

األصــول الســائلة عاليــة اجلــودة مــن املســتوى الثانــي/ الفئــة 
)ب( غيــر املرهونــة

10,928,1079,698,231

1,064,437,784936,212,978القروض

أدوات الديــن املصــدرة أو املضمونــة مــن املؤسســات املاليــة 
والبنــوك

-25,287,000

18,405,10312,188,036االستثمارات غير املدرجة بخالف ما ذكر أعاله

1,777,000-االستثمارات املدرجة بخالف ما ذكر أعاله

45,296,00052,918,000القروض غير املنتظمة

91,981,436103,304,877جميع األصول األخرى

تســهيالت االئتمــان والســيولة غيــر القابلــة لإللغــاء والقابلــة 
لإللغــاء املشــروطة

5,286,4772,090,717

5,183,52250,290,836التزامات التمويل املستقبلية احملتملة األخرى:

1,248,195,8371,205,462,817إجمالي التمويل املستقر املطلوب

155%146%نسبة صايف التمويل املستقر 
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معلومات عن قطاعات أعمال البنك. 	4

معلومات عن أنشطة البنك:أ. 

ألغراض إدارية مت توزيع أنشطة البنك إلى ثالثة قطاعات أعمال رئيسية:
حسابات األفراد: يشمل متابعة ودائع العمالء األفراد ومنحهم القروض والديون والبطاقات االئتمانية وخدمات أخرى. 	

حســابات الشــركات واملؤسســات: يشــمل متابعــة الودائــع والتســهيالت االئتمانيــة واخلدمــات املصرفيــة األخــرى اخلاصــة بالعمــالء مــن الشــركات  	
واملؤسســات.

اخلزينة: يشمل هذا القطاع تقدمي خدمات التداول واخلزينة وإدارة أموال البنك واالستثمارات. 	

فيما يلي معلومات قطاعات األعمال موزعة حسب األنشطة:

شركات ومؤسسات أفراد
املجموعأخرىاخلزينةوقطاع عام

20192018
دوالر أمريكيدوالر أمريكيدوالر أمريكيدوالر أمريكيدوالر أمريكيدوالر أمريكي

55,302,30951,523,64913,711,4784,885,848125,423,284109,760,384إجمالي اإليرادات
مخصص خسائر 

)1,161,169(5,472,694-2,817,0331,412,5191,243,142االئتمان
38,899,98142,717,3896,995,4933,190,27891,803,14184,762,824نتائج قطاع األعمال

)61,765,642()71,882,675(مصاريف غير موزعة
19,920,46622,997,182ربح السنة قبل الضرائب

)4,527,083()1,798,028(مصروف الضرائب
18,122,43818,470,099ربح السنة

معلومات أخرى
إجمالي موجودات 

672,620,179754,120,899822,909,359172,024,5822,421,675,0192,202,958,693القطاع
إجمالي مطلوبات 

1,414,782,870557,299,169185,659,45568,323,2222,226,064,7162,016,830,274القطاع
استثمار يف شركات 

11,635,58211,450,784حليفة
8,223,8149,290,502مصاريف رأسمالية

9,192,4365,097,532استهالكات وإطفاءات

معلومات التوزيع اجلغرايفب. 

فيما يلي توزيع إيرادات وموجودات البنك ومصاريفه الرأسمالية حسب القطاع اجلغرايف:

املجموعدوليمحلي
201920182019201820192018

دوالر أمريكيدوالر أمريكيدوالر أمريكيدوالر أمريكيدوالر أمريكيدوالر أمريكي
122,581,240106,655,1142,842,0443,105,270125,423,284109,760,384إجمالي اإليرادات

2,289,473,6282,088,473,164132,201,391114,485,5292,421,675,0192,202,958,693مجموع املوجودات

8,223,8149,290,502--8,223,8149,290,502املصروفات الرأسمالية

حتليل استحقاقات املوجودات واملطلوبات. 47

يبني اجلدول التالي حتليل املوجودات واملطلوبات وفقاً للفترة املتوقعة الستردادها أو تسويتها:

31 كانون األول 
2019

أقل من 
شهر

من شهر
إلى 3 شهور

من 3 شهور
إلى 6 شهور

من 6 شهور
حتى سنة 

 مـن سنة
 حتى 3 سنوات

 أكثر من 
3 سنوات

بدون 
املجمـوعاستحقاق

دوالر أمريكيدوالر أمريكيدوالر أمريكيدوالر أمريكيدوالر أمريكيدوالر أمريكيدوالر أمريكيدوالر أمريكي

