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جدول األعمال

جدول أعمال االجتماع العادي

أواًل : عرض تقرير مجلس اإلدارة عن السنة المنتهية في 2020/12/31 والمصادقة عليه.

ثانيًا : عرض تقرير مدقق الحسابات عن السنة المنتهية في 2020/12/31 والمصادقة عليه.

ثالثًا : إبراء ذمة مجلس اإلدارة حتى 2020/12/31.

رابعــًا : انتخــاب مدققــي الحســابات للســنة الماليــة 2021، وتفويــض مجلــس اإلدارة بتحديــد 
أتعابهــم.

خامســًا : المصادقــة علــى تعييــن عضــو مجلــس إدارة ممثــل عــن الســادة شــركة البنــك التجــاري 
األردنــي/ األردن.
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الحفاظ علـــى مكانتنا البـــارزة في القطاع 
المصرفي في فلســـطين، والنمو بطريقة 

ومربحة. حصيفة 

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

والحداثة. 

رؤيـتـنــــــــا

رســــــــالتـنـا
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�لبنك �لوطني )TNB( هو ثاين �أكرب جمموعة م�سرفية فل�سطينية، 
�أحد  و�لبنك �لأ�سرع منو� يف �لوطن. �ثبت �لبنك منذ �نطالقته �نه 
�أف�سل مزودي �خلدمات �مل�سرفية �لوطنية �ملتكاملة و�ل�ساملة و�لأكرث 
�بتكار� لقطاعي �ل�سركات و�لأفر�د، بالإ�سافة �إىل تقدميه للخدمات 
�ل�ستثمارية و�خلزينة ومتويل �مل�ساريع �ل�سغرية و�ملتو�سطة ومتناهية 
�ل�سغر. مت ت�سنيف �لبنك من قبل �سلطة �لنقد �لفل�سطينية كبنك ذو 
�أهمية نظامية على م�ستوى �لبنوك يف فل�سطني، حيث جاء �لت�سنيف 

�سمن �حلزمة �لأوىل من �أ�سل خم�س حزم معتمدة. 

�خلدمات  �أجود  �لوطني  �لبنك  يقدم  و�ثقة"،  "بخطى  �سعار  حتت 
�لفل�سطيني،  �مل�سريف  �ل�سوق  يف  وتطور�  حد�ثة  وأكرثها  �مل�سرفية 
عن  يبحثون  �لذين  للمو�طنني  �لوطني  �خليار  يكون  �أن  �إىل  وي�سعى 
مزود خدمات مايل قوي و�آمن ومو�كب للتطور و�حلد�ثة. ي�سع �لبنك 
ما  لأحدث  مو�كبة  متطورة  م�سرفية  خدمات  تقدمي  عينيه  ن�سب 
تطوير  على  د�أب  حيث  �لعاملية،  �مل�سرفية  �لتكنولوجيا  �ليه  تو�سلت 
باقة من �خلدمات و�حللول �لرقمية �لتي تطرح لأول مرة يف فل�سطني 

�أو حتى يف منطقة �ل�سرق �لأو�سط.

92 مليون دولر، ومت رفع ر�أ�س  يبلغ ر�أ�س مال �لبنك �ملدفوع حو�يل 
2019. يد�ر �لبنك  100 مليون دولر يف �لعام  ماله �مل�سرح به �ىل 
�ل�سركات  كربى  من  جمموعة  ي�سم  �إد�رة  جمل�س  قبل  من  �لوطني 
�لفل�سطينية، وجمموعة من �أبرز رجال و�سيد�ت �لأعمال و�لكفاء�ت، 
و�لتي  �لوطن  �مل�سارف يف  �لأكرب بني  بقاعدة م�ساهمني هي  ويتمتع 

تتجاوز 8000 م�ساهم وم�ساهمة.

عامة  م�ساهمة  ك�سركة   2005-8-20 بتاريخ  �لبنك  تاأ�سي�س  مت 
�لفل�سطينية  و�ل�سركات  �لأعمال  رجال  من  م�ساهمني  قبل  من 
�خلدمات  وتوفري  عام  ب�سكل  �لفل�سطيني  �لقت�ساد  تطوير  بهدف 
 30 بلغ  مال  بر�أ�س  �لبنك  تاأ�سي�س  مت  حيث  �ملتميزة،  �مل�سرفية 
�لبنك  موؤ�س�سي  قبل  من   %38 ن�سبته  ما  �كتتاب  ومت  دولر  مليون 
على  �ملتبقية  �لأ�سهم  توزعت  حيث  �لعام  لالكتتاب  �لفرق  وطرح 

�أكرث من 18,000 م�ساهم. 

يف �لعام 2011، قامت �سركة �لت�سالت �لفل�سطينية بتملك ح�سة 
��سرت�تيجية يف �أ�سهم �لبنك �لوطني من خالل �كتتاب خا�س بقيمة 
دولر  مليون   7 �لبنك  يف  ح�ستها  �إجمايل  لت�سبح  دولر،  مليون   5

ولريتفع ر�أ�س مال �لبنك �ثر ذلك �إىل 35 مليون دولر. 

�سريكا  لال�ستثمار  �لعاملية  م�سار  �سركة  دخلت   2012 �لعام  يف 
�إىل  ذلك  �ثر  على  �لبنك  مال  ر�أ�س  لريتفع  جديد�  ��سرت�تيجيا 
�لوطني  �لبنك  �إطالق  2012 مت  �لعام  نهاية  ويف  دولر.  مليون   40
بني  ما  و�ل�سم  �لتملك  لتفاقية  تطبيقا  �جلديدتني،  وهويته  بحلته 
�لفل�سطيني  �لعربي  و�لبنك  �ل�سغرية  �مل�ساريع  لتمويل  �لرفاه  بنك 
لال�ستثمار بر�أ�س مال مدفوع بلغ 50 مليون دولر لي�سكل بذلك كيانا 
�لحتياجات  كافة  تغطية  على  قادر�  قويا  جديد�  وطنيا  م�سرفيا 
�مل�سرفية ل�سر�ئح �ملجتمع �لفل�سطيني ب�ستى قطاعاته �لقت�سادية. 

لعمليات  تنفيذ�  فل�سطني  يف  �لبنوك  �أكرث  من  �لوطني  �لبنك  يعترب 
�لتجاري  �لبنك  على  �ل�ستحو�ذ  �آخرها  كان  و�لندماج،  �ل�ستحو�ذ 
قاد   ،2018 �لعام  يف   .2020 �لعام  مطلع  فل�سطني  يف  �لأردين 
�لبنك �ئتالف م�ساهمني لال�ستحو�ذ على ح�سة م�سيطرة يف �لبنك 
�لفل�سطيني من خالل �سفقة هي �لأكرب يف تاريخ بور�سة  �ل�سالمي 
فل�سطني فاق حجمها 70 مليون دولر �أمريكي. و�سبق ذلك �ل�ستحو�ذ 
�لعام  يف  فل�سطني  يف  �لردين  �لحتاد  بنك  و�لتز�مات  �أ�سول  على 
بنك  على  فل�سطيني  لبنك  ��ستحو�ذ  عملية  �أول  هذه  لتكون   ،2015

�أردين. 

عميل  �ألف   145 من  لأكرث  �مل�سرفية  خدماته  �لوطني  �لبنك  يقدم 
حمافظات  خمتلف  يف  �ملنت�سرة  فروعه  �سبكة  خالل  من  وعميلة، 
�لأماكن  �أكرث  يف  �ملتو�جدة  �لآلية  �سر�فاته  و�سبكة  �لغربية  �ل�سفة 
حيوية. كما يقدم �لبنك خدماته �ي�سا من خالل قنو�ته �لإلكرتونية 
وتطبيق   Online Banking �لإلكرتونية   �ل�سريفة  مثل  �حلديثة 
TNB Mobile للهو�تف �ملحمولة �لذكية ��سافة �ىل مركز �خلدمات 
نوعه يف  �لأول من  يعد  �لذي    Digital Service Center �لرقمية 
�ل�سرق �لأو�سط. يف �لعام 2017، وبعد غياب �مل�سارف �لفل�سطينية 
�ل�سباق  �لوطني  �لبنك  كان  عاما،  خلم�سني  �لقد�س  يف  �لعمل  عن 
لفتتاح �ول فرع لبنك فل�سطيني د�خل �جلد�ر خلدمة �سكان �ملدينة. 
�حلفاظ على �لبيئة و�لعمل بطاقة نظيفة �سديقة للبيئة هي �أحد �هم 
�لقيم �لتي يطبقها �لبنك �لوطني، حيث كان �ل�سباق بني �لبنوك يف 
يف  ح�سة  �سر�ء  طريق  عن  �ل�سم�سية  بالطاقة  بال�ستثمار  فل�سطني 
حمطة "نور �أريحا" ل�سد ما يقارب 85% من �حتياجاته من �لطاقة. 

36700 145,000

مـوظــفـًا وموظفةفرعًا ومكتبًا عميل وعميلة

أكثر من أكثر من
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ماليين الدوالرات

30354050757892

�أ�سول  على  �لوطني  �لبنك  ��ستحوذ   ،2015 �لعام  مطلع  يف 
�ل�سفقة  وترتب على  فل�سطني،  �لأردين يف  بنك �لحتاد  و�لتز�مات 
بن�سبة  �لوطني  �لبنك  يف  ��سرت�تيجيا  �سريكا  �لحتاد  بنك  دخول 
مليون   75 �إىل  لي�سل  �رتفع  و�لذي  �ملدفوع  �ملال  ر�أ�س  من   %10
�أكرب بنك فل�سطيني من  دولر، ولي�سبح �لبنك �لوطني بذلك ثاين 
حيث حجم ر�أ�س �ملال. يف �لعام 2018، قاد �لبنك �لوطني �ئتالف 
�لإ�سالمي  �لبنك  يف  م�سيطرة  ح�سة  على  لال�ستحو�ذ  م�ساهمني 
�لفل�سطيني )PIB(، ليتملك عن طريق �ل�سركة �لإ�سالمية �لوطنية 
�لعام  �لبنك. يف  �أ�سهم  45% من  ن�سبة  له-  لال�ستثمار�ت -�لتابعة 
2019 �سادقت �لهيئة �لعامة على رفع ر�أ�س �ملال �مل�سرح به �ىل 100 
 78 مليون دولر �مريكي، ومت رفع ر�أ�س مال �لبنك �ملدفوع لي�سبح 
مليون دولر من خالل توزيع �أ�سهم جمانية بن�سبة 4%. يف منت�سف 
�لبنك  و�لتز�مات  �أ�سول  على  �لوطني  �لبنك  ��ستحوذ   ،2020 عام 
��سرت�تيجيا  �سريكا  �لأخري  ليدخل  فل�سطني،  يف  �لأردين  �لتجاري 
بقيمة  13.76  �كتتاب خا�س ل�ساحله  �ثر طرح  �لوطني  �لبنك  يف 
مليون �سهما ومتلكه ن�سبة 15% من ر�أ�س �ملال بعد رفعه �ىل حو�يل 

92 مليون دولر.

التأسيسالبنك الوطني في سطور

8,813

 مساهمًا ومساهمة

45

صــرافـًا ألـــيًا
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البنك األكبر من حيث 
قاعدة المساهمين 

2015

جائزة أمان 
للنزاهة في 
العام  2012 2014, 2016, 2017

الريادة في التمكين 
االقتصادي للمرأة من 

قبل اتحاد المصارف 
العربية 2017

البنك األسرع نموا
في فلسطين 

البنك األفضل 
لتمكين المرأة في 

الشرق األوسط

جائزة أفضل
إدارة خزينة

2014

جائزة البنك األكثر ابتكارا 
للعام 2018 من قبل مجلة 
 International Finance
العالمية. 

جائزة �لبنك �لأكرث �بتكار� للعام 2018 من قبل جملة International Finance �لعاملية. 	 

 	 The Banker  و�ملجلة �لتابعة لها CPI Financial جائزة �لبنك �لأ�سرع منو� يف فل�سطني لالأعو�م 2014، 2016، 2017 من موؤ�س�سة
Middle East، كما و�سنفته �ملجلة يف �إ�سد�رها رقم 100 بالبنك �لأ�سرع منو� على م�ستوى بنوك �ل�سرق �لأو�سط.

 	 ،The Banker Middle East  و�ملجلة �لتابعة لها  CPI Financial جائزة �لبنك �لأف�سل لتمكني �ملر�أة يف �ل�سرق �لأو�سط، من موؤ�س�سة
يف �لعام 2017.

جائزة �لريادة يف �لتمكني �لقت�سادي للمر�أة من قبل �حتاد �مل�سارف �لعربية، يف �لعام 2017.	 

جائزة �أف�سل �إد�رة خزينة من قبل موؤ�س�سة CPI Financial و�ملجلة �لتابعة لها  The Banker Middle East، يف �لعام 2014.	 

جائزة �لبنك �لأكرب من حيث قاعدة �مل�ساهمني من قبل �حتاد �مل�سارف �لعربية، يف �لعام 2015.	 

جائزة �أمان للنز�هة يف �لعام 2012.	 

امل�ستوى املحلي  اأن يحظى باهتمام على  الوطني  البنك  ا�ستطاع  الريادي واملتميز يف �ستى احلقول  ا�ستمرارا لدوره 
واالإقليمي ويح�سد جوائز عديدة يف خمتلف املجاالت ومنها: 

ميتلك �لبنك �لوطني يف �ل�سركة �لإ�سالمية �لوطنية لال�ستثمار�ت 54%، حيث ومن خاللها قاد �لبنك حتالفا لال�ستحو�ذ على ح�سة م�سيطرة يف 
�لبنك �لإ�سالمي �لفل�سطيني )PIB( و�سلت 45% من �أ�سهم �لبنك. تاأ�س�ست �ل�سركة يف �لعام 2018 ك�سركة م�ساهمة خ�سو�سية مبجل�س �إد�رة 

مكون من �سبعة �أع�ساء. 

وجتدر �لإ�سارة �أن �لبنك �لوطني ومن خالل �سفقة �ل�ستحو�ذ على 45% من �أ�سهم �لبنك �لإ�سالمي �لفل�سطيني، قام بتوحيد �لبيانات �ملالية 
للبنكني بعد �أخذ �ملو�فقات �لقانونية �لالزمة من �سلطة �لنقد �لفل�سطينية وهيئة �سوق ر�أ�س �ملال �لفل�سطينية بالتو�فق مع �ملدقق �خلارجي للبنك 

�لوطني. 

WatanInvest شركة وطن لالستثمار

 NIIC الشركة اإلسالمية الوطنية لالستثمارات

الشركات التابعة والحليفةالجوائز

ميتلك �لبنك �لوطني ما ن�سبته 100% من "�سركة وطن لال�ستثمار �مل�ساهمة �خل�سو�سية"، و�لتي �سمها �لبنك تنفيذً� لتفاقية �لتملك و�ل�سم 
ما بني بنك �لرفاه لتمويل �مل�ساريع �ل�سغرية و�لبنك �لعربي �لفل�سطيني لال�ستثمار، وبناء عليه مت تغيري �ل�سفة �لقانونية ل�سركة �لبنك �لعربي 

�لفل�سطيني لال�ستثمار و��سمها و�أ�سبحت ملكًا بالكامل للبنك �لوطني.

�سركة وطن لال�ستثمار هي من �أو�ئل �ل�سركات �ل�ستثمارية �لريادية يف فل�سطني، و�لتي تقدم جمموعة متكاملة و�ساملة من �خلدمات و�حللول 
�ل�ستثمارية و�ملالية �ملبتكرة للم�ستثمرين لتغطي �حتياج كافة �لقطاعات �لقت�سادية من �سركات �أو �أفر�د.

�لإ�سالمية،  �ل�سريعة  �أحكام  مع  و�ملتو�فقة  �لتقليدية  و�خلدمات  �ملنتجات  لت�سمل،  �ل�سركة  تقدمها  �لتي  �ل�ستثمارية  و�خلدمات  �ملنتجات  تتنوع 
بالإ�سافة �ىل �خلدمات �ل�ست�سارية ملختلف مر�حل دورة �لأعمال �ل�ستثمارية، ورفد �خلرب�ت يف در��سة و�إد�رة عمليات �لندماج و�ل�ستحو�ذ 

و�إعادة �لر�سملة و�لهيكلة و�أ�سو�ق ر�أ�س �ملال و�خلدمات �ل�ست�سارية للموؤ�س�سات �ملالية.
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السيدات والسادة
مساهمي البنك الوطني المحترمين،

�رحب بكم جميعا يف �لجتماع �ل�سنوي للهيئة �لعامة للبنك �لوطني. 
�ملايل  للعام  م�سرفكم  �أعمال  نتائج  �أيديكم  بني  �أ�سع  �أن  وي�سعدين 
�لعامل  م�ستوى  على  �لقت�ساد  فيه  �سهد  �لذي  �لعام   ،2020 �ملنتهي 
�نكماشاً وحتديات �سعبة �إثر �لتد�عيات �لقت�سادية جلائحة كورونا. 
ومل يكن �لقت�ساد �لفل�سطيني مبعزل عن ذلك، ف�سهد �لعام �ملا�سي 
حتديات م�ساعفة بني �زمة �ملقا�سة من جهة و�لوباء �ل�سحي من جهة 
�أخرى، �لأمر �لذي �نعك�س على تر�جع ربحية قطاع �لأعمال و�ل�سركات 

يف فل�سطني ب�سكل عام. 

على �لرغم من ذلك، �ل �ن �لبنك �لوطني ��ستطاع حتقيق �إجناز�ت 
خالل �لعام، بتعزيز موقعه �لتناف�سي كثاين �أكرب بنك فل�سطيني، ف�سهد 
�لعام 2020 ��ستحو�ذنا على �أعمال �لبنك �لتجاري �لأردين يف فل�سطني 
ومتلك و�سم �أ�سوله و�لتز�ماته �ىل حمفظتنا، وترتب على ذلك دخوله 
�سريكا ��سرت�تيجيا معنا بن�سبة 15% من ر�أ�س �ملال �ملدفوع، بعد رفعه 
�ىل ما يقارب 92 مليون دولر من خالل �كتتاب خا�س ل�سالح �لبنك 
�لتجاري �لأردين، وح�سوله على متثيل مبقعد و�حد يف جمل�س �د�رتنا.  

وفيما يخ�س �لأد�ء �ملايل، �سهدت قائمة �ملركز �ملايل للبنك �لوطني 
20%، فمع  منو� يف معظم بنودها و�سل بع�سها �ىل ن�سب منو فاقت 
بحو�يل  لتنمو  دولر  مليار   2.84 بلغت موجود�تنا   2020 �لعام  نهاية 
18% عن ما حققته نهاية �لعام 2019 بعد �ن كانت قد بلغت 2.42 
مليار دولر حينها. ومنت ود�ئع عمالء �لبنك لتتعدى حاجز �مللياري 
نهاية  مع  مقارنة   %18 بحو�يل  لتنمو  دولر  مليار   2.33 وتبلغ  دولر 
حمفظة  �أما  دولر.  مليار   1.97 �سجلت  قد  كانت  حيث   2019 �لعام 
 %22.7 بن�سبة  فنمت  �ملبا�سرة  �لئتمانية  و�لتمويالت  �لت�سهيالت 

بزيادة بلغت 324 مليون دولر، لت�سجل 1.75 مليار دولر نهاية �لعام 
2019 حيث بلغت وقتها  2020 �ذ ما قورنت مبا حققته نهاية �لعام 
1.43 مليار دولر. هذه �لأرقام ون�سب �لنمو تدل بال �سك على متانة 
�ملركز �ملايل للبنك ومالئته �ملالية. �أما قائمة �لدخل ف�سهدت يف �لعام 
2020 تر�جعا يف بنودها، حيث حقق �مل�سرف خ�سائر طفيفة بلغت 
كورونا،  جلائحة  �لقت�سادية  لالأزمة  نظر�  وذلك  دولر  �لف   713
ت�سهيالت  تدين  خم�س�سات  بتجنيب  ذلك  ملو�جهة  �لتحوط  وزيادة 
بند  �ىل  �ملخ�س�سات  هذه  من  جزء  يعود  �ن  �ملتوقع  ومن  �ئتمانية. 

�لأرباح  تدريجيا خالل �لعام 2021 �ن �ساء �هلل. 

اخوتي وأخواتي، 
جلائحة  بال�ستجابة   2020 �لعام  خالل  �ل�سباق  �لوطني  �لبنك  كان 
�لقطاعات  لتمويل  دوليني  �سركاء  خالل  من  �سيولة  بتوفري  كورونا، 
�ملت�سررة �ثر �جلائحة، حيث وقعنا �تفاقية مع بنك �ل�ستثمار �لأوروبي 
�ل�سغرية  �مل�ساريع  لقطاع  دعما  دولر  مليون   50 بقيمة   )EIB(
�لبنك  مع  مماثلة  �تفاقية  توقيع  ق�سري  بوقت  �سبقها  و�ملتو�سطة، 
�لأوروبي لإعادة �لعمار و�لتنمية )EBRD( بقيمة 10 مليون دولر مع 
�إ�سافة �مل�ساريع متناهية �ل�سغر �أي�سا �ىل هذ� �لتعاون. �هتمامنا بهذ� 
�لقطاع يف هذه �لظروف ياأتي �ميانا منا حلاجته �ىل �لدعم و�لنعا�س، 
�لعامود  ي�سكل  وكونه  كورونا،  بجائحة  �ملبا�سر  تاأثره  ظل  يف  خا�سة 
�لفقري لالقت�ساد �لوطني �لفل�سطيني، وي�ساهم باأكرث من 55% من 
�جمايل �لناجت �ملحلي، �إ�سافة �ىل �أهمية هذ� �لتمويل يف �حلفاظ على 

�لوظائف �لقائمة وخلق �أخرى جديدة يف �سوق �لعمل �لفل�سطيني.

��ستمر�ر� يف رحلة �لتحول �لرقمي �لتي بد�أها �لبنك، ويف ظل جائحة 
كورونا، تنامى �عتماد �لعمالء على �لقنو�ت و�خلدمات �للكرتونية �لتي 
نقدمها �أكرث من �أي وقت م�سى، حيث مت خدمة �كرث من 73 �ألف عميل 
من خالل مركز �خلدمات �لرقمية خالل �لعام 2020 بنمو بلغت ن�سبته 
�لوطني  �إطالق خدمتي  ب�سدد  نحن  2019. حاليا،  �لعام  85% عن 

متكن  متطورة  وخدمات  ومبز�يا  جديدتني  بحلتني  وموبايل  �أونالين 
�لعمالء من �لقيام بخدمات �إ�سافية و�لتحكم بح�ساباتهم و�ر�سدتهم 
�إ�سافة  �لفروع.  �ىل  للتوجه  �حلاجة  دون  وقت  �أي  ويف  مكان  �أي  من 
�ملزيد  لإطالق  نخطط  �لرقمية  ��سرت�تيجيتنا  �سمن  ومن  ذلك  �ىل 
�لرقمية وتطوير �نظمتنا وقنو�تنا �للكرتونية  من �حللول و�خلدمات 
�حلالية و�سي�سعر عمالئنا بهذه �لتغري�ت قبل نهاية عام 2021 باإذن 

�هلل. 

فيما يخ�س �ل�سمول �ملايل للمر�أة، ��ستكملنا دورنا �لريادي �لذي بد�أنا 
به منذ �لعام 2015، فبلغت ن�سبة �لن�ساء من قاعدة عمالئنا 35% كما 
يف نهاية �لعام 2020، �ما ن�سبة �ملُدخر�ت �لناث مقابل �لذكور ففاقت 
جد�  فخورون  نحن   .%58 �لن�سبة  بلغت  حيث  �لذكور  ن�سبة  ن�سبتهن 
بهذه �لن�سب، فهي من �لن�سب �لأعلى يف �جلهاز �مل�سريف �لفل�سطيني، 
ومتييزها  �قت�ساديا  �لفل�سطينية  �ملر�أة  بتمكني  م�سريتنا  و�سنو��سل 
�إيجابيا و��سر�كها �كرث يف �لعملية �لقت�سادية لتعزيز دورها بامل�ساهمة 

يف �لناجت �لإجمايل �ملحلي وبالتايل تنمية �قت�سادنا �لوطني. 

فروع   8 فروعنا  �سبكة  �ىل  �ن�سمت  و�لنت�سار،  �لتو�سع  يخ�س  فيما 
جديدة �ثر �ل�ستحو�ذ على �عمال �لبنك �لتجاري �لأردين يف فل�سطني، 

�إ�سافة �ىل �فتتاحنا لفرع جديد �آخر يف مدينة �سلفيت لت�سبح �سبكة 
حمافظات  خمتلف  يف  منت�سر�  ومكتبا  فرعا   36 من  مكونة  فروعنا 
�ل�سفة �لغربية و�لقد�س �ل�سريف. نخطط هذ� �لعام لفتتاح فرعني 
�ملحافظات  كافة  يف  بالتو�جد  توجهاتنا  مع  متا�سيا  �إ�سافيني، 

�لفل�سطينية خلدمة �سكانها. 

�أف�سل،  بحال  و�ياكم  �لقادم  لقاءنا  يكون  �ن  ن�ساأل �هلل  ويف �خلتام، 
و�ن تكون �لأحو�ل �ل�سحية و�لقت�سادية لوطننا �حلبيب قد حت�سنت، 
ونو��سل م�سرية �جناز�تنا �لتي بد�أناها �سويا لن�سطر جناحات جديدة 
يف م�سو�ر م�سرفنا. و��سمحو� يل بالإنابة عن جمل�س �لإد�رة و�لإد�رة 
�ل�سكر  بخال�س  �لكر�م  وعمالئنا  مل�ساهمينا  �أتوجه  �أن  �لتنفيذية 
و�لمتنان على دعمهم �ملتو��سل مل�سرفنا وثقتهم بنا، و�ل�سكر مو�سول 
كذلك ل�سلطة �لنقد �لفل�سطينية على �لدور �لهام �لذي تقوم به من 
و�نتهز  �لفل�سطيني.  �مل�سريف  �جلهاز  و��ستقر�ر  �سالمة  �سمان  �أجل 
�ل�سكر ملوظفاتنا وموظفينا �لذين  هذه �لفر�سة كذلك لأتوجه بو�فر 
�أثبتو� تفانيهم و�خال�سهم على �لرغم من حتديات ظروف �لعمل يف 

ظل جائحة كورونا، ون�ساأل �هلل �ن يوفقنا جميعا يف خدمة وطننا.

و�هلل ويل �لتوفيق،،

و�ل�سالم عليكم ورحمة �هلل وبركاته

رئيـس  كـلمة 
مجلس اإلدارة

طالل نا�سر الدين
رئي�س جمل�س االإدارة   

طالل نـاصـر الديـن
رئيس مجلس اإلدارة
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االستحواذ على أصول والتزامات البنك التجاري األردني )JCB( في فلسطين

استجابة لجائحة كورونا 

)EIB( توقيع اتفاقية مع بنك االستثمار األوروبي
لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة بقيمة 50 مليون دوالر

توقيع اتفاقية مع البنك األوروبي إلعادة االعمار والتنمية )EBRD( دعما للمشاريع الصغيرة 
والمتوسطة ومتناهية الصغر المتضررة من جائحة كورونا بقيمة 10 مليون دوالر

 Covid-19

تعزيز الموقع التنافسي كثاني أكبر البنوك الفلسطينية 

رفع رأس مال البنك المدفوع الى حوالي 92 مليون دوالر 

��ستحوذ �لبنك �لوطني على �أعمال �لبنك �لتجاري �لأردين يف فل�سطني �سمن �سفقة �سم ومتلك على �لتز�ماته و��سوله مقابل ح�سول �لتجاري 
�لأردين على ن�سبة 15% يف �لبنك �لوطني ومقعد و�حد يف جمل�س �د�رته. لتن�سم بذلك حمفظته �ملالية، و�سبكة فروعه ل�سالح �لبنك �لوطني. 

كجزء من �لدعم �لذي ر�سده �لحتاد �لأوروبي للت�سدي لالآثار �لقت�سادية جلائحة كورونا، وقع �لبنك �لوطني وبنك �ل�ستثمار �لأوروبي �تفاقية 
لدعم �مل�ساريع �ل�سغرية و�ملتو�سطة بقيمة 50 مليون دولر، وياأتي على �سكل ت�سهيالت �ئتمانية �سيعمل �لبنك �لوطني على �قر��سها لهذ� �لقطاع، 
�لذي يعد �لأكرث ت�سرر� جر�ء �جلائحة. وتعد هذه �ل�سر�كة �لأوىل من نوعها لبنك �ل�ستثمار �لأوروبي مع بنك يف �لقطاع �مل�سريف �لفل�سطيني. 

وقع �لبنك �لوطني و�لبنك �لأوروبي لإعادة �لعمار و�لتنمية )EBRD(، �تفاقية بقيمة 10 مليون دولر لدعم قطاع �مل�ساريع �ل�سغرية و�ملتو�سطة 
ومتناهية �ل�سغر �ملت�سررة جر�ء �أزمة كورونا. ويعد هذ� �لتعاون �لثاين بني �لبنك �لوطني و�لبنك �لأوروبي لإعادة �لعمار و�لتنمية لدعم هذ� 

�لقطاع حيث يبلغ حجم �لتعاون بني �جلهتني 16 مليون دولر، مليون دولر منها لتمويل �لتجارة �خلارجية. 

�مل�سريف  �جلهاز  يف  �لتناف�سي  موقعه  من  يعزز  �ن  �لوطني  �لبنك  ��ستطاع  كورونا،  جائحة  بتف�سي  �ملرتبط  �لقت�سادي  �لأثر  من  �لرغم  على 
�لفل�سطيني بتمتني موقعه كثاين �أكرب بنك فل�سطيني وثالث �كرب �لبنوك �لعاملة يف فل�سطني، فمع نهاية �لعام 2020، منت �أ�سول �لبنك بن�سبة 

17.63% لتبلغ 2.84 مليار دولر، ولتنمو ود�ئع عمالئه كذلك بن�سبة 18.13% لتبلغ 2.33 مليار دولر. 

 92 �ثر �سفقة �ل�ستحو�ذ على �أ�سول و�لتز�مات �لبنك �لتجاري �لأردين يف فل�سطني، رفع �لبنك �لوطني ر�أ�س ماله �ملدفوع لي�سل �ىل حو�يل 
مليون دولر �ثر طرحه لكتتاب خا�س بقيمة 13.76 مليون �سهما ل�سالح �لبنك �لتجاري �لأردين ودخوله �سريكا ��سرت�تيجيا بن�سبة 15% من 

ر�أ�س �ملال بعد �لزيادة. 

مع تنفيذ �سفقة �ل�ستحو�ذ على �أ�سول و�لتز�مات �لبنك �لتجاري �لأردين يف فل�سطني، �ن�سم �ىل �سبكة فروع �لبنك �لوطني 8 فروع ومكاتب 
جديدة منت�سرة يف �ملحافظات �لرئي�سية يف �ل�سفة �لغربية. و�فتتح �لبنك �لوطني �أي�سا فرعا جديد� له يف مدينة �سلفيت لت�سبح �سبكته �مل�سرفية 

مكونة من 36 فرعا ومكتبا من�سر� يف كافة �رجاء �ل�سفة �لغربية و�لقد�س. 

إضافة 9 فروع ومكاتب الى شبكة البنك المصرفية ليصبح في جعبته 36
فرعًا ومكتبا منتشرا في المحافظات الرئيسية في الضفة الغربية والقدس 

إنجازات البنك للعام 2020

استحواذ وشراكة استراتيجية

خطوة جديدة
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الخطة االستراتيجية للبنكالشمول المالي للمرأة لدى البنك للعام 2020 

منذ �لعام 2015، ي�سعى �لبنك �لوطني �إىل �مل�ساهمة يف حتقيق �ل�سمول �ملايل للمر�أة �لفل�سطينية وخا�سة بعد �إطالقه �أول منتج توفري خم�س�س 
لها، وتخ�سي�سه لقرو�س م�ساريع �إنتاجية بقيادتها مبا جمموعه 3.5 مليون دولر دون فو�ئد لتمكينها �قت�ساديا. ود�أب �لبنك �لوطني منذ تلك 
�لفرتة �إىل �لآن على ن�سر �لوعي �مل�سريف بني هذه �ل�سريحة �لو��سعة من �ملجتمع، عن طريق �لرتكيز على �لريف �لفل�سطيني و�لو�سول �إىل �ملناطق 

�ملهم�سة. 

يف �لعام 2020، وعلى �لرغم من �لتد�عيات �لقت�سادية جلائحة كورونا، �ل �ن �لبنك �لوطني ��ستطاع �حلفاظ على ن�سب �ل�سمول �ملايل للمر�أة 
�لفل�سطينية، بتحقيق ن�سبا مرتفعة يف هذ� �ملجال، لت�سكل �لإناث من جممل عمالئه 35%. وعلى �سعيد �حل�سابات، �سكلت ن�سبة �لإناث �للو�تي 
ح�سب �لدر��سة �لتي �أجر�ها معهد ما�س �لقت�سادي   %11.4 من ن�سبة �لعمالء بينما بلغت �لن�سبة يف فل�سطني   %21 ميتلكن ح�سابات جارية 
بالتعاون مع �سلطة �لنقد �لفل�سطينية وهيئة �سوق ر�أـ�س �ملال �لفل�سطينية. فيما يخ�س ح�سابات �لتوفري، �أظهرت �لنتائج زيادة يف ن�سبة �ملدخر�ت 
لدى �لبنك يف نهاية �لعام 2020 لت�سجل 58% مقارنة باملدخرين من �لذكور و�لتي بلغت ن�سبتهم 42%، بينما بلغت ن�سبة �لناث �للو�تي ميتلكن 

ح�سابات توفري يف فل�سطني 6.4% فقط. 

�ت�سمت �خلطة �ل�سرت�تيجية للبنك �لوطني لالأعو�م 2018-2020 باأهد�ف طموحة للنهو�س بخدمات �لبنك و�حلفاظ على مكانتنا �لبارزة يف البنك الوطني مساهم فعال في تعزيز الشمول المالي للمرأة الفلسطينية 
�لقطاع �مل�سريف يف فل�سطني، و�لنمو بطريقة ح�سيفة ومربحة.

 حيث تكمن أهداف الخطة االستراتيجية للبنك الوطني باآلتي: 

حت�سني كفاءة �ملو�رد، بهدف حتقيق عائد �أعلى على �ل�ستثمار للم�ساهمني.	 

�سمان �لنهو�س بجودة �خلدمات �ملقدمة، وتوفري منتجات م�سرفية تناف�سية م�سوؤولة تلبي �حتياجات عمالئنا.	 

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

�مل�سريف 	  �لقطاع  يف  متقدم  موقع  يف  لي�سبح  �لتناف�سي  ترتيبه  وتغيري  �لوطني،  �لبنك  م�ساهمي  لطموحات  مر�ٍس  ربحية  م�ستوى  حتقيق 
�لفل�سطيني.

تطوير ورفع كفاءة ر�أ�س �ملال �لب�سري �لعامل يف �لبنك، ليتمكن من تقدمي �خلدمة بال�سورة �لأمثل.	 

�ل�ستعد�د حلقبة �لتكنولوجيا �لرقمية، با�ستغالل �لنظام �لبنكي لدعم �لقنو�ت �للكرتونية لتلبية تطلعات �جليل �ل�ساب.	 

�ل�ستعد�د خلطة �لتفرع �جلغر�يف خارج حدود فل�سطني.  	 

�نتهاج برنامج م�سوؤولية �جتماعية فاعل وم�ستد�م يركز على دعم �لقت�ساد �لوطني و�لقطاعات �لجتماعية و�لبيئية. 	 

ولتحقيق أهداف الخطة االستراتيجية عمل البنك الوطني على: 

�لرتكيز على �ل�ستثمار يف �لتكنولوجيا �لرقمية يف تقدمي �خلدمات �مل�سرفية. 	 

�لنت�سار �ملدرو�س و�لعتماد على �لقنو�ت �لرقمية يف تقدمي �خلدمات و�لو�سول �ىل �لأماكن غري �ملخدومة. 	 

�لعمل على تطوير منتجات م�سرفية م�سوؤولة مبنية على �لحتياج �ملايل �لفعلي للقطاعات �لقت�سادية �مل�ستهدفة. 	 

�لرتكيز على قطاع �مل�ساريع �ل�سغرية و�ملتو�سطة وزيادة �لتمويل لهذ� �لقطاع. 	 

�لرتكيز على قطاع �لأفر�د بتطوير منتجات جديدة وفريدة من نوعها.	 

�لتميز يف نوعية وجودة �خلدمات �ملقدمة للعمالء.	 

تدريب وتاأهيل �لكادر �لب�سري يف �لبنك �لوطني ب�سكل �أكرب مما يرفع من كفاءته وقدرته على تقدمي �خلدمات للعمالء بال�سكل �لأمثل.	 

كما �سيعمل �لبنك �لوطني خالل عام 2021 باعتماد خطة ��سرت�تيجية جديدة، علمًا �ن �خلطة �ل�سرت�تيجية للعام 2021 هي �متد�د للخطة 
�ل�سرت�تيجية �حلالية نظرً� لعدم �لقدرة على حتقيق كافة م�ستهدفات �ملو�زنة ب�سبب جائحة كورونا. 
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تاأثرت �ل�سركات و�مل�سارف �لفل�سطينية يف �لعام 2020 بانعكا�سات �لظروف و�لقيود �لتي فر�ستها جائحة كورونا متاما كحال �قت�ساد�ت �لعامل، �ل 
�ن �لتحديات كانت م�ساعفة �ثر �أزمة �ملقا�سة �لتي ترتب عليها �نقطاع رو�تب �لقطاع �لعام مما �ساعف �لتحديات �أمام �مل�سارف �لفل�سطينية و�دى 

�ىل تر�جع ربحيتها. 
على �لرغم من ذلك، ��ستطاع �لبنك �لوطني �ملحافظة على موقعه �لتناف�سي كثاين �أكرب بنك فل�سطيني، �إ�سافة �ىل حتقيقه لنمو ملحوظ يف بنود قائمة 

�ملركز �ملايل فاق 18%، �لمر �لذي يوؤكد على متانة �ملركز �ملايل للبنك ومالئته �ملالية.  
قفزت ود�ئع �لعمالء يف نهاية �لعام  2020 حاجز �مللياري دولر لتبلغ 2.33 مليار دولر حمققة ن�سبة منو بلغت 18% عن �ل�سنة �ل�سابقة و�لبالغة  
1.972 مليار دولر؛ حيث �أ�سيفت حمفظة ود�ئع �لبنك �لتجاري �لأردين بعد �إمتام عملية �ل�ستحو�ذ على �أ�سوله وموجود�ته، �إ�سافة �ىل ��ستقطاب 

عمالء جدد من قطاعي �لأفر�د و�ل�سركات. 

�سهد �لعام 2020 كذلك منو� يف موجود�ت �لبنك لت�سل �إىل 2.84 مليار دولر �أمريكي مرتفعة بن�سبة 18% مقارنة مع 2.42 مليار دولر �أمريكي 
يف نهاية عام 2019. بالرغم من �لزيادة �مللحوظة يف قائمة �ملركز �ملايل، �ل �ن قائمة �لدخل ��سارت �ىل تر�جع يف بنودها، فقد �نخف�س �لدخل 
�لت�سغيلي عن �لعام �ل�سابق مبا يقارب 2.7% حيث بلغت �سايف �لفو�ئد و�لعمولت و�أرباح فرق �لعملة للبنك حو�يل 92.9 مليون دولر يف نهاية 

�لعام 2020، وتر�جعت �أرباح �لبنك كذلك لتبلغ �سايف خ�سائره 0.713 مليون دولر للعام 2020.

�أما �لقيمة �ل�سوقية للبنك يف نهاية عام 2020 فبلغت حو�يل 137.65 مليون دولر، حيث و�سل �سعر �ل�سهم �ىل 1.5 دولر لل�سهم �لو�حد يف تاريخ 
31-12-2020 مقارنة مع 1.90 دولر لل�سهم يف نهاية 2019. و�جلدير بالذكر �ن �سهم �لبنك �لوطني �سجل �أعلى �سعراً له تاريخيا خالل �لعام 

2020، حيث و�سل �سعره يف �سهر شباط �ىل 2.15 دولر �أمريكي.

قيمة  يف  �لفعلية  �لزيادة  بلغت  حيث  ملحوظ،  ب�سكل   2020-12-31 تاريخ  يف  كما  �ملبا�سرة  و�لتمويالت  �لئتمانية  �لت�سهيالت  حمفظة  ومنت 
�ملحفظة 324 مليون دولر، فقد منت بن�سبة 23% لت�سجل حو�يل 1.751 مليار دولر �أمريكي مقارنة مع  حو�يل  1.426 مليار دولر يف نهاية عام 

2019. ويعزى هذ� �لنمو يف �ملحفظة �ىل عملية �ل�ستحو�ذ على �لبنك �لتجاري �لأردين و�سم ��سوله و�لتز�ماته يف �لعام 2020.   

نتائج األعمال 2020

202020192018201720162015
ROA%0.0251 -%0.75%0.92%0.85%0.84%0.66

ROE%0.32 -%9.18%10.75%9.43%8.00%6.06
74.6%79.2%80.84%79.0%72.34%75.2%�لت�سهيالت/�لود�ئع

17.51%14.36%15.95%13.59%13.24%12.61%ن�سبة كفاية ر�أ�س �ملال

EPS%6.34 -%10.45%13.5%12.27%9.87%7.26

P/E23.81 - 18.1812.614.919.321.9
1.241.211.301.231.20 1.30�لقيمة �لدفرتية
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تحليل المركز المالي للبنك الوطني
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خدمات األفراد

خدمات أخرى

خدمة ويسترن يوينون    	

تسديد الفواتير آليًا 	

دفع الضرائب 	

ي�ســعى �لبنــك �لوطنــي �ىل تقــدمي �حللــول �مل�سرفيــة �ل�ســاملة و�لأكرثهــا جــودة وتطــورً� لكافــة �لقطاعــات �لقت�ساديــة و�لتي ت�ســمل قطاع �ل�ســركات 
و�لأفر�د و�خلدمات �لإ�ســتثمارية و�خلزينة بالإ�سافة �إىل متويل �مل�ســاريع �ملتو�ســطة و�ل�سغرية، وذلك من خالل دو�ئره �ملختلفة �لتي ي�ســغلها كادر 

مهنــي متخ�س�ــس ومتعــدد �خلــرب�ت يعمل علــى تقدمي �خلدمة للعميل وتلبية �حتياجاتــه باأعلى معايري �جلودة. 

�أر�ســل و��ســتقبل �لأمو�ل باأمان و�ســرعة من خالل خدمة وي�ســرتن يونيون من �لبنك �لوطني حيث تقدم لك هذه �خلدمة �إمكانية �إر�ســال و��ســتقبال 
�لأمو�ل دون �حلاجة لوجود ح�ساب ومن �أي مكان يف �لعامل. 

لأننــا نهتــم بر�حــة عمالئنــا ولتحقيــق �أف�ســل معايــري �خلدمــة فــاإن �لبنــك �لوطنــي يقــدم لكــم خدمــة ت�ســديد �لفو�تــري �آليــًا للخدمــات �لعامــة بكافــة 
�أ�ســكالها، دون �حلاجــة �ىل �هــد�ر وقتكــم و�لنتظــار يف طو�بــري طويلــة لدفــع �لفو�تــري.

لكي ل تهدر �لوقت و�جلهد، يقدم لك �لبنك �لوطني خدمة دفع �ل�سر�ئب باأنو�عها من خالل فروعنا �ملنت�سرة.

�لقرو�س �ل�سخ�سية 	
قرو�س �لإ�سكان 	
قرو�س �ل�سيار�ت 	
ح�ساب �جلاري مدين 	
�لبطاقات �لئتمانية ما�سرتكارد وفيزا 	
	 Debit Cards بطاقات �خل�سم �لفوري
	  Platinum خدمة كبار �لعمالء
“حياتي” �أول برنامج م�سريف متكامل للمر�أة �لفل�سطينية 	

�خلدمات �لتمويلية �لتجارية و�ل�سناعية و�لعقارية 	
متويل �لأ�سول �لثابتة 	
ح�سابات �جلاري مدين �لثابت و�ملتحرك 	
خطابات �ل�سمان 	
�لعتماد�ت �مل�ستندية 	
�لكفالت �لبنكية 	
بو�ل�س �لتح�سيل 	
�لإ�ست�سار�ت �ملالية 	

�ل�ستثمار بال�سند�ت �ملحلية و�لعاملية 	
خدمة �لعقود �لآجلة وعقود �خليار لأغر��س �لتحوط 	
خدمة �سوق �ل�سلع و�ملعادن �لثمينة 	
خدمة �ل�سناديق �ل�ستثمارية 	
خدمة �حلفظ �لأمني 	

�لعمليات �لآنية )Spot Rate(: هي خدمة بيع و�سر�ء  	
�لعمالت �لأجنبية بحيث تكون تغطية �ل�سفقة فورية.