موجودات 
نقد وأرصدة لدى سلطة 

النقد الفلسطينية
475,750,1994,231,312----78,718,451558,699,962

أرصدة لدى بنوك 
ومؤسسات مصرفية

110,825,72837,796,270----9,437,897158,059,895

موجودات مالية بالقيمة 
العادلة من خالل قائمة 

الدخل

------2,687,4732,687,473

تسهيالت ومتويالت 
ائتمانية مباشرة 

132,069,317103,268,85177,614,624203,717,497603,618,764306,452,025-1,426,741,078

موجودات مالية بالقيمة 
العادلة من خالل الدخل 

الشامل

------15,707,54115,707,541

موجودات مالية بالكلفة 
املطفأة

72,08510,312,957518,34520,606,84927,506,4815,258,391-64,275,108

11,635,58211,635,582------استثمار يف شركات حليفة
11,843,79811,843,798------استثمارات عقارية

43,568,98143,568,981------عقارات وآالت ومعدات
17,349,66817,349,668------حق استخدام األصول
3,240,5683,240,568------مشاريع حتت التنفيذ

32,758,71932,758,719------موجودات غير ملموسة
7,960,0857,960,085------موجودات ضريبية مؤجلة

53,727,63467,146,561-1,803,082-9,930,515870,463814,867موجودات أخرى
728,647,844156,479,85378,947,836224,324,346632,928,327311,710,416288,636,3972,421,675,019مجموع املوجودات

مطلوبات 
ودائع بنوك ومؤسسات 

مصرفية
111,071,550------111,071,550

1,837,349,081-1,548,914,58577,236,22977,279,876129,277,1324,014,739626,520ودائع العمالء
134,732,958--1,658,12812,003,7253,736,60776,677,05240,657,446تأمينات نقدية
34,587,905-23,143,461500,000500,0001,000,0009,444,444-أموال مقترضة
40,000,000-40,000,000-----قروض مساندة

15,606,26315,606,263------مخصصات متنوعة
3,117,045---3,117,045---مخصصات الضرائب

16,475,482-183,666367,331550,9971,372,3637,562,9176,438,208مطلوبات عقود اإليجار
33,124,432---5,431,364-26,737,181955,887مطلوبات أخرى

1,688,565,110113,706,63382,067,480216,374,95653,235,10256,509,17215,606,2632,226,064,716مجموع املطلوبات

حقوق امللكية
78,000,00078,000,000------رأس املال املدفوع 

564,451564,451------عالوة إصدار
5,311,2485,311,248------احتياطي إجباري

احتياطي مخاطر مصرفية 
عامة

------3,425,1113,425,111

5,216,2915,216,291------احتياطي التقلبات الدورية
)5,520,327()5,520,327(------احتياطي القيمة العادلة

9,450,3809,450,380------أرباح مدورة
صايف حقوق ملكية 

مساهمي البنك
------96,447,15496,447,154

حقوق جهات غير 
مسيطرة

------99,163,14999,163,149

195,610,303195,610,303------صايف حقوق امللكية

مجموع املطلوبات 
وحقوق امللكية

1,688,565,110113,706,63382,067,480216,374,95653,235,10256,509,172211,216,5662,421,675,019

-7,949,390579,693,225255,201,24477,419,831)3,119,644(42,773,220)959,917,266(فجوة االستحقاق 
--)77,419,831()332,621,075()912,314,300()920,263,690()917,144,046()959,917,266(الفجوة التراكمية
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يبني اجلدول التالي حتليل املوجودات واملطلوبات وفقاً للفترة املتوقعة الستردادها أو تسويتها:

31 كانون األول 
أقل من 2018

شهر
من شهر

إلى 3 شهور
من 3 شهور
إلى 6 شهور

من 6 شهور
حتى سنة 

 مـن سنة
 حتى 3 
سنوات

 أكثر من 
3 سنوات

بدون 
املجمـوعاستحقاق

دوالر أمريكيدوالر أمريكيدوالر أمريكيدوالر أمريكيدوالر أمريكيدوالر أمريكيدوالر أمريكيدوالر أمريكي
موجودات 

نقد وأرصدة لدى سلطة 
النقد الفلسطينية

313,761,2511,147,000----131,744,946446,653,197

أرصدة لدى بنوك 
ومؤسسات مصرفية

182,810,457-----5,843,143188,653,600

موجودات مالية بالقيمة 
العادلة من خالل قائمة 

الدخل

------2,811,2212,811,221

تسهيالت ومتويالت 
ائتمانية مباشرة 

238,333,66885,250,275112,836,094387,370,466196,958,652306,252,308-1,327,001,463

موجودات مالية بالقيمة 
العادلة من خالل الدخل 

الشامل

------16,509,77816,509,778

موجودات مالية بالكلفة 
املطفأة

5,863,03611,200,17416,200,4098,166,92514,420,274535,318-56,386,136

11,450,78411,450,784------استثمار يف شركات حليفة
12,371,25712,371,257------استثمارات عقارية

43,243,04643,243,046------عقارات وآالت ومعدات
1,639,9181,639,918------مشاريع حتت التنفيذ