�لعمليات �لآجلة )Forward Rate(: وهي خدمة بيع  	
و�سر�ء �لعمالت �لأجنبية بحيث تكون تغطية �ل�سفقة 

م�ستقبليًا ويف تاريخ حمدد متفق عليه 
عمليات �ملقاي�سة ) Swap Rate (: وهي مقاي�سة عملة  	

بعملة �أخرى ولفرتة حمددة متفق عليها

�لتمويل ب�سمان �لذهب 	
متويل م�ساريع �إنتاجية 	
متويل �مل�ساريع �ملنزلية و�لن�سوية 	
متويل �إحتياجات �ملو�سم 	

متويل �ملجموعات 	
متويل �حلا�سوب �ل�سخ�سي  	
متويل �سيار�ت �لعمومي 	
متويل م�ساريع ذوي �لحتياجات �خلا�سة 	
متويل �مل�ساريع �ل�سبابية 	
متويل م�ساريع متكني �ملر�أة  	

خدماتنا المصرفية

دائرة خدمات الشركات

خدمات الخزينة واالستثمار

سوق تبادل العمالت

دائرة تمويل المشاريع الصغيرة 
والمتناهية الصغر
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الخدمات اإللكترونية

استخدام الصراف اآللي بدون بطاقة 	الوطني اونالين 	

الوطني موبايل 	

كشف الحساب اإللكتروني 	

مركز الخدمات الرقمية 	

حر�سا منا على ر�حتكم وتقدمي جتربة م�سرفية خمتلفة لعمالئنا باآخر ما تو�سلت �ليه �لتكنولوجيا �لرقمية وباأعلى معايري �لأمان، نقدم 
لكم �خلدمة �مل�سرفية عرب �لإنرتنت "�لوطني �ونالين" بخ�سائ�س ومميز�ت جديدة ومتطورة، متكنكم  من �جناز معامالتكم �لبنكية 

و�لتحكم بح�ساباتكم بر�حة وي�سر يف �أي وقت و�أينما كنتم دون �حلاجة �ىل زيارة �لفروع.

من خالل خدمة Cardless �أو ��ستخد�م �ل�سر�ف �لآيل بدون بطاقة، �لتي تعد �لأوىل من نوعها يف فل�سطني، و�لتي متكن عمالئنا من �لإ�ستفادة 
من خدمات �ل�سر�فات �لآلية بدون �حلاجة حلمل بطاقة �ل�سر�ف �لآيل. 

حتل هذه �خلدمة ب�سكل �أ�سا�سي م�سكلة ن�سيان �لعمالء للبطاقة، �أو حاجتهم ل�ستخد�م �ل�سر�ف �لآيل ب�سكل طارئ، حيث ميكن لعمالء �لبنك 
من خالل هذه �خلدمة �إجناز �لعمليات �لبنكية �لب�سيطة من خالل �ل�سر�فات �لآلية مثل �ل�ستعالم عن �لر�سيد، و�سحب نقدي، و�إيد�ع نقدي يف 

�ل�سر�فات �لآلية �لتي ت�ستقبل �لإيد�ع، وطلب ك�سف ح�ساب م�سغر و�لتحويل بني ح�سابات �لعميل، بدون �حلاجة حلمل �لبطاقة.

مــن خــالل تطبيــق �لوطنــي موبايــل ت�ســتطيع �لآن �جنــاز معامالتــك �مل�سرفيــة بفاعليــة �أكــرب �ينمــا كنــت ويف �أي وقــت عــرب هاتفــك �لنقــال، 
ودون �حلاجــة �ىل زيــارة �لفــرع. تتمتــع �خلدمــة باأعلــى معايــري �لأمان و�جلودة ومميــز�ت عالية �لتطور و�حلد�ثــة. و�لتطبيق متوفر من خالل 

.App Store و Google Play

من خالل هذه �خلدمة �سيتمكن �لعمالء من �حل�سول على ك�سف ح�ساب ب�سكل �سهري حل�ساباتهم �لبنكية �ملوجودة يف �لبنك �لوطني، ودون �حلاجة 
لزيارة �لفرع، عن طريق �إر�سال ك�سف �حل�ساب على �سكل ر�سالة �إلكرتونية ت�سل �لعمالء على بريدهم �لإلكرتوين �مل�سجل لدى �لبنك �لوطني.

من خالل مركز خدمات �جلمهور �لرقمية، باإمكان عمالئنا �لتو��سل مبا�سرة مع موظفي �أو موظفات �لبنك ، ودون �حلاجة لزيارة فروع �لبنك يف 
كل مرة. حيث يتميز مركز �خلدمات �لرقمية  بتوفري �لعديد من �ملوظفني و�ملوظفات �ملتفرغني فقط لالإجابة عن �أ�سئلتكم و��ستف�سار�تكم وتقدمي 

�لعديد من �خلدمات �مل�سرفية لكم، ودون �لإعتماد على "روبوتات" �لدرد�سة �لتقليدية، عن طريق من�سات �لتو��سل �لجتماعي مثل في�سبوك 
م�سنجر وو�ت�س �آب �أو �لربيد �لإلكرتوين �أو �ملوقع �لإلكرتوين للبنك.

مع تف�سي جائحة كورونا يف فل�سطني وحلماية �لعمالء من خماطر مغادرة منازلهم، وَجه �لبنك �لوطني عمالئه �ىل ��ستخد�م �لقنو�ت �للكرتونية 
لإجناز معامالتهم �مل�سرفية عو�سا عن �لتوجه للفروع. ونتيجة لذلك، منت ن�سبة �لعمالء �لذين تلقو� خدمات م�سرفية من خالل مركز 

�خلدمات �لرقمية عرب من�سات �لتو��سل �لجتماعي 85% عن �لعام 2019، حيث بلغ عدد �لعمالء �لذين خدمهم �ملركز 73،500 عميل وعميلة.

ا�نتــــــــــــــــــرنت
والموبايل البنكي 
بحلتهــــــما

الجـــــــديدة 
أهــــــــــًال وسهـــــــًال
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 الحمالت والمنتجات

ح�ساب توفري �لوطني م�سمم لكافة �لأفر�د �لفل�سطينيني باختالف �أعمارهم، 
وهدفه توفري مكان �آمن لالدخار، ي�سجعكم على توفري ما ت�ستطيعون توفريه �ليوم وب�سكل دوري، لتجدوه غدً� عند �حلاجة له. 

مميزات ح�ساب توفري الوطني: 
ميكن جلميع �لفئات �لعمرية �ل�ستفادة من ح�ساب توفري �لوطني 	
ميكن فتح ح�ساب توفري �لوطني للطفل/ة بولية و�لدهم �أو و�لدتهم �أو �لو�سي عليهم 	
ل يخ�سع ح�ساب �لتوفري لعمولت 	
ل يخ�سع ح�ساب �لتوفري لأية فو�ئد 	
ل ي�سرتط فتح ح�ساب جاري عند فتح ح�ساب توفري �لوطني  	
ل يوجد حد �أدنى لفتح ح�ساب توفري �لوطني )ولكن يوجد حد �أدنى للدخول يف �ل�سحب على جو�ئز �حل�ساب يف حال �سريان حملة  	

جو�ئز حل�سابات �لتوفري(
�إمكانية �ل�ستفادة من �خلدمات �لإلكرتونية �ملرتبطة بح�ساب �لتوفري )بطاقة �سر�ف �آيل، �لإنرتنت �لبنكي، خدمة �لر�سائل  	

�لق�سرية، �إلخ.(
�إمكانية �ل�ستفادة من مركز خدمة �لعمالء �لرقمية يف �ل�ستف�سار عن ح�سابكم ومتابعته 	
�إمكانية حتويل �ملال بني ح�ساب توفري �لوطني وح�سابكم �جلاري يف �لبنك �لوطني يف حال توفره 	
على �لرغم من �أن هدف ح�ساب �لتوفري هو �لدخار، �إل �أنه ميكنكم �سحب �ملال من ح�ساب �لتوفري من �ل�سر�ف �لآيل )من خالل  	

بطاقة �ل�سر�ف �لآيل( عند �حلاجة

يقدم �لبنك �لوطني �لتطبيق �لبتكاري TNB Rewards ملكافاأة عمالئه من م�ستخدمي بطاقات �لبنك �لوطني �لئتمانية �لف�سية 
و�لذهبية وبالتينيوم، و�لذي يتيح مل�ستخدمي �لبطاقات جتميع نقاط مكافاأة عند كل ��ستخد�م للبطاقات �لئتمانية -  �سو�ء حركات 

�مل�سرتيات عرب �أجهزة نقاط �لبيع �أو �أي من حركات �لت�سوق عرب �لإنرتنت، بالإ�سافة �إىل �لتمتع با�ستبد�ل �لنقاط عرب خمتلف �لقنو�ت 
�لإلكرتونية يف �أي وقت ومن �أي مكان حول �لعامل.

برنامج المكافآتحسابات توفير الوطني  
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بطاقة Visa Signature من �لبنك �لوطني متنحكم �لعديد من �ملنافع و�ملز�يا �لتي تالئم �أ�سلوب حياتكم وتغني جتربة �سفركم �أينما كانت 
وجهتكم حول �لعامل!

 تعد بطاقة Visa Signature �لرفيق �لأمثل ل�سفركم من خالل مز�يا ومكافاآت ح�سرية حلاملي �لبطاقة، بالإ�سافة �إىل تقدميكم كعمالء 
ذوي �متياز يف �لأماكن �لتي يتم ��ستخد�م �لبطاقة فيها. متتعو� مبنافع ت�سمل تاأمني �سفر لرحالت متعددة، بالإ�سافة حلماية م�سرتياتكم، 

وخدمات �إحالة طبية وقانونية يف حالت �لطو�رئ، وخدمات عاملية مل�ساعدة �لعمالء. كما وتوفر خدمة عمالء 7/24 ل�سمان ر�حة بالكم �أثناء 
�سفركم و��ستخد�مكم للبطاقة.

Visa Signature  بطاقة

رفــــيق السفر
المــثالــــــــي

متا�سيًا مع �سيا�سة �لبنك �لوطني و�لتي ت�ستهدف تقدمي خدمات متميزة وجديدة للعمالء ولالرتقاء بجودة �خلدمات و�حللول �مل�سرفية 
لأعلى �مل�ستويات، عمل �لبنك على �إن�ساء د�ئرة "�لبالتينيوم" ليحظى عمالئه �لنخبة �ملميزين باأق�سى درجات �لهتمام و�لتقدير عن طريق 

تقدمي جمموعة من �خلدمات �ل�ستثنائية �لتي تلبي متطلباتهم �ل�سخ�سية و�ملالية ب�سورة مهنية و�سريعة.
بطاقة ما�سرت كارد »بالتينيوم« 

بطاقة ما�سرتكارد "بالتينيوم" ُمبتكرة خ�سي�سًا لتو�كب �أ�سلوب حياتك ولتمنحك �لرفاهية، حيث متكنك من �لو�سول �إىل �أرقى و�أف�سل 
�خلدمات �ملتميزة ب�سهولة وي�سر يف �أي مكان يف �لعامل، ومتنح حلاملها

حزمة من �ملز�يا و�خليار�ت �ل�ستثنائية لل�سفر و�لت�سوق ويتمتع
حاملها بالقدرة على �لدخول �إىل �سالت رجال �لأعمال يف

عدة مطار�ت يف �ل�سرق �لأو�سط.

خدمة بالتينيوم   

بطاقات ماستركارد الوطني   

24 �ساعة، من �أي مكان بالعامل و�لتي متكنك من �حل�سول على  ما�سرتكارد �لوطني �لتي تعد �إحدى قنو�ت �لبنك �لآلية �لتي تعمل على مد�ر 
خدمات م�سرفية متعددة من خالل ��ستعمالها لل�سحب �لنقدي على �أجهزة �ل�سر�ف �لآيل �أو ت�سديد �أثمان م�سرتياتك وخدماتك حمليًا وعامليًا 

من خالل مو�قع مبيعات �لنرتنت و�أجهزة نقاط �لبيع.

��ستخدم �أكرث من 500 �سر�ف �آيل تابع ملختلف �لبنوك �لعاملة يف فل�سطني لل�سحب بدون عمولت. 

البطـــاقـات )الـفضـيـة، الذهـبـيـة(

   )Debit Card( بطاقة الدفع المباشر
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"حياتي"  برنامج  �إطالق  باإعادة   2017 عام  خالل  �لوطني  �لبنك  قام 
�ملالية  �لحتياجات  لتلبية  خم�س�س  متكامل  م�سريف  برنامج  �إىل  وحتويله 
�ل�ساملة للمر�أة �لفل�سطينية ليكون بذلك �لأول من نوعه يف �ل�سوق �مل�سريف 
ت�سمل  و�لتي  �لبنكية  �خلدمات  كافة  �لربنامج  يقدم  بحيث  �لفل�سطيني. 
�حل�سابات باأنو�عها وكافة �أنو�ع �لقرو�س بالإ�سافة �إىل �لبطاقات �لئتمانية 
فو�ئد  و�أ�سعار  �خلدمات  هذه  على  خمتلفة  بت�سهيالت  �لفوري،  و�خل�سم 
تف�سيلية بالإ�سافة �إىل متييز �مل�سرتكات بدفاتر �سيكات وبطاقات بت�ساميم 

خا�سة حتمل لون و�سعار �لربنامج. 

برنامج حياتي

البنك األفضل 
لتمكين المرأة في 

الشرق األوسط

الوضع التنافسي

�لبنوك  بني  �لتناف�سي  ترتيبه  تعزيز  من  �لبنك  مكّنت  �لطموحة  �لإ�سرت�تيجية  لتطبيق خطته  نتيجة  و�لتي جاءت  �لوطني  للبنك  �ملالية  �لنتائج 
وحمافظته على موقعه كثاين �أكرب بنك فل�سطيني، �ذ حقق �لبنك �لوطني تقدما ملحوظا يف زيادة ح�سته �ل�سوقية على �سعيد �لود�ئع و�لت�سهيالت 

حيث بلغت ح�سة �لبنك �لوطني من �إجمايل ود�ئع �لعمالء يف �لبنوك �لفل�سطينية ما ن�سبته 26.6%  يف نهاية �لعام 2020.
يعمل �لبنك �لوطني حاليًا من خالل �ستة وثالثني فرعًا ومكتبًا منت�سر� يف كل من �لقد�س، ور�م �هلل، ونابل�س، و�خلليل، وجنني، وبيت حلم، وطولكرم 
و�سلفيت، �إ�سافة �ىل �لفروع �ملنت�سرة يف �لبلد�ت و�لريف �لفل�سطيني تعزيز� للم�ساهمة بزيادة �ل�سمول �ملايل ل�سكانها مثل �لفروع و�ملكاتب �ملنت�سرة 

يف عر�بة، ودير جرير، ودور�، وعقربا وحزما، و�لعيزرية، و�سنجل، و�لر�م. ويخطط �لبنك لفتتاح فرعني جديدين يف �لعام 2021.

مؤشرات النمو مقارنة مع القطاع المصرفي: 

نمو في ودائع العمالء

نمو في إجمالي التسهيالت

2011

2011

2012

2012

2013

2013

2014

2014

2015

2015

2018

2018

2016

2016

2019

2019

2017

2017

2020

2020

%52,5

%66,2

%40,3

%23,4

%44,0

%21,6
%23,3

%112,3

%14,9 %18,1

%13,1
%9,5

%2,1

%12,9
%9,8%8,1%7,6%11,0%7,5

%2,5

%77,2

%87,4

%59,9

%20,8 %24,6 %29,2
%25,9

%103,0

%7,1 %22,7

%11,5
%7,5%5,1

%16,8%18,0%19,0
%9,3%8,7

%18,3
%28,0
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أكبر خمسة عشر مساهمًا كما بتاريخ 2020-12-31  

سم ال النسبة%عدد االسهما

ENTERPRISE INVESTMENT COMPANY14,459,837%15.76

15.00%13,764,706شركة البنك التجاري االردني

14.23%13,055,450شركة االتصاالت الفلسطينية

8.50%7,800,000بنك االتحاد/االردن

8.43%7,736,930سمير هالل محمد زريق

8.42%7,726,273منال عادل رفعت زريق

4.25%3,897,479شركة بيرزيت لالدوية

2.93%2,686,414شركة اوركيد االستثمارية

2.72%2,496,000عمر منيب رشيد المصري

2.55%2,341,157ش مجموعة الرواد العربية للتنمية واالستثمار

SIRAJ PALESTINE FUND I ,LTD1,707,680%1.86

SIRAJ PALESTINE FUND I HOLDING1,647,566%1.80

1.29%1,179,691شركة مسار العالمية لالستثمار م.خ

0.85%780,000شركة السنابل للتجارة واالستثمار

0.84%770,000صندوق االدخار لموظفي البنك الوطني

89.4%82,049,183المجموع

�متثــاًل للممار�ســات �لف�سلــى يف حوكمــة �ل�ســركات و�ىل تعليمــات �ســلطة �لنقــد �لفل�ســطينية رقــم 10 للعــام 2017 وتطبيقــًا ملدونــة حوكمــة 
�ل�سركات �ل�سادرة هيئة �سوق ر�أ�س �ملال �لفل�سطينية مت �إعادة ت�سكيل جمل�س األدارة لي�سم 3 أعضاء م�ستقلني وعضواً ممثالً عن �سغار �مل�ساهمني. 

تعريف الع�سو امل�ستقل:
هو ع�سو جمل�س �لإد�رة �لذي ل يخ�سع لأية تاأثري�ت خارجية حتد من قدرته على �تخاذ �لقر�ر�ت �ملو�سوعية ل�سالح �لبنك.  

تعريف الع�سو املمثل عن �سغار امل�ساهمني:
هــو ع�ســو جمل�ــس �إد�رة ميثــل �سغــار �مل�ســاهمني يف �لبنــك بحيــث ل تزيــد م�ســاهمته �و م�ســاهمة �قربائــه حتــى �لدرجــة �لثانيــة عــن )2 بالألــف( مــن 

�أ�سهم �لبنك.

أكبر خمسة عشر مساهمًا
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أعضاء مجلس اإلدارة
كما بتاريخ 2020-12-31
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عمر منيب المصريالسيد طالل ناصر الدين

رئيس مجلس اإلدارة 
ي�ســغل �ل�ســيد طــالل نا�ســر �لديــن من�ســب رئي�ــس جمل�ــس �إد�رة �لبنــك �لوطنــي ويعتــرب مــن �أحــد موؤ�س�ســيه منذ 
�لعــام 2005 عندمــا كان يعــرف ببنــك �لرفــاه لتمويــل �مل�ســاريع �ل�سغــرية، وي�ســغل بالإ�سافــة �إىل ذلــك من�ســب 

رئي�ــس جمل�ــس �لإد�رة و�ملدير �لتنفيذي �لعام ل�ســركة بريزيت لالأدوية. 
ي�ســغل نا�ســر �لديــن كذلــك عــدة منا�ســب حيويــة، حيــث �نــه رئي�ــس جمل�ــس �إد�رة �ســركة �أبــر�ج لال�ســتثمار�ت 
�لعقاريــة، و�ســركة برتوبــال للزيــوت �ملعدنيــة، ولوت�ــس لال�ســتثمار�ت �ملاليــة، ورئي�ــس �ملجل�ــس �ل�ست�ســاري 
ملوؤ�س�ســة قرى �لأطفال يف فل�ســطني. �إ�سافة �إىل ذلك فهو ع�سو جمل�ــس �إد�رة يف كل من : جمموعة �لت�سالت 
�لفل�ســطينية منــذ �لعــام 2004، و�ل�ســركة �لفل�ســطينية للكهربــاء، �إ�سافــة �إىل كونــه ع�ســو جمل�ــس �أمنــاء يف 

م�ست�ســفى مــار يو�ســف بالقد�ــس.
ومــن �جلديــر ذكــره �أن نا�ســر �لديــن كان ع�ســوً� يف جمل�ــس �إد�رة �سنــدوق �ل�ســتثمار �لفل�ســطيني بــني �لأعــو�م 
2002-2006، وكان ي�ســغل من�ســب رئي�ــس جلنــة ف�ــس �لنز�عــات، وع�سو جلنتي �ل�ســتثمار و�لرت�ســيحات، ويف 

نف�س �لفرتة كان كذلك ع�سوً� يف جمل�س �إد�رة �سلطة �لنقد �لفل�سطينية. �أ�س�س نا�سر �لدين �حتاد �ل�سناعات 
�لفل�ســطينية وتر�أ�ســه حتــى �لعــام 2003، و�ســاهم يف تاأ�سي�ــس مركــز �لتجــارة �لفل�ســطيني )بال تريــد( يف �لعام 
ــر �لديــن  ــة رجــال �لأعمــال �لفل�ســطينية يف �لعــام 1998. يحمــل نا�س ــاهم يف تاأ�سي�ــس جمعي 1997، كمــا و�س

�ســهادة ماج�ســتري يف �لكيمياء من �جلامعة �لأمريكية يف بريوت عام 1974. 

نائب رئيس مجلس اإلدارة 
ــتوى �لعــامل �لعربــي وميتلــك خــربة 27 عامــا يف �لقطــاع  ــى م�س عمــر منيــب �مل�ســري رجــل �أعمــال معــروف عل
�لنفطي و�مل�سريف. ي�ســغل من�سب �ملدير �لتنفيذي ل�ســركة Edgo منذ �لعام 2006، وهي �ســركة �إقليمية ر�ئدة 
يف جمال �لنفط و�لغاز و�لطاقة و�لبنية �لتحتية و�ملياه. �أ�س�ــس �مل�سري عام 1996 جمموعة �أطل�ــس �ل�ســتثمارية 
�لتي تعنى بال�ستثمار �مل�سريف و�ل�ست�سار�ت �ملالية على م�ستوى �إقليمي وتوىل �إد�رتها. يف �لعام 2004 ��ستحوذ 
�لبنــك �لعربــي علــى �ملجموعــة و�سمهــا لت�سبــح �لــذر�ع �ل�ســتثماري له �لتــي تعرف �ليــوم بـــ )AB Invest(، وعلى 
�ثــر ذلــك مت تعيــني �مل�سري كاأول رئي�ــس لال�ســتثمار�ت �مل�سرفية �لعاملية لدى �لبنك �لعربــي. قام �مل�سري �أي�سا 
بتمثيل �لبنك �لعربي بعدة �سركات �سقيقة ومملوكة من قبله، ومن �سمنها �لبنك �لعربي �لوطني يف �ل�سعودية. 
يعتــرب �مل�ســري �أول �حلا�سلــني علــى رخ�ســة م�ست�ســار مــايل وو�ســيط مــايل ومدير ��ســتثمار من قبل هيئــة �لأور�ق 
 Dubai International Financial  ملاليــة يف �لأردن. مت دعــوة �مل�ســري يف عــام 2004 لي�ســاهم يف تاأ�سي�ــس�

.DIFX Practitioner Commission مــن خــالل ع�سويــة يف Exchange

يف عــام 2002 قــام عمــر بتاأ�سي�ــس جمعيــة CFA بــالأردن كمــا تــوىل رئا�ســتها وهــي جمعيــة ت�ســم �خلــرب�ء 
بال�ستثمار�ت �ملحلية  و�ل�ست�سار�ت �مل�سرفية. يف �أو�ئل �لت�سعينيات، عمل �مل�سري مدير� لال�ستثمار�ت �ملالية 
لــدى Foreign & Colonial Emerging Markets يف �ململكــة �ملتحــدة، حيــث �أ�س�ــس و�أد�ر �أول �سنــدوق 

��ســتثماري لل�ســرق �لأو�ســط يف �لعــامل و�لــذي مت �إدر�جــه يف بور�ســة نيويورك.
ــوم �مل�سرفيــة مــن جامعــة جــورج و��ســنطن يف �لوليــات �ملتحــدة  يحمــل �مل�ســري �ســهادة �لبكالوريو�ــس يف �لعل
�لأمريكيــة، وتابــع م�ســريته �لأكادمييــة باإكمــال دورة تدريبيــة مكثفــة ملــدة �ســنتني يف �لت�ســهيالت �لئتمانيــة يف 
�لأمريكيــة،  �ملتحــدة  �لوليــات  يف   Philadelphia National Bank/Wharton Business School

وعلــى �إثــره عمــل علــى �إد�رة حمفظــة �لت�ســهيالت لـــ  Philadelphia National Bank يف �ليابــان و تايالنــد. 
�ن�ســم �مل�ســري �إىل Young Presidents’ Organization يف �لعــام 2001، ومت �ختيــاره  يف عــام 2009 

كاأف�ســل قيــادي �ســاب مــن قبــل منتــدى �لقت�ســاد �لعاملــي.

نبذة أعضاء مجلس اإلدارة
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سمير زريق

عضوا 
رجــل �أعمــال بــارز، وم�ســتثمر فل�ســطيني لــه ��ســتثمار�ت و��ســعة يف قطاعات عديدة يف فل�ســطني و�خلــارج. لديه 

مهــار�ت فريــدة يف �لتفاو�ــس وميتــاز بتفكري حتليلي وخربة بارعة يف �د�ره �لأ�سول.
ي�ســغل حاليا من�سب رئي�ــس جمل�ــس �إد�رة �ســركة فل�ســطني لال�ســتثمار و�لإمناء، �ســركة م�ســاهمة عامة مدرجة 
يف بور�ســة فل�ســطني ورئي�ــس جمل�ــس �إد�رة �ســركة �ســهم لال�ســتثمار و�لأور�ق �ملاليــة، �ســركة و�ســاطة وخدمــات 
��ســتثمارية فل�ســطينية ر�ئدة، كذلك ي�ســغل من�سب ع�سو جمل�ــس �د�ره �لبنك �لوطني )TNB( �لبنك �لأ�ســرع 
منــو� ليجّنــد بذلــك تفانيــه يف رفــع معايــري �خلدمــات �ملاليــة يف فل�ســطني. و�أ�ســرف علــى ��ســتثمار�ت جمموعــة 
كبــرية مــن �ل�ســركات �خلا�ســة يف �لقطــاع �ملــايل وبخربتــه �ل�ســتثمارية �لتــي جتمــع بــني قــوة �ملعرفــة وبر�عــة 

�ملهــار�ت قــاد �لعديــد مــن �ل�ســركات للتفــوق يف �أد�ئها مقارنــة باأقر�نها.
و�ســغل �ل�ســيد زريــق من�ســب رئي�ــس جمل�ــس �إد�رة �حتــاد جمعيــات رجــال �لأعمــال �لفل�ســطينيني، ونائــب رئي�ــس 
�حتــاد رجــال �لأعمــال �لعــرب، ويويل �هتمامًا و��ســعًا يف ق�سايا �لتنمية �مل�ســتد�مة للقطاع �خلا�س �لفل�ســطيني 
مــن خــالل تعزيــز عنا�ســر �لن�ســاط �لقت�ســادي ور�ســم �ل�سيا�ســات �لقت�ساديــة علــى �مل�ســتوى �لوطنــي، ف�ســغل 
ع�سوية �لفريق �لوطني للتنمية �لقت�سادية يف فل�ســطني، وع�سوية جمل�ــس �إد�رة �سندوق �ل�سمان �لجتماعي 

ورئي�ــس جلنــة �ل�ســتثمار فيــه، وع�سويــة �لفريق �لوطني لن�سمام فل�ســطني ملنظمة �لتجــارة �لعاملية.

نبذة أعضاء مجلس اإلدارة

ميشيل الصايغ

عضوا ممثال عن البنك التجاري األردني 
ي�ســغل �ل�ســيد مي�ســيل �سايغ من�ســــب رئيــــ�س جملــــ�س �إد�رة جمموعــــة �ل�سايــــغ و�لتــــي ت�ســــم حتــــت مظلتهــــا 
33 �ســركة منت�ســرة يف �لوطــن �لعربــي و�أوروبــا �ل�ســرقية و�لغربيــة و�آ�ســيا، و�لتــي توفــر للم�ســتهلك خدمــات 

ــة  ــة و�لأدو�ت �ملنزليــ ــات و�لهند�ســ ــالت كالكيماويــ ــف �ملجــ ــي خمتلــ ــة فــ ــدة ومتنوعــ ــلع عديــ ــات و�ســ ومنتجــ
ــار�ت و�خلدمــات �مل�سرفيــة و�لعــالم. وت�ســم �ملجموعــة يف كو�درهــا 5000 موظــف وموظفــة. �ل�ســيد  و�لعقــ
�ل�سايغ رئي�س وع�سو جمل�س �إد�رة ورئي�س فخري لعدة �سركات وجمعيات و�أندية منها:  رئي�س جمل�س �لإد�رة  
لكافــة �ســركات جمموعــة �ل�سايــغ، رئي�ــس جمل�ــس �إد�رة دهانــات نا�ســونال يف كافــة فروعهــا، ع�ســو يف جمل�ــس 
�أمنــاء جائــزة �مللــك عبــد�هلل �لثــاين للعمــل �حلــر و�لريــادة، �لرئي�ــس �لفخري للنــادي �لأرثوذك�ســي- �لفحي�س، 
ع�ســو يف �ملجل�ــس �ملركــزي �لأرثوذك�ســي، موؤ�س�ــس ونائــب رئي�ــس �للجنــة �لتنفيذيــة يف �جلمعيــة �لأرثوذوك�ســية، 
ع�سو جمل�ــس �أمناء جمعية �ل�ســوؤون �لدولية، موؤ�س�ــس وع�سو هيئة �ملديرين ملوؤ�س�ســة فل�ســطني �لدولية لالأبحاث 
و�خلدمــات، ع�ســو يف �لحتــاد �لعربــي ل�سناعــة �لبويــات و�لدهانــات، ع�ســو جمل�ــس �أمنــاء �جلمعيــة �لأردنيــة 
للعــون �لطبــي للفل�ســطينيني، ع�ســو جمل�ــس �أمناء �جلمعيــة �لأردنية للبحث �لعلمي، ع�سو جمل�ــس �إد�رة يف بنك 
�جلزيــرة �ل�ســود�ين �لأردين/ �ل�ســود�ن، رئي�ــس جمل�ــس �إد�رة �ل�ســركة �لعربيــة ل�سناعــة �لدهانات/ فل�ســطني، 
ع�سو جمل�س �أمناء �جلامعة �لها�سمية، رئي�س جمل�س �إد�رة �سركة �أبعاد �لأردن و�لإمار�ت ل�ستثمار �لتجاري، 
رئي�س جمل�س �إد�رة �سركة �لبحر �لحمر لتجارة �لغاز، ع�سو فخري يف جمعية �ل�سركات �ل�سناعية �ل�سغرية 
و�ملتو�ســطة، رئي�ــس جمل�ــس �إد�رة جمعيــة �ملحبــة �ليافويــة. يحمــل �ل�سايــغ �ســــهادة �لبكالوريــــو�س فــــي �لإد�رة 

�لعامــــة و�لعلــــوم �ل�سيا�ســــية مــــن �جلامعــــة �لأردنيــــة عــــام1971.
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دينا منيب المصري 

عضوا 
�ل�ســيدة دينــا منيــب �مل�ســري هــي ع�ســو جمل�ــس �إد�رة للعديــد مــن �ســركات �لقطــاع �خلا�س و�لعــام �ملعروفة يف 
فل�ســطني. ومعروفــة علــى �ل�سعيــد �ملحلــي بن�ســاطها يف دعــم �ملجــالت �خلرييــة و�ملبــادر�ت �لتــي تعــزز �لتنميــة 

�لثقافية ومتكني �لفل�ســطينيني من خالل موؤ�س�ســة منيب ر�ســيد �مل�سري للتنمية.
Manufacturers Hanover يف مدينــة نيويــورك يف �لوليــات  عملــت �مل�ســري يف �لت�ســعينات يف بنــك 
ــة هنــاك. يف �لعــام 1995  �ملتحــدة �لأمريكيــة ملــدة 3 �ســنو�ت، ثــم �نتقلــت �إىل بريطانيــا لإد�رة مكتــب �لعائل
�نتقلــت �مل�ســري �إىل فل�ســطني حيــث �ســاركت عائلتهــا يف �إن�ســاء �لعديــد مــن �ل�ســركات يف خمتلــف �لقطاعــات 

و�لتــي �ســملت �ســركات �ل�ســلع �ل�ســتهالكية، و�مل�ســروبات، و�لبنــاء بالإ�سافــة �إىل �ســركات جتــارة �ل�ســيار�ت. 
حتمــل �مل�ســري �ســهادة �ملاج�ســتري يف �لعلــوم �ملاليــة و�مل�سرفيــة و�ســهادة بكالوريو�ــس يف �لدر��ســات �لبيئية من 

جامعة جورج و��ســنطن، يف �لوليات �ملتحدة �لأمريكية. 

نبذة أعضاء مجلس اإلدارة

عصام سلفيتي

عضوا ممثال عن بنك االتحاد األردني 
ي�ســغل �ل�ســيد ع�ســام �ســلفيتي من�ســب رئي�ــس جمل�ــس �إد�رة "بنــك �لحتــاد" منــذ عــام 1997، وقــد ��ســتطاع 
�أن يقّدم خال�سة خرب�ته �ملمتدة على مد�ر 48 عامًا يف �لقطاعني �لقت�سادي و�مل�سريف للم�ساهمة يف �إثر�ء 
��ســرت�تيجية �لبنــك وخططــه للنمــو و�لتطــّور، علمــًا �أنــه كان قــد �ســغل من�ســب مديــر عــام �لبنــك مــا بــني عامي 

و2008.  1989

يف عــام 2006، قــام بتاأ�سي�ــس �ســركة فرعيــة تابعــة ومملوكــة كاملــة لبنــك �لحتــاد با�ســم "�لحتــاد للو�ســاطة". 
�إىل جانــب ذلــك يتــوىّل �ل�ســيد �ســلفيتي حاليــًا رئا�ســة جمل�ــس �إد�رة �ســركة �لفنــادق و�ل�ســياحة �لأردنيــة، وهــو 
ع�ســو يف جمل�ــس �إد�رة كل مــن موؤ�س�ســة �مللــك �حل�ســني، و�ســركة ز�ر� لال�ســتثمار�ت، وموؤ�س�ســة �لتعليــم لأجــل 
�لتوظيــف �لأردنيــة حيــث ي�ســارك �أي�ســا يف ع�سويــة جمل�ــس �لأمنــاء للموؤ�س�ســة، ومل يغفل �ســلفيتي عــن �هتمامه 

باجلانــب �لتعليمــي فهــو ع�ســو يف جمال�ــس �إد�رة مدر�ســة �لبكالوريــا ومدر�ســة �ليوبيل.
وكان قــد �ســغل يف �ل�ســابق منا�ســب عــدة �أبرزهــا ع�سويــة جمل�ســي �إد�رة جمل�ــس �لتعليــم �لعــايل �لتابــع لــوز�رة 
�لتعليــم �لعــايل و�لبحــث �لعلمــي، و�ســركة �ســلفيتي و�أولده لل�سر�فــة يف عّمان وبريوت، و�ســركة �لحتاد لتطوير 
�لأر��ســي، و�ســركة م�سانــع �لحتــاد لإنتــاج �لتبغ و�ل�ســجائر، وجمعية رجال �لأعمال �لأردنيــني، ونادي �لأعمال 
�لأردين �ل�سوي�ســري، و�جلمعيــة �لأردنيــة �لربيطانيــة، ومعهــد �لبحــر �لأحمــر للفنــون �ل�ســينمائية، �إ�سافــة �إىل 
من�ســب نائــب مديــر عــام �ملوؤ�س�ســة �ملاليــة �لعربيــة، كمــا كان ي�ســغل من�ســب نائــب رئي�ــس جمل�ــس �إد�رة �ســركة 

�لحتــاد �ل�ســياحية �لتكامليــة، وقــد كان ع�ســو يف جمال�ــس �أمناء �جلامعــة �لأردنية.
ولد �ل�ســيد �ســلفيتي يف فل�ســطني يف مدينة يافا عام 1944. وقد ح�سل على درجة �لبكالوريو�ــس يف �لقت�ساد 
ــوق  ــة يف �ل�س ــة مرجعي ــخ�سية �قت�سادي ــلفيتي �س ــرب �س ــريوت عــام 1967. ويعت ــة يف ب ــة �لأمريكي مــن �جلامع
�لأردين، ولــه �لعديــد مــن �لإجنــاز�ت �لد�عمــة لالقت�ســاد �لأردين ب�ســكل عام وللقطاع �مل�سريف ب�ســكل خا�س. 
هذ� ومل يغفل عن دوره يف دعم �ملجتمع و�سرورة تقدميه لر�سالة �سامية ترنو للنهو�س به، ف�سارك يف فعاليات 
خمتلفــة د�عمــة للتعليــم و�لثقافــة يف �ململكــة، ومــن ذلــك توّليــه لرئا�ســة جمل�ــس �إد�رة مهرجانــات �لأردن �لــذي 

�أقيــم عام 2010.

منال زريق

عضوا 
هي �ســيدة �أعمال لديها خربة كبرية يف جمال �لعمال �لتنفيذية، فهي ماهرة يف �أ�ســاليب �لتو��سل، وقد �أثبتت 
قدر�تها يف جمال بناء فريق �لعمل وتنمية قدر�ت �ملوظفني. ت�ســغل حاليًا �لعديد من �ملنا�سب يف عدة �ســركات 
فل�ســطينية خا�ســة يف جمــالت خمتلفــة فهــي رئي�ــس جمل�ــس �إد�رة �ســركة �مل�ســتقبل للتطويــر �لرتبــوي )مدر�ســة 
�مل�ســتقبل(، ورئي�ســة جمل�ــس �إد�رة �ســركة زووم للدعاية و�لإعالن، وع�سو جمل�ــس �إد�رة �ســركة �ســهم لال�ســتثمار 
و�لور�ق �ملاليــة. بالإ�سافــة �ىل ع�سويتهــا يف �ســركات م�ســاهمة عامــة مدرجة يف �ســوق فل�ســطني لــالأور�ق �ملالية، 
فهــي ع�ســو جمل�ــس �إد�رة �ل�ســركة �لفل�ســطينية لال�ســتثمار و�لإمنــاء )PID(، وع�ســو جمل�ــس �إد�رة �لبنــك 
�لوطني )TNB(. وقد لعبت دورً� رياديًا ك�ســريك ومدير تنفيذي لأكرث من 23 عامًا يف تاأ�سي�ــس ودعم �مل�ســاريع 
�ل�ستثمارية ملجموعة �سركات م�سار �لعاملية، و�سركات �سندوق �سر�ج، و�سركة بيتي لال�ستثمار �لعقاري )�ل�سركة 
�ملطــورة ملدينــة رو�بــي( و�أ�س�ســت �أكادمييــة رو�بــي �لإجنليزيــة عــام 2016، و�ســغلت من�ســب ع�ســو جمل�ــس بلــدي 
ملدينة رو�بي لدورتني متتاليتني. كذلك عملت على تاأمني �ل�سر�ف �ملايل و�لد�ري ملبادر�ت جديدة لالأعمال يف 

جمــال �ل�سحافــة و�لعــالم، وتكنولوجيا �ملعلومــات، و�خلدمات �ملالية، و�لعقار�ت وو�ســائل �لإعالم.
�ســاركت يف تاأ�سي�ــس منتــدى �ســيد�ت �لعمــال �لفل�ســطينيات، �لــذي �أن�ســاأ عــام 2006 وتولــت بالنتخــاب من�ســب 
�أول رئي�ســة للمنتــدى ول تــز�ل ع�ســو جمل�ــس �إد�رة لغايــة �ليــوم، وكذلــك ع�ســو جمل�ــس �إد�رة موؤ�س�ســة �ســركاء يف 
�لتنمية �مل�ستد�مة. وع�سو جمل�س �إد�رة موؤ�س�سة �لقادة �ل�سابة يف فل�سطني)YPO(. وع�سو جلنة ��ست�سارية يف 
YMCA ر�م �هلل. وقــد مت تعينهــا مــن قبــل رئي�ــس �لــوزر�ء �لدكتــور ر�مــي �حلمــد �هلل عام 2017 ع�سو يف جمل�ــس 

�إد�رة �سندوق �إقر��س �لطلبة يف موؤ�س�سة �لتعليم �لعايل �لفل�سطيني.
عــالوة علــى ذلــك، فهــي زميلــه يف مبــادرة قيــادة �ل�ســرق �لأو�ســط �ملنبثقــة مــن �ســبكة �آ�ســن للقيــادة �لعامليــة 
)Aspen Global Leadership Network(، وقــد نالــت جائــزة �لتمكــني �لقت�ســادي �لعامليــة لعــام 2013 
مــن موؤ�س�ســة �ل�ســو�ت �حليويــة �لأمريكيــة �ملرموقــة. كمــا �ســاركت يف �لعديــد مــن �ملوؤمتــر�ت �ملحليــة و�لعامليــة. 
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معن ملحم

السيد معن ملحم–عضوًا ممثاًل عن شركة االتصاالت الفلسطينية »بالتل«
�ل�ســيد معــن ملحــم هــو �ملديــر �لعــام ل�ســركة �لت�ســالت �لفل�ســطينية "Paltel"؛ ر�ئــدة قطــاع �لت�ســالت 
وتكنولوجيــا �ملعلومــات يف فل�ســطني و�ملــزود �لرئي�ســي خلدمــات �لنطــاق �لعري�ــس و�لهاتــف �لثابــت وخدمــات 

�حللــول �لتكنولوجيــة �ملتكاملــة ومر�كــز �لبيانــات، و�لتــي تاأ�س�ســت عــام 1997 ك�ســركة م�ســاهمة عامــةـ
�ســغل �ل�ســيد ملحم من�سب �ملدير �لعام ل�ســركة �لت�سالت �لفل�ســطينية يف ت�ســرين �لأول من �لعام 2014، 
بهــدف �مل�ســاهمة يف حت�ســني وتطويــر �أد�ء �ل�ســركة يف خمتلــف جمــالت عملهــا؛ ومنــذ توليــه �د�رة �ل�ســركة 
حر�ــس ملحــم علــى حتقيــق هــذ� �لهــدف مــن خــالل تعزيــز جتربــة �مل�ســرتكني و�إطــالق عــدد مــن �حلمــالت 

و�ملبــادر�ت �ملميــزة بالإ�سافــة �إىل �إطــالق �ســرعات خــط نــت فائقــة تقــدم لأول مــرة للمنــزل �لفل�ســطيني.
ويف عــام 2017 قــام ملحــم بخطــوة ��ســتثمارية تعــد �لأوىل مــن نوعهــا يف فل�ســطني وهــي �لبدء باإن�ســاء مر�كز 
بيانــات يف كل مــن مدينتــي نابل�ــس و�لبــرية؛ و�لتــي مت جتهيزهــا وفــق �أعلــى معايــري مر�كــز �لبيانــات �لعامليــة 
لتقدمي خدمات نوعية لقطاع �لأعمال �لفل�سطيني وبعدها عمل ملحم على �فتتاح مركز بيانات �لبرية �لأكرث 

�ملنطقــة. يف  تطــورً� 
قبــل �ن�سمامــه �إىل �ســركة بالتــل؛ عمــل �ل�ســيد ملحــم مديــرً� عامــًا ل�ســركة �لت�ســالت �خللويــة �لفل�ســطينية 
)جــو�ل( وخــالل �أربــع �ســنو�ت مــن �خلدمــة، قام ملحم وفريقــه بتنفيذ خطة عمل �ســاملة حققت �أعلى جودة 
للخدمــة ور�ســا �مل�ســرتكني، ممــا مّكــن جــو�ل من �حلفــاظ على مكانتها يف قمة قطــاع �لت�سالت على �لرغم 
من دخول م�ســغل مناف�ــس للهاتف �ملحمول يف فل�ســطني عام 2009. بد�أ ملحم حياته �ملهنية يف �ســركة جو�ل 
حيث �سغل �لعديد من �ملنا�سب �لإد�رية مبا يف ذلك مدير �ملبيعات ومدير �لت�سويق قبل توليه من�سب �ملدير 

�لعام لل�سركة.
ــا ع�سو جمل�ــس  �ل�ســيد ملحــم حاليــا ع�ســو يف �للجنــة �لتنفيذيــة ملجموعــة �لت�ســالت �لفل�ســطينية، وهــو �أي�سً
ا �حتاد �لريا�سة للجميع يف �لعام 2013  �إد�رة يف �ســركة مطاحن �لقمح �لذهبي، وتر�أ�ــس �ل�ســيد ملحم �أي�سً
كمــا تر�أ�ــس �حتــاد ريا�ســات �لألعــاب �للكرتونيــة و�لذهنيــة يف �لعــام 2021 و�لــذي يقــع علــى عاتقــه متثيــل 

فل�ســطني يف كافــة �ملحافل �لدولية.
�ل�ســيد ملحــم حا�ســل علــى درجــة �ملاج�ســتري يف �إد�رة �لأعمال من جامعة �لقد�ــس وبكالوريو�ــس يف �ملحا�ســبة 

و�ملالية من جامعة �خلليل، فل�سطني.
خــالل حياتــه �لعمليــة، �ســارك ملحــم يف �لعديــد مــن �ملوؤمتــر�ت �لدوليــة و�لرب�مــج �لتدريبيــة �ملتقدمــة �لتــي 

�ســاهمت باإثــر�ء معرفتــه يف جمــال �لت�سالت.

نبذة أعضاء مجلس اإلدارة

سالمة خليل

عضوا ممثال عن شركة االتصاالت الفلسطينية 
ي�ســغل �ل�ســيد �ســالمة خليــل من�ســب رئي�ــس �لإد�رة �ملاليــة يف جمموعــة �لت�ســالت �لفل�ســطينية منــذ �لعــام 
2013، ويتــوىل مهمــة �إد�رة �ل�ســوؤون �ملاليــة و�لإد�ريــة و�ملــو�رد �لب�ســرية و�مل�ســرتيات و�لإ�ســر�ف عليهــا وو�ســع 

�خلطط �ل�ســرت�تيجية �خلا�سة بها. وي�ســغل �ل�ســيد خليل ع�سوية جمال�ــس �إد�رة �لعديد من �ل�ســركات �لتابعة 
ملجموعة �لت�سالت �لفل�ســطينية ك�ســركة جو�ل، و�ســركة بو�بة �أريحا و�ســركة بالف�ست، �إ�سافة �إىل ع�سويته يف 

جمل�ــس �إد�رة �لبنــك �لوطنــي منــذ �لعــام 2013.

ــوؤون �ملاليــة  ــبة و�د�رة �ل�س ــة لأكــرث مــن 20 عــام يف جمــال �لتدقيــق و�ملحا�س ــيد خليــل �لعملي متتــد خــربة �ل�س
حيث �سغل �ل�سيد خليل يف �ل�سابق منا�سب عدة و�أبرزها تعيينه نائب �لرئي�س لل�سوؤون �ملالية يف جمموعة بلوم 
�لقاب�ســة يف �أبــو ظبــي يف دولــة �لإمــار�ت �لعربيــة �ملتحــدة، ت�سمــن دوره حتديــد �خلطط �ملالية و�ل�ســرت�تيجية 
�ملاليــة و�إد�رة �حل�ســابات و�خلزينــة ومتويــل عمليــات �ملجموعــة وم�ســاريعها و�سبــط �أنظمــة �لرقابــة و�عــد�د 
�ملو�زنــات و�مليز�نيــات، وقــد عمــل قبــل ذلــك مديــرً� للتدقيــق يف �ســركة �أرن�ســت ويونــغ للتدقيــق علــى �حل�ســابات 
يف مدينة ر�م �هلل، حيث �أد�ر عمليات تدقيق كربى �ل�ســركات �ملحلية و�ملنظمات �لدولية كاملفو�سية �لأوروبية 
و�لبنــك �لــدويل و�لوكالــة �لأمريكيــة للتنميــة �لدولية، كما قام �ل�ســيد خليل باإد�رة م�ســاريع دولية ل�سالح وز�رة 
�ملاليــة �لفل�ســطينية متعلقــة بالتدقيــق و�لرقابــة �لد�خليــة و�ملو�زنــة و�إد�رة �ملخاطــر وبنــاء �لقــدر�ت �ملوؤ�س�ســية 

�لقومية.
يحمــل �ل�ســيد خليــل �ســهادة بكالوريو�ــس يف �ملحا�ســبة مــن جامعــة بريزيــت يف فل�ســطني منــذ عــام 2000 �إىل 
جانــب ذلــك، يحمــل �لعديــد مــن �ل�ســهاد�ت �لدوليــة �ملهنيــة �ملتخ�س�سة يف �ملجــالت �ملالية و�ملحا�ســبية وت�سم 
�ســهادة حما�ســب عــام معتمــد )CPA( و�ســهادة مدقــق د�خلــي معتمــد )CIA( و�خ�سائــي متويــل م�ســروع 

.)MFC( ومر�قــب مــايل رئي�ســي )CPFS(معتمــد
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د. غريس خوري

عضوا مستقال
�لدكتورة غري�ــس �خلوري �أ�ســتاذ م�ســارك يف �لإد�رة �ســغلت عدة منا�سب �إد�رية يف جامعة بريزيت منها من�سب 
عميــد كليــة �لأعمــال و�لقت�ســاد مــن 2015-2018 ومديــر برنامــج �ملاج�ســتري يف �إد�رة �لأعمــال ورئي�ســة د�ئــرة 
�إد�رة �لأعمــال وبرنامــج �لعلــوم �ملاليــة و�مل�سرفيــة. لديهــا �أكــرث مــن ثالثــني عامــا مــن �خلــربة كاأ�ســتاذة جامعيــة 
وباحثة وم�ست�ســارة. عملت مديرة للت�ســويق يف �ســركات عائلية وم�ست�ســارة ومدربة للعديد من �ملنظمات �خلا�سة 
و�لعامــة. حا�سلــة علــى ماج�ســتري يف �إد�رة �لأعمــال مــن جامعة �ســوفولك، �لوليــات �ملتحدة �لأمريكيــة، ودكتور�ه 
يف �إد�رة �ملــو�رد �لب�ســرية مــن جامعــة بر�دفــورد، �ململكــة �ملتحــدة. �ســاركت كع�ســو يف جمل�ــس �جلامعــة و�ملجل�ــس 
�لأكادميي وعدد من جلان �جلامعة و�ملجتمع. ح�سلت على �سهاد�ت يف �إد�رة �مل�ساريع و�إد�رة عالقات �لعمالء. 
وقد ن�سرت عدد من �حلالت �لدر��سية �لإد�رية و�ملقالت و�لبحوث يف �لعديد من �ملجالت �لأكادميية و�أ�سرفت 
علــى �لعديــد مــن ر�ســائل �ملاج�ســتري. �ســاركت �أي�ســًا يف حتريــر كتــاب بعنــو�ن حالــة �لرتقــاء �إىل م�ســتوى �لتحدي 
�لرقمي: درو�ــس من �ســركات �لبحر �لأبي�س �ملتو�ســط )2005(. و تاأليف كتاب "�لإد�ري �لفل�ســطيني: قيادة يف 
ظــل ظــروف �لتحــدي"، جــاور، �ململكــة �ملتحدة )2012(. و �أي�سا �ســاركت يف حترير كتاب بعنو�ن "حالت �إد�رية 
يف �لإد�رة و�ل�ســلوك �لتنظيمــي يف �ل�ســياق �لعربــي"، �أي جــي �أي غلوبــال �لوليــات �ملتحــدة )2014( . د. �خلوري 
تقــوم بتقييــم بحــوث يف �لإد�رة للعديــد مــن �ملجــالت �لعلميــة �لدوليــة وهــي ع�ســو هيئــة �لتحريــر ملجلــة �ملنظمــة 
�ملتعلمــة )�إمير�لــد(.  د. �خلــوري ح�سلــت علــى جائــزة �لأ�ســتاذ �ملتميــز يف جامعــة بريزيــت عــام 2013 وجائــزة 
زمالة للبحث �لعلمي من موؤ�س�ســة �لتعاون عام 2015 كما ق�ست جزء من �إجازة تفرغ علمي عام 2019/2018 

وقامــت بالتدري�ــس بجامعة ولية فلوريــد� -�لوليات �ملتحدة.

عزيز عبد الجواد

عضوا مستقال 
ي�ســغل �ل�ســيد عزيز عبد �جلو�د من�سب رئي�ــس جمل�ــس �إد�رة �ســركة �لتاأمني �لوطنية، وعمل �ســابقا م�ست�ســار� 
ملجل�ــس �د�رتهــا منــذ �لعــام 2013 وحتــى �لعــام 2019.  كمــا ويعمــل رئي�ســا ملجل�ــس �إد�رة �ســركة �أبــر�ج �لوطنيــة 
منــذ �لعــام 2014. �ســغل �ل�ســيد عبــد �جلــو�د �ســابقا ع�سويــة جمل�ــس �إد�رة لــكل مــن م�ســرف �ل�سفــا، وغرفــة 
�لتجــارة �لدوليــة ICC. يف �لعــام 2009 ��ســتلم من�ســب �لرئي�ــس �لتنفيــذي ل�ســركة �لتاأمــني �لوطنيــة ملــدة 
عامــني، بعــد �أن كان مديــر� عامــا لل�ســركة ملــدة 15 عامــا. خــربة عبــد �جلــو�د ممتــدة منذ �لعــام 1967، �إذ بدء 
م�ســو�ره �ملهنــي يف �ســركة �لكويــت للتاأمــني حيــث تقلد عــدة منا�سب فيها، كان �آخرها نائب مدير عام �ل�ســركة. 
يف �لعــام 1994 �ختــري �ل�ســيد عبــد �جلــو�د ممثــال ل�ســوق فل�ســطني يف جمل�ــس �إد�رة �لحتــاد �لعــام �لعربــي 
للتاأمــني و��ســتمر بتمثيــل �ســوق فل�ســطني هنــاك حتــى �لعــام 2007. �ســغل عبــد �جلــو�د ع�سويــة جمل�ــس �لإد�رة 
يف �لعديد من �ل�ســركات و�ملوؤ�س�ســات ومن �سمنها: هيئة �ســوق ر�أ�ــس �ملال �لفل�سطينية، �سركة �لنخبة للخدمات 
و�ل�ست�ســار�ت �لطبيــة، �ســركة م�ست�ســفى جبــل د�وود، و�ل�سنــدوق �لفل�ســطيني لتعوي�ــس م�سابــي حــو�دث 
�لطــرق. كمــا تر�أ�ــس يف �لعــام 2008 جمل�ــس �إد�رة �لحتــاد �لفل�ســطيني ل�ســركات �لتاأمــني. يحمــل عبــد �جلــو�د 

�ســهادة بكالوريو�ــس يف �ملحا�ســبة من جامعة �لقاهرة. 
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أيوب زعرب

عضوا مستقال
�ل�ســيد �أيــوب زعــرب هــو ع�ســو م�ســتقل يف جمل�ــس �إد�رة �لبنــك �لوطنــي و�ســخ�سية مرموقــة يف �لقطــاع �ملــايل 
و�لتاأمــني علــى �مل�ســتوى �لإقليمــي، حيــث متتــد خربتــه  لأكــرث مــن 20 عامــا يف هــذ� �ملجــال عمــل خاللهــا علــى 
تو�سيع نطاق �ل�سركات و�لحتاد�ت ذ�ت �ل�سلة وتطويرها يف فل�سطني و�لأردن. ي�سغل زعرب من�سب �لرئي�س 
�لتنفيذي وع�سو جمل�ــس �إد�رة �ســركة �مل�ســرق للتاأمني، �إ�سافة �ىل كونه �لرئي�ــس �لتنفيذي وع�سو جمل�س �إد�رة 
�ســركة �لتاأمــني �لأردنيــة �لفرن�ســية، حيــث دّعــم زعــرب هــذه �ل�ســركات بــروؤى مبتكــرة لتعزيــز موقعهــا كالعــب 
رئي�ســي يف �ل�ســوق. �ســغل زعرب يف وقت �ســابق ع�سوية جمل�ــس �إد�رة هيئة �ســوق ر�أ�ــس �ملال �لفل�ســطينية، حيث 
�ساهم يف تطوير �حلاكمية �ملوؤ�س�سية للهيئة ب�سكل فعال. زعرب من �لأ�سخا�س �ملتبنيني للرقمنة د�خل �لقطاع 
�ملــايل، ومتخ�س�ــس يف �إد�رة �ملخاطــر و�لتخفيــف منهــا، وخبري يف تاأثري معايري �عــد�د �لتقارير �ملالية �لدولية 
ل�سركات �خلدمات �ملالية. عالوة على ذلك، �أ�س�س زعرب �لعديد من �ل�سركات �للوج�ستية منذ �لعام 2003، 
حيــث �د�ر م�ســاريع متنوعــة منــذ ذلــك �حلــني علــى �مل�ســتوى �لإقليمــي ويف فل�ســطني.  يف �لعــام 2014، و�ســع 
زعــرب �عمالــه ليدخــل علــى قطــاع �لعقــار�ت، حيــث يتــوىل لغايــة �لآن من�ســب رئي�ــس جمل�ــس �إد�رة �ل�ســركة 

�لعقاريــة �لتجارية �ل�ســتثمارية.
ي�ســغل زعــرب ع�سويــة جمل�ــس �لإد�رة يف �لعديــد مــن �ل�ســركات �لتــي تعتمــل �سمــن قطاعــات �خلدمــات �ملاليــة 
و�ل�ســتثمار، ومنهــا �ســركة �ســد�د �ملخت�ســة بخدمــات �لدفــع �للكرتونيــة. �إ�سافــة �ىل ذلــك، فهــو نائــب رئي�ــس 
جمل�ــس �لإد�رة يف كل من �ل�ســركة �لأردنية لالإد�رة و�ل�ست�ســار�ت، و�ســركة ميد�سريف�ــس. وعمل �ســابقا رئي�ســا 

ملجل�ــس �إد�رة �لحتــاد �لفل�ســطيني ل�ســركات �لتاأمــني، وع�ســو� يف �للجنــة �لوطنيــة لل�ســمول �ملــايل. 
ــات �ملتحــدة  ــد� يف �لولي ــة فلوري ــة و�إد�رة �ملخاطــر مــن جامع ــوم �ملالي ــس يف �لعل ــهادة �لبكالوريو� ــل زعــرب �س يحم

ــة.  �لأمريكي
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تلتــزم �ل�ســركة بتو�سيــات جلنــة �ملكافــات و�حلو�فــز بخ�سو�ــس بــدل نفقــات ح�ســور �ع�ســاء جمل�ــس �لد�رة علــى تلــك �لتو�سيــات مع �لعلــم باأنه يتم 
حتديــد مبلغ بدل نفقــات �حل�سور كالتايل:

حتدد ر�ســوم ثابتة بدل ع�سوية رئي�ــس جمل�ــس �لد�رة بقيمة 24000 دولر، ور�ســوم ثابتة بدل ع�سوية لكل ع�سو من �ع�ساء جمل�ــس �لد�رة  	
بقيمة 14000 دولر، على �ن يتم دفع 1000 دولر مقابل ح�سور كل جل�ســة من جل�ســات جمل�ــس �لإد�رة.

يتــم دفــع مــا قيمتــه 625 دولر للع�ســو عــن كل جل�ســة مــن جل�ســات �جتماعــات �للجــان �ملنبثقــة عــن جمل�ــس �لد�رة بحــد �ق�ســى 12 جل�ســة،  	
بحيــث يكــون �حلــد �لعلــى �لــذي �ســيتم دفعــه لع�ســو �للجنــة �لو�حــدة عــن جميع �جتماعــات �للجنــة 7500 دولر، با�ســتثناء جلنة �لت�ســهيالت 

بحيــث يكــون �حلــد �لعلــى �لذي يدفع عــن جميع �جتماعات �للجنــة 10000 دولر.
نظــرً� جلائحــة كورونــا و�لو�ســاع �ملاليــة �ل�سعبــة، قــرر �ملجل�ــس �ن يتــم دفــع بدل ح�سور جل�ســات �ملجل�ــس و�للجــان وفقًا ملا ورد �عــاله على �ن ل يتم 

دفع ر�ســوم �لع�سوية �لثابتة لرئي�ــس �ملجل�ــس وكافة �لع�ساء للعام 2020.

مت عقد �سبعة �جتماعات ملجل�س �لإد�رة خالل �لعام 2020 كما يف �لتفا�سيل �لو�ردة �أدناه:

ن�سبة احل�سورعدد مرات احل�سوراملن�سبالأع�ساء
100%7رئي�س �ملجل�س�ل�سيد طالل نا�سر �لدين

100%7نائب رئي�س �ملجل�س�ل�سيد عمر �مل�سري
100%7ع�سو��ل�سيد �سمري زريق

14%1ع�سو��ل�سيد مي�سيل �ل�سايغ1
86%6ع�سو��ل�سيدة دينا �مل�سري

100%7ع�سو��ل�سيد �سالمة خليل
100%7ع�سو��ل�سيد كمال �بو خديجة

100%7ع�سو��ل�سيد معن ملحم
100%7ع�سو��ل�سيدة منال زريق

71%5ع�سو��ل�سيد ع�سام �سلفيتي
100%7ع�سو��لدكتورة غري�س خوري

100%7ع�سو��ل�سيد عزيز عبد �جلو�د
57%4ع�سو��ل�سيد �يوب زعرب2

 1 مت تعيني �ل�سيد مي�سيل �ل�سايغ كع�سو جمل�س �د�رة ممثل عن �لبنك �لتجاري �لردين – �لردن بتاريخ 2020-9-13

 2 مت تعيني �ل�سيد �يوب زعرب ع�سو جمل�س �د�رة م�ستقل، بتاريخ 2020-4-30

نبذة أعضاء مجلس اإلدارة

كمال أبو خديجة

عضوا ممثال عن صغار المساهمين 
ي�ســغل �ل�ســيد كمــال �بــو خديجــة من�ســب مديــر عــام �ســركة ر��ســل �ك�سربي�ــس وهــو �ســريك رئي�ســي فيهــا، ويزخــر 
تاريخــه �لعملــي برت�أ�ســه لعديــد مــن �ملنا�ســب يف �ســركات فل�ســطينية ر�ئــدة، �إذ عمــل �أبــو خديجــة كنائــب رئي�ــس 

تنفيــذي وكمديــر مــايل ملجموعــة �لت�ســالت �لفل�ســطينية.
كمــا و�ســغل �أبــو خديجــة من�ســب �ملديــر �ملــايل لــكل مــن �ســركة �لتوريــد�ت �لطبيــة و�ســركة يونيبــال و�ســركة 
�مل�ســروبات �لوطنية-كــوكا كــول. وخــالل عملــه مــع هــذه �ل�ســركات، قــاد �أبــو خديجــة �لعديــد مــن عمليــات �إعــادة 
�لهيكلة و�ل�سر�ء و�لبيع و�لندماج �لهامة �لتي حدثت فرتة عمله. خدم �أبو خديجة كع�سو جمل�س �إد�رة يف عديد 
مــن �ل�ســركات �لفل�ســطينية مثــل بريكــو، وبو�بــة �أريحا، وفيتيــل وغريها. بالإ�سافة �إىل ع�سويته يف جمال�ــس �إد�رة 
بع�ــس �ملوؤ�س�ســات �لأهليــة. يحمــل �أبــو خديجــة �ســهادة �ملاج�ســتري يف �إد�رة �لأعمــال مــن جامعــة كيلــوغ �لأمريكيــة 

�لتابعــة جلامعــة نورثو�ســترين بوليــة �ســيكاغو يف �لوليــات �ملتحــدة �لأمريكيــة.
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ممارسات مجلس اإلدارة وتضارب المصالح

اإلقرارات التي تم اتخاذها خالل العام 2020

تنطوي �حلاكمية �ملوؤ�س�ســية لدى �لبنك �لوطني على �أبعاد تت�سف بالنز�هة و�لتعامل با�ســتقامة و�أمانة ومو�سوعية فيما يتعلق مبمار�ســات �ملجل�ــس 
وت�ســارب �مل�سالــح مــن خــالل قيــام كل ع�ســو يف �ملجل�ــس وكل م�ســوؤول رئي�ســي يف �لبنــك بالإف�ســاح عــن �ملعلومــات �ملتعلقــة بوجــود �أو �إمكانية وجود 
ت�ســارب بــني م�ساحلــه وم�سالــح �لبنــك، بــذل كافــة �جلهــود �لالزمــة �لتــي ت�سمــن عــدم ت�ســارب �مل�سالــح �ل�ســخ�سية مــع م�سالح �لبنــك لأع�ساء 
جمل�ــس �لإد�رة و�مل�ســوؤولني �لرئي�ســيني يف �لبنــك، كمــا يجــب علــى كل ع�ســو يف �ملجل�ــس وكل م�ســوؤول رئي�ســي �لإف�ســاح عــن ذمتــه �ملاليــة وم�ساحلــه 

�ل�ســخ�سية ب�ســكل مبا�ســر �أو غري مبا�سر.
كما مل ي�سهد عام 2020 �ي حالة �متناع عن �لت�سويت ناجتة عن ت�سارب �مل�سالح، ومل يتم �نفاذ �أي عقود �و معامالت ت�سمل ت�سارب �مل�سالح 

مبوجــب قانــون �ل�ســركات وقانــون �مل�ســارف.

يقر جمل�س �إد�رة �لبنك �لوطني باأنه ل توجد �أي �أمور جوهرية قد توؤثر على ��ستمر�رية عمل �مل�سرف، كما ويوؤكد ويقر �سحة �لأمور �لتالية:
�سحة ودقة و�كتمال �ملعلومات و�لبيانات �ملالية �لو�ردة يف �لتقرير �ل�سنوي. 	
وجود نظام رقابة فعال يف �مل�سرف و�أنظمة �سبط ورقابة د�خلية على �لإبالغ �ملايل يف �لبنك ويوؤكد على �ملحافظة على هذه �لأنظمة. 	
وجود �إطار عمل م�ستخدم لتقييم فاعلية �أنظمة �ل�سبط و�لرقابة �لد�خلية يف �مل�سرف. 	

كما ومت �تخاذ معظم �لقر�ر�ت خالل �لعام 2020 بالت�سويت عليها بالإجماع من قبل جمل�س �إد�رة �لبنك.

لجنة الترشيح والمكافّات والحوكمة
الدكتورة غريس خوري - رئيسًا للجنة	 
السيدة منال زريق -  عضوا  	 
السيد طالل ناصر الدين - عضوا	 
السيد عمر المصري - عضوا	 
السيد عزيز عبد الجواد - عضوا	 

اللجنة التنفيذية
السيد طالل ناصر الدين - رئيسًا 	 
السيد عمر المصري - عضوًا	 
السيد سالمة خليل - عضوًا	 
السيد سمير زريق -  عضوًا 	 
السيد ايوب زعرب - عضوًا	 

لجنة التسهيالت
السيد سمير زريق -  رئيسًا	 
السيد طالل ناصر الدين -  عضوًا	 
السيدة دينا المصري -  عضوًا	 
السيد كمال أبو خديجة -  عضوًا	 

لجنة تكنولوجيا المعلومات
السيد عمر المصري -  رئيسًا	 
السيد معن ملحم -  عضوًا	 
السيد عصام سلفيتي- عضوا	 

لجنة االستثمار
السيد عمر المصري - رئيسًا 	 
السيد طالل ناصر الدين  -  عضوًا	 
السيد سالمة خليل -  عضوًا	 
السيد سمير زريق  -  عضوًا	 
السيد عصام السلفيتي - عضوًا	 

لجنة المراجعة والتدقيق
السيد عزيز عبد الجواد - رئيسًا 	 
السيدة منال زريق - عضوًا	 
السيد معن ملحم -  عضوًا 	 

لجنة ادارة المخاطر
السيد ايوب زعرب - رئيسًا 	 
السيدة منال زريق - عضوًا	 
السيد معن ملحم -  عضوًا 	 

لجنة التسهيالت
تتاأل��ف جلن��ة الت�س��هيالت م��ن اأربع��ة اأع�س��اء م��ن جمل���س االإدارة، وتك��ون ذات 
مهام و�سالحيات حمددة ومكتوبة معتمدة من قبل جمل�س االإدارة. ويرتتب 

على جلنة الت�س��هيالت املهام وال�سالحيات التالية:
درا�سة ملفات الت�سهيالت واإقرار منح الت�سهيالت التي تتجاوز 750 األف   .1

دوالر اأمريك��ي.  
اإطالع جمل�س االإدارة ب�سكل واٍف ودوري على و�سع املحفظة االئتمانية   .2
للبنك من حيث حجمها والتطورات النا�سئة عليها والت�سهيالت امل�سنفة 
واملخ�س�س��ات املع��دة ملواجه��ة اأي��ة خ�س��ائر وجه��ود املتابع��ة والتح�سي��ل. 
ويفرت���س باللجن��ة اإع��الم جمل���س االإدارة ب�س��كل ف��وري ب��اأي تغ��رات 

جوهري��ة تط��راأ عل��ى و�س��ع املحفظ��ة االئتماني��ة للبن��ك.
الت�س��هيالت  من��ح  و�س��روط  للبن��ك  االئتماني��ة  ال�سيا�س��ة  و�س��ع   .3
وال�سمانات وال�س��قوف االئتمانية وحدود �سالحيات جلنة الت�س��هيالت 
م��ع  يتواف��ق  مب��ا  الف��روع،  يف  الت�س��هيالت  وجل��ان  العام��ة  االإدارة  يف 
القوانني وتعليمات �سلطة النقد وقرارات وتو�سيات جلنة اإدارة املخاطر 
واملعاي��ر البنكي��ة وعر�سه��ا عل��ى جمل���س االإدارة للم�سادقة، كما ترتتب 
عل��ى اللجن��ة م�س��وؤولية مراجع��ة ال�سيا�س��ات االئتماني��ة دوري��اً وحتديثه��ا 
مب��ا يتنا�س��ب م��ع التط��ورات يف البيئ��ة االقت�سادي��ة وال�سيا�س��ية والبنكي��ة 

البن��ك. و�س��ع  يف  والتغ��رات 
اإق��رار اخلط��ط الت�س��ويقية املع��دة م��ن االإدارة التنفيذية ملنح الت�س��هيالت   .4

االئتماني��ة بكافة اأ�س��كالها.
التاأكد من التزام االإدارة التنفيذية بال�سيا�سات االئتمانية وبال�سالحيات   .5

الت��ي يحدده��ا جمل���س االإدارة.
املرفوع��ة  والتموي��ل  الت�س��هيالت  جتدي��د  و/اأو  من��ح  طلب��ات  درا�س��ة   .6
املنا�س��ب  الق��رار  واتخ��اذ  التنفيذي��ة  االإدارة  يف  الت�س��هيالت  جلن��ة  م��ن 
ب�س��اأنها وف��ق ال�سالحي��ات وال�س��قوف املناط��ة باللجن��ة، ورف��ع التو�سي��ات 
عل��ى طلب��ات الت�س��هيالت ذات املبال��غ الت��ي تزي��د ع��ن �سالحي��ات اللجن��ة 

م�س��فوعة بالتن�س��يبات الالزم��ة ملجل���س اإدارة البن��ك.
درا�س��ة و�س��ع الدي��ون املتع��رة القائم��ة وو�س��ع اخلط��ط الالزم��ة للعم��ل   .7
عل��ى تخفي�سه��ا والتاأك��د م��ن م��دى كفاي��ة املخ�س�س��ات مقابله��ا وفق��اً 
لتعليم��ات �س��لطة النق��د اإ�ساف��ة لتق��دمي التو�سي��ات املتعلقة باإع��دام هذه 

الدي��ون.
دورية اجتماع اللجنة: اأ�سبوعي 

لجنة االستثمار
تتاألف جلنة اال�س��تثمار من خم�س��ة اأع�ساء من االإدارة وله اأن يعززها باأع�ساء 
م��ن االإدارة التنفيذي��ة واالأق�س��ام املعني��ة عل��ى اأن تك��ون اأغلبي��ة اأع�سائه��ا م��ن 
جمل���س االإدارة، وتك��ون ذات مه��ام و�سالحي��ات حم��ددة ومكتوب��ة معتم��دة م��ن 

قب��ل جمل���س االإدارة. ويرتت��ب عل��ى جلن��ة اال�س��تثمار امله��ام وال�سالحيات
 التالية:

االإط��الع عل��ى جمي��ع التقاري��ر والدرا�س��ات املتعلق��ة بو�س��ع التوظيف��ات   .1

اخلارجية وا�س��تثمارات البنك احلالية واأو�ساع االأ�س��واق املالية املحلية 
والدولي��ة وجمي��ع البيان��ات الت��ي متك��ن اللجنة من اأداء مهامها بكفاءة 

ومهنية.
البن��ك  حماف��ظ  و�س��ع  عل��ى  دوري  وب�س��كل  االإدارة  جمل���س  اإط��الع   .2
اال�س��تثمارية، واإطالع��ه دون تاأخ��ر ب��اأي تغ��رات جوهري��ة تط��راأ عل��ى 

و�س��ع ه��ذه اال�س��تثمارات.
دوري��اً  وحتديثه��ا  ومراجعته��ا  للبن��ك  اال�س��تثمارية  ال�سيا�س��ة  و�س��ع   .3
واملعاي��ر  ال�س��ارية  والتعليم��ات  القوان��ني  م��ع  توافقه��ا  م��ن  والتاأك��د 
البنكية، وعر�سها على جمل�س االإدارة للم�سادقة عليها، على اأن حتدد 
ال�سيا�س��ة ب�س��كل وا�س��ح اآلي��ة اتخ��اذ الق��رارات اال�س��تثمارية و�س��قوف 
تو�سي��ات  م��ع  يتواف��ق  مب��ا  املختلف��ة  املراك��ز  و�س��قوف  ال�سالحي��ات 

املخاط��ر. اإدارة  وق��رارات جلن��ة 
وفق��اً  املختلف��ة  املالي��ة  االأوراق  وامت��الك  اال�س��تثمار  عل��ى  املوافق��ة   .4
لل�سالحي��ات املح��ددة للجن��ة م��ن قب��ل جمل���س االإدارة ورف��ع التو�سيات 
ملجل���س االإدارة ح��ول الق��رارات اال�س��تثمارية الت��ي تتج��اوز �سالحي��ة 

اللجن��ة.
التاأك��د م��ن الت��زام االإدارة التنفيذي��ة بتنفي��ذ الق��رارات اال�س��تثمارية   .5

اللجن��ة. م��ن  املح��ددة  وال�سالحي��ات  وبال�س��قوف 
دورية اجتماع اللجنة: اجتماع كل �سهرين 

لجنة تكنولوجيا المعلومات
تتكون اللجنة من ثالث اأع�ساء وتقوم اللجنة مبراجعة اخلطة التكنولوجية 
عل��ى  واال�س��راف  وتعديله��ا   Digitization Strategy للبن��ك 
تطبيقها من قبل االإدارة التنفيذية وتقوم اللجنة باالطالع على كافة االأمور 
الت��ي م��ن �س��انها حتدي��د التوجه��ات اال�س��رتاتيجية واجلوان��ب التكنولوجي��ة 
للبنك بهدف و�سع البنك مب�سايف البنوك العاملية املتطورة تكنولوجيا و�سمن 

اأف�سل املمار�س��ات والتقنيات امل�س��تخدمة لو�سول لهذه الغاية 
دورية اجتماع اللجنة: اجتماع ب�سكل ربعي 

اللجنة التنفيذية
تتكون اللجنة التنفيذية من 5 اع�ساء، حيث يتم اختيار وت�سكيل اللجنة من 
قبل جمل�س ادارة البنك وي�سرتط ان يكون رئي�س جمل�س االإدارة رئي�سا 
للجنة وع�سوية نائب الرئي�س واي ثالثة اع�ساء يتم انتخابهم من قبل 

املجل�س ، ويرتتب على اللجنة املهام وامل�سوؤوليات التالية: 
ر�س��م ال�سيا�س��ة العام��ة للبن��ك )اال�س��رتاتيجيات واالأه��داف و�سيا�س��ات   .1
العم��ل( وو�س��ع اط��ار وا�س��ح م��ن ال�سيا�س��ات واالأه��داف يف كاف��ة املج��االت 
التي يجب اأن تعمل اإدارة البنك يف نطاقها والعمل على اعتماد ال�سيا�سات 
واالإج��راءات والربام��ج والتعليم��ات بكاف��ة جم��االت عم��ل البن��ك ورف��ع 

التو�سي��ات ملجل���س االدارة العتماده��ا.
رف��ع التو�سي��ات ملجل���س االدارة العتم��اد اال�س��رتاتيجيات وال�سيا�س��ات   .2
للمجموع��ة وال�س��ركات التابع��ة له��ا والهي��اكل االإداري��ة له��ذه ال�س��ركات، 
واعتم��اد دلي��ل للحاكمي��ة املوؤ�س�س��ية عل��ى م�س��توى املجموع��ة م��ع مراع��اة 

اللجان التنفيذية

اللجان المنبثقة عن مجلس االدارة
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التعليمات ال�سادرة بهذا ال�ساأن عن البنوك املركزية او اجلهات الرقابية 
لل��دول املتواج��دة فيه��ا ال�س��ركات التابع��ة .

درا�س��ة الهي��كل التنظيم��ي للبن��ك والو�س��ف الوظيفي بحيث ي�س��مل على   .3
كاف��ة امله��ام والوظائ��ف يف البن��ك ومب��ا يحق��ق من��ع االزدواجي��ة اأو تداخ��ل 
امله��ام ويعك���س الت�سل�س��ل االإداري ال�س��ليم مب��ا ين�س��جم م��ع ال�سالحي��ات 

املفو�س��ة ورف��ع التو�سي��ات ملجل���س االدارة باخل�سو���س .
فح���س ودرا�س��ة اأي��ة مقرتح��ات تتعل��ق باإع��ادة التنظي��م واإع��ادة الهيكل��ة   .4
بعناي��ة ودق��ه، واأن تتخ��ذ كاف��ة الق��رارات الرئي�س��ية يف ه��ذا املج��ال ورف��ع 

التو�سي��ات ملجل���س االإدارة.
ف��وري  تدخ��ل  اإىل  حتت��اج  الت��ي  باملو�سوع��ات  االإدارة  جمل���س  اإخط��ار   .5
املنا�س��بة. العالجي��ة  االإج��راءات  ب�س��اأن  التو�سي��ات  وتق��دمي  وعاج��ل 

اجتماع��ات  عق��د  ، وميك��ن  �س��هري  ب�س��كل  اجتم��اع  اللجن��ة:  اجتم��اع  دوري��ة 
ا�س��بوعية اإذا اقت�س��ى االم��ر ذل��ك ، وبطل��ب م��ن رئي���س اللجن��ة

لجنة الترشيح والمكافئات والحوكمة 
تتاأل��ف جلن��ة احلوكم��ة والرت�س��يح واملكاف��اآت يف البن��ك م��ن خم�س��ة اأع�س��اء، 
وتت��وىل ه��ذه اللجن��ة اج��راءات تر�س��يح اأع�س��اء جمل���س االإدارة، و�سيا�س��ات 
املجل���س  تقيي��م  وعملي��ات  والتنفيذي��ني،  االإدارة  جمل���س  اأع�س��اء  مكاف��اآت 
واملدراء التنفيذيني، و�سع خطط االإحالل الوظيفي، كما تقوم هذه اللجنة 
بتحدي��د تعوي�س��ات اأع�س��اء جمل���س االإدارة مب��ا ي�س��مل الروات��ب واملكاف��اآت 
جمل���س  باأع�س��اء  تتعل��ق  م�س��وؤوليات  اأي��ة  اللجن��ة  ه��ذه  وتت��وىل  وغره��ا، 
االإدارة م��ن حي��ث التدري��ب امل�س��تمر والو�س��ول اإىل املعلوم��ات والدع��م الفن��ي 
باالإ�ساف��ة اىل اال�س��راف عل��ى تطبي��ق اط��ار �سيا�س��ة احلوكم��ة مب��ا يتوف��ق م��ع 
دليل احلوكمة والتعليمات ال�سادة عن �س��لطة النقد الفل�س��طينية باالإ�سافة 

اىل امله��ام التالي��ة : 
تت��وىل اللجن��ة م�س��وؤولية توف��ر معلوم��ات وملخ�س��ات ح��ول خلفي��ة . 1

بع���س املوا�سي��ع الهام��ة ع��ن البن��ك الأع�س��اء املجل���س عن��د الطل��ب، 
والتاأك��د م��ن اطالعه��م امل�س��تمر عل��ى اأح��دث املوا�سي��ع ذات العالق��ة 
بالعم��ل البنك��ي. وحتقيق��اً لذل��ك يق��وم البنك بت�س��جيع اأع�ساء جمل���س 
اإدارت��ه عل��ى ح�س��ور الن��دوات واملنا�س��بات الت��ي تتي��ح له��م فر�س��ة اللق��اء 

م��ع املوؤ�س�س��ات وال�س��ركات املحلي��ة والعاملي��ة.
واملي��زات . 2 ال�س��هري  الرات��ب  ذل��ك  يف  )مب��ا  باملكاف��اآت  اللجن��ة  تو�س��ي 

االأخ��رى( للمدي��ر الع��ام. كم��ا تق��وم اللجن��ة مبراجع��ة املكاف��اآت )مب��ا يف 
ذل��ك الروات��ب( املمنوح��ة لباق��ي اأع�س��اء االإدارة التنفيذي��ة.

ومكاف��اأت . 3 ومكون��ات  م�س��توى  ب�س��اأن  للمجل���س  التو�سي��ات  تق��دمي 
االإدارة.  جمل���س  واأع�س��اء  رئي���س  وب��دالت 

تت��وىل اللجن��ة، م�س��وؤولية التاأك��د م��ن ان �سيا�س��ة املكاف��اآت ل��دى البن��ك . 4
اأ�س��خا�س  ال�س��تقطاب  كافي��ة  والروات��ب  املكاف��اآت  تك��ون  اأن  ت�سم��ن 
موؤهل��ني للعم��ل يف البن��ك واالحتف��اظ به��م، ومب��ا يتما�س��ى م��ع املكاف��اآت 

والروات��ب املمنوح��ة م��ن قب��ل البن��وك املماثل��ة يف ال�س��وق. 
التاأك��د م��ن ان �سيا�س��ية املكاف��اآت واحلواف��ز تتواف��ق م��ع تعليم��ات �س��لطة . 5

النق��د والنظ��ام الداخل��ي للبن��ك الوطن��ي، باالإ�ساف��ة اىل اج��راء تقيي��م 
دوري لل�سيا�س��ة ل�سم��ان حتقي��ق اأهدافها.

لجنة ادارة المخاطر  
تتاأل���ف جلن���ة املخاط���ر م���ن ثالثة اأع�س���اء من جمل����س اإدارة البنك الوطن���ي 
اأع�س���اء اللجن���ة باملوؤه��الت العلمي��ة واخلب���رة العملي��ة يف  ويتمت���ع جمي���ع 
ادارة املخاط��ر واملمار�س��ات والق�ساي��ا املرتبط��ة به��ا، وتق���وم اللجن���ة بامله���ام 
والواجب���ات املن�س���و�س عليه���ا يف القوان���ني والت�س���ريعات وتعليم���ات اجله���ات 
الرقابي���ة باالإ�ساف���ة اإل���ى اأف�س���ل املمار�س���ات واإر�س���ادات جلن���ة ب���ازل وتتول���ى 

اللجن���ة امله���ام التالي���ة:  
تق��دمي امل�س��ورة وتق��دمي التقاري��ر الالزم��ة اىل جمل���س االدارة ح��ول . 1

الو�س��ع احل��ايل وامل�س��تقبلي ل�س��هية املخاط��ر وثقاف��ة املخاط��ر ل��دى 
اإ�ساف��ة اىل مهم��ة اال�س��راف عل��ى ا�س��رتاتيجيات راأ���س امل��ال  البن��ك، 
واإدارة ال�س��يولة واأي��ة خماط��ر ذات عالق��ة بن�س��اطات واأعم��ال البن��ك 
للتاأك��د م��ن اأنه��ا متوافق��ة م��ع �س��هية املخاط��ر املعتمده، واال�س��راف على 

تنفي��ذ االدارة العلي��ا الإط��ار �س��هية املخاط��ر.
احل�س��ول وم��ن خ��الل دائ��رة املخاط��ر عل��ى التقاري��ر الالزم��ة ح��ول . 2

مل��ف املخاط��ر اخلا���س بالبن��ك وثقاف��ة املخاط��ر واحل��دود امل�س��موحة 
واأي��ة خروق��ات له��ا اإ�ساف��ة اىل خط��ط تخفي���س املخاط��ر. 

حتدي��د املخاط��ر امل�ساحب��ة العم��ال البن��ك وو�س��ع ا�س��رتاتيجية �س��املة . 3
حالي��ة وم�س��تقبلية ح��ول درج��ة حتم��ل املخاطر واحلد منها واالإ�س��راف 

على تنفيذ االدارة التنفيذية العليا لتلك اال�سرتاتيجية.
تزوي��د جمل���س االإدارة بتقاري��ر دوري��ة ح��ول املخاط��ر الت��ي يواجهه��ا اأو . 4

قد يتعر�س لها البنك، كما يتوجب عليها اإطالع املجل�س باأية تغرات 

اع��داد املعاي��ر الت��ي يت��م اعتماده��ا م��ن املجل���س لل�س��روط واملوؤه��الت . 6
الواج��ب توفره��ا يف اأع�س��اء جمل���س االإدارة م��ن حي��ث املهارات واخلربة 

واي��ة عوام��ل اأخ��رى تراها منا�س��بة 
انه��ا . 7 تعتق��د  الت��ي  التغي��رات  ح��ول  للمجل���س  التو�سي��ات  تق��دمي 

اللج��ان  م��ن  اأي  او  االإدارة  اأع�س��اء جمل���س  لع��دد  بالن�س��بة  مطلوب��ة 
عنه��ا  املنبثق��ة 

جمل���س . 8 واأع�س��اء  رئي���س  اإح��الل  ل�سم��ان  املنا�س��بة  اخلط��ط  و�س��ع 
الطارئ��ة  احل��االت  يف  وا�س��تبدالهم  الرئي�س��يني  وامل�س��وؤولني  االإدارة 

اال�سراف على �سيا�سة املوارد الب�سرية ب�سكل عام . 9
م��ع . 10 بالعم��ل  وذل��ك  احلوكم��ة  �سيا�س��ة  اإط��ار  تطبي��ق  عل��ى  اال�س��راف 

التدقي��ق وجلن��ة  االإدارة 
الت��ي مت . 11 النتائ��ج  عل��ى  بن��اءاً  والتو�سي��ات  بالتقاري��ر  املجل���س  تزوي��د 

التو�سل اليها من خالل القيام مبهامها مبا ي�سمل تقييم مدى التزام 
البن��ك الوطن��ي بدلي��ل حوكم��ة امل�س��ارف ومقرتح��ات لتعدي��ل الدلي��ل 

حت��ى يتواف��ق م��ع املمار�س��ات الف�سل��ى 
تقييم اأداء جمل�س االإدارة ب�سكل م�ستمر. 12

دورية اجتماع اللجنة: اجتماعني خالل العام  

لجنة المراجعة و التدقيق 
تتاأل��ف جلن��ة التدقي��ق م��ن ثالث��ة اأع�س��اء م��ن جمل���س اإدارة البن��ك الوطن��ي 
ويتمت��ع جمي��ع اأع�س��اء اللجن��ة باملوؤهالت العلمية واخلربة العملية يف جمال 
املحا�س��بة واالإدارة املالي��ة، كم��ا تق��وم اللجن��ة بامله��ام والواجب��ات املن�سو���س 
عليه��ا يف القوان��ني والت�س��ريعات وتعليم��ات اجله��ات الرقابي��ة باالإ�ساف��ة اإىل 

اأف�س��ل املمار�س��ات واإر�س��ادات جلن��ة ب��ازل وتت��وىل اللجن��ة امله��ام التالي��ة: 
اخلارج��ي . 1 املدق��ق  تر�س��يح  ح��ول  التو�سي��ات  بتق��دمي  اللجن��ة  تق��وم 

وحتدي��د اأتعاب��ه، وتقيي��م ا�س��تقاللية املدق��ق اخلارج��ي ومو�سوعيت��ه 
ومراجع��ة خط��ة املدق��ق اخلارج��ي والتاأك��د م��ن احتوائه��ا عل��ى كاف��ة 

اأن�س��طة البن��ك.
مراجع��ة القوائ��م املالي��ة املرحلي��ة وال�س��نوية للبن��ك ومناق�س��تها م��ع . 2

املتعلق��ة  االإدارة واملدق��ق اخلارج��ي باالإ�ساف��ة لالأح��كام والتقدي��رات 
بالقوائ��م املالي��ة.