33,351,64633,351,646------موجودات غير ملموسة
1,277,5771,277,577------موجودات ضريبية مؤجلة

5,980,72761,609,070-23,004,58523,026,558986,3456,428,3372,182,518موجودات أخرى
763,772,997120,624,007130,022,848401,965,728213,561,444306,787,626266,224,0432,202,958,693مجموع املوجودات

مطلوبات 
ودائع بنوك ومؤسسات 

مصرفية
158,744,321------158,744,321

1,608,238,364-1,214,737,871141,733,23570,492,65489,335,57291,273,167665,865ودائع العمالء
108,442,093--22,154,2193,172,43020,380,35259,508,7353,226,357تأمينات نقدية
44,391,145-11,630,38211,000,000--21,760,763-أموال مقترضة
40,000,000-40,000,000-----قروض مساندة

13,101,63413,101,634------مخصصات متنوعة
3,599,718---3,599,718---مخصصات الضرائب

40,312,999---6,268,415-33,279,005765,579مطلوبات أخرى
1,428,915,416167,432,00790,873,006158,712,440106,129,90651,665,86513,101,6342,016,830,274مجموع املطلوبات

حقوق امللكية
75,000,00075,000,000------رأس املال املدفوع 

564,451564,451------عالوة إصدار
4,516,4884,516,488------احتياطي إجباري

احتياطي مخاطر مصرفية 
عامة

------2,251,4632,251,463

5,216,2915,216,291------احتياطي التقلبات الدورية
)5,123,395()5,123,395(------احتياطي القيمة العادلة

10,229,38010,229,380------أرباح مدورة
صايف حقوق ملكية 

مساهمي البنك
------92,654,67892,654,678

حقوق جهات غير 
مسيطرة

------93,473,74193,473,741

186,128,419186,128,419------صايف حقوق امللكية

مجموع املطلوبات 
وحقوق امللكية

1,428,915,416167,432,00790,873,006158,712,440106,129,90651,665,865199,230,0532,202,958,693

-39,149,842243,253,288107,431,538255,121,76166,993,990)46,808,000()665,142,419(فجوة االستحقاق 
--)66,993,990()322,115,751()429,547,289()672,800,577()711,950,419()665,142,419(الفجوة التراكمية

السياسات التطورية للبنك. 48

انطالقــاً مــن اخلطــة االســتراتيجية للبنــك وحرصــاً مــن البنــك علــى تلبيــة احتياجــات العمــالء املصرفيــة وخدمتهــم بصــورة متكاملــة قــام البنــك بالتوســع يف العديــد 
مــن القطاعــات اجلديــدة خلدمــة هــذا الهــدف حيــث أن أبــرز مــا تتضمنــه اخلطــة االســتراتيجية للبنــك األمــور التاليــة:

بناء شبكة فروع تغطي كافة املناطق يف الضفة الغربية. 	
تطويــر منتجــات جديــدة غيــر تقليديــة تلبــي حاجــات العمــالء املصرفيــة املتعــددة فيمــا يتعلــق باإلقــراض واالســتثمار يف جميــع القطاعــات املصرفيــة  	

ــرة واملتوســطة(. ــة، والشــركات الصغي ــرة، اخلزين )أفــراد، شــركات، مشــاريع صغي
حتسني اإلجراءات املتبعة خلدمة العمالء بالسرعة والكفاءة التي تعكس رؤية البنك وأهدافه. 	
بناء ذراع استثماري خاص بالبنك يقوم بإدارة االستثمارات لصالح العمالء والبنك. 	
بناء وتطوير شراكات استراتيجية مع املؤسسات والشركات املالية. 	
تطوير وتدريب طاقم متخصص يف األمور املصرفية املتعددة من الطاقم البشري يف البنك. 	
تطوير وحتسني األنظمة البنكية التكنولوجية التي تخدم العمالء عن بعد بسهولة ويسر وسرعة. 	

إدارة رأس املال. 49

إن الهــدف الرئيســي مــن إدارة رأســمال البنــك هــو احلفــاظ علــى نســب رأســمال مالئمــة بشــكل يدعــم نشــاط البنــك ويُعظــم حقــوق املســاهمني. يقــوم البنــك بــإدارة 
هيكلــة رأس املــال وإجــراء التعديــالت الالزمــة عليهــا يف ضــوء تغيــرات الظــروف االقتصاديــة وطبيعــة العمــل. لــم يقــم البنــك بإجــراء أيــة تعديــالت علــى األهــداف 

والسياســات واإلجــراءات املتعلقــة بهيكلــة رأس املــال خــالل الســنة احلاليــة والســنة الســابقة.