االإ�س��راف املبا�س��ر عل��ى دائ��رة التدقي��ق الداخل��ي والتاأك��د م��ن توف��ر . 3
ق��درة  حي��ث  م��ن  الداخل��ي  التدقي��ق  عم��ل  يف  واملو�سوعي��ة  النزاه��ة 
التدقي��ق الداخل��ي عل��ى تنفي��ذ مهام��ه بحري��ة كامل��ة وبعي��داً ع��ن اأي 

حتي��ز م��ن خ��الل:
تق��دمي التو�سي��ات بخ�سو���س اختي��ار وتعي��ني واإنه��اء خدم��ة مدي��ر . 4

الداخل��ي واملوازن��ة املخ�س�س��ة للتدقي��ق وحتدي��د رواتبه��م  التدقي��ق 
ومكافاآته��م وعالواته��م ال�س��نوية، واأعم��ال مراقب��ة االمتث��ال ومتابع��ة 
م��دى ا�س��تجابة االدارة لتو�سي��ات اللجن��ة والنتائ��ج الت��ي تتو�س��ل اإليه��ا.

تقيي��م م��دى كف��اءة العامل��ني يف التدقي��ق الداخل��ي واج��راءات الرقاب��ة . 5
الداخلية ومراقبة االمتثال واأية اأنطمة الإدارة املخاطر واأية تغيرات 

فيها.
مراجعة واعتماد خطة التدقيق ال�سنوية وميثاق التدقيق. 6
ومتابع��ة . 7 الداخل��ي  التدقي��ق  دائ��رة  م��ن  املع��دة  التقاري��ر  مراجع��ة 

املخالف��ات  ت�سوي��ب 
االإ�سراف على التزام البنك باملتطلبات القانونية والتنظيمية. 8

الفل�س��طينية . 9 النق��د  �س��لطة  تقاري��ر  ال��واردة يف  املالحظ��ات  مراجع��ة 
ومتابع��ة االإج��راءات املتخ��ذة والتاأك��د م��ن تنفيذه��ا ورف��ع التو�سي��ات 

ب�س��اأنها ملجل���س االإدارة.
مراجع��ة التقاري��ر الت��ي يعده��ا مراق��ب االمتث��ال يف البن��ك ومتابع��ة . 10

التزام��ه بدلي��ل اإج��راءات العم��ل وم��دى �س��مول التقاري��ر لكاف��ة نواح��ي 
به��دف  وذل��ك  العالق��ة،  ذات  النق��د  �س��لطة  متطلب��ات  وف��ق  العم��ل 
الو�س��ول اإىل اأق�س��ى درج��ات االمتث��ال للقوان��ني والتعليم��ات واالأنظمة 

واملمار�س��ات امل�سرفي��ة ال�س��ليمة.
حتر���س اللجن��ة عل��ى تطبي��ق نظ��ام يتي��ح للموظف��ني االإب��الغ ب�س��كل . 11

�س��ري ع��ن خماوفه��م ب�س��اأن املخالف��ات املحتمل��ة وبطريق��ة جتع��ل م��ن 
دون  م�س��تقل ومتابعته��ا  ب�س��كل  املخالف��ات  ه��ذه  التحقي��ق يف  املمك��ن 
م��ن زمالئه��م  ال�س��يئة  املعامل��ة  اأو  روؤ�س��ائهم  م��ن  للعق��اب  تعر�سه��م 
وتت��وىل جلن��ة التدقي��ق املتابع��ة والتحق��ق م��ن املالحظ��ات الت��ي ترده��ا 

مبوج��ب االآلي��ة املعتم��دة م��ن املجل���س.

دوري��ة اجتم��اع اللجن��ة: جتتم��ع جلن��ة التدقي��ق ملناق�س��ة املوا�سي��ع املتعلق��ة 

بالتدقي��ق واالمتث��ال ومكافح��ة غ�س��ل االم��وال اأربع��ة اإجتماع��ات بال�س��نة عل��ى 

االق��ل وتق��وم ب�س��ورة منتظم��ة بتق��دمي تقاري��ر ع��ن اأعماله��ا اإىل جمل���س 

االدارة.

جوهرية تطراأ على و�سع البنك دون تاأخر.
بحي��ث . 5 البن��ك  يف  املخاط��ر  الإدارة  منا�س��بة  بيئ��ة  وج��ود  م��ن  التاأك��د 

ي�س��مل ذل��ك درا�س��ة م��دى مالئم��ة الهي��كل التنظيم��ي للبن��ك ووج��ود 
كادر موؤه��ل يعم��ل ب�س��كل م�س��تقل عل��ى اإدارة املخاط��ر االأ�سا�س��ية الت��ي 
تواج��ه البن��ك، وف��ق نظ��ام وا�س��ح الإدارة املخاط��ر، عل��ى اأن يوف��ر ه��ذا 

النظ��ام باحل��د االأدن��ى م��ا يل��ي:
اأ .  توفر املراقبة املالئمة للمخاطر من قبل املجل�س واالإدارة العليا.

ب . حتديد وقيا�س و�سبط كافة املخاطر املرتبطة باالأن�سطة البنكية.
ت . اإيج��اد ال�س��بل املالئم��ة لتخفي���س م�س��توى املخاط��ر واخل�س��ائر الت��ي 

قد تنجم عنها.
ث . االحتفاظ براأ�س املال الالزم ملواجهتها.

و�س��ع �سيا�س��ات اإدارة املخاط��ر يف البن��ك م��ع مراع��اة اأن ت�س��مل ه��ذه . 6
ال�سيا�س��ات اأه��داف حم��ددة، واإ�س��رتاتيجيات، واإج��راءات عم��ل وا�سح��ة 
الإدارة املخاط��ر واأن حت��دد ه��ذه ال�سيا�س��ات احل��دود العلي��ا للتعر���س 
للمخاطر التي يتوجب على االإدارة التنفيذية االلتزام بها مبا يتوافق 

م��ع التعليم��ات ال�س��ارية واملعاي��ر البنكي��ة ذات ال�سل��ة.
توافقه��ا . 7 ل�سم��ان  دوري  ب�س��كل  املخاط��ر  ادارة  �سيا�س��ات  مراجع��ة 

االإدارة  والبنكي��ة وعر�سه��ا عل��ى جمل���س  التنظيمي��ة  التط��ورات  م��ع 
للم�سادق��ة عليه��ا والتحق��ق م��ن الت��زام االإدارة التنفيذي��ة ب�سيا�س��ات 

اإدارة املخاط��ر وم��دى جناحه��ا يف حتقي��ق النتائ��ج واالأه��داف .
مراجع��ة التقاري��ر ال�س��ادرة ع��ن دائ��رة ادارة املخاط��ر ورف��ع تقاري��ر . 8

للمجل���س بخ�سو�سه��ا.

دورية اجتماع اللجنة: جتتم���ع اللجن���ة ملناق�س���ة املوا�سي���ع املتعلق���ة باملخاطر 

اأربع���ة اجتماع���ات يف ال�س��نة الواح��ده عل���ى االأق���ل وتق���وم ب�س���ورة منتظم���ة 

بتق���دمي تقاري���ر ع���ن اأعماله���ا اإل���ى جمل����س االإدارة.

اللجان الرقابية

لجنة المخاطر
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زاهر معال

القائم بأعمال الرئيس التنفيذي 
ي�ســغل �ل�ســيد ز�هــر معــال من�ســب �لقائــم باأعمــال �لرئي�ــس �لتنفيــذي يف �لبنــك �لوطنــي، حيــث �لتحــق بــه بعــد 
عملية �ل�ستحو�ذ على �لبنك �لتجاري �لأردين يف فل�سطني حيث كان ي�سغل من�سب �ملدير �لإقليمي هناك منذ 
�لعــام 2018. ميتلــك معــال خــربة م�سرفيــة متنوعــة وو��ســعة متتــد لأكــرث مــن 20 عامــًا علــى �مل�ســتوى �ملحلــي 
و�لعربي و�لدويل يف جمالت �لت�سهيالت �لتجارية، وقطاع �لأفر�د، و�مل�ساريع �ل�سغرية و�ملتو�سطة، و�لتخطيط 
�ل�ســرت�تيجي، �إ�سافة �ىل �إد�رة �مل�ســاريع و�لتطوير، وبناء �لنظم �لتحليلية وحتليل �لبيانات وجمالت �أخرى. 

.MEPS Palestine ي�ســغل معال كذلك ع�سوية جمل�ــس �إد�رة �ســركة
بــد�أ معــال م�ســو�ره �لعملــي مــن �لوليــات �ملتحــدة �لأمريكيــة يف �لعــام 2000، حيــث عمــل يف عــدة م�ســارف 
.UBS/PaineWebber و Washington Mutual Bank و : JP Morgan Chase Bank هناك ومنها

يف �لعــام 2007، �لتحــق معــال مبجموعــة �لبنــك �لعربــي و�متــدت �ســنو�ت خربته هناك 11 عامــًا، تدرج خاللها 
يف عــدة منا�ســب رفيعــة ومــن �سمنهــا نائــب �لرئي�ــس يف �لد�رة �لعامــة، و�أد�ر معال خالل هــذه �لفرتة جمموعة 

حمافظ ل�سبكة فروع �لبنك حول �لعامل.
يحمــل معــال �ســهادة �لبكالوريو�ــس يف �إد�رة �لأعمــال مــن جامعــة Marygrove College يف ديرتويــت، يف 

�لوليات �ملتحــدة �لأمريكية.

مساعد الرئيس التنفيذي للشؤون االستراتيجية 
ي�ســغل �ل�ســيد هيثم �لنجار من�سب رئي�ــس �إد�رة �لتخطيط �ل�ســرت�تيجي يف �لبنك �لوطني، وميتلك خربة ت�سل 
�ىل 14 عامــا يف جمــال �ل�ســتثمار و�لتخطيــط �ل�ســرت�تيجي. �لتحــق �لنجــار يف �لبنــك �لوطنــي يف �لعــام 2011 
وتدرج يف �لبنك لي�ســغل عدة منا�سب ومنها: مدير د�ئرة �ل�ســتثمار و�ملوؤ�س�ســات �ملالية، ومدير د�ئرة �لتخطيط 
�ل�سرت�تيجي. كان للنجار دور� �أ�سا�سيا يف �لتخطيط و�لإد�رة لعمليات �ل�ستحو�ذ و�لندماج �لتي نفذها �لبنك 
علــى �أعمــال بنــك �لعربــي �لفل�ســطيني لال�ســتثمار،  بنك �لحتاد �لأردين، �لبنك �لإ�ســالمي �لفل�ســطيني، و�لبنك 
�لتجــاري �لأردين �إ�سافــة �ىل �إد�رة و�سياغــة خطــط �ملــوؤ�زرة )Synergy( بــني �لبنكــني، بعــد �ل�ســتحو�ذ علــى 
ح�ســة م�ســيطرة يف �لبنــك �لإ�ســالمي �لفل�ســطيني. قبــل ذلــك، عمــل �لنجــار مديــر� لالأبحــاث يف �ســركة �ســهم 
لال�ســتثمار و�لأور�ق �ملاليــة ملــدة عامــني كان م�ســوؤول فيهــا عــن ��ســد�ر �أو�ئــل  �لتقاريــر �لتحليليــة  �ل�ســتثمارية 
متخ�س�ســة يف بور�ســة فل�ســطني. وت�ســمل خــربة �لنجــار �أي�ســا �جلانــب �لأكادميــي، حيــث عمــل يف �لعــام 2009 

حما�ســر� مل�ســاقات �لإد�رة �ملاليــة و�ملحافــظ �ل�ســتثمارية لطلبــة كليــة �لقت�ســاد يف جامعــة �لنجــاح �لوطنيــة. 
 بــد�أ �لنجــار حياتــه �لعمليــة يف �ململكــة �لأردنيــة �لها�ســمية، حيــث عمــل هنــاك لأربعــة �أعــو�م يف �ســركتي فل�ســطني 
للتنميــة و�ل�ســتثمار )باديكــو(، و�لتنميــة لــالأور�ق �ملالية كمحلل مايل رئي�ســي، وم�ست�ســار ��ســتثمار وو�ســيط مايل  

تباعا.  
يحمــل �لنجــار �ســهادة �ملاجي�ســتري يف �لعلــوم �ملاليــة و�لد�ريــة مــن جامعــة نيويــورك للتكنولوجيــا، �إ�سافــة �ىل 
�سهادة �لبكالوريو�س يف �لعلوم �ملالية و�مل�سرفية من جامعة �لنجاح �لوطنية يف فل�سطني. ويعد �لنجار من �أو�ئل 

�حلا�سلــني علــى رخ�ســة م�ست�ســار مايل وو�ســيط مايل مــن هيئة �لأور�ق �ملاليــة يف �لأردن. 

مساعد الرئيس التنفيذي للعمليات المصرفية 
ي�ســغل �ل�ســيد غ�ســان �جليو�ســي من�ســب م�ســاعد �ملديــر �لعام ل�ســوؤون �لعمليــات �مل�سرفية و�لإجــر�ء�ت يف �لبنك 
�لوطني وكان له دور� �أ�سا�ســيا ورئي�ســيا بتاأ�سي�ــس �لبنك منذ �نطالقته عام 2006. عمل �ســابقا يف بنك �لقاهرة 
عَمان مر�قبا وم�سئول عن عده دو�ئر و�أق�سام بالفروع و�لعمليات �مل�سرفية وكان له دور� بارز� باإن�ساء وتاأ�سي�س 

�لد�ئرة هناك.
يحمــل �جليو�ســي �ســهادة بكالوريو�ــس يف �لعلــوم �ملاليــة و�ملحا�ســبة مــن جامعة �جلز�ئــر يف �جلمهورية �جلز�ئرية 

�لدميقر�طية �ل�سعبية.  

مساعد الرئيس التنفيذي للشؤون المالية واالستثمار   
ي�ســغل �ل�ســيد عنــان �لز�غــة من�ســب رئي�ــس �لإد�رة �ملاليــة يف �لبنــك �لوطنــي منــذ �أو�خــر �لعــام 2020. بــدء 
م�ســو�ره �لعملــي يف �ســركة �أرن�ســت وينــغ )EY( يف فل�ســطني، حيــث �د�ر �لتدقيــق لكــربى �ل�ســركات �ملدرجــة يف 

بور�سة فل�ســطني. 
ــربى  ــق لك ــال �لتدقي ــع �أعم ــث تاب ــي، حي ــر رئي�س ــكا كمدي ــركة )EY( يف بلجي ــروع �س ــل بف ــق للعم ــا، �لتح لحق
�ل�ســركات هناك بالإ�سافة �إىل متابعة جودة عمليات �لتدقيق على م�ســتوى كافة �لفروع. من خالل خربة متتد 
حلو�يل 11 عاما، �كت�سب �لز�غة مهار�ت و��سعة يف �ملعايري �لدولية لإعد�د �لتقارير �ملالية )IFRS( و�أنظمة 

�ل�سبــط و�لرقابــة �لد�خليــة و�لتدريــب باملو��سيــع ذ�ت �لعالقة.
يحمــل �لز�غــة �ســهادة �لبكالوريو�ــس يف �ملحا�ســبة مــن جامعــة بريزيــت، حيــث تخــرج منهــا يف �لعــام 2010. 
. )CPA( إ�سافــة �ىل ذلــك، يحمــل �لز�غــة �ســهاد�ت دوليــة متخ�س�ســة يف �ملجــالت �ملاليــة و�ملحا�ســبية مثــل�

هيثم النجار

غسان الجيوسي

عنان الزاغة
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تعم��ل اإدارة املخاط��ر يف البن��ك الوطن��ي ب�س��كل دائ��م وم�س��تمر عل��ى 
حتقيق اهدافها واملتمثلة بتحديد وقيا���س جميع اأنواع املخاطر التي 
يواجهه��ا البن��ك، وبالت��ايل يق��وم البن��ك ب��اإدارة املخاط��ر �سم��ن اإط��ار 
كل��ي وذل��ك ا�س��تناداً للممار�س��ات واالأع��راف املتع��ارف عليه��ا بحيث يتم 
الف�س��ل م��ا ب��ني دائ��رة املخاطر ودوائر االأعمال والعمليات التنفيذية، 
وبالتايل يتم اإدارة املخاطر املتعلقة باأن�سطة البنك املختلفة وقيا�سها 
ومراقبته��ا ب�س��كل م�س��تمر م��ن خ��الل دائ��رة م�س��تقلة تابع��ة للجن��ة 
املخاطر املنبثقة عن جمل�س االإدارة، ويتم مراقبة املخاطر وال�سيطرة 
عليه��ا م��ن خ��الل ال�س��قوف والن�س��ب املح��ددة واملعتمدة �س��واًء من قبل 
جمل���س االإدارة اأو �س��لطة النق��د الفل�س��طينية، كم��ا يت��م التاأك��د م��ن 
فعالي��ة ال�سواب��ط الداخلي��ة واإج��راءات ال�س��المة واالأم��ن الت��ي تعم��ل 

عل��ى التقلي��ل م��ن التاأث��ر عل��ى اأن�س��طة البنك.
مت ت�س��كيل جلن��ة الإدارة املخاط��ر منبثق��ة ع��ن جمل���س االإدارة والت��ي 
تت��وىل بدوره��ا العم��ل عل��ى �سم��ان وج��ود نظ��ام رقاب��ة داخل��ي فع��ال 

والتحق��ق م��ن ح�س��ن اأدائ��ه.
بتحلي��ل  البن��ك  يف  املخاط��ر  دائ��رة  ومب�س��اركة  االإدارة  تق��وم  كم��ا 
القوائ��م املالي��ة للبن��ك م��ن خ��الل جلن��ة اإدارة املوج��ودات واملطلوب��ات 
وحتدي��د حج��م املخاط��ر املختلف��ة واتخ��اذ الق��رارات الالزم��ة الإدارته��ا 
مبا ين�س��جم مع تطلعات االإدارة يف حتقيق العوائد الكافية واملنا�س��بة 

م��ع االحتف��اظ مب�س��تويات مقبول��ة وم�س��يطر عليه��ا م��ن املخاط��ر.
ون�س��ر اإىل ان��ه يت��م تطبي��ق تعليم��ات �س��لطة النق��د كاأح��د و�س��ائل 
قيا���س املخاط��ر املمك��ن التعر���س له��ا م��ن خ��الل فح���س التحم��ل 
مفرت�س��ة  �س��يناريوهات  اأ�سا���س  عل��ى  املبن��ي   Stress Testing
يت��م تطبي��ق اأثره��ا عل��ى بيان��ات البن��ك خ��الل ف��رتات زمني��ة معين��ة 
وقيا���س ردة الفع��ل الناج��م عنه��ا وبالت��ايل و�س��ع اخلط��ط املنا�س��بة 

ملواجهته��ا.
ا�ساف��ة اىل ت�سني��ف البن��ك الوطن��ي كبن��ك ذو اهمي��ة نظامي��ة عل��ى 
امل�س��توى املحل��ي، وذل��ك بن��اًء عل��ى موؤ�س��رات وحم��ددات خا�س��ه منه��ا 
حج��م البن��ك وحج��م اعمال��ه وغره��ا م��ن املوؤ�س��رات، ونظ��را له��ذا 
الت�سني��ف وم��ا يعني��ه م��ن اهمية للبن��ك الوطني على ال�سعيد املحلي 
للقط��اع امل�س��ريف واالقت�س��اد املحل��ي لفل�س��طني وتاأث��ر اي ازم��ة ق��د 
يتعر�س لها البنك الوطني على امل�ستوى املحلي فقد قام البنك باتباع 
وو�س��ع اج��راءات رقابي��ة ا�سافي��ة ملراقبة واملخاطر والتنبوؤ امل�س��بق بها 
وذل��ك م��ن خ��الل �سيا�س��ة نظ��ام لالإن��ذار املبك��ر الت��ي يت��م م��ن خالله��ا 
مراقب��ة املوؤ�س��رات ذات العالق��ة باملخاط��ر اخلا�س��ة باأعم��ال البن��ك 
ون�س��اطاته والت��ي ق��د يتعر���س له��ا البن��ك، اذ يت��م مراقبته��ا وفح�سها 
ب�س��كل دوري وم�س��تمر. ا�ساف��ة اىل و�س��ع �سيا�س��ة فحو�س��ات التحم��ل 
اخلا�سة بالبنك والتي يتم من خاللها و�سع �سيناريوهات وفر�سيات 
متفاوت��ة ال�س��ده وقيا���س ردة الفع��ل الناج��م عنه��ا وقيا���س م��دى اأثرها 
على كفاية راأ�س��ماله وا�س��تمراريته، وو�سع اخلطط الالزمة للتعامل 
م��ع ه��ذه املخاط��ر م��ن خ��الل �سيا�س��ة خا�س��ة ب��اإدارة االزم��ات الت��ي ق��د 
تنت��ج ع��ن ه��ذه املخاط��ر وو�س��ع خط��ط االنعا���س واحلل��ول الالزم��ة 

ل�سم��ان الع��ودة اىل االو�س��اع الطبيعي��ة باأ�س��رع وق��ت ممك��ن وباأق��ل 
اخل�س��ائر يف ح��ال حتق��ق اي ازم��ة.

اأ�سا���س  عل��ى  مبني��ة  منهجي��ة  املخاط��ر  دائ��رة  تتب��ع  �س��بق  مم��ا 
وقائ��ي يق��وم عل��ى اأ�سا���س احل��د م��ن املخاط��ر قب��ل وقوعه��ا اأي منه��ج 
 Corrective العالج��ي  م��ن  ب��داًل   Preventive Action
 )IFRS9(اجلدي��د املحا�س��بي  املعي��ار  تطبي��ق  اأن  كم��ا   ،Action
واأن مب��داأ عل��ى قيا���س  املنهجي��ة خ�سو�س��اً  ه��ذه  �س��اأنه تعزي��ز  م��ن 
املخاط��ر والتح��وط له��ا من��ذ البداي��ة، وبالت��ايل ه��ذه املنهجي��ة تق��وم 
عل��ى اأ�سا���س من��ع التهدي��دات م��ن احلدوث علماً باأن تطبيق متطلبات 
ب��ازل 2 و3 يتما�س��ى م��ع ه��ذه املنهجي��ة اأي�س��اً فيم��ا يتعل��ق يف تطبي��ق 
الدعام��ة الثاني��ة Supervisory Review، ويف �س��بيل تنفي��ذ 
ذل��ك يت��م متابع��ة ومراجع��ة ال�سواب��ط الداخلي��ة ويت��م رف��ع تقاري��ر 
دورية من قبل دائرة املخاطر اإىل جلنة املخاطر املنبثقة عن املجل�س 
بع��د عر�سه��ا عل��ى االإدارة التنفيذي��ة العلي��ا، حي��ث يتم من خالل هذه 
التقاري��ر تن��اول جمي��ع اأن��واع املخاط��ر الت��ي يتعر���س له��ا البنك وبيان 

واق��ع احل��ال اخلا���س بالبن��ك م��ن خ��الل ه��ذه التقاري��ر. 

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

مخاطر التشغيل:
ه��ي عب��ارة ع��ن املخاط��ر الت��ي حتم��ل خ�س��ارة ناجم��ة ع��ن ع��دم جناع��ة 
اأو ف�س��ل العملي��ات الداخلي��ة، العن�س��ر الب�س��ري، واالنظم��ة واالأح��داث 
اخلارجي��ة. وي�س��مل ه��ذا التعري��ف املخاط��ر القانوني��ة ولكن��ه ي�س��تثني 
املخاطر اال�سرتاتيجية وخماطر ال�سمعة واملخاطر النظامية والتي 

�س��يتم تو�سيحها بالتف�سيل الحقاً.
املعلوم��ات  اأنظم��ة  يف  االإخفاق��ات  ع��ن  عب��ارة  الت�س��غيل  خماط��ر 
اأو  املالي��ة(،  للعملي��ات  املحا�س��بية  الت�س��ويات  التجهي��ز،  )التوثي��ق، 
االإخف��اق يف الرقاب��ة الداخلي��ة والت��ي توؤدي اإىل خ�س��ائر غر متوقعة. 
تظهر خماطر الت�س��غيل من الف�س��ل يف الرقابة املنا�س��بة على عمليات 
التوثي��ق، التجهي��ز، الت�س��ويات املحا�س��بية للعملي��ات املالي��ة، وب�س��كل 
اأك��ر تو�س��عاً، جمي��ع املخاط��ر الت��ي يتعر���س له��ا البن��ك او املوؤ�س�س��ة 

املالي��ة نتيج��ة االأعم��ال الت��ي يق��وم به��ا.
ه��ذه املخاط��ر مرتبط��ة باالأخط��اء الب�س��رية، ف�س��ل االنظم��ة وع��دم 
كفاية االإجراءات والرقابة. وهذه املخاطر ميكن ان تتفاقم يف حاالت 
معينة مثل امل�ستقات املالية ب�سبب التعقيد يف طبيعة هيكليات الدفع 

واحت�س��اب القيم اخلا�سة بها.
ويعم��ل البن��ك عل��ى التقلي��ل م��ن ح��دوث ه��ذه املخاط��ر باأق�س��ى ق��در 
ممكن من خالل التاأكد من قوة ومتانة اإجراءات و�سيا�س��ات ال�سبط 
مب��ا يف ذل��ك التاأك��د م��ن الف�س��ل يف ال�سالحي��ات والرقاب��ة الثنائي��ة 

على االأن�س��طة.

سياسة ومنهجية المخاطر

 53 52 |   التـقــــريـر الســنـوي



مخاطر السوق:
طبيع��ة اأن�س��طة البن��ك تعر�س��ه اإىل خماط��ر تتعل��ق باأ�س��عار ال�س��رف 
والفائدة، ويف هذا االإطار يعمل البنك ولل�س��يطرة على هذه املخاطر 
عل��ى تنوي��ع ا�س��تثماراته، كم��ا يت��م متابع��ة خماط��ر ال�س��وق م��ن خ��الل 
التقارير الدورية التي تقوم باإعدادها الدوائر املخت�سة ويتم عر�سها 
.ALCO من خالل االجتماعات اخلا�سة بلجنة املوجودات واملطلوبات

مخاطر أسعار الفائدة:
ه��ي املخاط��ر الناجم��ة ع��ن تقلب��ات ا�س��عار الفائ��دة والتي ق��د يكون لها 
تاأث��ر �س��لبي عل��ى اي��رادات البن��ك ور�س��ماله، حي��ث ان البن��ك الوطن��ي 
يواج��ه ه��ذه املخاط��ر م��ن منطل��ق كون��ه و�س��يط م��ايل ولذل��ك ف��ان 
خماط��ر ا�س��عار الفائ��دة ق��د تنط��وي عل��ى تهدي��د كب��ر الأرب��اح البن��ك 
ور�س��ماله االم��ر ال��ذي يتطل��ب م��ن البن��ك ادراأه خماطر �س��عر الفائدة 
م��ن خ��الل املحافظ��ة عل��ى م�س��تويات مقبول��ة م��ن العم��الت بالن�س��بة 
للبن��ك. وهن��اك اوج��ه متع��ددة م��ن خماط��ر �س��عر الفائ��دة اهمه��ا 
اخت��الف مواعي��د اال�س��تحقاق مقاب��ل �س��عر الفائ��دة الثاب��ت واع��ادة 
الت�سعر مقابل �سعر فائدة متغر الأ�سول البنك وخ�سومة ومراكزه 

املالي��ة خ��ارج امليزاني��ة.
يك��ون  ان  وميك��ن  احل��دوث  طبيعي��ة  الفائ��دة  �س��عر  يف  فالتقلب��ات 
له��ا تاأث��ر وا�س��ح عل��ى اي��رادات البن��ك، فالتغ��رات العك�س��ية يف ا�س��عار 
الفائ��دة ت�س��بب تكالي��ف فوائ��د مرتفع��ة او دخ��ل ا�س��تثمارات مت��دين، 
وبالتايل ارباح منخف�سة او حتى خ�س��ائر وحجم التعر�س للمخاطر 
يعتمد على م�سادر متويل البنك او املتطلبات اال�ستثمارية، املخاطر 
تظهر يف اي اعمال تقرت�س او ت�س��تثمر ار�سدتها يف ا�سول مرتبطة 
بالفوائد، فالنمو املتطور واملعقد للعمليات واملناف�سة التي ظهرت يف 
اال�سعار جميعها جعلت خماطر �سعر الفائدة وادارتها ح�سا�سة �ساأنها 

�س��اأن ادارة املخاط��ر االئتماني��ة.
وتت��م مراقبته��ا ب�س��كل دوري م��ن قب��ل دائ��رة رقاب��ة اخلزين��ة وم��ن 
قبل جلنة االأ�سول واخل�سوم التي تعترب دائرة املخاطر ع�سواً فيها، 
ويق��وم البن��ك بقيا���س خماط��ر اأ�س��عار الفائ��دة ع��ن طري��ق و�سع حدود 
دني��ا وح��دود علي��ا لف��روق اأ�س��عار الفائدة خالل ف��رتات حمددة واأي�ساً 
مقابلة اإعادة ت�س��عر املوجودات واملطلوبات من خالل ا�س��رتاتيجيات 

املخاطر.
مخاطر أسعار الصرف:

اأثن��اء قيام��ه بتنفي��ذ عملي��ات  ه��ي املخاط��ر الت��ي يواجهه��ا البن��ك 
تبادل النقد االأجنبي، و/ اأو املخاطر الناجمة عن التقلبات يف اأ�س��عار 
تب��ادل العم��الت و/ اأو املخاط��ر الناجم��ة ع��ن اإع��ادة تقيي��م العم��الت 
باالعتم��اد عل��ى اأ�س��عار ال�س��رف املعوم��ة. ميك��ن اأن توؤث��ر عل��ى قيم��ة 
االأ�سول واخل�سوم وعلى املركز التناف�سي للبنك وميكن اأن تقود اإىل 

حتقي��ق خ�س��ائر كب��رة.
خماطر ال�سرف االأجنبي هو التعر�س احلايل اأو امل�س��تقبلي لالأرباح 

وراأ�س املال الناجمة عن حركة معاك�سة الأ�سعار �سرف العمالت.
تن�ساأ خماطر اأ�سعار ال�سرف االأجنبي يف حالتني:

ع��دم تطاب��ق ب��ني اأ�س��ول وخ�س��وم البن��ك بالعم��الت املختلف��ة ل��كل 
عمل��ة عل��ى ح��دة )مب��ا يف ذل��ك البن��ود خ��ارج امليزاني��ة(.

عدم تطابق التدفقات النقدية للعمالت.
ه��ذه املخاط��ر �ست�س��تمر اإىل ح��ني تغطي��ة املراك��ز املفتوح��ة. حي��ث اأن 

ع��دم التطاب��ق ميك��ن اأن يظه��ر من عدة م�سادر خمتلفة مثل عمليات 
ال�سرف االأجنبي وتقدمي اخلدمات واملتاجرة واال�ستثمارات. ومقدار 
املخاطرة عبارة عن حجم التغرات املحتملة يف اأ�سعار ال�سرف وحجم 

ومدة التعر�س بالنقد االأجنبي. 
ه��ذا ويت��م مراقب��ة مراك��ز العم��الت االأجنبية ب�س��كل يوم��ي ويتم اإتباع 
ا�س��رتاتيجيات للتح��وط والتاأك��د م��ن االحتف��اظ مبراك��ز العم��الت 
االأجنبي��ة �سم��ن احل��دود املعتم��دة م��ن قب��ل جمل���س االإدارة واملتوافقة 

م��ع تعليمات �س��لطة النقد.
مخاطر االئتمان:

تن�س��اأ خماط��ر االئتم��ان م��ن احتم��ال ع��دم ق��درة و/ اأو ع��دم رغب��ة 
املقرت���س اأو الط��رف الثال��ث ع��ن الوف��اء بالتزامات��ه جت��اه البن��ك يف 
االوقات املحددة مما يوؤدي اإىل حدوث خ�سائر. ويف هذا ال�سياق يقوم 
البن��ك بتعزي��ز االط��ر املوؤ�س�س��ية الت��ي حتك��م اإدارة االئتم��ان م��ن خالل 
هي��اكل تنظيمي��ة تق��وم على اأ�سا���س الف�سل ب��ني عمليات املنح واملتابعة 
وم��ن خ��الل و�س��ع �س��قوف و�سالحي��ات ل�س��روط ومبال��غ الت�س��هيالت 
االئتماني��ة املبا�س��رة )اأف��راد/ موؤ�س�س��ات( اإ�ساف��ة اإىل ال�س��قوف العام��ة 
اخلا�سة بن�س��ب االئتمان املعتمدة من قبل جمل���س االإدارة اأو املحددة 
يف تعليمات ال�سلطة الرقابية والتي مبجملها تعمل على تقليل واحلد 
م��ن املخاط��ر االئتماني��ة، كذل��ك يعم��ل البن��ك عل��ى مراقب��ة خماط��ر 
االئتم��ان ويعم��ل با�س��تمرار عل��ى تقيي��م الو�س��ع االئتم��اين للعم��الء 
اإ�سافة اإىل ح�سول البنك على �سمانات منا�سبة من العمالء، ويتبع 

البن��ك االأ�س���س التالي��ة يف التقلي��ل م��ن خماط��ر االئتم��ان :
 متابع��ة و�س��ع الرتك��زات االئتماني��ة ل��دى البن��ك للتحق��ق م��ن  	

ع��دم وج��ود اأي��ة جتاوزات.
درا�س��ة اأي منت��ج جدي��د مق��رتح تقدمي��ه م��ن حي��ث املخاط��ر  	

اخلا�س��ة ب��ه وتق��دمي التو�سي��ات.
الت�سني��ف  	 اإىل  ا�س��تناداً  واالأف��راد  ال�س��ركات  ت�سني��ف  مراقب��ة 

االئتم��اين املعم��ول ب��ه.
مخاطر السيولة:

ه��ي املخاط��ر الت��ي ق��د ت��وؤدي اإىل خ�س��ائر نتيج��ة ع��دم مق��درة البن��ك 
على الوفاء بالتزاماته يف تاريخ االإ�ستحقاق ب�سبب عدم مقدرة البنك 
ال�س��ائلة ملقابل��ة ه��ذه  اأن االأ�س��ول  اأو  ال��الزم  عل��ى توف��ر التموي��ل 

االإلتزام��ات باأق��ل خ�س��ائر ممكن��ة. 
تظه��ر خماط��ر ال�س��يولة عندم��ا يك��ون هن��اك ع��دم تواف��ق ب��ني اآج��ال 
اإ�س��تحقاق االأ�س��ول واخل�س��وم. وتظه��ر خماط��ر ال�س��يولة عندم��ا ال 
يك��ون حج��م ال�س��يولة كايف ملقابل��ة اإلتزامات��ه، يف مث��ل ه��ذه احل��االت 
ل�سوء احلظ فاإن املبالغ املح�سلة من املقرت�سني هي �ستخلق الفرق، 
لذل��ك ل��دى البن��ك خي��ار وه��و دف��ع فوائ��د مرتفع��ة للح�س��ول عل��ى 
ودائ��ع جدي��دة م��ن ال�س��وق، اأو القي��ام ببي��ع بع���س موجودات��ه ال�س��ائلة 
اأو التوجه لل�سوق املايل للتخل�س من بع�س موجوداته ال�سائلة حلل 

ه��ذه امل�س��كلة.
وم��ن اأج��ل تف��ادي ه��ذه املخاط��ر يق��وم البنك باملوازنة وبا�س��تمرار بني 
اآجال ا�ستحقاق االأ�سول واخل�سوم بحيث يتوفر لدى البنك وب�سكل 
دائ��م �س��يولة نقدي��ة اأو اأ�س��ول مالي��ة �س��هلة الت�س��ييل ب��دون حتم��ل 
خ�س��ائر ملواجه��ة اأي طل��ب عل��ى الودائ��ع اأو االإلتزام��ات االخ��رى �س��واء 

عل��ى امل��دى الق�س��ر اأو املتو�س��ط اأو الطوي��ل.

الحوكمة 

يلت��زم البن��ك الوطن��ي بتطبي��ق اأعل��ى معاي��ر احلوكم��ة الر�س��يدة، 
ويتجل��ى ذل��ك م��ن خ��الل تطويرن��ا لدلي��ل خا���س باحلكوم��ة وفق��اً 
الأح��دث املعاي��ر املحلي��ة والدولي��ة يف ه��ذا املج��ال وق��د مت العم��ل 
اأي�ساً على تعديله مبا يتوافق مع الدليل املوحد ال�سادر عن �س��لطة 
النق��د الفل�س��طينية، ووفق��اً للتعليم��ات ال�س��ادرة ع��ن �س��لطة النق��د 

الفل�س��طينية به��ذا اخل�سو���س. 
اإن اأه��م م��ا ورد يف دلي��ل احلوكم��ة اخلا���س بالبن��ك الوطن��ي، و�س��ع 
اأ�س���س  وتطبي��ق  واإجراءات��ه  �سيا�س��اته  وحتدي��ث  تنظيمي��ة  هي��اكل 
االإف�س��اح مب��ا يتما�س��ى م��ع متطلب��ات احلوكم��ة مب��ا يف ذل��ك االلت��زام 
باأخالقيات العمل الأهمية حماية م�سالح البنك بكافة اأطراف ذوي 
امل�سال��ح وبالت��ايل املحافظ��ة عل��ى اأداء و�س��معة البن��ك لتحقي��ق ذل��ك.

وتق��وم العالق��ة يف البن��ك ب��ني اإدارت��ه ممثل��ة مبجل���س اإدارت��ه واالإدارة 
التنفيذي��ة م��ن جه��ة وامل�س��اهمني م��ن جه��ة اأُخ��رى وف��ق اإط��ار عم��ل 
ي�سم��ن تطبي��ق اأ�س���س نه��ج االإدارة ال�س��ليمة واحلكوم��ة يف حتقي��ق 
اأهداف��ه وحتقي��ق املناف��ع املختلف��ة الأ�سح��اب امل�سال��ح مب��ا يف ذل��ك 
�سغار امل�ساهمني. ويوفر نظام احلوكمة معلومات تف�سيلية ودقيقة 
بالبن��ك  املتعلق��ة  الرئي�س��ية  اجلوان��ب  ح��ول  املنا�س��ب  الوق��ت  يف 
وامل�س��وؤوليات املتعلق��ة مبجل���س اإدارت��ه واللج��ان املختلف��ة املنبثقة عنه 

جت��اه البن��ك وامل�س��اهمني في��ه.
بتطبي��ق  االلت��زام  عل��ى  الوطن��ي  البن��ك  االإط��ار يحر���س  ه��ذا  ويف 
الكف��اءة  معاي��ر  باأعل��ى  وااللت��زام  للحكوم��ة  ال�س��ليمة  املمار�س��ات 
والدق��ة يف ن�س��اطاته مب��ا يتما�س��ى والتعليم��ات ال�س��ادرة ع��ن �س��لطة 
النق��د الفل�س��طينية والت��ي ج��اءت من�س��جمة م��ع اأح��دث املمار�س��ات 
الدولي��ة ال�س��ليمة ووف��ق تو�سي��ات جلن��ة ب��ازل املتعلق��ة باحلكوم��ة.

املجتم��ع  متطلب��ات  لتلبي��ة  كب��رة  بجه��ود  البن��ك  يق��وم  كم��ا 
الفل�س��طيني م��ن خ��الل تق��دمي اخلدم��ات امل�سرفي��ة وف��ق االأ�س���س 
احلديث��ة وبطريق��ة �س��ليمة ت�سم��ن تقدميه��ا بطريق��ة اآمنة الأطراف 
الدع��م  بتق��دمي  البن��ك  م�س��اركة  اإىل  اإ�ساف��ة  املختلف��ة،  امل�سال��ح 
لالأن�س��طة االجتماعي��ة املختلف��ة مب��ا يع��زز هويت��ه وانتم��اءه الوطن��ي 

كج��زء م��ن امل�س��وؤولية االجتماعي��ة الت��ي تق��ع عل��ى عاتق��ه. 

يحر���س البن��ك عل��ى املحافظ��ة عل��ى م�س��تويات عالي��ة م��ن ال�س��فافية 
جت��اه امل�س��اهمني واملودع��ني وغره��م م��ن االأط��راف ذوي العالق��ة 
تت�س��م  ع��ن معلوم��ات  االإف�س��اح  م��ن خ��الل  ال�س��وق  وامل�س��اركني يف 
بالدق��ة والكفاي��ة والوق��ت املنا�س��ب وفق��اً للمعاي��ر الدولي��ة للتقاري��ر 
وال�س��ادرة  ال�س��ارية  الفل�س��طينية  النق��د  �س��لطة  وتعليم��ات  املالي��ة 
مبقت�س��ى قان��ون البن��وك الناف��ذ والت�س��ريعات ذات العالق��ة، ويتمت��ع 
البن��ك بدراي��ة تام��ة بالتغ��رات الت��ي تط��راأ عل��ى املمار�س��ات الدولي��ة 

لل�س��فافية واالإف�س��اح امل��ايل املطل��وب كم��ا يحر���س البن��ك:

اإلفصاح والشفافية

جلمي��ع  ومتاح��ة  وم�س��تمرة  وا�سح��ة  االإف�س��اح  عملي��ة  تك��ون  اأن 
اأط��راف ال�س��وق وتتي��ح جم��ااًل للمقارن��ة، واأن يت��م االإف�س��اح بوا�س��طة 
اإليه��ا ب�س��هولة وبتكلف��ة  و�س��ائل متع��ددة منت�س��رة ميك��ن الو�س��ول 

منخف�س��ة.
الوق��ت  يف  الن�س��بية  االأهمي��ة  ذات  املعلوم��ات  جمي��ع  ع��ن  االإف�س��اح 

املنا�س��ب وب�س��كل ي�سم��ن و�س��ول املعلوم��ات اإىل جمي��ع االأط��راف.
يق��وم البن��ك باالإف�س��اح ويلت��زم البن��ك بتوف��ر معلوم��ات ذات دالل��ة 
ومعنى حول ن�س��اطاته لكل من �س��لطة النقد وامل�س��اهمني، واملودعني 
والبن��وك االأخ��رى واجلمه��ور ب�س��كل ع��ام، م��ع الرتكي��ز عل��ى الق�ساي��ا 
الت��ي تث��ر قل��ق امل�س��اهمني، ويف�س��ح البنك عن جميع هذه املعلومات 

ب�س��كل دوري ومت��اح للجميع.
اأن ت�س��تمل التقاري��ر ال�س��نوية للبن��ك عل��ى معلوم��ات كافي��ة ومفي��دة 
بحيث متكن امل�ستثمرين واملودعني واالأطراف االأخرى ذات امل�سالح 

من اأن يكون لديهم اطالع جيد على اأو�ساع البنك.
ال�س��لطات  م��ع  ات�س��ال  خط��وط  عل��ى  باملحافظ��ة  البن��ك  يلت��زم 
الرقابي��ة وامل�س��اهمني واملودع��ني والبن��وك االأخ��رى واجلمهور ب�س��كل 

ع��ام.

أنظمة الضبط والرقابة  

يحر���س جمل���س االإدارة واإدارة البن��ك لال�س��تفادة الفعال��ة م��ن عم��ل 
التدقي��ق الداخل��ي واملدق��ق اخلارج��ي ومراق��ب االمتث��ال و�ساب��ط 
ات�س��ال مكافح��ة غ�س��ل االم��وال ومتوي��ل االره��اب وم��ا ي�س��در عنه��م 
م��ن تقاري��ر ح��ول اأنظم��ة ال�سب��ط والرقاب��ة الداخلي��ة، كم��ا ي�س��عى 
البن��ك للحف��اظ عل��ى نظ��ام رقاب��ي فع��ال مب��ا ي�سمن نزاه��ة عملياتها 
م��ن خ��الل �سم��ان ا�س��تقاللية عمله��ا وارتباطه��ا املبا�س��ر م��ع جل��ان 

جمل���س االدارة.
ي��درك البن��ك اأن وج��ود اإدارة تدقي��ق فعال��ة ي�س��هم يف تعزي��ز اأنظم��ة 
الرقاب��ة الداخلي��ة وم��ا متثل��ه م��ن دع��م للرقاب��ة امل�سرفي��ة ال�س��املة، 
كما يعمل لدى البنك دائرة مراقبة االمتثال وذلك ملراقبة و�سمان 
امتث��ال دوائ��ر البن��ك املختلف��ة للقوان��ني واالأنظم��ة والتعليم��ات ذات 
العالق��ة ورف��ع التقاري��ر اإىل جلن��ة التدقي��ق املنبثق��ة ع��ن جمل���س 

االإدارة.
البن��ك اهتم��ام بدائ��رة مكافح��ة غ�س��ل االم��وال م��ن خ��الل  ي��ويل 
عمله��ا كنقط��ة حموري��ة داخ��ل البن��ك للرقاب��ة عل��ى كفاءة الن�س��اطات 
ذات العالقة باكت�ساف عمليات غ�سل االموال ومتويل االرهاب ومنع 
حدوثها ا�سافة اىل تقدمي امل�ساعدة والتوجيه لالإدارة العليا للتاأكد 
م��ن ان ادارة خماط��ر غ�س��ل االم��وال ومتوي��ل االره��اب تتمت��ع بكف��اءة 

وفعالية.
يحر���س البن��ك عل��ى ال��دوران املنتظ��م للمدق��ق اخلارج��ي، واأن يك��ون 
معتم��داً م��ن قب��ل �س��لطة النق��د الفل�س��طينية ولدي��ه ترخي�س ملزاولة 
املهن��ة م��ن اجله��ات الر�س��مية واملهني��ة ذات العالق��ة مل��ا ميثل��ه م��ن 
م�س��توى اآخ��ر م��ن الرقاب��ة عل��ى م�سداقي��ة البيان��ات املالي��ة ال�س��ادرة 

ع��ن اأنظم��ة البن��ك واإب��داء ال��راأي ح��ول عدال��ة البيان��ات املالي��ة.
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التدقيق الداخلي 

التدقيق الخارجي

االمتثال

ي��درك البن��ك اأن وج��ود اإدارة تدقي��ق داخل��ي فعال��ة ي�س��هم يف تعزي��ز 
اأنظم��ة ال�سب��ط والرقاب��ة الداخلي��ة وم��ا متثل��ه م��ن دع��م للرقاب��ة 
واجله��ات  اأهداف��ه  حتقي��ق  يف  ذل��ك  وي�س��اعد  ال�س��املة،  امل�سرفي��ة 
اخلا�سع��ة الإ�س��رافه م��ن خ��الل اإتب��اع اأ�س��لوب منهج��ي منظ��م لتقيي��م 
وحت�س��ني فعالي��ة اإدارة املخاط��ر والرقاب��ة وتعزي��ز اإط��ار احلوكم��ة، 
ويوف��ر البن��ك الإدارة التدقي��ق الداخل��ي الع��دد ال��كايف م��ن الك��وادر 
الب�س��رية املوؤهل��ة ويت��م تدريبه��ا ومكافاأته��ا ب�س��كل منا�س��ب. والإدارة 
التدقيق حق احل�سول على اأية معلومة واالت�سال باأي موظف داخل 
البنك. كما لها كافة ال�سالحيات التي متكنها من اأداء املهام املوكلة 

اإليه��ا وعل��ى النح��و املطل��وب وفيم��ا يل��ي مه��ام الدائ��رة الرئي�س��ية:
و�س��ع خط��ة تدقي��ق �س��نوية مرتك��زة عل��ى املخاط��ر وتق��دمي تل��ك 
اخلط��ة اإىل االإدارة العلي��ا وجلن��ة التدقي��ق ملراجعته��ا واإعتماده��ا، 
واإب��الغ االإدارة العلي��ا وجلن��ة التدقي��ق باالآث��ار املرتتب��ة عل��ى القي��ود 

الت��ي حت��د م��ن امل��وارد املتاح��ة خلط��ة التدقي��ق الداخل��ي .
التاأك��د م��ن تنفي��ذ كل مهم��ة م��ن مهم��ات التدقي��ق امل�س��مولة �سم��ن 
خط��ة التدقي��ق الداخل��ي، مب��ا يف ذل��ك حتدي��د االأه��داف والنط��اق، 
وتخ�سي���س امل��وارد املالئم��ة واالإ�س��راف عليه��ا عل��ى النح��و ال��كايف، 
و توثي��ق برام��ج العم��ل واختب��ار النتائ��ج، وتبلي��غ نتائ��ج املهم��ة م��ع 
اال�س��تنتاجات والتو�سي��ات القابل��ة للتطبي��ق اإىل االأط��راف املالئم��ة.
التدقي��ق  زي��ارات  كاف��ة  بنتائ��ج  وملخ���س  تف�سيل��ي  تقري��ر  رف��ع 
والتو�سي��ات واإج��راءات املتابع��ة اإىل جلن��ة التدقي��ق ومتابع��ة النتائ��ج 
الت��ي تو�سل��ت اإليه��ا مهم��ة التدقي��ق واالإج��راءات الت�سحيحي��ة الت��ي 
ينبغ��ي اتخاذه��ا، واإب��الغ االإدارة العلي��ا وجلن��ة التدقي��ق ب�سف��ة دوري��ة 

ع��ن اأي��ة اإج��راءات ت�سحيحي��ة مل يت��م تنفيذه��ا بفعالي��ة.
باملعرف��ة  يتمت��ع  املدقق��ني  م��ن  حم��رتف  فري��ق  عل��ى  احلف��اظ 
وامله��ارات واخل��ربات وال�س��هادات املهني��ة، مب��ا يحق��ق �س��روط ميث��اق 
التدقي��ق الداخل��ي و�س��ع خط��ة تدريبي��ة متكامل��ة لتطوي��ر مه��ارات 
وق��درات كادر التدقي��ق الداخل��ي والبق��اء عل��ى توا�س��ل م��ع تط��ورات 
املهن��ة، و�سم��ان االلت��زام مبب��ادئ اال�س��تقامة، واملو�سوعي��ة، واحلفاظ 

عل��ى ال�س��رية، والكف��اءة.
اتخ��اذ االإج��راءات ل�سم��ان تنفي��ذ اأعم��ال دائ��رة التدقي��ق الداخل��ي 
وفق��ا لالإط��ار ال��دويل للممار�س��ات املهني��ة الأعم��ال التدقي��ق الداخلي 

ومتطلب��ات اجله��ات الرقابي��ة و�سيا�س��ات واإج��راءات العم��ل.
اإمكاني��ة الو�س��ول الت��ام واملبا�س��ر ودون اأي��ة قي��ود اإىل كاف��ة الوظائ��ف، 
واإمكاني��ة االط��الع عل��ى ال�س��جالت، والو�س��ول اإىل املمتل��كات املادي��ة، 
واالت�س��ال م��ع املوظف��ني مب��ا مُيٌكن��ه م��ن اأداء اأي��ة مهم��ة م��ن مهم��ات 
ال�س��جالت  �س��رية  ع��ن  للم�س��اءلة  خا�سع��اً  يك��ون  كم��ا  التدقي��ق، 

يف  ويراع��ى  اخلارج��ي،  للمدق��ق  املنتظ��م  ال��دوران  البن��ك  يحر���س 
اختي��ار املدق��ق اخلارج��ي ان يك��ون معتم��داً م��ن قب��ل �س��لطة النق��د 
الفل�س��طينية ولدي��ه ترخي���س ملزاول��ة املهن��ة م��ن اجله��ات الر�س��مية 
واملهني��ة ذات العالق��ة  وع��دم وج��ود اأي �س��بهة بتعار���س م�سال��ح واأن ال 
يكون حا�ساًل على اأية ت�سهيالت ائتمانية مبا�سرة اأو غر مبا�سرة من 
البنك بالكفالة ال�سخ�سية �سواء ب�سفته اأو الأزواجهم اأو الأوالدهم اأو 
الأي من�ساأة يكونون منفردين اأو جمتمعني �سركاء فيها بن�سبة تعادل 
5% م��ن اأ�س��همها فاأك��ر، اأو اأع�س��اء يف جمل���س اإدارته��ا، واأن ال يك��ون 
له منفعة مبا�سرة اأو غر مبا�سرة مع البنك، اأو مع ال�سركات التابعة 
للبن��ك، واأن ال يك��ون مدي��راً اأو موظف��اً اأو م�س��تخدماً ل��دى البن��ك، اأو 
لدى ال�سركات التابعة للبنك ويتوىل مهامة مبا يتالئم مع املعاير 

الدولي��ة للتدقي��ق وتعلمي��ات �س��لطة النق��د من خالل: 
يعتم��د يف عمل��ه عل��ى االأح��كام وال�س��روط الت��ي تنظ��م اأعم��ال  	

التدقي��ق  واأدل��ة  املراجع��ة والتدقي��ق والتقي��د مبعاي��ر  مهن��ة 
الدولي��ة، وقواع��د اأخالقي��ات املهن��ة واالأ�س��ول املهني��ة.

تدقي��ق البيان��ات املالي��ة والدفات��ر وال�س��جالت املحا�س��بية للبن��ك  	
مب��ا ين�س��جم م��ع معاي��ر التقاري��ر املالي��ة الدولي��ة ومعاي��ر 

املحا�س��بة الدولي��ة.
التقي��د بال�س��رية التام��ة وع��دم اإف�س��اء املعلوم��ات الت��ي ح�س��ل  	

عليه��ا بحك��م عمل��ة حت��ى بع��د اإنته��اء مهمت��ة يف البن��ك.
تزويد جلنة التدقيق بن�س��خة من تقاريرة ) الر�س��الة االدارية(،  	

ويجتمع املدقق اخلارجي مع جلنة التدقيق بدون ح�سور االإدارة 
التنفيذية مرة واحدة على االأقل �سنوياً.

اأن  	 في��ه  يب��ني  للبن��ك،  العام��ة  للهيئ��ة  �س��نوي  تقري��ر  تق��دمي 
مراجعته وتدقيقه الأعمال البنك وح�س��اباته متت وفقاً ملعاير 
واأدل��ة التدقي��ق الدولي��ة، واإب��داء راأي��ه يف م��دى عدال��ة البيان��ات 
املالي��ة للبن��ك للف��رتة املالي��ة الت��ي ق��ام بتدقيقه��ا، واأنه��ا ق��د 
اأع��دت وفق��اً ملعاي��ر املحا�س��بة الدولي��ة ومعاي��ر التقاري��ر املالية 

الدولي��ة.
واالإجاب��ة  	 للم�س��رف  العمومي��ة  اجتماع��ات اجلمعي��ة  ح�س��ور 

عل��ى م��ا يخ�س��ه م��ن ا�ستف�س��ارات للم�س��اهمني.

املوؤ�س�س��ات  اأح��د  اأن يك��ون  الوطن��ي روؤي��ة تتمث��ل يف  البن��ك  ميتل��ك 
املالي��ة الرائ��دة يف فل�س��طني وي��درك اأن االمتث��ال عن�س��ر اأ�سا�س��ي يف 
ذل��ك، وم��ن اأج��ل التاأكي��د عل��ى ه��ذا االلت��زام وتعزي��زه، و�س��ع مب��ادئ 

لالمتث��ال اجلي��د 
كل موظف يف البنك ُيعد م�سوؤواًل عن االمتثال. 	
عدم اخلوف من االإبالغ عن املخالفات. 	
ال ت�ستهدف االأرباح على ح�ساب االمتثال. 	
�سمعتنا مهمٌة. 	

ال�س��لطات  ع��ن  ال�س��ادرة  القوان��ني  بكاف��ة  الوطن��ي  البن��ك  يلت��زم 
الفل�س��طينية  النق��د  �س��لطة  ع��ن  ال�س��ادرة  والتعليم��ات  الت�س��ريعية 
والقان��ون الفل�س��طيني، ويعم��ل ب�س��كل دائ��م عل��ى حتدي��ث �سيا�س��اته 
واإجراءات��ه الداخلي��ة ملوائمته��ا م��ع االإ�س��دارات اجلدي��دة ال��واردة من 
اجله��ات امللزم��ة للبن��ك، وم��ن ثم متابعة تطبيقها. كما ويقوم البنك 
مبتابع��ة ودرا�س��ة املمار�س��ات الف�سل��ى العاملي��ة للمحافظ��ة على �س��معة 

طيب��ة ب��ني البن��وك حملي��اً وعاملي��اً.  
تتمث��ل مهم��ة االمتث��ال يف حتقي��ق البن��ك للري��ادة يف القط��اع امل��ايل 
املحل��ي وذل��ك باتب��اع اأف�س��ل املمار�س��ات العاملي��ة واملتما�س��ية م��ع القي��م 
اخلا�س��ة بالبن��ك، وتخت���س وح��دة االمتث��ال بفح���س وتقيي��م امتث��ال 
اإدارة  املعتم��دة م��ن قب��ل  الداخلي��ة  لل�سيا�س��ات واالإج��راءات  البن��ك 
البن��ك الوطن��ي واملتما�س��ية م��ع قوان��ني وتعليم��ات امل�س��رع، وتقيي��م 
عل��ى  ذل��ك  تاأث��ر  وم��دى  له��ا  االمتث��ال  بع��دم  املرتبط��ة  املخاط��ر 
امل�س��رف، م��ن خ��الل اإج��راء تقييم��ات وفحو�س��ات منتظم��ة و�س��املة 
متابعته��ا  يت��م  اأخط��اء  اأي  اكت�س��اف  ح��ال  ويف  االمتث��ال؛  ملخاط��ر 

واتخ��اذ االإج��راءات الت�سحيحي��ة الالزم��ة. 
 تق��وم وح��دة االمتث��ال كذل��ك باإ�س��دار �سيا�س��ات واإج��راءات تتطل��ب 
اال�ستف�سار عن معلومات تف�سيلية من العمالء والعمل على متابعة 
عملي��ة حتدي��ث بياناته��م م��ن قب��ل الف��روع ب�س��كل م�س��تمر، وذل��ك 
حلماي��ة البن��ك وامل�س��اهمني والعم��الء ب�س��كل خا���س م��ن التعر���س 
الأي تبع��ات قانوني��ة ق��د ت��وؤدي اإىل ت�سني��ف العم��الء اأو البن��ك �سم��ن 

القوائ��م غ��ر امللتزم��ة. 

واملعلوم��ات وحمايته��ا.
يق��وم الرئي���س التنفي��ذي للتدقي��ق الداخل��ي بتاأكي��د اال�س��تقاللية 
التنظيمي��ة لن�س��اط التدقي��ق الداخل��ي للجن��ة التدقي��ق اأو جمل���س 
االدارة �سنوياً على االأقل، يقوم الرئي�س التنفيذي للتدقيق الداخلي 
باالإف�س��اح ع��ن اأي تدخ��ل يف حتدي��د نط��اق التدقي��ق واإجن��از اأعمال��ه 
واإب��الغ النتائ��ج املتعلق��ة ب��ه، كم��ا يق��وم باالإف�س��اح ع��ن تداعي��ات ه��ذا 

التدخ��ل.
احلف��اظ عل��ى  برنام��ج تاأكي��د وحت�س��ني ج��ودة يغط��ي كاف��ة جوان��ب 
ويت�سم��ن الربنام��ج تقيي��م مل��دى تقٌي��د ن�س��اط التدقي��ق الداخل��ي 
باملعاي��ر، وتقيي��م م��دى كف��اءة وفٌعالي��ة ن�س��اط التدقي��ق الداخل��ي 

وحتدي��د الفر���س 

كاف��ة  تغط��ي  مكتوب��ة  �سيا�س��ات  وج��ود  عل��ى  البن��ك  يحر���س  كم��ا 
االأن�س��طة البنكي��ة لدي��ه، واأن يت��م تعميمه��ا عل��ى كاف��ة امل�س��تويات 
االإداري��ة، ومراجعته��ا بانتظ��ام للتاأك��د م��ن �س��مولها الأي��ة تعديالت اأو 
تغي��رات ط��راأت عل��ى القوان��ني والتعليم��ات، واأي��ة اأم��ور اأخ��رى تتعلق 

بالبن��ك.

تق��دمي تقري��ر ل�س��لطة النق��د ون�س��خة عن��ه ملجل���س اإدارة البن��ك  	
خالل �س��هرين من انتهاء ال�س��نة املالية م�س��تماًل على ما يلي:

النق��د  	 و�س��لطة  امل�س��ارف  قان��وين  الأح��كام  خمالف��ات  اأي��ة 
ال�س��ارية والت��ي ارتكبه��ا البن��ك خ��الل  والت�س��ريعات االأخ��رى 

بياناته��ا. وتدقي��ق  مراجع��ة  مت  الت��ي  املالي��ة  ال�س��نة 
الرقاب��ة  	 اأنظم��ة  كفاي��ة  م��دى  ح��ول  اخلارج��ي  املدق��ق  راأي 

البن��ك. يف  الداخل��ي  وال�سب��ط 
راأي املدق��ق اخلارج��ي ب�س��اأن م��دى كفاي��ة املخ�س�س��ات ملقابل��ة  	

املخاط��ر املحتمل��ة يف االأ�س��ول وااللتزام��ات.
التحق��ق م��ن عدال��ة البيان��ات الت��ي اأعطي��ت ل��ه خ��الل عملي��ة  	

التدقي��ق

القواع��د  بدلي��ل  الفل�س��طينية  النق��د  �س��لطة  لتعليم��ات  وامتث��ااًل 
واملمار�س��ات الف�سل��ى حلوكم��ة امل�س��ارف يف فل�س��طني، ي�س��عى البن��ك 
لتطبي��ق ه��ذه القواع��د واملمار�س��ات ابت��داًء م��ن جمل���س اإدارت��ه اإىل 

كاف��ة الدوائ��ر املخت�س��ة يف البن��ك. 
تق��دمي  يف  البن��ك  عم��الء  وجه��ة  كذل��ك،  االمتث��ال  وح��دة  تع��د 
ال�سكاوى واملقرتحات وذلك بهدف حتقيق اأعلى درجات الر�سا عند 
العمي��ل باخلدم��ات امل�سرفي��ة املقدم��ة ل��ه، وتعم��ل وح��دة االمتث��ال 
عل��ى ا�س��تقبال ال�س��كاوى وحله��ا مب��ا ين�س��جم م��ع التعليم��ات ومبا فيه 

م�سلح��ه للعمي��ل. 
 

قانون االمتثال الضريبي األميركي 
 ) FATCA ( للحسابات األجنبية

يلت��زم البن��ك الوطن��ي بتطبي��ق قان��ون االمتث��ال ال�سريب��ي "فات��كا" 
ب�س��كل تدريج��ي وح�س��ب اإط��ار زمن��ي حم��دد، وه��و قان��ون اأمريك��ي 
يه��دف اأ�سا�س��اً اإىل من��ع الته��رب ال�سريب��ي م��ن قب��ل دافعي ال�سرائب 
االأمريكي��ني م��ن خ��الل ا�س��تخدام املوؤ�س�س��ات املالي��ة غ��ر االأمريكي��ة 

واأدوات اال�س��تثمار يف اخل��ارج.  
اأم��ا بخ�سو���س القان��ون فالبن��ك الوطن��ي م�س��جل ر�س��ميا لاللت��زام 
اإع��داد  مت  وق��د  االأمريك��ي  ال�سريب��ي  االمتث��ال  قان��ون  بتطبي��ق 
للتما�س��ي  املختلف��ة  البن��ك  اأنظم��ة  لتعدي��ل  عم��ل  ملخ���س وخط��ة 
م��ع ه��ذا القان��ون، حي��ث مت تعدي��ل من��اذج فت��ح احل�س��اب وحتدي��ث 
ُيل��زم ه��ذا القان��ون جمي��ع  البيانات لتتما�س��ى م��ع القان��ون بحي��ث 
عم��الء البن��ك الوطن��ي اجل��دد واحلالي��ني بتعبئ��ة من��اذج معتم��دة " 
من��اذج املواطن��ة " وتوقيعه��ا وتقدميه��ا م��ع امل�س��تندات االأخ��رى لفت��ح 

احل�س��ابات. 
 

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

القانوني��ة  االأط��ر  �سم��ن  العم��ل  عل��ى  الوطن��ي  البن��ك  يحر���س 
االإره��اب  ومتوي��ل  االأم��وال  غ�س��ل  مكافح��ة  بخ�سو���س  ال�س��ادرة 
وامل�س��تمدة م��ن القان��ون الفل�س��طيني رق��م 20 واملح��دث ع��ام 2015، 
ويطب��ق كذل��ك التعليم��ات واالأنظم��ة ال�س��ادرة باخل�سو���س م��ن قب��ل 
وح��دة املتابع��ة املالي��ة و�س��لطة النق��د الفل�س��طينية وجمموع��ة العم��ل 
امل��ايل "FATF" وفق��ا للممار�س��ات امل�سرفي��ة املثل��ى. وق��د اعتم��د 
البن��ك �سيا�س��ة خا�س��ة ملكافح��ة ه��ذه الظاه��رة ومن��ع اإمت��ام اأي عملي��ة 
حمتملة من خالله، وتتم مراجعتها وحتديثها ب�سكل دائم بالتعاون 
 PWC مع امهر املخت�سني يف هذا املجال حيث مت التعاقد مع �سركة
لتحدي��ث ال�سيا�س��ة االأخ��رة، وذل��ك يف ظ��ل ازدي��اد خط��ر عملي��ات 
غ�س��ل االأم��وال وتن��وع اأ�س��اليبها م��ع التق��دم التكنولوجي للعمل املايل 
وامل�س��ريف وحفاظ��ا عل��ى �س��معة البن��ك عل��ى امل�س��توى امل�س��ريف املحل��ي 
االإره��اب  االأم��وال ومتوي��ل  تق��وم وح��دة مكافح��ة غ�س��ل  والعامل��ي. 
باأعمالها ب�س��كل م�س��تقل بح�س��ب تعليمات �س��لطة النقد الفل�سطينية، 
والتي تقوم برفع تقارير دورية حول التدابر التي يتخذها امل�سرف 
للح��د م��ن ه��ذه الظاه��رة، كم��ا تق��وم وح��دة مكافح��ة غ�س��ل االأم��وال 
ومتوي��ل االإره��اب يف البن��ك مبتابع��ة العمليات املالي��ة وامل�سرفية اأوال 
ب��اأول للتاأك��د م��ن م��دى الت��زام الف��روع بحيثياته��ا حي��ث يت��م مراجع��ة 
االإجراءات الذي يقوم بها كل فرع لتحقق من مدى التزام بتعليمات 
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مكافح��ة غ�س��ل االأم��وال، ويف ح��ال وج��ود اأي عملي��ات م�س��بوهة يت��م 
االب��الغ عنه��ا للجه��ة امل�س��وؤولة ح�س��ب القان��ون الفل�س��طيني وه��ي 

وح��دة املتابع��ة املالي��ة. 
كم��ا ويق��وم البن��ك بفح���س البيئ��ة رقاب��ة مكافح��ة غ�س��ل االأم��وال 
ومتوي��ل االإره��اب با�س��تخدام اأف�س��ل الو�س��ائل واملمار�س��ات الف�سل��ى 

للحف��اظ عل��ى بيئ��ة ا�س��تثمارية ذات خماط��ر منخف�س��ة.  

 )KYC( قاعدة اعرف عميلك
لتعليم��ات  وا�س��تنادا  االأم��وال،  غ�س��ل  مكافح��ة  ل�سيا�س��ة  ا�س��تكماال 
�س��لطة النق��د الفل�س��طينية وق��رار قان��ون مكافح��ة غ�س��ل االأم��وال 
ومتوي��ل االإره��اب رق��م )20( ل�س��نة )2015( وحر�س��ا م��ن البن��ك 
الوطن��ي عل��ى �سم��ان التطبي��ق االأمث��ل للممار�س��ات الف�سل��ى به��ذا 
اخل�سو���س حملي��اً و عاملي��اً، تق��وم وحدت��ي االمتث��ال ومكافح��ة غ�س��ل 
االأم��وال ومتوي��ل االإره��اب يف البن��ك مبراقب��ة االلت��زام باالإج��راءات 
التطبيقي��ة اخلا�س��ة باملعلوم��ات املتعلق��ة بالعم��الء قب��ل وبع��د فت��ح 
احل�س��ابات و طريق��ة توثي��ق ه��ذه احل�س��ابات والغر���س م��ن فتحه��ا 
وت�سنيفه��ا بح�س��ب درج��ة املخاط��ر املتوقع��ة االأم��ر الذي من �س��اأنه اأن 
ير�س��م ت�سورا عن طبيعة ن�س��اط العمالء ويعزز من فاعلية العملية 
الرقابي��ة، باالإ�ساف��ة اإىل زي��ادة الق��درة عل��ى اتخ��اذ الق��رارات املنا�س��بة 
وال�سائب��ة بخ�سو���س طبيع��ة التعام��ل معه��م يف خمتل��ف املج��االت.  
يت��م العم��ل ب�س��كل دائ��م عل��ى حتدي��ث بيان��ات العم��الء، حي��ث يت��م 
فح���س م��دى الدق��ة والفاعلي��ة يف حتدي��ث بيان��ات العم��الء، وذل��ك 

به��دف تاأكي��د ح�س��ور العم��الء وتعزي��ز الي��ات توا�س��ل معه��م.  
 

أحكام  السرية المصرفية 
خ��الل  م��ن  امل�سرفي��ة  ال�س��رية  باأح��كام  الوطن��ي  البن��ك  يلت��زم 
ال�سيا�س��ات املعتم��دة و املعمم��ة عل��ى كاف��ة املوظف��ني بغ���س النظ��ر ع��ن 
رتبت��ه الوظيفي��ة ، حي��ث يحظ��ر اإعط��اء اأي بيان��ات اأو معلوم��ات اأو 
ك�س��وفات ع��ن ح�س��ابات العم��الء وبياناته��م ال�س��خ�سية املوج��ودة يف 
�س��جالت البن��ك بطريق��ه مبا�س��ر اأو غ��ر مبا�س��ر اإال مبوافق��ة خطي��ة 
م�س��بقة م��ن �ساح��ب احل�س��اب اأو بق��رار م��ن جه��ة ق�سائي��ة خمت�س��ة 
ح�س��ب القانون الفل�س��طيني اأو اجلهات الرقابية املعتمدة من �س��لطة 
النق��د الفل�س��طينية، وال ميك��ن ا�س��تخدام اأي معلوم��ات �س��رية يت��م 
تلقيها يف �سياق ممار�سة اأدوارهم وم�سوؤولياتهم لتحقيق اأي مكا�سب 
�س��خ�سية اأو ب��اأي طريق��ة ق��د تتعار���س م��ع القان��ون اأو ت�س��ر مب�سالح 

املوؤ�س�س��ة. 

ا�س��رتاجتية بو�سف��ه  اأهمي��ة  الوطن��ي  البن��ك  التدري��ب يف  يكت�س��ب 
م�س��رع لعملي��ة التعل��م، والتاأهي��ل املهن��ي، وتط��رد ه��ذه االأهمي��ة، م��ع 
تط��ور االأعب��اء الوظيفي��ة الناجت��ة ع��ن تو�س��ع العملي��ات، وتنوعه��ا، 
وتط��ور ال�س��لة اخلدمي��ة امل�سرفي��ة الت��ي يقدمه��ا البن��ك لعمالئ��ه. 
ه��ذا وتتعاظ��م اأهمي��ة التدري��ب بالق��در ال��ذي تتط��ور في��ه توجه��ات 
البنك اال�سرتاتيجية املرتبطة بالنمو والتطور يف امل�ستويني االأفقي 
والعم��ودي، وم��ا ات�س��ل م��ن توجهات��ه يف جتوي��د اخلدم��ات املقدم��ة 
املوظف��ني،  ر�س��ى  م�س��توى  وحت�س��ني  معرته��ا،  وتط��ور  للعم��الء، 

وحتقي��ق تطلعاته��م يف التط��ور املهن��ي. 
وعلي��ه؛ عمل��ت دائ��رة راأ���س امل��ال الب�س��ري يف غ�س��ون الع��ام 2020، 
تنفي��ذ  عل��ى  م�س��يقاً،  املط��ورة  االحتياج��ات  خارط��ة  عل��ى  وبن��اء 

التالي��ة: التدريبي��ة  العملي��ات 

أواًل: تدريب الموظفين الجدد
الحق��اُ الفتت��اح ف��رع �س��لفيت، مت العم��ل عل��ى تدري��ب املوظف��ني اجلدد 
ع��رب مرحلت��ي التدري��ب النظ��ري والعمل��ي، وق��د ا�س��تملت مرحل��ة 
التدري��ب النظ��ري خمتل��ف الربام��ج التدريبي��ة بواق��ع )120( �س��اعة 
 ،)Product Knowledge( تدريبي��ة ترك��زت عل��ى معرف��ة املنت��ج
رك��زت  فيم��ا  امل�سرفي��ة،  واملوا�سي��ع  امل�س��ريف،  العم��ل  واأ�سا�س��يات 
التدريب��ات العملي��ة )On job training(، عل��ى مته��ني املوظف��ني 

اجل��دد ال�س��تالم وظائفه��م اجلدي��دة.
  

ثانيــا: اســتحواذ البنــك الوطنــي علــى البنــك 
التجــاري االردنــي

البن��ك  عل��ى  الوطن��ي  البن��ك  ال�س��تحواذ  الحق��اً  الدائ��رة  عمل��ت 
التج��اري االأردين عل��ى تهيئ��ة عملي��ة االندم��اج، بتدري��ب موظف��ي 
البن��ك التج��اري االردين  )اإدارة وف��روع( يف خمتل��ف املوا�سي��ع وم��ن 

اأهمه��ا :
  

Online Training ثالثا: التدريب االلكتروني
متا�س��يا م��ع خط��ة البن��ك اال�س��رتاجتية  بالرتكي��ز عل��ى الرقمن��ة 
لتنمي��ة  االلك��رتوين  التدري��ب  تفعي��ل  مت  فق��د   Digitization
مه��ارات ال��كادر الب�س��ري ورف��ع الكف��اءة خا�س��ة بع��د ظه��ور جائح��ة 
كورونا وا�ستمرارها خالل عام 2020 بااللتزام بالربوتكول ال�سحي 

بالتباع��د مت حتوي��ل التدري��ب الوجاه��ي اىل تدري��ب الك��رتوين.
املواق��ع  خمتل��ف  ع��رب  التدريبي��ة  الربام��ج  م��ن  ع��دداً  تنفي��ذ  مت 
اىل  باالإ�ساف��ة   ،Microsoft Teamو  ZOOM االلكرتوني��ة 
 )EBRD( اال�س��رتاك م��ع البن��ك االورب��ي الإع��ادة االعم��ار والتنمي��ة
لتنفي��ذ ع��دد م��ن الربام��ج التدريبي��ة لع��دد م��ن املوظف��ني يف الف��روع 

واالدارة وم��ن اأه��م ه��ذه الربام��ج:
. 1 ICA Financial Crime
. 2 Introduction To Trade Finance
. 3 Advanced Trade Finance
. 4 Trade Based Financial Crimes
. 5 Going Global  
. 6 ICA Specialist Certificate in Trade Based 

Money Laundering )TBML(
. 7 ICA Certificate in Know Your Customer 

)CDD(

رابعًا: التدريب الداخلي:
مت العم��ل عل��ى تعزي��ز التدري��ب الداخل��ي بتدري��ب املوظفني مبختلف 
املوا�سي��ع امل�سرفي��ة بالرتكي��ز عل��ى املج��االت الرقابي��ة، عل��ى �س��بيل 
املث��ال: مكافح��ة غ�س��ل االم��وال واالمتث��ال/ تعليم��ات �س��لطة النق��د 
فق��د    )Product Knowledge( اىل  باالإ�ساف��ة  الفل�س��طينية 
 )Champion(ول�سمان و�سول املعلومة جلميع املوظفني مت اختيار

الف��رع . م��ن كل ف��رع وتدريب��ه لتدري��ب باق��ي موظف��ي 

خامســًا: تعزيــز دور المــرأة في المراكــز االدارية 
المتوسطة والعليا:

يف  امل��راأة  دور  بتعزي��ز  اال�س��رتاتيجية  البن��ك  خط��ة  م��ع  ان�س��جاماً 
املراكز االإدارية املتو�سطة والعليا يف البنك ومنحها فر�س مت�ساوية 
للتطور فقد مت عقد وتنفيذ تدريبات متخ�س�سة تهدف اىل متكني 
املوظف��ات، بواق��ع )60( �س��اعة تدريبي��ة، وق��د ا�س��تهدفت التدريب��ات 

)16( موظف��ة.

عنو�ن �لرب�مج  #

1
�لنظام �لد�ري يف �لبنك/�خالقيات �لعمل/نظام 

�سوؤون �ملوظفني.
�لتعريف مبنتجات �لبنك2

3 Product Knowledge

4)T24 ( النظام البنيك

5Customer Excellence

مكافحة غ�سل �لمو�ل6

6)On job training( التدريب العميل

البرامج الرقابية

8100
مشاركدورة

االعمال المصرفية والتكنولوجية

15335
مشاركدورة

جودة خدمة العمالء

455
مشاركدورة

Online Training

1250
مشاركدورة

Product Knowledge

250
مشاركدورة

On Boarding Training (تأهيل الموظفين الجدد)

1310
مشاركدورة

سياسة التأهيل والــتــدريب 
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سياسة منح المكافآت والحوافز

تت�سمن هذه ال�سيا�سة اأحكام منح املكافاأت ال�سنوية وتعلميات تقييم االداء ال�سنوي واخلطوات التنفيذية املتبعة. . 1
اإن عملي��ة تقيي��م االداء تراكمي��ة وت�س��اركية ميك��ن م��ن خالله��ا حتدي��د م��دى كف��اءة وفعالي��ة املوظ��ف خ��الل ف��رتة زمني��ة حم��ددة وفق��ا للمعاي��ر وااله��داف . 2

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

الهدف من هذه السياسة :
حتقيق مبادىء ال�سفافية واحلوكمة التي يتبناها البنك الوطني يف ما يخ�س �سيا�سات تقييم االداء ومنح املكافاأت املالية ال�سنوية.. 1
توفر مرجع ملجل�س اإدارة البنك الوطني وموظفي االدارة العليا فيما يتعلق ب�سيا�سات تقييم اداء موظفي البنك الوطني واملكافاأت املالية ال�سنوية.. 2
3 . Balanced املو�سوعي��ة والعدال��ة يف تقيي��م اأداء موظف��ي البن��ك م��ن خ��الل رب��ط االداء الف��ردي ب��االداء املوؤ�س�س��ي با�س��تخدام منهجي��ة االداء املت��وازن

 Scorecards BSC
التوافق مع قانون العمل وتعلميات �سلطة النقد عرب و�سع اجراءات تقييم االداء وحتديد املكافاأت املالية ال�سنوية.. 4

بلغ عدد موظفي �لبنك 721 موظفًا وموظفة كما بتاريخ 31-12-2020 موزعني على �لإد�رة �لعامة و�لفروع على �لنحو �لتايل:

330

25

15

23

8

20

27

6

9

9

20

23

22

26

12

10

5

9

13

17

20

8

8

7

10

721

9

8

8

14

اإلدارة العامة / رام اهلل

فرع الخليل

فرع دورا

فرع رفيديا

فرع عقربا

فرع طولكرم

فرع الميدان

فرع رام اهلل التحتا

فرع سنجل 

فرع حزما

فرع رام اهلل

فرع بيت لحم

فرع جنين

فرع نابلس

فرع سلفيت 

فرع طولكرم 2

فرع البالتينوم

فرع السيتي سنتر

فرع الرام

فرع ضاحية البريد

فرع الماصيون

فرع بيت لحم/ المهد

فرع جنين/ الناصرة

فرع نابلس/ الدوار

فرع عرابة

المجموع

فرع روابي 

فرع دير جرير

فرع الرام 2

فرع العيزرية 

العاملين في البنك
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يفتخر �لبنك �لوطني بكادره �لب�سري �لذي يت�سف بكونه كادر �ساب، ويعمل �لبنك على �ل�ستثمار �لد�ئم بهذ� �لكادر، وتطويره، ورفده ب�سكل د�ئم 
بالتطور�ت �لعلمية يف �ستى �ملجالت.

�لتح�سيل �لعلمي ملوظفي �لبنك �لوطني كما بتاريخ 31-12-2020 جاء كالآتي: 

32

98

54645
ماجستير

ثانوية عامة وما دون

دبلومبكالوريوس

االسهم
ذات عـالقة

عدد االسهم 
المملوكة له شخصيًا الصفة االسم

6,661,893 52,000 رئيس مجلس االدارة طالل كاظم عبداهلل ناصر الدين

16,904,994 2,496,000 نائب رئيس مجلس االدارة عمر منيب رشيد المصري

13,764,706 عضو مجلس ادارة ميشيل فايق ابراهيم الصايغ

52,000 عضو مجلس ادارة دينا منيب رشيد المصري

7,800,000 عضو مجلس ادارة عصام حليم جريس سلفيتي

61,956 7,736,930 عضو مجلس ادارة سمير هالل محمد زريق

7,726,273 عضو مجلس ادارة منال عادل رفعت زريق

10,000 عضو مجلس ادارة عزيز محمود مصطفى عبد الجواد

10,000 عضو مجلس ادارة كمال اسماعيل محمد ابوخديجة

10,000 عضو مجلس ادارة ايوب وائل ايوب زعرب

10,924 عضو مجلس ادارة غريس كنعان داود معدي

45,193,549 18,104,127 المجموع

المعامالت مع جهات ذات العالقة 
يعترب �لبنك �مل�ساهمني �لرئي�سيني و�لإد�رة �لعليا و�سركات لهم فيها ن�سيب رئي�سي من �مللكية كجهات ذ�ت عالقة. متت خالل �ل�سنة معامالت 

مع هذه �جلهات متثلت يف ود�ئع وت�سهيالت �ئتمانية ممنوحة وتاأمينات نقدية كما يلي:

USD
طبيعة العالقة

2019 2020

بنود داخل قائمة المركز المالي الموحدة:

38,190,052 30,452,644 مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية* تسهيالت وتمويالت ائتمانية مباشرة

57,845,606 61,287,943 مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية ودائع العمالء

5,337,609 1,520,191 مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية  تأمينات نقدية

132,433 325,544 مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية  ذمم دائنة

بنود قائمة الدخل الموحدة:

1,397,632 2.047,930 مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية  فوائد وعموالت دائنة

502,302 363,920 مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية  فوائد وعموالت مدينة

437,093 306,878 مساهمون رئيسيون وشركات لهم نصيب فيها مصاريف دعاية وإعالن

242,175 271,464 مساهمون رئيسيون وشركات لهم نصيب فيها بريد وبرق وهاتف ملكـيـة أعضــاء مجلــس االدارة واالدارة العليا ألسهم البنك وذوي الصلة كما بتاريخ 
2020/12/31

التحصيل العلمي للعاملين في البنك

ملخص منافع االدارة العليا 2020 )بالدوالر األمريكي(

USD
2019 2020

2,336,372 1,805,329 حصة اإلدارة العليا من الرواتب والمصاريف المتعلقة بها )منافع قصيرة األجل(

226,146 193,811 حصة اإلدارة العليا من مصروف تعويض نهاية الخدمة )منافع طويلة األجل(

292,250 156,500 نفقات مجلس اإلدارة

مدقق الحسابات
�رن�ست ويونغ – ر�م �هلل – �ملا�سيون – عمارة باديكو هاو�س / �لطابق �ل�سابع – هاتف2421011 -02 �سندوق بريد 1373.

األتعاب المهنية التدقيق الخارجي 
بلغت �لتعاب �ملهنية و�لتدقيق �خلارجي 1,259,286 دولر �مريكي خالل عام 2020)غري موحدة( 

بلغت �لتعاب �ملهنية و�لتدقيق �خلارجي  1,922,457دولر �مريكي خالل عام 2020)�ملوحدة( 
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األرباح والخسائر مع حقوق المساهمين وأسعار االوراق المالية

نسبة التغير % سعر اإلغالق 2019 سعر اإلغالق 2020 أدنى سعر تداول 2020 أعلى سعر تداول 2020

% 20.53- USD 1.9 USD 1.51 USD 1.51 USD 2.15

 2011201220132014201520162017201820192020

صافي الربح بعد 
-568,2622,021,1003,600,2434,438,3805,441,5917,402,2409,204,7498,998,3197,947,5985,819,453الضريبة

قيمة االرباح الموزعة 
0%0%5%5%5%5%0%0%0%0%نقدا

قيمة االرباح الموزعة 
على شكل اسهم 

مجانية
%0%0%0%0%0%0%0%4%0%0

صافي حقوق 
29,875,64251,321,19354,966,01880,010,53289,819,07892,495,56397,567,17791,906,28895,698,764119,488,321المساهمين

اسعار اغالق االوراق 
0.770.91.171.291.591.91.841.71.91.5المالية

الغرامات والعقوبات المفروضة على المصرف خالل العام 2020  
بلغت قيمة �لغر�مات �ملفرو�سة على �لبنك خالل �لعام 2020 ما قيمته 5000 دولر �أمريكي )غري موحدة( 

بلغت قيمة �لغر�مات �ملفرو�سة على �لبنك خالل �لعام 2020 ما قيمته 38,209 �أمريكي )�ملوحدة( 

السيطرة على الشركة
ل يوجد جهات م�سيطرة على �ل�سركة ب�سورة مبا�سرة �و غري مبا�سرة 

االعتماد على موردين وعمالء رئيسيين 
ل يوجد موردين حمددين �و عمالء رئي�سيني حمليًا �و خارجيًا ي�سكلون 10% فاعلي من �جمايل �مل�سرتيات و/�و �ملبيعات لل�سركة

االمتيازات
ل يوجد �ية حماية حكومية �و �متياز�ت تتمتع بها �ل�سركة �و �أي من منتجاتها مبوجب �لقو�نني و�لأنظمة �و غريها. كما ل يوجد �أي بر�ء�ت �خرت�ع 

�و حقوق �متياز ح�سلت عليها �ل�سركة

العمليات غير المتكررة 
تبني ملجل�س �إد�رة �لبنك خالل �لعام  2020 وجود عمليات م�سرفية غري �أ�سولية د�خل �لبنك، �إذ مت قيد �سايف �أثر هذ� �حلدث �سمن بند خ�سائر 
ت�سغيلية يف قائمة �لدخل �ملوحدة للعام �حلايل مببلغ 1,7 مليون دولر �أمريكي، لالطالع على �لمر بالمكان مر�جعة �لي�ساح رقم 54 يف  �لبيانات 

�ملالية �ملرفقة.

االختالفات الجوهرية بين القوائم المالية االولية والقوائم النهائية الموافق عليها 
من سلطة النقد:

تتمثل �لختالفات بقيام �لبنك بقيد م�سروف خم�س�سات ��سافية بقيمة مليون دولر �مريكي.

ينظر �لبنك �لوطني �إىل �مل�سوؤولية �ملجتمعية بطريقة مغايرة، حيث �أنها ل تقت�سر فقط على �لتربع بن�سبة مقطوعة من �سايف �أرباحه خلدمة 
قطاعات معينة من �ملجتمع، و�إمنا و�نطالقا من مو�طنة �لبنك �لوطني وت�سكيله عامود� من �أعمدة �لقت�ساد �لفل�سطيني يندرج حتت م�سوؤوليته 
وتركز على تقدمي  تلبي  بتطوير منتجات م�سوؤولة  �ملجتمع  فئات  �لأمام، وخدمة كافة  �إىل  �ملحلي  �لقت�ساد  �مل�ساهمة يف دفع عجلة  �لجتماعية 
�حلاجات �ملالية �لفعلية لكل قطاع على حد�، بالإ�سافة �إىل م�سوؤوليته جتاه �لبيئة �لتي تعد �حد �لأعمدة �لهامة لربنامج م�سوؤوليته �لجتماعية 

لي�سكل ما يقدمه حلقة متكاملة ت�سهم يف تنمية �ملجتمع �لفل�سطيني ب�سكل فاعل وم�ستد�م. 
يف �لعام 2020، و��ستجابة لتطور�ت �لحد�ث �لطارئة �ملرتبطة بانت�سار جائحة كورونا، وجه �لبنك �لوطني ميز�نية �مل�سوؤولية �لجتماعية مل�ساندة 

�حلكومة �لفل�سطينية لتخفيف �لآثار �ل�سحية و�لقت�سادية للجائحة. فكان للقطاع �ل�سحي ن�سيب �لأ�سد من تربعاتنا لهذ� �لعام. 
بلغت م�ساهمات �لبنك �ملجتمعية  ح�سب �لبيانات �ملالية �ملجمعة 1,530,362 دولر للعام 2020، مق�سمة على �لقطاعات �لتالية:

اإلغاثة 

التعليم 

ثقافة وفنون

الصحة والبيئة

التنمية 

اإلجمالي

458,131

87,337

4000

904,094

76,800

1,530,362

6

13

2

14

6

41

مبلغ المساهمة )$(

مبلغ المساهمة )$(

مبلغ المساهمة )$(

مبلغ المساهمة )$(

مبلغ المساهمة )$(

مبلغ المساهمة )$(

عدد الشراكات

عدد الشراكات

عدد الشراكات

عدد الشراكات

عدد الشراكات

عدد الشراكات

“�لبيانات �أعاله وفق �لبيانات �ملالية �ملوحدة”

مسؤوليتنا االجتماعية 
نشاط التداول على أسهم الشركة  

بلغ عدد �مل�ساهمني 8,813 م�ساهما كما بتاريخ 31/12/2020. كما بلغ حجم �لتد�ول "2,135,116" دولر مق�سمة على "1,125,332" �سهم 
خالل �لعام 2020. وكانت عدد �لعقود �ملنفذة خالل نف�س �لفرتة 671 عقد.
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بعض المساهمات االجتماعية للعام  2020 

الحفاظ على البيئة واالستقاللية الوطنية في الطاقة
يف خطوة هي �لأوىل من نوعها بني �لبنوك يف فل�سطني، ��سرتى �لبنك �لوطني ح�سة يف حمطة "نور �أريحا" لتوليد �لطاقة �ل�سم�سية، �ململوكة 
من �سركة م�سادر �لتابعة ل�سندوق �ل�ستثمار �لفل�سطيني لي�سد حاجة فروعه و�د�رته �لعامة يف منطقة نفوذ �سركة كهرباء حمافظة �لقد�س، 

حيث يعد هذ� �ل�ستثمار خطوة بيئية ووطنية و�جتماعية، ففل�سطني من �أكرث �لدول �لتي متتلك عدد �أيام م�سم�سة على مد�ر �لعام، و�لتوجه 
ل�ستخد�م م�سادر �لطاقة �ملتجددة �سيكون له دور فعال و�أحد �حللول يف �لنفكاك يف ملف �لطاقة عن �إ�سر�ئيل، مع �حلفاظ على �لبيئة ب�سكل 

م�ستد�م و��ستخد�م م�سادرها �لطبيعية دون �حلاق �ل�سرر بها.   

تبرع مجموعة البنك الوطني بمبلغ 2 مليون شيكل لتخفيف اآلثار
المتعلقة بالجائحة 

يف �لعام 2020 ، تربع �لبنك �لوطني و�لبنك �لإ�سالمي �لفل�سطيني- �لتابع له- مببلغ م�سرتك بلغت قيمته 2 مليون �سيكل ملو�جهة تد�عيات 
�لأزمة بامل�ساهمة يف �لتخفيف من �آثار�ها �ملرتبطة باجلانب �ل�سحي و�لإن�ساين للعائالت �ملحتاجة و�ملت�سررة و�لعمال �لذين تعطلت �أعمالهم 

وتوقف دخلهم جر�ء �ملحنة �لتي ي�سهدها �لوطن،  �إ�سافة �ىل �مل�ساهمة يف دعم �لقطاع �ل�سحي.

تمكين المرأة الفلسطينية اقتصاديا
للعام �خلام�س على �لتو�يل، ي�سكل متكني �ملر�أة �لفل�سطينية قطاعا هاما وعامود� ��سا�سيا يف برنامج م�سوؤولية �لبنك �ملجتمعية، حيث خ�س�س 
�لبنك �لوطني جزء من م�ساهماته �ملجتمعية للرتكيز على متكني �ملر�أة �لفل�سطينية و�مل�ساهمة يف زيادة �ل�سمول �ملايل لها متا�سيا مع توجهاته 

بعد �إطالقه لربنامج ”حياتي" �لذي يهدف �إىل متكينها �قت�ساديا. و��سل �لبنك �لوطني يف �لعام 2020 منح قرو�س �سفرية �لفو�ئد للمر�أة 
�لفل�سطينية لإقامة م�ساريع ريادية بقيادتها، حيث يرى �لبنك �لوطني �ن هذه �مل�ساريع باإمكانها حتقيق تنمية م�ستد�مة من خالل حتقيق 

�لتمكني �لقت�سادي للمر�أة و��ستقالليتها �ملالية، من خالل �يجاد دخل �سهري ثابت لها ولأ�سرتها، �إ�سافة �ىل فتح فر�س عمل جديدة يف �سوق 
�لعمل �لفل�سطيني و�مل�ساهمة يف تخفيف �لبطالة، وعادة ما تكون �أغلبية �ليدي �لعاملة يف هذه �مل�ساريع من �لن�ساء، وبالتايل زيادة فر�س 

�لعمل للمر�أة بالتحديد. ومن �ساأن هذه �مل�ساريع �أي�سا �نعا�س حركة �لتجارة �لد�خلية بني �مل�ساريع و�لتجار �لفل�سطينيني �لذين يزودون �مل�سروع 
باحتياجاته، هذه �لعو�مل جمتمعة جعلت من �لربنامج م�ساهما فاعال يف �حد�ث �لتنمية �مل�ستد�مة ومتكني �ملر�أة �لفل�سطينية �قت�ساديا 

و�جتماعيا. وبهذ� يكون جمموع ما قدمه �لبنك �لوطني لهذه �لغاية منذ �لعام 2015 ولغاية �لآن  3.5 مليون دولر �سفرية �لفو�ئد و�لعمولت.  

مسؤوليتنا الوطنية لمساندة الحكومة الفلسطينية بالتخفيفمن مشاريعنا المستدامة
من اآلثار االقتصادية المتعلقة بجائحة كورونا
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وتبرع موظفو البنك بمبلغ 300 ألف شيكل دعما لنظرائهم الموظفين 
المتضررين من الجائحة من خالل صندوق وقفة عز

وتربع موظفو �لبنك �لوطني كذلك، مببلغ 300 �ألف �سيكل ل�سالح �سندوق وقفة عز بهدف م�ساندة ر�سالة �ل�سندوق بدعم �ملوظفني �لذين 
تعطلت �أعمالهم وت�سرر دخلهم  جر�ء �زمة �نت�سار فايرو�س كورونا يف فل�سطني. 

المساهمة في تنمية قطاع التعليم 
�لبنك �لوطني يعطي تنمية قطاع �لتعليم يف فل�سطني �أولوية كبرية يف برنامج م�سوؤوليته �ملجتمعية، وذلك �ميانا �نه حجر �لأ�سا�س لتطور 

�ملجتمعات و�لنهو�س بها وبح�سارتها. للعام �لثاين على �لتو�يل، قدم �لبنك �لوطني تربعا للجامعة �لعربية �لأمريكية على �سكل منح تعليمية 
لطلبة برنامج دكتور�ه �لأعمال �مل�سرتك بني �جلامعة �لعربية �لأمريكية وجامعة �نديانا �لأمريكية، مع ��سرت�ط �إعطاء �لأولوية للطالبات �لناث. 

و�ظب �لبنك �لوطني خالل �ول �سهرين من �لعام 2020 على عقد لقاء�ت توعوية ��ستكمال لدوره بن�سر �لتوعية �مل�سرفية للمر�أة �لفل�سطينية 
حتديد� ولكافة فئات �ملجتمع ب�سكل عام، حيث ��ستمر �لبنك بتقدمي �لتثقيف �مل�سريف عن طريق عقد ور�س عمل يف �ملحافظات، �إ�سافة �ىل 

�ل�ستمر�ر بالتوعية �لرقمية عن طريق �سبكات �لتو��سل �لجتماعي خا�سة بعد تف�سي فايرو�س كورونا يف فل�سطني، وذلك عن طريق عر�س 
فيديوهات توعوية م�سورة ��سبوعيا على مد�ر �لعام ت�ستهدف �سروحات ملو�سوعات م�سرفية خمتلفة، لزيادة معرفة ووعي مرتادي �ملجتمع 

بتفا�سيل هذه �خلدمات وبالتايل �خذ قر�ر�تهم �ملالية و�مل�سرفية ب�سكل �أكرث �سو�با. 

التثقيف المصرفي
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لتحقيق �ل�ستد�مة، يو�ظب �لبنك �لوطني على تبني مبادر�ت ومبادئ عاملية فيما يتعلق بالعمل و�ملحافظة على �لبيئة و�ملجتمع ويعمل على 
تطبيقها يف �أعماله ل�سمان �ملمار�سات �لف�سلى يف �لعمل وللم�ساهمة يف حتقيق �لتنمية �مل�ستد�مة للمجتمع.

االتفاق العالمي لألمم المتحدة
�ن�سم �لبنك �لوطني �إىل �لتفاق �لعاملي لالأمم �ملتحدة يف �لعام 2013، وتبنى �سيا�سة ومبادئ 

متفق عليها عامليا يف جمال حقوق �لإن�سان و�لعمل و�لبيئة ومكافحة �لف�ساد. ي�سارك يف �لتفاق �آلف 
�لأ�سخا�س و�ل�سركات من جميع �أنحاء �لعامل، لت�سبح �أن�سطة �لبنك مندرجة �سمن �إطار معتمد 

ومتفق عليه عامليًا، ولي�ساهم �لبنك بذلك يف حتقيق تنمية ذ�ت قاعدة عري�سة وم�ستد�مة ت�ساهم يف 
تطوير �ملجتمع و�لقت�ساد �لفل�سطيني.

المبادئ السبعة
 �إعد�د قيادة عالية �مل�ستوى لل�سركات من �أجل حتقيق �مل�ساو�ة بني �جلن�سني. 	
 �لإن�ساف يف معاملة جميع �لن�ساء و�لرجال يف �لعمل و�حرت�م ودعم حقوق �لإن�سان وعدم  	

�لتمييز.
 كفالة �ل�سحة و�لأمان و�خلري جلميع �لعاملني من �لن�ساء و�لرجال. 	
 ت�سجيع �لتعليم و�لتدريب و�لتنمية �ملهنية للمر�أة. 	
 حتقيق �لتنمية للم�سروعات و�ملمار�سات �ملتعلقة ب�سل�سة �لإمد�د و�لت�سويق �لتي متكن �ملر�أة. 	
 تعزيز �مل�ساو�ة من خالل �ملبادر�ت و�لدعوة �ملجتمعية. 	
 قيا�س �لتقدم �ملحرز و�لتقدمي �لعلني للتقارير من �أجل حتقيق �مل�ساو�ة بني �جلن�سني. 	

سياسة أوبيك االجتماعية والبيئية
تبنى �لبنك �لوطني يف �لعام 2015 �سيا�سة �وبيك �لجتماعية و�لبيئية و�ن�ساأ نظاما ملر�قبة �أعماله 
تطبيقا لها، وهي مبثابة �إطار عمل متبنى ملو�ئمة �أعمال �لبنك ون�ساطاته �لتمويلية و�ل�ستثمارية مع 

�ملعايري �لعاملية حلماية �لبيئة من �ملخاطر و�لتحفيز على ��ستخد�م و�سائل �لطاقة �لبديلة و�سمان 
حقوق �لإن�سان و�لعمل، ولي�سبح بذلك �لبنك �لأول على م�ستوى �لوطن �لذي يتبع معايري عاملية 

. IFC لأعماله ون�ساطاته �مل�سرفية و�مل�ستمدة من �لقانون �لأمريكي وقو�نني موؤ�س�سة �لتمويل �لدولية

المبادئ العالمية لتمكين المرأة
يف �لعام 2015، ومتا�سيا مع نهجه يف دعم �ملر�أة �لفل�سطينية ومتكينها �قت�ساديا، تبنى �لبنك 
�لوطني �ملبادئ  �لعاملية لتمكني �ملر�أة ، وهي مبادرة م�سرتكة ما بني هيئة �لأمم �ملتحدة للمر�أة 

و�مليثاق �لعاملي لالأمم �ملتحدة و�لتي تق�سي باللتز�م بتمكني �ملر�أة يف �ل�سوق ومكان �لعمل بالإ�سافة 
�إىل متكينها �جتماعيا. تتمحور �ملبادئ �ل�سبعة حول �مل�ساو�ة بني �ملر�أة و�لرجل، و�سمان حقوقها 

وتطويرها مهنيا وعلميا وتعزيز هذه �ملبادئ من خالل �ملبادر�ت �لجتماعية و�لعمل.

المبادئ العشرة
 حقوق اإلنسان

 يتعني على �ملوؤ�س�سات �لتجارية دعم حماية حقوق �لإن�سان �ملعلنة دوليا و�حرت�مها؛ 	
 يتعني عليها �لتاأكد من �أنها لي�ست �سالعة يف �نتهاكات حقوق �لإن�سان. 	

 العمل

 يتعني على �ملوؤ�س�سات �لتجارية �حرت�م حرية تكوين �جلمعيات و�لعرت�ف �لفعلي باحلق يف  	
�مل�ساومة �جلماعية؛

 يتعني عليها �لق�ساء على جميع �أ�سكال �ل�سخرة و�لعمل �جلربي 	
 يتعني عليها �لإلغاء �لفعلي لعمل �لأطفال 	
 يتعني عليها �لق�ساء على �لتمييز يف جمال �لتوظيف و�ملهن. 	

 البيئة

 يتعني على �ملوؤ�س�سات �لتجارية �لت�سجيع على �إتباع نهج �حرت�زي �إز�ء جميع �لتحديات �لبيئية. 	
 يتعني عليها �ل�سطالع مببادر�ت لتو�سيع نطاق �مل�سوؤولية عن �لبيئة؛ 	
 يتعني عليها �لت�سجيع على تطوير �لتكنولوجيات غري �ل�سارة بالبيئة ون�سرها. 	

 مكافحة الفساد

 يتعني على �ملوؤ�س�سات �لتجارية مكافحة �لف�ساد بكل �أ�سكاله، مبا فيها �لبتز�ز و�لر�سوة. 	

مبادرات عالمية يتبناها البنك ويطبقها 
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الفـروع
 

فرع رام اهلل فرع الماصيون 

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

هاتف: 02-2978700 هاتف: 02-2977731

فاكس: 02-2978701 فاكس: 02-2977730

ص . ب .  700  ص . ب .  700 

فرع بالتينيوم فرع الميدان

شارع يافا، رام اهلل دوار ياسر عرفات، رام اهلل

هاتف: 02-2947350  هاتف: 02-2983311

فاكس: 02-2986417 فاكس: 02-2983310

ص . ب .   700  ص . ب .   700 

فرع رام اهلل التحتا مكتب الستي سنتر

شارع برلين عمارة الستي سنتر، رام اهلل

هاتف: 02-2987686 هاتف: 02-2987680

فاكس: 02-2989232 فاكس: 02-2963723

ص.ب.1881 ص.ب.1881

 

فرع روابي فرع دير جرير 
المركز التجاري، مدينة روابي بلدة دير جرير، الشارع الرئيسي

هاتف: 02-2825171 هاتف: 02-2899781
فاكس: 02-2825172 فاكس: 02-2899786

ص . ب .   700  ص . ب .   700 

فرع ضاحية البريد فرع سنجل
بيت حنينا، القدس بلدة سنجل، شارع البلدية 

هاتف: 02-2348970 هاتف: 02-2808070
فاكس: 02-2348971 فاكس: 02-2808071

ص . ب .   60376  ص . ب .   1 

فرع الرام
الشارع الرئيسي 

هاتف: 02-2348920
فاكس: 02-2348921

ص . ب .   1 

فرع حزما

الشارع الرئيسي
هاتف: 02-2353370

فاكس: 02-2353371
ص . ب .   1 

فرع الرام
بجانب استاد فيصل الحسيني

هاتف: 02-2340225
فاكس: 02-2340226

ص.ب. 11

فرع  نابلس
شارع عمان، عمارة ترست

هاتف: 09-2380802
فاكس: 09-2380801

ص . ب .   13 

فرع  نابلس
وسط البلد، عمارة العنبتاوي

هاتف: 09-2382191
فاكس: 09-2381953

ص . ب .   1502 

فرع رفيديا
نابلس، رفيديا - الشارع الرئيسي

هاتف: 09-2354101
فاكس: 09-2354110

ص . ب .   200 

فرع العيزرية
دوار اإلسكان

هاتف: 02-2792410
فاكس: 02-2792411

ص . ب .   30 

فرع عقربا
وسط البلد

هاتف: 09-2597641
فاكس: 09-2597640

ص . ب .   13 

رام اهلل، الماصيون، دوار محمود درويش 

هاتف:  02-2946090 

فاكس:  02-2946114

ص . ب . 700، رام اهلل، فلسطين

الشبكة المصرفية:

اإلدارة العامة

 73 72 |   التـقــــريـر الســنـوي



 

فرع جنين فرع جنين
شارع الناصرة، عمارة سعد الدين خلف مجمع ابو السباع التجاري

هاتف: 04-2502088 هاتف: 04-2502931
فاكس: 04-2502087 فاكس: 04-2502930

ص . ب .   112  ص . ب .   195 

فرع الخليل فرع عرابة
شارع السالم بلدة عرابة

هاتف: 02-2216222 هاتف: 04-2469870
فاكس: 02-2216231 فاكس: 04-2469871

ص . ب .   313  ص . ب .   195 

فرع دورا
شارع يافا، مجمع كاظم الشريف التجاري

هاتف: 02-2281871
فاكس: 02-2281870

ص . ب .   2022 

فرع بيت لحم

شارع المهد
هاتف: 0-22767230

فاكس: 02-2767237
ص . ب .   172 

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

فاكس: 02-2771371
ص . ب .   633 

فرع طولكرم
وسط البلد، عمارة سمارة واألعرج، الحي الشمالي

هاتف: 09-2676585
فاكس: 09-2676591

ص . ب .   330 

فرع سلفيت
شارع المدينة المنورة، بالقرب من جامعة القدس 

المفتوحة
هاتف: 09-2519225

فاكس: 09-2519205
ص . ب .   55 

فرع طولكرم
شارع الشهيد ياسر عرفات، عمارة كتانة

هاتف: 09-2696980
فاكس: 09-2696981

ص . ب .   63 

الشبكة المصرفية:
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شبكة الصراف اآللي:

فرع �ملا�سيون، مبنى �لبنك �لوطني، بجانب ميد�ن حممود  	
دروي�س

فرع �مليد�ن، ميد�ن يا�سر عرفات، ر�م �هلل 	
فرع ر�م �هلل، �سارع �لر�سال، عمارة �ملا�سة 	
فرع بالتينيوم، �سارع يافا 	
دير جرير: مقر فرع دير جرير، �ل�سارع �لرئي�سي 	
بالز� مول، �لبرية، �لبالوع 	
�سوبرماركت �جلاردنز، حي �لطرية 	
حمطة عطاري وعليان للمحروقات، �ملنطقة �ل�سناعية، �سارع  	

بيتونيا
حمطة �ل�سوي�س للمحروقات، �سارع ر�م �هلل - �لقد�س 	
�سركة بريزيت لالأدوية، منطقة ر�م �هلل �ل�سناعية 	
بريزيت: �سوبر ماركت حرب، �ل�سارع �لرئي�سي 	
مقر �سركة جو�ل، �لبرية، �لبالوع 	
�سارع �ل�سهل، ر�م �هلل �لتحتا، مقابل مدر�سة �لكاثوليك 	
فرع �سنجل: �سارع �لبلدية 	
مكتب ر�م �هلل �ل�ستي �سنرت، عمارة �ل�ستي �سنرت، ر�م �هلل 	
فرع ر�م �هلل �لتحتا، �سارع برلني 	

فرع رو�بي، �ملركز �لتجاري  	

فرع �لر�م، �ل�سارع �لرئي�سي 	
فرع �لر�م، بجانب ��ستاد في�سل �حل�سيني 	
فرع �ساحية �لربيد، بيت حنينا 	
فرع حزما، �ل�سارع �لرئي�سي 	
فرع �لعيزرية، دو�ر �لإ�سكان 	

فرع بيت حلم، �سارع �لقد�س – �خلليل 	
فرع بيت حلم، �سارع �ملهد 	
�سارع �ملهد، مقابل قاعات ني�سان 	
بيت جال- مقابل بلدية بيت جال  	
بيت �ساحور، �سوق �ل�سعب 	

فرع �خلليل، �سارع �ل�سالم 	
�سوبرماركت بر�فو، �سارع عني �سارة 	
فرع دور�، �سارع يافا 	

حمطة �لهدى للمحروقات، �ل�سارع �لرئي�سي 	

فرع نابل�س، �سارع عمان، عمارة تر�ست 	
رفيديا، مقر فرع رفيديا - �ل�سارع �لرئي�سي      	
 �ملجمع �لتجاري، و�سط �لبلد 	
عقربا: مقر فرع عقربا، و�سط �لبلد 	

فرع جنني، جممع �بو �ل�سباع �لتجاري 	
عر�بة، مقر فرع عر�بة                   	
حرم �جلامعة �لعربية �لمريكية  	
�سارع �لمري في�سل )�سارع �ملكاتب(  	
فرع جنني، �سارع �لنا�سرة، عمارة �سعد �لدين خلف 	

فرع طولكرم، عمارة كتانة 	
فرع طولكرم، و�سط �لبلد، عمارة �سمارة و�لأعرج،  	

�حلي �ل�سمايل

فرع �سلفيت، �سارع �ملدينة �ملنورة، بالقرب من  	
جامعة �لقد�س �ملفتوحة

مدينة روابي:

محافظة القدس:

محافظة اريحا:

محافظة جنين:

محافظة طولكرم:

محافظة سلفيت:

محافظة بيت لحم:محافظة رام اهلل والبيرة:

محافظة الخليل:

محافظة نابلس:

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

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

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

من خالل اإلعالن في الصحف المحلية.	 

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

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

داخلي: 447   و  215هاتف: 02-2946090

فاكس: 

البريد االلكتروني: 

02-2946116

ir@tnb.ps 

شكل وآلية إيصال المعلومات للمساهمين 

شبكة الصرافات اآللية:

 77 76 |   التـقــــريـر الســنـوي



التقرير المالي
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شركة البنك الوطني المساهمة العامة المحدودة

قائمة المركز المالي الموحدة
كما في 31 كانون األول 2020

1 كانون الثاني 312019 كانون األول 312019 كانون األول 2020

دوالر �أمريكيدوالر �أمريكيدوالر �أمريكي�إي�ضاح
معدلة )�إي�ضاح 56(معدلة )�إي�ضاح 56(

املوجودات
6608,939,817558,699,962446,653,197نقد و�أر�ضدة لدى �ضلطة �لنقد �لفل�ضطينية

7215,989,883158,059,895188,653,600�أر�ضدة لدى بن�ك وم�ؤ�ض�ضات م�ضرفية

82,527,3472,687,4732,811,221م�ج�د�ت مالية بالقيمة �لعادلة من خالل قائمة �لدخل

91,750,545,0461,426,741,0781,327,001,463ت�ضهيالت ومت�يالت �ئتمانية مبا�ضرة

1016,611,63315,707,54116,509,778م�ج�د�ت مالية بالقيمة �لعادلة من خالل �لدخل �ل�ضامل

1131,055,11864,275,10856,386,136م�ج�د�ت مالية بالكلفة �ملطفاأة

1211,669,72111,635,58211,450,784��ضتثمار يف �ضركات حليفة

138,375,9838,643,7259,171,184��ضتثمار�ت عقارية 

1449,267,93543,568,98143,243,046عقار�ت و�آالت ومعد�ت

-1516,025,25817,349,668حق ��ضتخد�م �الأ�ض�ل

163,018,5873,240,5681,639,918م�ضاريع حتت �لتنفيذ

1732,340,66032,758,71933,351,646م�ج�د�ت غري ملم��ضة

1810,793,4397,960,0851,277,577م�ج�د�ت �ضريبية م�ؤجلة

1987,584,87767,146,56161,609,070م�ج�د�ت �أخرى

2,844,745,3042,418,474,9462,199,758,620جمموع املوجودات

املطلوبات وحقوق امللكية 
املطلوبات

2097,129,607111,071,550158,744,321ود�ئع بن�ك وم�ؤ�ض�ضات م�ضرفية

212,169,333,6391,837,349,0811,608,238,364ود�ئع �لعمالء

22160,223,899134,732,958108,442,093تاأمينات نقدية

2380,914,17834,587,90544,391,145�أم��ل مقرت�ضة

2440,000,00040,000,00040,000,000قرو�ض م�ضاندة 

2516,364,19015,606,26313,101,634خم�ض�ضات متن�عة

263,333,3603,117,0453,599,718خم�ض�ضات �ل�ضر�ئب

-2715,806,54016,475,482مطل�بات عق�د �اليجار

2840,694,87133,124,43240,312,999مطل�بات �أخرى

2,623,800,2842,226,064,7162,016,830,274جمموع املطلوبات

حقوق امللكية
191,764,70778,000,00075,000,000ر�أ�ض �ملال �ملدف�ع 

2917,770,333564,451564,451عالوة �إ�ضد�ر 

315,236,4095,236,4094,441,649�حتياطي �إجباري

314,085,5623,425,1112,251,463�حتياطي خماطر م�ضرفية عامة

315,216,2915,216,2915,216,291�حتياطي �لتقلبات �لدورية

)5,123,395()5,520,327()6,881,906(10�حتياطي �لقيمة �لعادلة

2,296,9258,776,8299,555,829�أرباح مدورة

119,488,32195,698,76491,906,288�سايف حقوق ملكية م�ساهمي البنك

5101,456,69996,711,46691,022,058حق�ق جهات غري م�ضيطرة 

220,945,020192,410,230182,928,346�سايف حقوق امللكية 

2,844,745,3042,418,474,9462,199,758,620جمموع املطلوبات وحقوق امللكية

شركة البنك الوطني المساهمة العامة المحدودة

قائمة الدخل الموحدة
للسنة المنتهية في 31 كانون األول 2020

20202019
دوالر �أمريكيدوالر �أمريكي�إي�ضاح

3256,763,71647,159,785�لف��ئد �لد�ئنة
)19,242,578()21,576,189(33�لف��ئد �ملدينة

35,187,52727,917,207�سايف اإيرادات الفوائد
3437,576,14643,273,487�ضايف �إير�د�ت �لتم�يل و�ال�ضتثمار

3515,988,67417,752,727�ضايف �إير�د�ت �لعم�الت
88,752,34788,943,421�سايف اإيرادات الفوائد والعموالت والتمويل واال�ستثمار

4,100,8136,543,625�أرباح عمالت �أجنبية
361,143,1321,338,011�ضايف �أرباح حمفظة م�ج�د�ت مالية

12147,510175,762�ضايف ح�ضة �لبنك من نتائج �أعمال �ل�ضركات �حلليفة
347,738295,965�إير�د�ت �أخرى

94,491,54097,296,784اإجمايل الدخل
امل�سروفات

3735,234,42237,409,152نفقات �مل�ظفني

3825,498,81224,739,524م�ضاريف ت�ضغيلية �أخرى
149,775,6139,192,436و15 و17�إ�ضتهالكات و�إطفاء�ت

3920,222,1475,472,694�ضايف �إعادة قيا�ض خم�ض�ضات �خل�ضائر �الئتمانية �ملت�قعة
1386,110527,459خ�ضائر تدين ��ضتثمار�ت عقارية

2569,90220,949خم�ض�ض ق�ضايا
4038,20914,104غر�مات �ضلطة �لنقد �لفل�ضطينية

90,925,21577,376,318اإجمايل امل�سروفات
3,566,32519,920,466ربح ال�سنة قبل ال�سرائب 

)1,798,028()4,279,762(26م�ضروف �ل�ضر�ئب
18,122,438)713,437()خ�سارة( ربح ال�سنة 

ويع�د �إىل:
7,947,598)5,819,453(م�ضاهمي �لبنك

5,106,01610,174,840جهات غري م�ضيطرة
)713,437(18,122,438

0,10)0,07(احل�سة االأ�سا�سية واملخف�سة لل�سهم من )خ�سارة( ربح ال�سنة 
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شركة البنك الوطني المساهمة العامة المحدودة

قائمة الدخل الشامل الموحدة
للسنة المنتهية في 31 كانون األول 2020

 

20202019
دوالر �أمريكيدوالر �أمريكي

18,122,438)713,437()خ�سارة( ال�سنة 

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

448,695-ح�ضة �لبنك من بن�د �لدخل �ل�ضامل �الأخرى ل�ضركات حليفة

بن�د لن يتم �إعادة ت�ضنيفها �إىل قائمة �لدخل �مل�حدة يف فرت�ت الحقة:
)539,176()1,608,991(�لتغري يف �لقيمة �لعادلة للم�ج�د�ت �ملالية 

)161,359()113,371(ح�ضة �لبنك من بن�د �لدخل �ل�ضامل �الأخرى ل�ضركات حليفة

)251,840()1,722,362(اإجمايل بنود الدخل ال�سامل االأخرى

17,870,598)2,435,799(�سايف الدخل ال�سامل لل�سنة
ويع�د �إىل:

7,542,476)7,181,032(م�ضاهمي �لبنك
4,745,23310,328,122جهات غري م�ضيطرة

)2,435,799(17,870,598

 

دودة
ح

عامة الم
همة ال

سا
ي الم

طن
ك الو

كة البن
شر

كية الموحدة
ي حقوق المل

ت ف
قائمة التغيرا

ي 31 كانون األول 2020
هية ف

سنة المنت
لل

احتياطيات
راأ�س املال
املدفوع 

عالوة 
اإ�سدار

اإجباري
خماطر م�سرفية
 

عامة
التقلبات 
الدورية

القيمة 
العادلة

اأرباح 
مدورة

املجموع
حقوق جهات 
غري م�سيطرة

�سايف حقوق
 

امللكية
دوالر �أمريكي

دوالر �أمريكي
دوالر �أمريكي

دوالر �أمريكي
دوالر �أمريكي

دوالر �أمريكي
دوالر �أمريكي

دوالر �أمريكي
دوالر �أمريكي

دوالر �أمريكي
31 كانون االأول 2020

الر�سيد يف بداية ال�سنة -معدل
78,000,000

564,451
5,236,409

3,425,111
5,216,291

)5,520,327(
8,776,829

95,698,764
96,711,466

192,410,230

)خ�ضارة( ربح �ل�ضنة
-

-
-

-
-

-
)5,819,453(

)5,819,453(
5,106,016

)713,437(

بن�د �لدخل �ل�ضامل �الأخرى
-

-
-

-
-

)1,361,579(
-

)1,361,579(
)360,783(

)1,722,362(

�ضايف �لدخل �ل�ضامل لل�ضنة
-

-
-

-
-

)1,361,579(
)5,819,453(

)7,181,032(
4,745,233

)2,435,799(

�لزيادة يف ر�أ�ض �ملال �ملدف�ع- �إندماج �أعمال 
)�إي�ضاح 4(

13,764,707
17,205,882

-
-

-
-

-
30,970,589

-
30,970,589

�ملح�ل �إىل �الحتياطيات
-

-
-

660,451
-

-
)660,451(

-
-

-

الر�سيد يف نهاية ال�سنة
91,764,707

17,770,333
5,236,409

4,085,562
5,216,291

)6,881,906(
2,296,925

119,488,321
101,456,699

220,945,020

31 كانون االأول 2019
الر�سيد يف بداية ال�سنة

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

تعديال �ضن��ت �ضابقة )�إي�ضاح 56(
-

-
)74,839(

-
-

-
)673,551(

)748,390(
)2,451,683(

)3,200,073(

الر�سيد يف بداية ال�سنة -معدل
75,000,000

564,451
4,441,649

2,251,463
5,216,291

)5,123,395(
9,555,829

91,906,288
91,022,058

182,928,346

ربح �ل�ضنة
-

-
-

-
-

-
7,947,598

7,947,598
10,174,840

18,122,438

بن�د �لدخل �ل�ضامل �الأخرى
-

-
-

-
-

)396,932(
)8,190(

)405,122(
153,282

)251,840(

�ضايف �لدخل �ل�ضامل لل�ضنة
-

-
-

-
-

)396,932(
7,939,408

7,542,476
10,328,122

17,870,598

ت�زيعات �أرباح نقدية و�أ�ضهم )�إي�ضاح 30(
3,000,000

-
-

-
-

-
)6,750,000(

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

)8,388,714(

�ملح�ل �إىل �الحتياطيات
-

-
794,760

1,173,648
-

-
)1,968,408(

-
-

-

الر�سيد يف نهاية ال�سنة
78,000,000

564,451
5,236,409

3,425,111
5,216,291

)5,520,327(
8,776,829

95,698,764
96,711,466

192,410,230
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 البنك الوطني المساهمة العامة المحدودة
قائمة التدفقات النقدية الموحدة

للسنة المنتهية في 31 كانون األول 2020
20202019

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

3,566,32519,920,466ربح �ل�ضنة قبل �ل�ضر�ئب
تعديالت:

9,775,6139,192,436�إ�ضتهالكات و�إطفاء�ت
)1,338,011()1,143,132(�ضايف �أرباح حمفظة م�ج�د�ت مالية

)175,762()147,510(�ضايف ح�ضة �لبنك من نتائج �أعمال �ل�ضركات �حلليفة
531,154576,271ف��ئد على عق�د �الإيجار

20,222,1475,472,694�ضايف �إعادة قيا�ض خم�ض�ضات �خل�ضائر �الئتمانية �ملت�قعة
-)2,451,432(ربح ناجت عن تقييم وديعة ب�ضعر فائدة �أقل من �ل�ضعر �ل�ض�قي

-7,970,600خ�ضائر ناجتة عن تعديالت على مت�يالت �ئتمانية ل�ضركة تابعة
4,135,0043,436,225خم�ض�ضات متن�عة

-)3,368(�أرباح بيع ��ضتثمار�ت عقارية
24,984)67,410(خ�ضائر بيع عقار�ت و�الت ومعد�ت

86,110527,459خ�ضائر تدين ��ضتثمار�ت عقارية
1,436,7636,666بن�د �أخرى غري نقدية

43,910,86437,643,428

التغري يف املوجودات واملطلوبات:
)3,525,825(2,607,880�أر�ضدة مقيدة �ل�ضحب لدى بن�ك وم�ؤ�ض�ضات م�ضرفية 

)20,922,146()21,383,781(�حتياطي �إلز�مي نقدي لدى �ضلطة �لنقد �لفل�ضطينية
1,000,000-مبالغ حمج�زة لدى �ضلطة �لنقد �لفل�ضطينية

)104,122,704()261,601,711(ت�ضهيالت ومت�يالت �إئتمانية مبا�ضرة
)6,827,640()20,262,298(م�ج�د�ت �أخرى

197,316,545229,110,717ود�ئع �لعمالء
19,422,70026,290,865تاأمينات نقدية

)7,378,875(3,757,665مطل�بات �أخرى
151,267,820)36,232,136(�سايف النقد )امل�ستخدم يف( من اأن�سطة الت�سغيل قبل ال�سرائب واملخ�س�سات املدفوعة

)8,744,442()6,585,928(�ضر�ئب مدف�عة
)931,596()5,772,766(دفعات خم�ض�ضات متن�عة

141,591,782)48,590,830(�سايف النقد )امل�ستخدم يف( من اأن�سطة الت�سغيل

اأن�سطة اال�ستثمار
-)26,989,581(�أر�ضدة لدى بن�ك وم�ؤ�ض�ضات م�ضرفية ت�ضتحق خالل فرتة تزيد عن ثالثة �أ�ضهر

-25,000,000ود�ئع بن�ك وم�ؤ�ض�ضات م�ضرفية ت�ضتحق خالل فرتة تزيد عن ثالثة �أ�ضهر
-185,000بيع ��ضتثمار�ت عقارية

)3,696,643()2,695,417(�ضر�ء عقار�ت و�آالت ومعد�ت
165,64087,706بيع عقار�ت و�آالت ومعد�ت

)3,256,662()771,219(م�ضاريع حتت �لتنفيذ
)1,270,509()1,040,360(�ضر�ء م�ج�د�ت غري ملم��ضة

106,016-�ضايف �لتغري يف �مل�ج�د�ت �ملالية بالقيمة �لعادلة من خالل قائمة �لدخل 
263,061-�ضايف �لتغري يف �مل�ج�د�ت �ملالية بالقيمة �لعادلة من خالل �لدخل �ل�ضامل

)8,979,184(32,035,658�ضايف �لتغري يف �مل�ج�د�ت �ملالية بالكلفة �ملطفاأة
-76,407,301نقد متدفق من ��ضتح��ذ �أعمال 

1,303,2581,634,042ت�زيعات �أرباح نقدية مقب��ضة
)15,112,173(103,600,280�سايف النقد من )امل�ستخدم يف( اأن�سطة اال�ستثمار

اأن�سطة التمويل
)2,647,173()2,379,143(عق�د �إيجار مدف�عة
)8,198,406(-ت�زيعات �أرباح نقدية

)9,803,240(46,326,273�أم��ل مقرت�ضة
)20,648,819(43,947,130�سايف النقد من )امل�ستخدم يف( اأن�سطة التمويل

98,956,580105,830,790الزيادة يف النقد وما يف حكمه 
445,654,001339,823,211�لنقد وما يف حكمه يف بد�ية �ل�ضنة

42544,610,581445,654,001النقد وما يف حكمه يف نهاية ال�سنة
19,404,29518,334,313ف��ئد مدف�عة
43,200,78034,554,052ف��ئد مقب��ضة

شركة البنك الوطني المساهمة العامة المحدودة

إيضاحات حول القوائم المالية
31 كانون األول 2020

عــام. 1
تاأ�ض�ض��ت �ض��ركة �لبن��ك �ل�طن��ي �مل�ض��اهمة �لعام��ة �ملح��دودة )�لبن��ك( يف ع��ام 2005 يف مدين��ة ر�م �هلل حت��ت �إ�ض��م بن��ك �لرف��اه لتم�ي��ل �مل�ض��اريع 

�ل�ضغ��رية ك�ض��ركة م�ض��اهمة عام��ة حم��دودة حت��ت رق��م )562601146( ومركزه��ا �لرئي�ض��ي يف مدين��ة ر�م �هلل – فل�ض��طني. 
يق���م �لبن��ك بتق��دمي جمي��ع �الأعم��ال �مل�ضرفي��ة �ملتعلق��ة بن�ض��اطه يف �إط��ار �لق��ن��ني �ض��ارية �ملفع���ل يف فل�ض��طني م��ن خ��الل مرك��زه �لرئي�ض��ي وفروعه 
�لع�ضرين ومكاتبه �ل�ضتة �ملنت�ضرة يف �ملدن �لفل�ضطينية �لرئي�ضية، باالإ�ضافة �إىل �خلدمات �مل�ضرفية �لعادية يق�م �لبنك �أي�ضا بتم�يل �الحتياجات 
�ملالية لقطاع �مل�ض��اريع �ل�ضغرية وغريها من �مل�ض��اريع. كما بلغ عدد فروع �لبنك �الإ�ض��المي �لفل�ض��طيني )�ض��ركة تابعة( �أربع وع�ض��رون فرعًا وو�حد 

وع�ضرون مكتبًا.
ق��ررت �لهيئ��ة �لعام��ة يف �جتماعه��ا �ملنعق��د بتاري��خ 16 ني�ض��ان 2019 زي��ادة ر�أ���ض م��ال �لبن��ك لي�ض��ل �إىل 100 ملي���ن �ض��هم وبذل��ك �أ�ضب��ح ر�أ�ض��مال 
�لبنك �مل�ضرح به 100 ملي�ن �ضهم بقيمة ��ضمية دوالر �أمريكي و�حد لل�ضهم. هذ� وقررت �لهيئة �لعامة يف نف�ض �جلل�ضة ت�زيع �أ�ضهم جمانية بقيمة 

3 ملي�ن دوالر �أمريكي، وبذلك بلغ ر�أ�ضمال �لبنك �مل�ضرح و�ملكتتب به و�ملدف�ع كما يف
31 كان���ن �الأول 2019 مبل��غ 78,000,000 �ض��هم. باالإ�ضاف��ة �ىل ذل��ك ق��ام �لبن��ك خ��الل �لع��ام باال�ض��تح��ذ عل��ى ف��روع �لبن��ك �لتج��اري �الأردين يف 

فل�ض��طني حي��ث مت��ت عملي��ة �ال�ض��تح��ذ م��ن خ��الل قي��ام �لبن��ك �لتج��اري �الأردين باكتت��اب 13,764,707 �ض��هم م��ن �أ�ض��هم �لبنك �ل�طن��ي من خالل 
��ض��د�ر خا���ض. وبذل��ك بل��غ ر�أ�ض��مال �لبن��ك �مل�ض��رح و�ملكتت��ب ب��ه و�ملدف���ع كم��ا يف31 كان���ن �الأول 2020 مبل��غ 91,764,707 ملي���ن دوالر �أمريك��ي 
مق�ض��م �إىل 91,764,707 ملي���ن �ض��هم بقيم��ة ��ض��مية دوالر �أمريك��ي و�ح��د لل�ض��هم. مت ت�ضني��ف �لبن��ك كم�ض��رف ذو �أهمي��ة نظامي��ة عل��ى �مل�ض��ت�ى 

�ملحل��ي وفق��ًا لالإط��ار �لع��ام للم�ضارف ذ�ت �الأهمية �لنظامية �ملعتمدة من جمل���ض �إد�رة �ض��لطة �لنقد �لفل�ض��طينية.
بل��غ ع��دد م�ظف��ي �لبن��ك )721( و)632( م�ظ��ف كم��ا يف 31 كان���ن �الأول 2020 و2019، عل��ى �لت����يل. بينم��ا بل��غ ع��دد م�ظف��ي �ل�ض��ركات �لتابع��ة 

)671( و)667( م�ظ��ف كم��ا يف 31 كان���ن �الأول 2020 و2019، عل��ى �لت����يل.
مت �إقر�ر �لق��ئم �ملالية �مل�حدة كما يف 31 كان�ن �الأول 2020 من قبل جمل�ض �إد�رة �لبنك بتاريخ 8 ني�ضان 2021.

القوائم المالية الموحدة. 2
متثل �لق��ئم �ملالية �مل�حدة �لق��ئم �ملالية ل�ضركة �لبنك �ل�طني )�لبنك( و�ضركاته �لتابعة كما يف 31 كان�ن �الأول 2020.

مت ت�حيد �لق��ئم �ملالية لل�ض��ركات �لتابعة �لتي تتمثل يف �ل�ض��ركة �الإ�ض��المية �ل�طنية لال�ض��تثمار�ت )�ل�ض��ركة �ل�طنية( و�ض��ركة وطن �ال�ض��تثمارية 
م��ع �لق��ئ��م �ملالي��ة للبن��ك عل��ى �أ�ضا���ض جتمي��ع كل بن��د م��ن م�ج���د�ت ومطل�ب��ات ونتائ��ج �أعم��ال �لبن��ك مع بن���د م�ج���د�ت ومطل�بات ونتائ��ج �أعمال 

�ل�ض��ركات �لتابع��ة من��ذ تاري��خ �الإ�ض��تح��ذ، بع��د ��ض��تبعاد كافة �أر�ضدة �حل�ض��ابات �جلاري��ة و�ملعامالت فيما بني �لبنك و�ل�ض��ركات �لتابعة.
�إن �ل�ض��نة �ملالي��ة لل�ض��ركات �لتابع��ة ه��ي ذ�ت �ل�ض��نة �ملالي��ة للبن��ك وعن��د �ل�ض��رورة يق���م �لبن��ك باإج��ر�ء تعدي��الت لتت��ف��ق �ل�ضيا�ض��ات �ملتبع��ة يف 

�ل�ض��ركات �لتابع��ة م��ع �ل�ضيا�ض��ات �ملحا�ض��بية للبن��ك.

لقد كانت ن�ضب ملكية �لبنك يف ر�أ�ضمال �ضركاته �لتابعة كما يلي:

ر�أ�ض �ملال �ملكتتبن�ضبة �مللكية 
بلد �ملن�ضاأ 
دوالر �أمريكي%و�الأعمال

2020201920202019
54,7854,7874,000,00074,000,000فل�ضطني�ل�ضركة �الإ�ضالمية �ل�طنية لال�ضتثمار�ت

100100110,000110,000فل�ضطني�ضركة وطن �ال�ضتثمارية
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السياسات المحاسبية  .3
1.3  أسس توحيد القوائم المالية

ت�ض��مل �لق��ئ��م �ملالي��ة �مل�ح��دة �لق��ئ��م �ملالي��ة للبن��ك و�ض��ركاته �لتابع��ة 
كم��ا يف 31 كان���ن �الأول 2020. تتحق��ق �ل�ض��يطرة عن��د �مت��الك �لبن��ك 
للحق، �أو يك�ن معر�ض، لع��ئد متغرية ناجتة عن ��ض��تثماره بال�ض��ركات 
�مل�ض��تثمر به��ا و�أن يك���ن للبن��ك �أي�ض��ًا �لق��درة عل��ى �لتاأث��ري عل��ى ه��ذه 

�لع��ئ��د م��ن خالل نف���ذه يف �ل�ض��ركات �لتابعة. 
تتحق��ق �ض��يطرة �لبن��ك عل��ى �ل�ض��ركات �مل�ض��تثمر فيه��ا فق��ط �إذ� كان 

�لبن��ك لديه:
�لنف���ذ عل��ى �ل�ض��ركات �مل�ض��تثمر فيه��ا )�حلق���ق �لقائم��ة تعط��ي 	 

�لبنك �لقدرة على ت�جيه ن�ض��اطات �ل�ض��ركات �مل�ض��تثمر فيها(
عندم��ا يك���ن �لبن��ك ل��ه �لق��درة و�حل��ق يف �لتاأث��ري عل��ى �لع��ئ��د 	 

نتيجة �ض��يطرته على �ل�ض��ركات �مل�ض��تثمر بها
للبن��ك �لق��درة عل��ى �لتاأث��ري عل��ى ه��ذه �لع��ئ��د م��ن خ��الل نف���ذه 	 

على هذه �ل�ض��ركات. 
يق�م �لبنك باإعادة تقييم قدرته على �ل�ض��يطرة يف �ل�ض��ركات �مل�ض��تثمر 
به��ا يف ح��ال وج���د حقائ��ق �أو ظ��روف ت��دل عل��ى تغ��ري يف �أح��د �لعنا�ض��ر 
�لث��الث الإثب��ات �ل�ض��يطرة �ملذك���رة �أع��اله. يب��د�أ ت�حي��د �لق��ئ��م �ملالي��ة 
لل�ض��ركات �لتابع��ة عن��د ح�ض���ل �لبن��ك عل��ى �ل�ض��يطرة وينته��ي �لت�حي��د 
عن��د فقد�ن��ه لل�ض��يطرة عل��ى �ض��ركاته �لتابع��ة. يت��م �إ�ضاف��ة �مل�ج���د�ت 
و�ملطل�بات و�الإير�د�ت و�مل�ضاريف لل�ضركات �لتابعة �لتي مت �ال�ضتح��ذ 
عليها �أو �لتي مت �لتخل�ض منها خالل �ل�ض��نة يف �لق��ئم �ملالية �مل�حدة 
م��ن تاري��خ �حل�ض���ل عل��ى �ل�ض��يطرة وحتى تاري��خ فقد�نها. يتم ت�ض��جيل 
�أثر �لتغري يف ن�ض��بة �مللكية يف �ل�ض��ركات �لتابعة )دون فقد�ن �ل�ض��يطرة 

عليه��ا( كمعامالت ب��ني �ملالكني.
غ��ري  و�خل�ض��ائر  و�الأرب��اح  و�ملعام��الت  �الأر�ض��دة  كاف��ة  ��ض��تبعاد  مت 
�ملتحقق��ة �لناجت��ة ع��ن �ملعامالت بني �لبنك و�ض��ركاته �لتابعة وت�زيعات 

�الأرب��اح بالكام��ل.

3. 2 أسس اإلعداد 
مت �إع��د�د �لق��ئ��م �ملالي��ة �مل�ح��دة للبن��ك وفق��ًا ملعاي��ري �لتقاري��ر �ملالي��ة 
�لدولي��ة �ل�ض��ادرة عن جمل���ض معايري �ملحا�ض��بة �لدولي��ة ووفقًا للق��نني 

�ملحلي��ة �لنافذة وتعليمات �ض��لطة �لنقد �لفل�ض��طينية.

مت �إع��د�د �لق��ئ��م �ملالي��ة �مل�ح��دة وفقًا ملبد�أ �لكلفة �لتاريخية با�ض��تثناء 
�مل�ج���د�ت �ملالي��ة بالقيم��ة �لعادل��ة من خالل قائم��ة �لدخل و�مل�ج�د�ت 
�ملالي��ة بالقيم��ة �لعادل��ة م��ن خ��الل �لدخ��ل �ل�ض��امل �لت��ي تظه��ر بالقيم��ة 

�لعادل��ة يف تاري��خ �لق��ئ��م �ملالية �مل�حدة.

�إن �ل��دوالر �الأمريك��ي ه��� عمل��ة �إظه��ار �لق��ئ��م �ملالي��ة �مل�ح��دة و�ل��ذي 
ميث��ل عملة �الأ�ضا���ض للبنك.

التغييرات في السياسات المحاسبية   3 .3
�إن �ل�ضيا�ض��ات �ملحا�ض��بية �ملتبع��ة يف �إع��د�د �لق��ئ��م �ملالي��ة للبن��ك 
كان��ت متفق��ة م��ع تل��ك �لت��ي مت ��ض��تخد�مها الإع��د�د �لق��ئ��م �ملالي��ة 
يف �ل�ض��نة �ل�ض��ابقة با�ض��تثناء قي��ام �لبن��ك بتطبي��ق بع���ض �ملعاي��ري 

و�لتف�ض��ري�ت و�لتعديالت على معيار �لتقارير �ملالية �لدولية و�لتي 
�أ�ضبح��ت ناف��ذة �ملفع���ل �عتب��ارً� م��ن 1 كان���ن �لث��اين 2020 كما ه� 

مب��ني �أدناه:

تعديــات علــى معيــار التقاريــر الماليــة الدولــي 
رقــم )3(: تعريــف »األعمــال«

تعري��ف  عل��ى  تعدي��الت  للمحا�ض��بة  �ل��دويل  �ملجل���ض  �أ�ض��در 
»�الأعم��ال« يف معي��ار �لتقاري��ر �ملالي��ة �ل��دويل رق��م )3( - �ندم��اج 
�الأعم��ال مل�ض��اعدة �ملن�ض��ئات عل��ى حتدي��د م��ا �إذ� كان��ت جمم�ع��ة 
تعري��ف  عليه��ا  ينطب��ق  عليه��ا  �مل�ض��تح�ذ  و�مل�ج���د�ت  �الأن�ض��طة 
»�الأعم��ال« �أم ال. وت��ض��ح ه��ذه �لتعدي��الت �حل��د �الأدن��ى ملتطلب��ات 
�الأعم��ال، وحت��ذف تقيي��م م��ا �إذ� كان �مل�ض��اركني يف �ل�ض���ق قادرين 
على ��ضتبد�ل �أي عنا�ضر �أعمال غري م�ج�دة، وت�ضيف �لتعديالت 
ت�جيه��ات مل�ض��اعدة �ملن�ض��ئات عل��ى تقيي��م م��ا �إذ� كان��ت �لعملي��ة 
�مل�ض��تح�ذ عليها ج�هرية، وحتديد تعريفات �الأعمال و�ملخرجات، 

و��ضاف��ة �ختب��ار تركي��ز �لقيم��ة �لعادل��ة �الختي��اري. 

مت تطبي��ق �لتعدي��الت عل��ى �ملعام��الت �لت��ي تك���ن �إم��ا �ندم��اج �الأعم��ال 
�أو ��ض��تح��ذ على �الأ�ض�ل �لتي يك�ن تاريخ ��ض��تح��ذها يف �أو بعد بد�ية 
�أول ف��رتة �ب��الغ �ض��ن�ية �لت��ي ب��د�أت يف �أو بع��د 1 كان���ن �لث��اين 2020. 
وبالت��ايل، مل يتع��ني عل��ى �لبن��ك �إع��ادة �لنظ��ر يف ه��ذه �ملعام��الت �لت��ي 
حدثت يف فرت�ت �ضابقة. ي�ضمح بالتطبيق �ملبكر لهذه �لتعديالت ويجب 

�الإف�ض��اح عنها.

مل ينت��ج �أي �أث��ر ع��ن تطبي��ق ه��ذه �لتعدي��الت عل��ى �لق��ئ��م �ملالي��ة 
�مل�ح��دة للبن��ك.

تعديــات علــى معيــار المحاســبة الدولــي رقــم 
ــف  ــم )8(: تعري ــي رق ــبة الدول ــار المحاس )1( ومعي

»الجوهــري«
�أ�ض��در �ملجل���ض �ل��دويل للمحا�ض��بة تعدي��الت عل��ى معي��ار �ملحا�ض��بة 
�ل��دويل رق��م )1( - عر���ض �لق��ئ��م �ملالي��ة ومعي��ار �ملحا�ض��بة �ل��دويل 
رق��م )8( - �ل�ضيا�ض��ات �ملحا�ض��بية و�لتغي��ري�ت يف �لتقدي��ر�ت و�الأخط��اء 
�ملحا�ض��بية لت�حي��د تعري��ف م��ا ه��� »ج�ه��ري« �ضم��ن �ملعاي��ري كاف��ة 
وت��ضي��ح ج��ن��ب معين��ة م��ن �لتعري��ف. ين���ض �لتعري��ف �جلدي��د عل��ى 
�أو  �إغفاله��ا  �أو  نت��ج ع��ن حذفه��ا  �إذ�  »�ملعل�م��ات تعت��ر ج�هري��ة  �أن 
�إخفاءها، تاأثري ب�ضكل معق�ل على �لقر�ر�ت �لتي يتخذها �مل�ضتخدم�ن 
�الأ�ضا�ض��ي�ن للق��ئ��م �ملالي��ة لالأغر����ض �لعام��ة على �أ�ضا���ض تلك �لق��ئم 

�ملالي��ة، و�لت��ي ت�ف��ر معل�م��ات مالي��ة حم��ددة ح���ل �ملن�ض��اأة«.

مل ينت��ج �أي �أث��ر ع��ن تطبي��ق ه��ذه �لتعدي��الت عل��ى �لق��ئ��م �ملالي��ة 
�مل�ح��دة للبن��ك.

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

الدولــي رقــم )7(
�إن تعدي��الت معاي��ري مع��دالت �لفائ��دة ملعي��ار �لتقاري��ر �ملالي��ة �ل��دويل 
رق��م 9 و�ملعي��ار �ل��دويل للتقاري��ر �ملالي��ة رق��م 7 ت�ض��مل ع��دد م��ن عملي��ات 

�الإعف��اء�ت �لت��ي تنطب��ق عل��ى جمي��ع عالق��ات �لتح���ط �لت��ي تتاأث��ر ب�ض��كل 
مبا�ض��ر بتعدي��ل معاي��ري مع��دالت �لفائدة.  تتاأث��ر عالقة �لتح���ط �إذ� �أدى 
�لتعدي��ل �إىل حال��ة ع��دم تيقن ب�ض��اأن ت�قي��ت و/�أو حجم �لتدفقات �لنقدية 
�مل�ضتندة �إىل �ملعيار، لبند �لتح�ط �أو �أد�ة �لتح�ط. نتيجة لهذ� �لتعديل، 
ق��د يك���ن هن��اك ع��دم تيق��ن ح���ل ت�قي��ت و/�أو حج��م �لتدفق��ات �لنقدي��ة 
�مل�ضتندة �إىل �ملعيار، لبند �لتح�ط �أو �أد�ة �لتح�ط، خالل �لفرتة �ل�ضابقة 
 .)RFR( ال�ض��تبد�ل معيار معدل �لفائدة �حلايل ببديل يخل� من �ملخاطر
ق��د ي���ؤدي ذل��ك �إىل عدم �لتيقن فيما �إذ� كانت �ل�ضفقة �ملت�قعة مرجحة 

وم��ا �إذ� كان��ت عالقة �لتح�ط م�ض��تقباًل فعال��ة �أم ال.
نتيج��ة له��ذ� �لتعدي��ل، قد يك�ن هناك عدم تيقن ح�ل ت�قيت و/�أو حجم 
�لتدفق��ات �لنقدي��ة �مل�ض��تندة �إىل �ملعي��ار، لبن��د �لتح���ط �أو �أد�ة �لتح�ط 
خ��الل �لف��رتة �ل�ض��ابقة ال�ض��تبد�ل معي��ار مع��دل �لفائ��دة �حل��ايل ببدي��ل 
يخل��� م��ن �ملخاط��ر )RFR(. ت�ض��ري �لتعدي��الت عل��ى �لف��رت�ت �ملالي��ة 
�لت��ي تب��د�أ يف �أو بع��د 1 كان���ن �لثاين 2020 مع �ل�ض��ماح بالتطبيق �ملبكر. 
ويت��م تطبي��ق باأث��ر رجع��ي. �إال �أن��ه ال ميك��ن �إع��ادة �أي عالق��ات حت���ط مت 
�إلغائه��ا م�ض��بًقا عن��د تطبي��ق �لطلب، وال ميكن تعي��ني �أي عالقات حت�ط 

باال�ض��تفادة من �لتجارب �ل�ض��ابقة. 
بع��د �النته��اء م��ن �ملرحل��ة �الأوىل، يح���ل جمل���ض معاي��ري �ملحا�ض��بة 
�لدولي��ة تركي��زه �إىل �مل�ض��ائل �لت��ي ق��د ت�ؤث��ر عل��ى �لتقاري��ر �ملالي��ة عن��د 
RFR. وي�ض��ار �إىل ذل��ك  ب���  ��ض��تبد�ل معي��ار مع��دل �لفائ��دة �حل��ايل 

 .IASB باملرحل��ة �لثاني��ة م��ن م�ض��روع

مل يك��ن له��ذه �لتعدي��الت تاأث��ري عل��ى �لق��ئ��م �ملالية �مل�حدة، ولي���ض من 
�ملت�قع �أن يك�ن هناك �أي تاأثري م�ضتقبلي على �لبنك.

تعديــات علــى معيــار المحاســبة الدولــي رقــم 
)19(: تعديــل الخطــة أو تقليصهــا أو تســويتها 
ت��ض��ح �لتعدي��الت عل��ى معي��ار �ملحا�ض��بة �ل��دويل رق��م )19( �ملعاجل��ة 
�ملحا�ض��بية عندم��ا يح��دث تعدي��ل �خلط��ة �أو تقلي�ضها �أو ت�ض���يتها خالل 
�ل�ض��نة �ملالي��ة. ت��ض��ح �لتعدي��الت �أي�ض��ًا �أن عل��ى �ل�ض��ركة �أواًل حتدي��د 
�أي تكلفة خدمة �ضابقة، �أو ربح �أو خ�ضارة من �لت�ض�ية، دون �الأخذ بعني 

�العتب��ار تاأث��ري �ض��قف �الأ�ض��ل. يتم �إثبات هذ� �ملبل��غ يف قائمة �لدخل.
ث��م يت��م حتدي��د �الث��ر على �ض��قف �الأ�ض��ل بعد تعديل �خلط��ة �أو تقلي�ضها 
�أو ت�ض���يتها. يتم �إثبات �أي تغيري، با�ض��تثناء �ملبالغ �ضمن �ضايف �لفائدة 
�ضمن قائمة �لدخل �ل�ضامل. مل ينتج �أي �أثر عن تطبيق هذه �لتعديالت 

على �لق��ئم �ملالية �مل�حدة للبنك.

تعديــات علــى معيــار المحاســبة الدولــي رقــم 
)28(: االســتثمارات طويلــة األجــل فــي الشــركات 

المشــتركة والمشــاريع  الحليفــة 
ت��ض��ح �لتعدي��الت �أن �ل�ض��ركة تطب��ق معي��ار �لتقاري��ر �ملالي��ة �ل��دويل 
�حلليف��ة  �ل�ض��ركات  يف  �الأج��ل  ط�يل��ة  �ال�ض��تثمار�ت  عل��ى   )9( رق��م 
و�مل�ض��اريع �مل�ض��رتكة �لت��ي ال تنطب��ق عليه��ا طريق��ة حق���ق �مللكي��ة ولك��ن 
ي�ض��كل، م��ن حي��ث �جل�ه��ر، ج��زءً� م��ن �ض��ايف �ال�ض��تثمار يف �ل�ض��ركات 
�حلليف��ة و�مل�ض��اريع �مل�ض��رتكة )عل��ى �مل��دى �لط�ي��ل(. يعت��ر ه��ذ� �لتعديل 
منا�ض��ب حي��ث �ن من���ذج خ�ض��ارة �الئتم��ان �ملت�ق��ع يف معي��ار �لتقاري��ر 
�ملالي��ة �ل��دويل رق��م )9( ينطب��ق عل��ى ه��ذه �ال�ض��تثمار�ت ط�يل��ة �الج��ل.

ت��ض��ح �لتعدي��الت �أي�ض��ًا �أن��ه عن��د تطبي��ق معيار �لتقاري��ر �ملالية �لدويل 

رق��م )9(، ال ت�ض��جل �ل�ض��ركة �أي خ�ض��ائر لل�ض��ركات �حلليف��ة و�مل�ض��اريع 
�مل�ض��رتكة، �أو �أي خ�ض��ائر �نخفا���ض يف �لقيم��ة عل��ى �ض��ايف �ال�ض��تثمار، 
�مل�ض��روع  �أو  �ل�ض��ركة �حلليف��ة  كتعدي��الت عل��ى �ض��ايف �ال�ض��تثمار يف 
�مل�ض��رتك �لتي قد تن�ض��اأ نتيجة تطبيق معيار �ملحا�ض��بة �لدويل رقم )28( 
�ال�ضتثمار�ت يف �ل�ضركات �حلليفة و�مل�ضاريع �مل�ضرتكة. مل ينتج �أي �أثر 

ع��ن تطبي��ق ه��ذه �لتعدي��الت عل��ى �لق��ئ��م �ملالية �مل�ح��دة للبنك.

تعديــات علــى معيــار التقاريــر الماليــة الدولي رقم 
)16( »االيجــارات« -تخفيضــات او تأجيــات االيجــار 

-19COVID ــاء المتعلقــة بوب
 2020 �أي��ار   28 بتاري��خ  �ملحا�ض��بية  للمعاي��ري  �ل��دويل  �ملجل���ض  ق��ام 
باإ�ض��د�ر تعدي��الت عل��ى معي��ار �لتقاري��ر �ملالي��ة �ل��دويل رق��م )16( 
»�اليج��ار�ت« و�لت��ي تتعلق بتخفي�ضات �و تاأجيالت �اليجار �لناجتة عن 
وباء COVID-19. متنح هذه �لتعديالت �إعفاء�ت للم�ضتاأجر من تطبيق 
متطلب��ات معي��ار �لتقاري��ر �ملالي��ة �ل��دويل رق��م )16( ح���ل �لتعدي��الت 
�ملحا�ض��بية لعق���د �اليج��ار على تخفي�ضات �و تاأجي��الت �اليجار �لناجتة 
ب�ض��كل مبا�ض��ر ع��ن وب��اء 19COVID-. يتعل��ق ه��ذ� �لتعدي��ل بتخفي���ض 
لدفع��ات �اليج��ار �مل�ض��تحقة قب��ل 30 حزي��ر�ن 2021. كح��ل عملي، يج�ز 
للم�ض��تاأجر �ختيار عدم �عتبار تخفي�ضات �و تاأجيالت �اليجار �لناجتة 

ع��ن وب��اء 19COVID- كتعدي��ل عل��ى عق��د �الإيج��ار. 
مت تطبي��ق ه��ذه �لتعدي��الت �عتب��ار� م��ن 1 حزي��ر�ن 2020، م��ع �ل�ض��ماح 
بالتطبي��ق �ملبك��ر. مل ينت��ج ع��ن تطبيق هذه �لتعدي��الت �أثر ج�هري على 

�لق��ئم �ملالية �مل�حدة للبنك.

الدوليــة والتفســيرات  الماليــة  التقاريــر  معاييــر 
الجديــدة والتعديــات الصــادرة وغيــر النافــذة بعــد

�إن �ملعاي��ري �ملالي��ة �لدولي��ة و�لتف�ض��ري�ت �جلدي��دة و�لتعدي��الت �ل�ض��ادرة 
وغري �لنافذة بعد حتى تاريخ �لق��ئم �ملالية �مل�حدة مدرجة �أدناه، و�ضيق�م 

�لبنك بتطبيق هذه �لتعديالت �بتد�ًء من تاريخ �لتطبيق �اللز�مي:

تعديــات علــى معيــار المحاســبة الدولــي رقــم 
ــر  ــل غي ــة مقاب ــات المتداول ــف المطلوب )1(: تصني

المتداولــة
ق��ام �ملجل���ض �ل��دويل للمعاي��ري �ملحا�ض��بية خ��الل كان���ن �لث��اين 2020 
باإ�ض��د�ر تعدي��الت عل��ى فق��ر�ت )69( �ىل )76( م��ن معي��ار �ملحا�ض��بة 
�ل��دويل رق��م )1( لتحدي��د متطلب��ات ت�ضني��ف �ملطل�ب��ات �ملتد�ولة مقابل 

غ��ري �ملتد�ول��ة. ت��ض��ح ه��ذه �لتعديالت:
تعريف �حلق لتاأجيل �لت�ض�ية، 

�حل��ق لتاأجي��ل �لت�ض���ية يج��ب �ن يك���ن م�ج���د عن��د تاريخ �ع��د�د �لق��ئم 
�ملالية،

�ن �لت�ضنيف ال يتاأثر باحتمالية �ملن�ضاأة ممار�ضة حقها يف �لتاأجيل، 

ويف ح��ال كان��ت �مل�ض��تقات �ملت�ضمن��ة يف �ملطل�ب��ات �لقابلة للتح�يل يف حد 
ذ�تها �أد�ة حق�ق ملكية عند �ذ ال ت�ؤثر �ضروط �ملطل�بات على ت�ضنيفها. 

�ض��يتم تطبي��ق �لتعدي��الت باأث��ر رجع��ي �عتب��ارً� م��ن 1 كان���ن �لث��اين 
.2023
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إشــارة الــى اإلطــار المفاهيمــي - تعديــات علــى 
معيــار التقاريــر الماليــة الدولــي رقــم )3( »اندمــاج 

ــال« أعم
ق��ام �ملجل���ض �ل��دويل للمعاي��ري �ملحا�ض��بية خ��الل �أي��ار 2020 باإ�ض��د�ر 
تعدي��الت عل��ى معي��ار �لتقاري��ر �ملالي��ة �لدويل رق��م )3( �ندم��اج �الأعمال 
- �إ�ضارة �ىل �الإطار �ملفاهيمي. حتل هذه �لتعديالت حمل �الإ�ضارة �ىل 
�الإط��ار �ملفاهيم��ي الإع��د�د وعر���ض �لق��ئ��م �ملالي��ة و�ل��ذي �ض��در يف عام 
1989 وم��ع �الإ�ض��ارة �ىل �الإط��ار �ملفاهيم��ي للتقاري��ر �ملالي��ة و�لذي �ضدر 

يف �ذ�ر 2018 دون تغي��ري ج�ه��ري عل��ى متطلب��ات �الإط��ار �ملفاهيم��ي.
كم��ا �أ�ض��اف �ملجل���ض ��ض��تثناء ملب��د�أ �الع��رت�ف مبعي��ار �لتقاري��ر �ملالي��ة 
»�لي���م  �أو خ�ض��ائر  �أرب��اح  �إمكاني��ة ظه���ر  )3( لتجن��ب  �ل��دويل رق��م 
�لث��اين« )Day 2( للمطل�ب��ات و�اللتز�م��ات �ملحتمل��ة �مل�ض��م�لة �ضم��ن 
�أو تف�ض��ري جلن��ة تف�ض��ري  نط��اق معي��ار �ملحا�ض��بة �ل��دويل رق��م )37( 
معاي��ري �لتقاري��ر �ملالي��ة �لدولي��ة رق��م )21( يف ح��ال مت تكبده��ا ب�ض��كل 

منف�ض��ل. 
يف �ل�ق��ت ذ�ت��ه ق��رر �ملجل���ض ت��ضي��ح �لت�جيه��ات �حلالي��ة عل��ى معي��ار 
�لتقاري��ر �ملالي��ة �ل��دويل رق��م )3( لالأ�ض���ل �ملحتمل��ة �لت��ي ل��ن تتاأث��ر 

با�ض��تبد�ل �الإط��ار �ملفاهيم��ي الإع��د�د وعر���ض �لق��ئ��م �ملالي��ة. 
�ض��يتم تطبي��ق ه��ذه �لتعدي��الت باأث��ر م�ض��تقبلي �عتب��ارً� م��ن 1 كان���ن 
�لث��اين 2022. م��ن غ��ري �ملت�ق��ع �أن يك���ن للتعدي��الت �أث��ر ج�ه��ري عل��ى 

�لق��ئ��م �ملالي��ة �مل�ح��دة للبن��ك. 

الممتلــكات واآلالت والمعــدات: المتحصــل من البيع 
قبــل االســتخدام المعنــي - تعديــات علــى معيــار 

المحاســبة الدولــي رقــم )16(
ق��ام �ملجل���ض �ل��دويل للمعاي��ري �ملحا�ض��بية خ��الل �أي��ار 2020 باإ�ض��د�ر 
تعدي��الت عل��ى معي��ار �ملحا�ض��بة �ل��دويل رق��م )16( �ملمتل��كات و�الآالت 
و�ملع��د�ت: �ملتح�ض��ل م��ن �لبي��ع قب��ل �ال�ض��تخد�م �ملعن��ي و�ل��ذي مين��ع 
�ملن�ض��ئات م��ن تخفي���ض كلف��ة �ملمتل��كات و�الآالت و�ملع��د�ت بقيم��ة �ملبال��غ 
�ملتح�ضل��ة م��ن بي��ع منت��ج مت �نتاجه يف �لفرتة خ��الل �إح�ضار �الأ�ضل �إىل 
�مل�قع وجتهيزه للحالة �لالزمة للعمل بالطريقة �ملق�ض�دة �لتي حتددها 
�الإد�رة. وفقا لذلك يجب على �ملن�ضاأة �العرت�ف باملبالغ �ملتح�ضلة من 

بي��ع ه��ذه �ملنتج��ات وتكلف��ة �نتاجه��ا يف قائمة �لدخ��ل �مل�حدة.
�ض��يتم تطبي��ق �لتعدي��الت باأث��ر رجع��ي �عتب��ارً� م��ن 1 كان���ن �لث��اين 
�لب��دء  مت  و�لت��ي  و�ملع��د�ت  و�الآالت  �ملمتل��كات  بن���د  عل��ى   2022
با�ض��تخد�مها يف بد�ية �أول فرتة مالية مت عر�ضها يف �ل�ض��نة �ملالية �لتي 

تطب��ق فيه��ا �لتعدي��الت للم��رة �الأوىل. 
م��ن غ��ري �ملت�ق��ع �أن يك���ن للتعدي��الت �أث��ر ج�ه��ري عل��ى �لق��ئ��م �ملالي��ة 

�مل�حدة للبنك. 

 - العقــود  التزامــات  كلفــة   – الخاســرة  العقــود 
تعديــات علــى معيــار المحاســبة الدولــي رقــم 

)37 (
ق��ام �ملجل���ض �ل��دويل للمعاي��ري �ملحا�ض��بية خ��الل �أي��ار 2020، باإ�ض��د�ر 
تعدي��الت عل��ى معيار �ملحا�ض��بة �لدويل رق��م )37( و�لتي حتدد �لتكاليف 
�لت��ي يج��ب عل��ى �ملن�ض��اأة �ن تاأخذه��ا بع��ني �العتب��ار عن��د تقيي��م م��ا �ذ 

كان �لعقد �خلا�ض��ر �و �ض��ينتج عنه خ�ضارة. 
تطب��ق �لتعدي��الت طريق��ة »�لتكلف��ة �ملبا�ض��رة«. �ن �لتكالي��ف �ملبا�ض��رة 
�ملتعلق��ة بعق���د بي��ع �لب�ضائ��ع �أو �خلدم��ات تت�ضم��ن كال م��ن �لتكالي��ف 

�الإ�ضافي��ة و�لتكالي��ف �مل�زع��ة �ملتعلق��ة باأن�ض��طة �لعق��د ب�ض��كل مبا�ض��ر. 
ال تتعل��ق �مل�ضاري��ف �الد�ري��ة و�لعم�مي��ة بالعق���د ب�ض��كل مبا�ض��ر ولذل��ك 
يت��م ��ض��تبعادها �إال �إذ� مت حتميله��ا �ىل �لط��رف �الخ��ر مب�ج��ب �ض��روط 

�لعقد. 
�ض��يتم تطبي��ق �لتعدي��الت �عتب��ارً� م��ن 1 كان���ن �لث��اين 2022. تطب��ق 
هذه �لتعديالت على �لعق�د �لتي مل يتم �ل�فاء بجميع �ض��روطها كما يف 

بد�ي��ة �ل�ض��نة �ملالي��ة �لت��ي تطب��ق فيها �لتعديالت للم��رة �الأوىل. 
م��ن غ��ري �ملت�ق��ع �أن يك���ن للتعدي��الت �أث��ر ج�ه��ري عل��ى �لق��ئ��م �ملالي��ة 

�مل�حدة للبنك. 

ــم )9( األدوات  ــي رق ــة الدول ــر المالي ــار التقاري معي
االعتــراف  إللغــاء   ’%10’ اختبــار   – الماليــة 

الماليــة بالمطلوبــات 
كج��زء م��ن �لتح�ض��ينات عل��ى معاجل��ة معاي��ري �لتقاري��ر �ملالي��ة �لدولي��ة 
لالأع����م م��ن 2018-2020، �أ�ض��در جمل���ض معاي��ري �ملحا�ض��بة �لدولي��ة 
تعدي��اًل عل��ى معي��ار �لتقاري��ر �ملالي��ة �ل��دويل رق��م )9(. ي��ض��ح �لتعدي��ل 
�لر�ض���م �لت��ي ياأخذه��ا �لبن��ك بع��ني �العتب��ار عن��د تقيي��م م��ا �إذ� كان��ت 
�ض��روط �ملطل�ب��ات �ملالي��ة �جلدي��دة �أو �ملعدل��ة تختل��ف �ختالًف��ا ج�هرًيا 
ع��ن �ض��روط �ملطل�ب��ات �ملالي��ة �الأ�ضلي��ة. ت�ض��مل ه��ذه �لر�ض���م فق��ط تلك 
�ملدف�عة �أو �مل�ض��تلمة من قبل �ملقرت�ض و�ملقر�ض، مبا يف ذلك �لر�ض���م 

�ملدف�ع��ة �أو �مل�ض��تلمة م��ن قب��ل �ملقرت���ض �أو �ملقر���ض نياب��ة ع��ن �الآخر.
يق���م �لبن��ك بتطبي��ق �لتعدي��ل عل��ى �ملطل�ب��ات �ملالي��ة �لت��ي يت��م تعديله��ا 
�أو تبادلها يف �أو بعد بد�ية �ل�ضنة �ملالية �لتي يطبق فيها �لبنك �لتعديل.

�ض��يتم تطبي��ق ه��ذه �لتعدي��الت �عتب��ارً� م��ن 1 كان���ن �لث��اين 2022، م��ع 
�ل�ض��ماح بالتطبيق �ملبكر 

م��ن غ��ري �ملت�ق��ع �أن يك���ن للتعدي��الت �أث��ر ج�ه��ري عل��ى �لق��ئ��م �ملالي��ة 
�مل�حدة للبنك.

IBOR المرحلة الثانية من إعادة تشكيل
�ض��ارية  �ض��ت�ضبح  �لت��ي   IBOR ت�ض��كيل  �إع��ادة  م��ن  �لثاني��ة  �ملرحل��ة 
�الإعف��اء�ت  م��ن  تت�ضم��ن ع��دًد�   ،2021 �لث��اين  1 كان���ن  �ملفع���ل يف 
و�الإف�ضاح��ات �الإ�ضافي��ة. تتطب��ق �الإعف��اء�ت عن��د �نتق��ال �الأد�ة �ملالي��ة 

م��ن IBOR �إىل مع��دل �لعائ��د �خل��ايل م��ن �ملخاط��ر.
�لتغ��ري�ت عل��ى �لتدفق��ات �لنقدي��ة �لناجت��ة ع��ن تغ��ري �ض��عر �لفائ��دة 
�ملرجع��ي، تطل��ب �لتعدي��ل عل��ى �ملعي��ار كخي��ار عمل��ي وللت�ض��هيل �ن يت��م 
�عتبار هذه �لتغري�ت كاأنها ناجتة عن تغري�ت يف �ضعر �لفائدة �ملتغرية. 

ب�ض��رط �أن��ه، بالن�ض��بة ل��الأد�ة �ملالي��ة، يت��م �النتق��ال من �ل�ض��عر �لقيا�ض��ي 
IBOR �إىل مع��دل �لعائ��د �خل��ايل م��ن �ملخاط��ر عل��ى �أ�ضا���ض مع��ادل 
�قت�ضادًي��ا. ت�ف��ر �ملرحل��ة �لثاني��ة م��ن �إع��ادة ت�ض��كيل IBOR �إعف��اء�ت 
م�ؤقتة ت�ض��مح لعالقات �لتح�ط للبنك باال�ض��تمر�ر عند ��ض��تبد�ل معيار 
�ض��عر �لفائ��دة �حل��ايل مبع��دل �لعائ��د �خل��ايل م��ن �ملخاط��ر. تتطل��ب 

�الإعف��اء�ت م��ن �لبن��ك تعدي��ل تعيين��ات �لتح���ط ووثائ��ق �لتح���ط.
يت�ضم��ن ذل��ك �إع��ادة تعري��ف �ملخاط��ر �ملح�ط��ة لالإ�ض��ارة �إىل مع��دل 
�لعائ��د �خل��ايل م��ن �ملخاط��ر، و�إعادة تعريف و�ض��ف �أد�ة �لتح�ط و/ �أو 
�لبن��د �ملح���ط علي��ه لالإ�ض��ارة �إىل مع��دل �لعائ��د �خل��ايل م��ن �ملخاط��ر 
وتعدي��ل طريق��ة تقيي��م فعالي��ة �لتح���ط. يج��ب �إج��ر�ء حتديث��ات عل��ى 
وثائق �لتح�ط بحل�ل نهاية �ل�ضنة �ملالية �لتي يتم فيها �إعادة �لت�ضكيل. 
بالن�ضبة لتقييم فعالية �لتح�ط باأثر رجعي، يج�ز للبنك �أن يختار على 
�أ�ضا���ض كل حت���ط عل��ى ح��د� الإعادة تغيري �لقيم��ة �لعادلة �لرت�كمية �إىل 

. ل�ضف��ر �
يج���ز للبن��ك حتدي��د �ض��عر فائ��دة كعن�ض��ر خماط��ر حم���ط غ��ري حم��دد 
تعاقدًيا للتغري�ت يف �لقيمة �لعادلة �أو �لتدفقات �لنقدية للبند �ملح�ط 
علي��ه، ب�ض��رط �أن يك���ن عن�ض��ر خماط��ر �ض��عر �لفائ��دة قاب��اًل للتحدي��د 
ب�ضكل منف�ضل، على �ضبيل �ملثال، ه� معيار حمدد يتم ��ضتخد�مه على 
نط��اق و��ض��ع يف �ل�ض���ق لت�ض��عري �لقرو���ض و�مل�ض��تقات �ملالي��ة. ت�ضمن��ت 
�الإعف��اء�ت �ملع��دالت �خلالي��ة م��ن �ملخاط��ر �جل�هري��ة و�لت��ي مل يت��م 
حتديده��ا كمقيا���ض م��ن قب��ل، ب�ض��رط �أن يت�ق��ع �لبن��ك ب�ض��كل معق�ل �أن 
ي�ضبح �ملعدل �خلال من �ملخاطر قاباًل للتحديد ب�ض��كل منف�ضل خالل 

�ض��هًر�.  24

بالن�ض��بة لعملي��ات �لتح���ط �خلا�ض��ة مبجم�ع��ة �لبن���د، يج��ب عل��ى 
�لبن��ك �أن يق���م بتح�ي��ل ه��ذه �الأدو�ت �إىل جمم�ع��ات فرعي��ة ت�ض��ري �إىل 
�ملع��دل �خلالي��ة م��ن �ملخاط��ر. �أي عالق��ات حت���ط مت �إيقافه��ا قب��ل 
تطبي��ق �ملرحل��ة �لثاني��ة م��ن �إع��ادة ت�ض��كيل IBOR فق��ط ب�ض��بب �إع��ادة 
�لت�ض��كيل ولتلبي��ة �ملعاي��ري �مل�ؤهل��ة ملحا�ض��بة �لتح�ط عن��د تطبيق �ملرحلة 
�لثاني��ة م��ن �إع��ادة ت�ض��كيل IBOR، يج��ب �إعادته��ا عن��د �لتطبي��ق �الأويل.
مل يطب��ق �لبن��ك �لتعدي��الت مبك��رً� حي��ث �أن ع��دم �لتيق��ن �لنا�ض��ئ ع��ن 
�لتعدي��ل ال ي�ؤث��ر عل��ى عالق��ات �لتح���ط �إىل �حل��د �ل��ذي يتطل��ب �إنه��اء 

�لعالقة. 

ملخص ألهم السياسات المحاسبية. 1
تحقق اإليرادات

طريقة معدل الفائدة الفعلية
وفق��ًا للمعي��ار �لتقاري��ر �ملالي��ة �ل��دويل رق��م )9( يت��م حتق��ق �إي��ر�د�ت 
�لف��ئ��د با�ض��تخد�م طريق��ة معدل �لفائدة �لفعلي��ة لكافة �الأدو�ت �ملالية 
و�الأدو�ت �ملالي��ة �ملح��ددة بالقيم��ة �لعادل��ة م��ن خالل �لربح �أو �خل�ض��ارة 
�لت��ي مت ت�ض��جيلها بالتكلف��ة �ملطف��اأة. يت��م �ثب��ات �إي��ر�د�ت �لف��ئ��د عل��ى 
�مل�ج���د�ت �ملالي��ة �لت��ي حتمل فائ��دة و�لتي يتم قيا�ض��ها بالقيمة �لعادلة 
من خالل �لدخل �ل�ضامل �الآخر وفقاآ ملعيار �لتقارير �ملالية �لدويل رقم 
)9(. �إن مع��دل �لفائ��دة �لفعل��ي ه��� �ل�ض��عر �ل��ذي يخ�ض��م �ملتح�ض��الت 
�لنقدية �مل�ضتقبلية �ملقدرة خالل �لعمر �ملت�قع لالأد�ة �ملالية �أو، �لفرتة 

�الأق�ض��ر، �إىل �ض��ايف �لقيم��ة �لدفرتي��ة لالأ�ضل �ملايل.

�لتكلف��ة �ملطف��اأة  �لفعلي��ة )وبالت��ايل،  �لفائ��دة  يت��م �حت�ض��اب مع��دل 
لالأ�ض��ل( م��ن خ��الل �الأخ��ذ بع��ني �العتب��ار �أي خ�ض��م �أو ع��الوة عن��د 
�القتن��اء، �إ�ضاف��ة �ىل �لر�ض���م و�لتكالي��ف �لت��ي ت�ض��كل ج��زًء� ال يتج��ز�أ 
م��ن مع��دل �لفائدة �لفعلي. يعرتف �لبنك باإير�د�ت �لف��ئد با�ض��تخد�م 
مع��دل �لعائ��د �ل��ذي ميث��ل �أف�ض��ل تقدي��ر ملع��دل �لعائ��د �لثاب��ت على مدى 
�لعم��ر �ملت�ق��ع للقر���ض. وم��ن ث��م، يت��م �الع��رت�ف بتاأث��ري �أ�ض��عار �لفائدة 
�ملختلف��ة �ملحتمل��ة �لت��ي يتم فر�ضها على مر�حل خمتلفة، و�خل�ضائ�ض 
�الأخ��رى ل��دورة حي��اة �الأ�ض��ل )مب��ا يف ذل��ك �لدفع��ات �مل�ض��بقة، وفر���ض 

�لغر�م��ات و�لر�ض���م(.

�إذ� مت تعدي��ل �لت�قع��ات �ملتعلق��ة بالتدفق��ات �لنقدي��ة عل��ى �مل�ج���د�ت 
�ملالي��ة الأ�ض��باب غ��ري خماط��ر �الئتم��ان. يت��م �إثب��ات �لتعدي��الت كاإ�ضافة 
�أو تخفي���ض للقيم��ة �لدفرتي��ة لالأ�ض��ل يف قائمة �ملركز �ملايل �مل�حدة مع 
زي��ادة �أو تخفي���ض �لف��رق يف �إي��ر�د�ت �لف��ئد. يتم �إطفاء �لت�ض���ية فيما 
بع��د م��ن خ��الل �لف��ئ��د و�الإي��ر�د�ت �ملماثل��ة يف قائم��ة �لدخ��ل �ل�ض��امل 

�مل�حدة.

الفائدة واإليرادات والمصروفات المماثلة
جلمي��ع �الأدو�ت �ملالي��ة �ملقا�ض��ة بالتكلف��ة �ملطف��اأة، بالقيم��ة �لعادل��ة م��ن 
خالل �لدخل وبالقيمة �لعادلة خالل �لدخل �ل�ضامل �الآخر فاإن �لفائدة 

�لد�ئنة و�ملدينة على هذه �الدو�ت �ملالية تقيد ب�ضعر �لفائدة �لفعلي. 

�إن عملي��ة �حت�ض��اب �لفائ��دة تاأخ��ذ بع��ني �العتب��ار �ل�ض��روط �لتعاقدي��ة 
ل��الأدو�ت �ملالي��ة )عل��ى �ض��بيل �ملث��ال، خي��ار�ت �لدف��ع �مل�ض��بق( وتت�ضمن 
�أي��ة ر�ض���م �أو تكالي��ف �إ�ضافي��ة تتعلق بهذه �الأدو�ت �ملالية ب�ض��كل مبا�ض��ر 
وه��ي ج��زء ال يتج��ز�أ م��ن �ض��عر �لفائ��دة �لفعل��ي ولكنه��ا ال متث��ل خ�ض��ائر 

�ئتماني��ة م�ض��تقبلية.

عندم��ا يت��م تخفي���ض قيم��ة ه��ذه �مل�ج���د�ت �ملالي��ة �أو جمم�ع��ة م��ن 
�مل�ج���د�ت �ملالي��ة �ملماثل��ة من خالل خ�ض��ائر تدين �لقيمة، فاإنه ي�ض��تمر 
�حت�ضاب قيمة �إير�د �لف��ئد با�ضتخد�م �ضعر �لفائدة �ملعم�ل به خل�ضم 

�لتدفق��ات �لنقدي��ة �ملت�قع��ة الأغر��ض �حت�ض��اب خ�ض��ارة قيمة �لتدين.

عموالت ورسوم دائنة
ميكن تق�ضيم �لر�ض�م �لد�ئنة �ىل �لفئتني �لتاليتني:

ر�ض���م د�ئن��ة مت حت�ضيله��ا م��ن خ��الل خدم��ات مت تقدميه��ا عل��ى   .1
م��دة زمني��ة حم��ددة.

خم�ض���ض �خلدم��ات �ملاأخ���ذ مقاب��ل �لر�ض���م �ملتحقق��ة خ��الل م��دة 
زمنية حمددة يتم �حت�ض��ابه للفرتة ذ�تها. هذه �لر�ض���م ت�ض��مل عم�الت 
د�ئن��ة، �ل��روة �خلا�ض��ة، ر�ض���م �إد�رة �مل�ج���د�ت ور�ض���م �ل��ضاي��ة 

و�الإد�رة �الأخ��رى.

�لر�ض�م �لد�ئنة �لتي ت�ضكل جزء ال يتجز�أ من �الأدو�ت �ملالية.  .2
ت�ض��مل �لر�ض���م �لت��ي يعتره��ا �لبن��ك ج��زء ال يتج��ز�أ م��ن �الأدو�ت �ملالي��ة 

ما يلي:
ر�ض���م من��ح �لقرو���ض، ر�ض���م �اللت��ز�م بالقرو���ض �لت��ي م��ن �ملحتم��ل �ن 

يتم ��ض��تغاللها و�لر�ض���م �الئتمانية ذ�ت �ل�ضلة �الأخرى.

 93 92 |   التـقــــريـر الســنـوي



األدوات المالية - االعتراف األولي
تاريخ االعتراف

يت��م �إثب��ات �مل�ج���د�ت و�ملطل�ب��ات �ملالي��ة، با�ض��تثناء �لقرو���ض و�ل�ض��لف 
للعمالء و�الأر�ضدة �مل�ضتحقة للعمالء يف تاريخ �ملعاملة، �أي �لتاريخ �لذي 
ي�ضب��ح في��ه �لبن��ك طرًفا يف �الأحكام �لتعاقدية لالأدو�ت �ملالية. وي�ض��مل 
ذلك �ل�ضفقات �العتيادية: م�ضرتيات �أو مبيعات �مل�ج�د�ت �ملالية �لتي 
تتطل��ب ت�ض��ليم �مل�ج���د�ت خ��الل �الإط��ار �لزمن��ي �ملح��دد عام��ة مب�ج��ب 
ق��ن��ني �أو �تفاقي��ات يف �ل�ض���ق. يت��م �إثب��ات �لقرو���ض و�ل�ض��لف للعم��الء 
عن��د حت�ي��ل �الأم����ل �إىل ح�ض��ابات �لعم��الء. ويع��رتف �لبن��ك باالأر�ض��دة 

�مل�ض��تحقة للعم��الء عند حت�يل �الأم����ل �إىل �لبنك.

القياس األولي لألدوات المالية
يعتم��د ت�ضني��ف �الأدو�ت �ملالي��ة عن��د �الع��رت�ف �الأويل عل��ى �ض��روطها 
�لتعاقدية ومن�ذج �الأعمال �خلا�ض باإد�رة �الأدو�ت. يتم قيا�ض �الأدو�ت 
�ملالي��ة مبدئًي��ا بقيمته��ا �لعادلة، با�ض��تثناء �مل�ج���د�ت �ملالية و�ملطل�بات 
�ملالي��ة �مل�ض��جلة بالقيم��ة �لعادل��ة م��ن خ��الل قائم��ة �لدخ��ل، بحي��ث يت��م 
�إ�ضافة �أو خ�ضم تكاليف �ملعامالت من �ملبلغ. يتم قيا�ض �لذمم �ملدينة 
�لتجارية ب�ضعر �ل�ضفقة. عندما تختلف �لقيمة �لعادلة لالأدو�ت �ملالية 
ع��ن �ض��عر �ملعامل��ة عن��د �الإثب��ات �ملبدئ��ي، يق���م �لبنك باحت�ض��اب ربح �أو 

خ�ض��ارة »للي���م �الأول« كم��ا ه��� م��ضح �أدناه.

اليوم األول للربح أو الخسارة
عندم��ا يختل��ف �ض��عر �ملعامل��ة ل��الأد�ة ع��ن �لقيم��ة �لعادل��ة عن��د ن�ض��اأتها، 
وتعتم��د �لقيم��ة �لعادل��ة عل��ى �أ�ض��ل�ب تقيي��م با�ض��تخد�م مدخ��الت فق��ط 
ميك��ن مالحظته��ا يف معام��الت �ل�ض���ق، يق���م �لبن��ك بت�ض��جيل �لفرق ما 
ب��ني �ض��عر �ملعامل��ة و�لقيم��ة �لعادلة يف �ضايف �لدخ��ل للبنك. يف �حلاالت 
�لت��ي ت�ض��تند فيه��ا �لقيم��ة �لعادل��ة �إىل من��اذج ال ميك��ن مالحظ��ة بع���ض 
مدخالتها، يتم تاأجيل �ثبات �لفرق ما بني �ضعر �ملعاملة و�لقيمة �لعادلة 
ويت��م الحق��ا �الع��رت�ف بها يف قائمة �لدخل �مل�حدة فقط عندما ت�ضبح 

�ملدخ��الت قابل��ة للمالحظ��ة، �أو عن��د �لغاء �العرت�ف ب��االأد�ة �ملالية.

فئات القياس للموجودات والمطلوبات المالية
يق���م �لبن��ك بت�ضني��ف �مل�ج���د�ت �ملالي��ة )�أدو�ت �لدي��ن( عل��ى �أ�ضا���ض 

من�ذج �الأعمال الإد�رة �مل�ج�د�ت و�ل�ض��روط �لتعاقدية، ويتم قيا�ض��ها:
بالتكلفة �ملطفاأة	 
بالقيمة �لعادلة من خالل �لدخل �ل�ضامل �الخر	 
بالقيمة �لعادلة من خالل قائمة �لدخل	 

يق���م �لبن��ك بت�ضني��ف وقيا���ض حمفظته��ا �لتجاري��ة وم�ض��تقاتها �ملالي��ة 
بالقيم��ة �لعادل��ة م��ن خالل قائمة �لدخل �مل�حدة. ويتاح للبنك ت�ضنيف 
�الأدو�ت �ملالي��ة بالقيم��ة �لعادل��ة م��ن خ��الل قائم��ة �لدخ��ل �مل�ح��دة، �إذ� 
�أدى ذلك �إىل �لغاء �أو �لتقلي�ض ب�ض��كل ج�هري من حاالت عدم �لثبات 

يف �لقيا���ض �أو �العرت�ف.

يت��م قيا���ض �ملطل�ب��ات �ملالي��ة، ع��د� عن �لتز�م��ات �لقرو���ض و�ل�ضمانات 
�ملالي��ة، بالتكلف��ة �ملطف��اأة �أو بالقيم��ة �لعادل��ة م��ن خ��الل قائم��ة �لدخ��ل 
�مل�ح��دة عندم��ا يت��م �الحتف��اظ به��ا لغايات �ملتاج��رة و�مل�ض��تقات �ملالية.

الموجودات والمطلوبات المالية
يق���م �لبن��ك فق��ط بقيا���ض �ملبال��غ �مل�ض��تحقة م��ن �لبن���ك و�لقرو���ض 
و�ل�ضلف للعمالء و�ال�ضتثمار�ت �ملالية �الأخرى بالتكلفة �ملطفاأة يف حال 

حتق��ق �ل�ض��رطني �لتالي��ني معا:
به��دف 	  �العم��ال  �ملالي��ة �ضم��ن من���ذج  بامل�ج���د�ت  �الحتف��اظ 

حت�ضي��ل �لتدفق��ات �لنقدي��ة �لتعاقدي��ة
�ل�ض��روط �لتعاقدي��ة للم�ج���د�ت �ملالي��ة حت��دد ت��ري��خ �لتدفق��ات 	 

�لنقدي��ة �لت��ي تعت��ر مدف�ع��ات �أ�ض��ل �لدي��ن و�لتدفق��ات �لنقدي��ة 
للفائ��دة للمبل��غ �لقائ��م.

تفا�ضيل هذه �ل�ضروط مبينة �أدناه.

تقييم نموذج األعمال
يق���م �لبن��ك بتحدي��د من���ذج �الأعم��ال عل��ى �مل�ض��ت�ى �ل��ذي يعك���ض عل��ى 
�أف�ض��ل وج��ه كيفي��ة �إد�رة �مل�ج���د�ت �ملالي��ة لتحقيق �أهد�فه��ا �لتجارية.

ال يت��م تقيي��م من���ذج �لعم��ل �خلا���ض بالبن��ك عل��ى �أ�ضا���ض كل �أد�ة عل��ى 
ح��دة، ولك��ن يت��م تقييم��ه عل��ى م�ض��ت�ى �ملحفظ��ة �ملجمع��ة وي�ض��تند �إىل 

ع��م��ل ملح�ظ��ة مث��ل:
كيفي��ة تقيي��م �أد�ء من���ذج �الأعم��ال و�مل�ج���د�ت �ملالي��ة �ملحتف��ظ 	 

به��ا �ضم��ن من���ذج �الأعم��ال و�بالغه��ا للعاملني �لرئي�ض��ني يف �إد�رة 
�ملن�ضاأة

�الأعم��ال )و�مل�ج���د�ت 	  �أد�ء من���ذج  عل��ى  ت�ؤث��ر  �لت��ي  �ملخاط��ر 
�ملالي��ة �ملحتف��ظ به��ا يف من���ذج �الأعم��ال(، و�لطريق��ة �لتي يتم بها 

�إد�رة ه��ذه �ملخاط��ر
�لطريق��ة �لت��ي يت��م به��ا تع�ي���ض مدي��ري �العم��ال )عل��ى �ض��بيل 	 

�ملث��ال، �إذ� كان �لتع�ي���ض بن��اء عل��ى �لقيم��ة �لعادل��ة للم�ج���د�ت 
�مل��د�رة �أو عل��ى �لتدفق��ات �لنقدي��ة �لتعاقدي��ة �ملح�ضل��ة(

�لتك��ر�ر �ملت�ق��ع لتقيي��م �لبن��ك، م��ع �ض��رورة �الأخ��ذ بع��ني �العتب��ار 	 
قيم��ة وت�قيت �لبيع.

يعتم��د تقيي��م من���ذج �العم��ال عل��ى �ض��يناري�هات مت�قع��ة ب�ض��كل معق���ل 
دون و�ض��ع �ض��يناري�هات »�حلال��ة �الأ�ض����أ« �أو »�حلال��ة حت��ت �ل�ضغ��ط« 

بع��ني �العتبار. 
يف ح��ال مت حتقي��ق �لتدفق��ات �لنقدي��ة بع��د �الع��رت�ف �ملبدئ��ي بطريق��ة 
تختل��ف ع��ن �لت�قع��ات �الأ�ضا�ض��ية للبن��ك، ال يق�م �لبن��ك بتغيري ت�ضنيف 
�مل�ج�د�ت �ملالية �ملتبقية �ملحتفظ بها يف من�ذج �الأعمال، ولكنها تق�م 
باأخ��ذ ه��ذه �ملعل�م��ات عن��د تقيي��م �مل�ج���د�ت �ملالي��ة �لت��ي مت �ض��ر�ئها 

حديًث��ا للف��رت�ت �لالحقة.

اختبــار مدفوعــات أصــل الديــن والتدفقــات النقدية 
ــدة فقط للفائ

كخط���ة الحق��ة بع��د عملي��ة �لت�ضني��ف ل��الأدو�ت �ملالي��ة، يق���م �لبن��ك 
بتقيي��م �ل�ض��روط �لتعاقدي��ة للم�ج���د�ت �ملالي��ة لتحدي��د م��ا �إذ� كان��ت 

جتت��از �ختب��ار مدف�ع��ات �أ�ض��ل �لدي��ن و�لتدفق��ات �لنقدي��ة للفائ��دة.

يع��ّرف »�أ�ض��ل �لدي��ن« لغر���ض ه��ذ� �الختب��ار بالقيم��ة �لعادل��ة لالأ�ض��ل 
�ملايل عند �الأعر�ف �الأويل وقد يتغري على مدى عمر �الأ�ضل �ملايل )على 

�ض��بيل �ملث��ال، ت�ض��ديد دفع��ات الأ�ض��ل �لدي��ن �أو �إطفاء ع��الوة / خ�ضم(.
�لقيم��ة  تتمث��ل يف  �لقرو���ض  �تفاقي��ات  �لف��ئ��د يف  �أه��م عنا�ض��ر  �إن 
�لزمني��ة للنق���د وخماط��ر �الئتم��ان. لغاي��ات تقيي��م �ختب��ار مدف�ع��ات 
�أ�ض��ل �لدي��ن و�لتدفق��ات �لنقدي��ة للفائ��دة، يق���م �لبن��ك بتطبي��ق �أحكام 
و�عتم��اد ع��م��ل ذ�ت �ضل��ة مث��ل �لعم��الت للم�ج���د�ت �ملالي��ة �ملح��ددة، 

و�لف��رتة �لت��ي يت��م فيه��ا حتدي��د �ض��عر �لفائ��دة.
م��ن جان��ب �أخ��ر، ال ت���ؤدي �ل�ض��روط �لتعاقدي��ة �لت��ي تزي��د م��ن �حل��د 
م��ن �لتعر���ض للمخاط��ر �أو �لتقلب��ات يف �لتدفق��ات �لنقدي��ة �لتعاقدي��ة 
غ��ري �ملرتبط��ة باتفاقي��ات �الإقر��ض �الأ�ضا�ض��ية �إىل وج�د تدفقات نقدية 
تعاقدي��ة �ضم��ن مدف�عات �أ�ضل �لدي��ن و�لتدفقات �لنقدية للفائدة على 
�ملبل��غ �مل�ض��تحق. يف مث��ل ه��ذه �حل��االت، يت��م قيا���ض �مل�ج���د�ت �ملالي��ة 

بالقيم��ة �لعادل��ة م��ن خ��الل قائم��ة �لدخ��ل.

مشــتقات ماليــة بالقيمــة العادلــة مــن خــال قائمــة 
الدخــل

في��ه  يت�ف��ر  �خ��رى،  عق���د  �أو  مالي��ة،  �أدو�ت  ه��ي  �ملالي��ة  �مل�ض��تقات 
�لتالي��ة: �لث��الث  �خل�ضائ���ض 

تتغ��ري قيمت��ه نتيج��ة �لتغ��ري يف �ض��عر �لفائ��دة �ملح��دد، �ض��عر �الأد�ة 	 
�ملالية، �ض��عر �ل�ض��لعة، �ض��عر �ل�ضرف �الأجنبي، م�ؤ�ض��ر �الأ�ض��عار، �أو 
�لت�ضني��ف �الئتم��اين وم�ؤ�ض��ر �الئتم��ان، �أو �ي متغ��ري�ت �خ��رى، 
�ضريطة �أن يك�ن ذلك، يف حالة وج�د متغري غري مايل غري حمدد 

لط��رف يف �لعقد. 
ال تتطل��ب ��ض��تثمار مبدئ��ي، �و ��ض��تثمار مبدئ��ي مببل��غ �أق��ل م��ن 	 

�ملت�ق��ع الأي��ة عق���د يت�ق��ع �أن يك���ن لها نف���ض �الأث��ر لعنا�ض��ر �ل�ض���ق.
يتم ت�ض�يتها يف تاريخ م�ضتقبلي الحق.	 

يدخ��ل �لبن��ك مبعام��الت م�ض��تقات مالي��ة م��ع ع��دة �أط��ر�ف، وت�ض��مل 
عق�د مقاي�ضة الأ�ض��عار �لفائدة، وعق�د �آجلة وعق�د مقاي�ضة �لعمالت. 
يت��م ت�ض��جيل �مل�ض��تقات بالقيم��ة �لعادل��ة وت�ض��جل كاأ�ض��ل عندم��ا تك���ن 
قيمته��ا �لعادل��ة م�جب��ة وت�ض��جل كالت��ز�م عندم��ا تك���ن قيمته��ا �لعادل��ة 
�ض��البة. ت��درج �لتغ��ري�ت يف �لقيم��ة �لعادل��ة للم�ض��تقات �ملالي��ة يف �ض��ايف 

�لدخ��ل م��ا مل يت��م تطبي��ق حما�ض��بة �لتح���ط.

ــل  ــال الدخ ــن خ ــة م ــة العادل ــن بالقيم أدوات الدي
ــر ــامل اآلخ الش

يق���م �لبن��ك بتطبي��ق ه��ذه �الأدو�ت مب�ج��ب �ملعي��ار �لتقاري��ر �ملالي��ة 
�ل��دويل رق��م )9( ل��الأدو�ت �لدي��ن �لت��ي يتم قيا�ض��ها بالقيم��ة �لعادلة من 

خ��الل �لدخ��ل �ل�ض��امل �الأخ��ر عن��د حتق��ق �ل�ض��روط �لتالية:
�إذ� كان��ت تل��ك �مل�ج���د�ت �ملالي��ة )�أدو�ت �لدي��ن( حمتفظ��ًا به��ا 	 

وفق��ًا لنم���ذج �أعم��ال يه��دف �إىل �الحتف��اظ بامل�ج���د�ت بغر���ض 
حت�ضي��ل �لتدفق��ات �لنقدي��ة �ملتعاق��د عليه��ا وبي��ع �مل�ج���د�ت �ملالي��ة.

�إذ� كان ين�ض��اأ ع��ن �ل�ض��روط �لتعاقدي��ة للم�ج���د�ت �ملالية م��عيد 	 
حم��ددة لتدفق��ات نقدي��ة متمثل��ة ح�ضري��ًا باأ�ض��ل مبل��غ �لدي��ن غري 

�مل�ض��دد و�لف��ئد �ملرتتبة عليه.

يت��م قيا���ض �أدو�ت �لدي��ن بالقيم��ة �لعادل��ة م��ن خ��الل �لدخ��ل �ل�ض��امل 
�الآخ��ر بالقيم��ة �لعادل��ة ويت��م ت�ض��جيل �الأرب��اح و�خل�ض��ائر م��ن �لتغ��ري يف 
�لقيم��ة �لعادل��ة �لت��ي مت �الع��رت�ف به��ا يف قائمة �لدخل �ل�ض��امل �الآخر. 
يت��م �إثب��ات �إي��ر�د�ت �لف��ئ��د و�لتغ��ري يف �ض��عر �لعم��الت �الأجنبي��ة يف 
�الأرب��اح �أو �خل�ض��ائر بنف���ض �لطريق��ة �ملتبع��ة يف �مل�ج���د�ت �ملالي��ة �لت��ي 

يت��م قيا�ض��ها بالكلف��ة �ملطفاأة. 
عندم��ا يحتف��ظ �لبن��ك باأك��ر م��ن ��ض��تثمار يف نف���ض �ملن�ض��اأة، يت��م 
�لغ��اء  �أواًل. يف حال��ة  �ض��ادر  �أواًل -  �ل����رد  �أ�ضا���ض  عل��ى  ��ض��تبعادها 
�الع��رت�ف، يت��م �إع��ادة ت�ضنيف �الأرب��اح �أو �خل�ض��ائر �ملرت�كمة �ملعرتف 
به��ا �ض��ابقًا يف قائم��ة �لدخ��ل �ل�ض��امل �الآخ��ر �مل�ح��دة �إىل قائم��ة �لدخ��ل 

�مل�ح��دة.

أدوات حقــوق الملكيــة بالقيمــة العادلــة مــن خــال 
الدخــل الشــامل اآلخــر

بع��د �الع��رت�ف �الويل، يت��اح للبن��ك خي��ار ت�ضني��ف، يف بع���ض �الأحي��ان، 
بع���ض ��ض��تثمار�ته يف حق���ق �مللكي��ة بالقيم��ة �لعادل��ة م��ن خ��الل �لدخ��ل 
�ل�ض��امل �الآخ��ر عندم��ا ت�ض��ت�يف متطلب��ات حق���ق �مللكي��ة مب�ج��ب معي��ار 
�ملحا�ض��بة �ل��دويل رق��م )32( �الأدو�ت �ملالي��ة: �لعر���ض و�لت��ي ال يت��م 
�الحتفاظ بها بغر�ض �ملتاجرة. يتم حتديد هذ� �لت�ضنيف على �أ�ضا���ض 

كل �أد�ة عل��ى ح��دة.

ال يت��م تدوي��ر �الأرب��اح و�خل�ض��ائر م��ن �أدو�ت حق���ق �مللكي��ة ه��ذه �إىل 
قائم��ة �لدخ��ل �مل�ح��دة. يت��م �إثب��ات ت�زيع��ات �الأرب��اح يف قائم��ة �لدخ��ل 
�مل�ح��دة كاإي��ر�د�ت ت�ض��غيلية �أخ��رى عن��د �إثب��ات ح��ق �لدف��ع، م��امل يك��ن 
�ملتح�ض��ل م��ن �لت�زيع��ات ال�ض��رتد�د ج��زء م��ن كلف��ة �الأدو�ت، يف ه��ذه 
�حلال��ة، يت��م �الع��رت�ف باالأرب��اح يف �لدخ��ل �ل�ض��امل �الأخ��ر، وال تخ�ض��ع 

لتقيي��م �نخفا���ض �لقيم��ة.

موجــودات ماليــة بالقيمــة العادلــة مــن خــال قائمــة 
الدخل

يت��م ت�ض��جيل �مل�ج���د�ت و�ملطل�ب��ات �ملالي��ة بالقيم��ة �لعادل��ة م��ن خ��الل 
قائم��ة �لدخ��ل يف قائم��ة �ملرك��ز �مل��ايل �مل�ح��دة بالقيم��ة �لعادل��ة. تم 
�الع��رت�ف بالتغ��ري بالقيم��ة �لعادلة يف قائم��ة �لدخ��ل �مل�ح��دة با�ضتثناء 
�إذ� كان �لتغ��ري بالقيم��ة �لعادل��ة للمطل�ب��ات �ملالية مت ت�ضنيفها بالقيمة 
�لعادل��ة م��ن خ��الل قائمة �لدخل نتيجة �لتغري مبخاطر �الئتمان للبنك. 
يت��م ت�ض��جيل ه��ذه �لتغ��ري�ت يف �لقيم��ة �لعادل��ة يف �الحتياط��ي �الئتماين 
�خلا���ض م��ن خ��الل �لدخ��ل �ل�ض��امل �الآخ��ر وال يت��م �إع��ادة تدويره��ا �إىل 

قائم��ة �لدخ��ل �مل�حدة. 

�الأدو�ت  م��ن  �ملتكب��دة  �أو  �ملتحقق��ة  �لف��ئ��د  �إي��ر�د�ت  �إثب��ات  يت��م 
�ملالي��ة �مل�ضنف��ة بالقيم��ة �لعادل��ة م��ن خ��الل قائم��ة �لدخ��ل يف �إي��ر�د�ت 
�أو م�ضروف��ات �لف��ئ��د، با�ض��تخد�م �ض��عر �لفائ��دة �لفعل��ي، م��ع �الأخ��ذ 
ت�ض��كل  �أي ع��الوة/ خ�ض��م وتكالي��ف �ملعامل��ة و�لت��ي  بع��ني �العتب��ار 
ج��زءً� ال يتج��ز�أ م��ن �الأدو�ت �ملالي��ة. يج��ب قيا���ض �لف��ئ��د �ملتحقق��ة من 
�مل�ج���د�ت �ملالي��ة بالقيم��ة �لعادل��ة م��ن خ��الل قائمة �لدخل با�ض��تخد�م 
�أ�ض��عار �لفائ��دة �لتعاقدي��ة. يت��م �الع��رت�ف باإي��ر�د ت�زيع��ات �الأرب��اح من 
�أدو�ت حق���ق �مللكي��ة بالقيم��ة �لعادلة من خالل قائمة �لدخل كاإير�د�ت 

ت�ض��غيلية �أخ��رى عن��د �إثب��ات �حل��ق يف �ل�ض��د�د.
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االعتمــاد وســقوف  الماليــة وخطابــات  الضمانــات 
القــروض غيــر المســتغلة

يق���م �لبن��ك باإ�ض��د�ر �ضمان��ات �ملالي��ة وخطاب��ات �ئتم��ان و�ض��ق�ف 
للقرو���ض. ويت��م �ثب��ات �ل�ضمان��ات �ملالي��ة )وخم�ض�ضاته��ا( مبدئي��ًا يف 
�لبيان��ات �ملالي��ة �مل�ح��دة بالقيم��ة �لعادل��ة الحقًا لالع��رت�ف �ملبدئي مبا 
فيه��ا �لع��الو�ت �مل�ض��تلمة. يق���م �لبن��ك باإثب��ات �لتز�م��ات �ل�ضمان��ات 
باملبلغ �الأعلى �ملعرتف به ناق�ض �الإطفاء �ملرت�كم �ملعرتف به يف قائمة 
�لدخل �ل�ض��امل �مل�حدة �ضمن خم�ض�ض �خل�ض��ائر �الئتمانية �ملت�قعة.

�مل�ح��دة  �ل�ض��امل  �لدخ��ل  قائم��ة  �مل�ض��تلمة يف  �لع��الو�ت  �إثب��ات  يت��م 
ب�ض��ايف �إي��ر�د�ت �لر�ض���م و�لعم���الت عل��ى �أ�ضا���ض �لق�ض��ط �لثاب��ت عل��ى 

م��دة �ل�ضم��ان.

يلت��زم �لبن��ك بتحدي��د �ض��روط حمددة للقرو�ض ب�ض��ق�ف �لغري �مل�ض��تغلة 
وخطاب��ات �العتم��اد عل��ى م��د�ر ف��رتة �اللت��ز�م للعمي��ل، وبنف���ض �لبن���د 
�ملح��ددة لعق���د �ل�ضمان��ات �ملالي��ة. ويتم �در�ج ه��ذه �لعق�د �ضمن نطاق 

�خل�ض��ائر �الئتماني��ة �ملت�قع��ة �عتب��ارً� م��ن 1 كان���ن �لثاين 2019.

يق���م �لبن��ك باإ�ض��د�ر �لتز�م��ات قرو���ض مب�ض��ح�بات �أق��ل م��ن �أ�ض��عار 
�لفائ��دة لل�ض���ق، ويت��م الحق��ًا قيا�ض��ها مبع��دل مبل��غ �خل�ض��ارة �الئتماني��ة 

�ملت�قع��ة مطروح��ًا منه��ا �جم��ايل �الإي��ر�د�ت �ملرت�كم��ة �مل�ض��جلة.

إلغاء االعتراف بالموجودات والمطلوبات المالية
�لغاء �العرت�ف نتيجة للتعديل �جل�هري يف �ل�ضروط و�الحكام

يق���م �لبن��ك باإلغ��اء �الع��رت�ف بامل�ج���د�ت �ملالية، مث��ل قرو�ض �لعمالء 
يف ح��ال �إع��ادة �لتفاو���ض عل��ى �ل�ض��روط و�لبن���د للقرو���ض بح��د كب��ري 
وجدولته��ا باعتباره��ا قرو���ض جدي��دة. م��ع �الع��رت�ف بالف��رق كاأرب��اح 
وخ�ضائر عدم حتقق �إىل ما مل يتم ت�ضجيل خ�ضائر �نخفا�ض يف �لقيمة. 
ويتم ت�ضنف �لقرو�ض �جلديدة يف �ملرحلة 1 الأغر��ض قيا���ض �خل�ض��ائر 

�الئتماني��ة �ملت�قعة.
يف ح��ال كان �لتعدي��ل ال ي�ؤث��ر ب�ض��كل ج�ه��ري على �لتدفق��ات �لنقدية، ال 

ينتج عنه �لغاء �العرت�ف بالقر�ض.
يق���م �لبن��ك بت�ض��جيل �أرب��اح وخ�ض��ائر نتيج��ة �لتغري بالتدفق��ات �لنقدية 
�ملخ�ض�م��ة ب�ض��عر �لفائ��دة �لفعل��ي، ما مل يتم ت�ض��جيل خ�ض��ائر �نخفا�ض 

يف �لقيمة.

تعديــات  وجــود  غيــر  ألســباب  االعتــراف  إلغــاء 
جوهريــة.

أ.    الموجودات المالية
يت��م �لغ��اء �مل�ج���د�ت �ملالي��ة )�أو ج��زء م��ن �مل�ج���د�ت �ملالي��ة �أو ج��زء 
من �مل�ج�د�ت �ملالية للبنك(، عند �لغاء حق �لبنك با�ضتالم �لتدفقات 
��ا باإلغ��اء �الع��رت�ف  �لنقدي��ة م��ن �مل�ج���د�ت �ملالي��ة. ويق���م �لبن��ك �أي�ضً
بامل�ج�د�ت �ملالية �إذ� قامت بتح�يل �مل�ج�د�ت �ملالية ويتم حت�يل هذ� 

�الإلغاء لع��دم �لتحقق.
يق�م �لبنك بتح�يل �مل�ج�د�ت �ملالية فقط:

�إذ� ق��ام �لبن��ك بتح�ي��ل حق�قه��ا �لتعاقدي��ة لتح�ضي��ل �لتدفق��ات - 
�لنقدي��ة م��ن �مل�ج���د�ت �ملالية

أو

�إذ� �حتف��ظ �لبن��ك بحق�ق��ه يف �لتدفق��ات �لنقدي��ة، م��ع �فرت����ض 	 
وج���د �لتز�ًم��ا بدف��ع �لتدفق��ات �لنقدي��ة �مل�ض��تلمة بالكام��ل دون �أي 
تغي��ري ج�ه��ري �إىل ط��رف ثال��ث مب�ج��ب �تفاقية �لتمرير �ملبا�ض��ر.
�إن �تفاقي��ة �لتمري��ر �ملبا�ض��ر متث��ل �ملعام��الت �لت��ي يحتف��ظ �لبن��ك 
مب�جبها باحلق�ق �لتعاقدية ال�ضتالم �لتدفقات �لنقدية من �مل�ج�د�ت 
�ملالي��ة، ولكنه��ا تفرت���ض �لتز�ًمه��ا بدف��ع ه��ذه �لتدفق��ات �لنقدي��ة �إىل 

ط��رف ثال��ث، عن��د حتق��ق جمي��ع �ل�ض��روط �لثالث��ة �لتالي��ة:
�لبن��ك غ��ري مل��زم بدف��ع مبال��غ للط��رف �مل�ض��تفيد، م��ا مل يك��ن ق��د 	 

ح�ض��ل عل��ى نف���ض �ملبل��غ م��ن �مل�ج���د�ت �ملالي��ة، با�ض��تثناء �ل�ض��لف 
ق�ض��رية �الأج��ل م��ع �حل��ق يف ��ض��رتد�د كام��ل للمبل��غ �ملقر���ض 

باالإ�ضاف��ة �إىل �لفائ��دة �مل�ض��تحقة باأ�ض��عار �ل�ض���ق.
ال ميك��ن للبن��ك بي��ع �أو ره��ن �الأ�ض��ل بخ��الف �الأ�ض��هم �ملمن�ح��ة 	 

للط��رف �مل�ض��تلم.
يلت��زم �لبن��ك بتح�ي��ل �لتدفق��ات �لنقدي��ة �مل�ض��تلمة بالنياب��ة ع��ن 	 

�لطرف �مل�ض��تفيد دون �ي تاأخري ج�هري، با�ض��تثناء �ال�ض��تثمار�ت 
يف �لنق��د �أو �لنق��د �ملع��ادل مب��ا يف ذل��ك �إي��ر�د�ت �لف��ئ��د �مل�ض��تلمة 

للف��رتة ب��ني تاري��خ �لتح�ضيل وتاريخ �لتح�يل للطرف �مل�ض��تفيد.
يعتر �لتح�يل م�ؤهال الإلغاء �العرت�ف �إذ�:

قام �لبنك بتح�يل جميع �ملز�يا و�ملخاطر من �مل�ج�د�ت �ملالية 	 
أو

ق��ام �لبن��ك بنق��ل �ل�ض��يطرة عل��ى �الأ�ض��ل، دون �الحتف��اظ �أو نق��ل 	 
كاف��ة �ملز�ي��ا و�ملخاط��ر م��ن �مل�ج���د�ت �ملالية

يعت��ر �لبن��ك نق��ل �مللكي��ة فق��ط �إذ� كان للطرف �مل�ض��تفيد �حل��ق يف ببيع 
�الأ�ض��ل بالكام��ل لط��رف ثال��ث م�ض��تقل ويك���ن ل��ه �حلق يف ممار�ض��ة هذ� 

�الج��ر�ء م��ن طرفه��ا دون فر�ض قي���د �إ�ضافية على �لنقل. 
دون  �الأ�ض��ل  عل��ى  بال�ض��يطرة  باحتفاظ��ه  �لبن��ك  ��ض��تمر  ح��ال  يف 
�الحتف��اظ بكاف��ة �ملز�ي��ا و�ملخاط��ر ب�ض��كل ج�ه��ري، يت��م �إثب��ات �الأ�ض��ل 
فق��ط خ��الل ف��رتة �لبن��ك باال�ض��تثمار، ويف ه��ذه �حلال��ة، يع��رتف �لبن��ك 
��ا بااللتز�م��ات �ملرتبط��ة به��ا. يت��م قيا���ض �الأ�ض��ل �ملح���ل و�اللت��ز�م  �أي�ضً
�ملتعل��ق ب��ه عل��ى �أ�ضا���ض يعك���ض �حلق���ق و�اللتز�م��ات �لت��ي يحتف��ظ به��ا 
�لبنك. يق�م �لبنك بقيا���ض �ل�ضمانات بالقيمة �لدفرتية لالأ�ضل و�ملبلغ 

�ملمك��ن دفع��ه م��ن قب��ل �لبن��ك.
�إذ� ��ض��تمر �لبن��ك با�ض��تثمار �الأ�ض��ل �ملح���ل �مل�ض��رتى �أو خي��ار �ل�ض��ر�ء 
)�أو كليهم��ا(، يق���م �لبن��ك بقيا���ض �ال�ض��تثمار باملبل��غ �ملطل���ب دفع��ه من 
قب��ل �لبن��ك عن��د �إع��ادة �ل�ض��ر�ء. �إذ� كان خي��ار �ل�ض��ر�ء لالأ�ض��ل يقا���ض 
بالقيم��ة �لعادل��ة، ي�ض��تمر �لبن��ك باالع��رت�ف بالقيم��ة �لعادل��ة لالأ�ض��ل 

�ملح���ل �أو خي��ار �ل�ض��ر�ء )�يهم��ا �أق��ل(.
ب.   المطلوبات المالية

يت��م �لغ��اء �ملطل�ب��ات �ملالي��ة عن��د �عف��اء �لبن��ك م��ن �اللت��ز�م. عن��د 
��ض��تبد�ل �ملطل�ب��ات �ملالي��ة م��ن قب��ل نف���ض �ملقر���ض ب�ض��روط خمتلف��ة �أو 
تعديل �ضروط �اللتز�م �حلايل ب�ضكل ج�هري، يتم �لتعامل مع مثل هذ� 
�لتعدي��ل كاإلغ��اء �اللت��ز�م �الأ�ضل��ي و�العرت�ف بالتز�م جدي��د. يتم �إثبات 
�لف��رق ب��ني �لقيم��ة �لدفرتي��ة اللت��ز�م �مل��ايل �الأ�ضل��ي و�ملبل��غ �ملدف���ع يف 

قائم��ة �لدخ��ل �مل�حدة.

انخفاض قيمة األصول المالية 
نظرة عامة ح�ل �خل�ضائر �الئتمانية �ملت�قعة 

�أدى تطبي��ق معي��ار �لتقاري��ر �مل��ايل �ل��دويل رق��م )9( �إىل تغي��ري طريق��ة 
�حت�ض��اب خ�ض��ارة �لت��دين �لت�ض��هيالت للبن��ك ب�ض��كل ج�ه��ري م��ن خالل 
نهج طريقة �خل�ض��ائر �الئتمانية �ملت�قعة ذ�ت نظرة م�ض��تقبلية بداًل من 
�العرت�ف باخل�ضارة عند تكبد �خل�ضارة ح�ضب معيار �ملحا�ضبة �لدويل 

رق��م )39( �عتب��ارً� م��ن 1 كان���ن �لث��اين 2019.
يق���م �لبنك بت�ض��جيل �ملخ�ض�ضات للخ�ض��ائر �الئتماني��ة �ملت�قعة جلميع 
�لت�ض��هيالت وم�ج���د�ت �لدين �ملالية غ��ري �ملحتفظ بها بالقيمة �لعادلة 
م��ن خ��الل قائم��ة �لدخ��ل �مل�ح��دة، �إ�ضاف��ة �ىل �لتز�م��ات �لت�ض��هيالت 

وعق���د �ل�ضم��ان �ملالية، و�مل�ض��ار �ليها جميع��ا “�الأدو�ت �ملالية“.
ال تخ�ض��ع �أدو�ت �مللكي��ة الختب��ار �لت��دين مب�ج��ب معي��ار �لتقاري��ر �مل��ايل 

�لدويل رقم )9(.
�خل�ض��ائر  عل��ى  �ملت�قع��ة  �الئتماني��ة  �خل�ض��ائر  خم�ض���ض  ي�ض��تند 
�الئتماني��ة �ملت�ق��ع حدوثه��ا عل��ى م��دى عم��ر �الأ�ض��ل، ويف ح��ال مل يك��ن 
هن��اك تغري ملم����ض على خماط��ر �الئتمان من تاريخ �الإعرت�ف �الأويل، 
ي�ض��تند �ملخ�ض���ض عل��ى �خل�ض��ارة �الئتماني��ة �ملت�قع��ة مل��دة 12 �ض��هرً�. 
م��ن  ج��زء  ه��ي  �ض��هر   12 خ��الل  �ملت�قع��ة  �الئتماني��ة  �خل�ض��ارة  �إن 
�خل�ضائر �الئتمانية �ملت�قعة على مدى عمر �الأ�ضل �لناجتة عن �أحد�ث 
تع��ر ب��االأدو�ت �ملالي��ة �لت��ي ميك��ن حدوثه��ا خ��الل 12 �ض��هر م��ن تاري��خ 

�لق��ئ��م �ملالي��ة �مل�ح��دة.

�لتعر���ض  لكام��ل عم��ر  �ملت�قع��ة  �الئتماني��ة  �حت�ض��اب �خل�ض��ائر  يت��م 
�الئتم��اين و�خل�ض��ائر �الئتماني��ة �ملت�قع��ة خ��الل 12 �ض��هرً� بن��اًء عل��ى 

طبيع��ة �الأدو�ت �ملالي��ة. 
ق��ام �لبن��ك ب��ض��ع �ضيا�ض��ة الإج��ر�ء تقيي��م، ب�ض��كل دوري، فيم��ا �إذ كان��ت 
خماط��ر �الئتم��ان ل��الأد�ة �ملالي��ة ق��د ز�دت ب�ض��كل ملم����ض م��ن تاري��خ 
�الع��رت�ف �الأويل، م��ن خ��الل �الأخ��ذ بع��ني �العتب��ار �لتغ��ري يف خماط��ر 

�لتع��ر عل��ى م��دى �لعم��ر �ملتبق��ي ل��الأدو�ت �ملالي��ة.
بن��اًء عل��ى م��ا ذك��ر �أع��اله، يق���م �لبن��ك بت�ضني��ف �مل�ج���د�ت �ملالي��ة 
�إىل �ملرحل��ة )�الأوىل( و�ملرحل��ة )�لثاني��ة( و�ملرحل��ة )�لثالث��ة(، كم��ا ه� 

م��ض��ح �أدناه: 

املرحلة 
االأوىل:

ت�ض��مل �الأدو�ت �ملالي��ة �لت��ي مل تزي��د خماطره��ا 
�الئتماني��ة ب�ض��كل ج�ه��ري من��ذ �ثباته��ا �ملبدئ��ي 
و�لتي مل يحدث عليها تدين �ئتماين منذ منحها. 
يق���م �لبن��ك بقي��د خم�ض�ض للخ�ض��ائر �الئتمانية 

�ملت�قع��ة عل��ى مدى 12 �ض��هرً�.
املرحلة 
الثانية:

خماطره��ا  ز�دت  �لت��ي  �ملالي��ة  �الأدو�ت  ت�ض��مل 
�الئتماني��ة ب�ض��كل ج�ه��ري من��ذ �إثباته��ا �ملبدئ��ي 
و�لتي مل يحدث عليها تدين �ئتماين. يق�م �لبنك 
بقيد خم�ض�ض للخ�ض��ائر �الئتمانية �ملت�قعة على 

م��دى عم��ر �الأد�ة �ملالي��ة.
املرحلة 
الثالثة:

ت�ض��مل �الأدو�ت �ملالي��ة �ملتدني��ة �ئتماني��ًا. يق���م 
�لبنك بقيد خم�ض�ض خ�ضائر �ئتمانية على مدى 

�لعم��ر �ملت�ق��ع لتل��ك �الأدو�ت �ملالية.

بالن�ض��بة للم�ج���د�ت �ملالي��ة �لت��ي ال يت�ف��ر ل��دى �لبن��ك ت�قع��ات معق�ل��ة 
ال�ض��رتد�د �م��ا كام��ل �ملبل��غ �لقائم �أو جزء من��ه فاإنه يتم تخفي�ض �لقيمة 
�لدفرتي��ة للم�ج���د�ت �ملالي��ة ويعت��ر مبثاب��ة �لغ��اء جزئ��ي للم�ج���د�ت 

�ملالية. 

احتساب الخسائر االئتمانية المتوقعة 
يق���م �لبن��ك باحت�ض��اب �خل�ض��ائر �الئتماني��ة �ملت�قعة بناًء على �ملت��ض��ط 
�ملرج��ح لثالث��ة �ض��يناري�هات لقيا���ض �لعجز �لنق��دي �ملت�قع، خم�ض�مة 
ب�ض��عر تقريبي الأ�ض��عار �الأرباح �لفعلية. �ن �لعجز �لنقدي ه� �لفرق بني 
�لتدفق��ات �لنقدي��ة �مل�ض��تحقة للبن��ك وفق��ًا للعق��د و�لتدفق��ات �لنقدي��ة 

�ملت�ق��ع حت�ضيلها. 

يت��م ت��ضي��ح �آلي��ة �حت�ض��اب �خل�ض��ائر �الئتماني��ة �ملت�قع��ة و�لعنا�ض��ر 
�لرئي�ض��ية عل��ى �لنح��� �لت��ايل:

الحتم��ال احتمالية التعرث تقدي��ر  ه��ي  �لتع��ر  �حتمالي��ة 
زمني��ة  ف��رتة  خ��الل  �ل�ض��د�د  ع��ن  �لتخل��ف 
معين��ة. �لتع��ر م��ن �ملمك��ن �ن يحدث يف فرتة 

حم��ددة خ��الل ف��رتة �لتقيي��م. 
التعر�س االئتماين 

عند التعرث
ه���  �لتع��ر  عن��د  �الئتم��اين  �لتعر���ض  �ن 
تقدي��ر �ملبل��غ �لقائ��م �خلا�ضع للتعر يف تاريخ 
م�ض��تقبلي، م��ع �الأخذ بع��ني �العتبار �لتغري�ت 
�ملت�قعة على �ملبلغ �لقائم بعد تاريخ �لتقرير، 
�لدي��ن  �أ�ض��ل  �ض��د�د  دفع��ات  ذل��ك  يف  مب��ا 
�ض����ء كان جم��دول �ضم��ن عق��د،  و�لرب��ح، 
�ل�ض��ح�بات �ملت�قع��ة م��ن �لت�ض��هيالت �مللت��زم 
به��ا، �الأرب��اح �مل�ض��تحقة ع��ن تاأخ��ري �لدفع��ات 

�مل�ض��تحقة.
اخل�سارة املفرت�سة 

عند التعرث
ه��ي  �لتع��ر  عن��د  �ملفرت�ض��ة  �خل�ض��ارة  �إن 
يف  �لتع��ر  عن��د  �لنا�ض��ئة  للخ�ض��ارة  تقدي��ر 
وق��ت مع��ني. وه��ي متثل �لف��رق ب��ني �لتدفقات 
�لنقدي��ة �لتعاقدي��ة �مل�ض��تحقة و�ملبل��غ �ل��ذي 
يت�ق��ع حت�ضيل��ه م��ع �الأخ��ذ بع��ني �العتب��ار 
ع��ن  �لتعب��ري  يت��م  م��ا  ع��ادة  �ل�ضمان��ات. 
�خل�ض��ارة �ملفرت�ضة عند �لتعر كن�ض��بة مئ�ية 

م��ن �لتعر���ض �الئتم��اين عن��د �لتع��ر.

عن��د تقدي��ر �خل�ض��ائر �الئتماني��ة �ملت�قع��ة، ف��اإن �لبن��ك ياأخ��ذ بع��ني 
�العتب��ار ثالث��ة �ض��يناري�هات )�ل�ض��يناري� �لع��ادي، �ل�ض��يناري� �الأف�ض��ل، 
و�ل�ض��يناري� �الأ�ض���