يتــم احتســاب نســبة كفايــة رأس املــال وفقــاً لتعليمــات ســلطة النقــد الفلســطينية رقــم )2015/6( املســتندة ملقــررات بــازل. وفيمــا يلــي نســبة كفايــة رأس املــال 
للســنة:

20192018

املبلغ
نسبته

إلى املوجودات

نسبته
إلى املوجودات 

املبلغاملرجحة باملخاطر
نسبته

إلى املوجودات

نسبته
إلى املوجودات 

املرجحة باملخاطر
%%دوالر أمريكي%%دوالر أمريكي

209,081,0748.6314.22212,561,2569.6515.21رأس املال التنظيمي

156,986,7156.4810.68157,166,8977.1711.24رأس املال األساسي
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ارتباطات والتزامات محتملة. 0	

على البنك بتاريخ القوائم املالية املوحدة التزامات محتمل أن تطرأ مقابل ما يلي:

20192018
دوالر أمريكيدوالر أمريكي

89,656,58581,360,837كفاالت

17,851,97421,401,813اعتمادات مستندية

105,921,85292,510,292سقوف تسهيالت ومتويالت ائتمانية مباشرة غير مستغلة
213,430,411195,272,942

بلغــت العقــود اآلجلــة لبيــع وشــراء العمــالت للعمــالء القائمــة كمــا يف 31 كانــون األول 2019 مبلــغ 21,983,274 دوالر أمريكــي، وال يتــم اإلفصــاح عنهــا ضمــن 
االرتباطــات وااللتزامــات احملتملــة نظــراً لقيــام البنــك بتغطيــة مخاطــر هــذه العقــود عبــر إبــرام عقــود مقابلــة لهــا لــدى بنــوك أخــرى، باإلضافــة إلــى قيامــه بحجــز 

تأمينــات نقديــة بنســبة 5% إلــى 10% مــن كل عقــد لتغطيــة أيــة انحرافــات قــد حتــدث يف األســعار أو عــدم التــزام العميــل بالعقــد.

القضايا املقامة على البنك.. 1	

بلغــت قيمــة القضايــا املقامــة علــى البنــك وذلــك ضمــن النشــاط الطبيعــي مبلــغ 16,126,529 دوالر أمريكــي و11,617,759 دوالر أمريكــي كمــا يف 31 كانــون األول 
2019 و2018، علــى التوالــي. يف تقديــر إدارة البنــك واملستشــار القانونــي للبنــك فإنــه لــن يترتــب علــى البنــك أيــة التزامــات لقــاء هــذه القضايــا.

تركز املخاطر يف املنطقة اجلغرافية. 2	

ميــارس البنــك أنشــطته يف فلســطني. إن عــدم اســتقرار الوضــع السياســي واالقتصــادي يف املنطقــة يزيــد مــن خطــر ممارســة البنــك ألنشــطته وقــد يؤثــر ســلباً 
علــى أدائــه.

أحداث الحقة. 3	

الحقــاً لتاريــخ القوائــم املاليــة املوحــدة ونتيجــة انتشــار فايــروس كورونــا )covid 19( يف مناطــق متعــددة مــن العالــم فقــد فرضــت الكثيــر مــن الــدول ومــن بينهــا 
فلســطني قيــوداً علــى التنقــل والســفر وإجــراءات حجــر صحــي ممــا أثــر علــى مختلــف األنشــطة االقتصاديــة.

كمــا أصــدرت ســلطة النقــد الفلســطينية بتاريــخ 15 آذار 2020 تعليمــات رقــم )2020/4( واملتعلقــة بإجــراءات ســلطة النقــد للتخفيــف مــن آثــار األزمــة الصحيــة، 
حيــث تضمنــت مجموعــة مــن القــرارات أبرزهــا اإليعــاز إلــى البنــوك بتأجيــل أقســاط العمــالء أربعــة شــهور والقطــاع الســياحي ســتة شــهور قابلــة للتمديــد ويحظــر 

علــى البنــوك اســتيفاء أيــة رســوم أو عمــوالت أو فوائــد إضافيــة علــى األقســاط املؤجلــة.
مــن املتوقــع أن يؤثــر هــذا احلــدث الالحــق علــى أنشــطة البنــك التشــغيلية واســتثماراته وإيراداتــه ونتائــج أعمالــه. تــرى إدارة البنــك أنــه بســبب اســتمرار انتشــار 

الوبــاء مــا زال مــن املبكــر يف هــذه املرحلــة تقديــر األثــر الكمــي لهــذا احلــدث علــى املركــز املالــي للبنــك.

أرقام املقارنة. 4	

مت إعــادة تبويــب بعــض أرصــدة القوائــم املاليــة املوحــدة كمــا يف 31 كانــون األول 2018 لتتناســب مــع عــرض أرصــدة القوائــم املاليــة املوحــدة كمــا يف 31 كانــون 
األول 2019، إن هــذه التبويبــات ال تؤثــر علــى أربــاح الســنوات الســابقة أو حقــوق امللكيــة.






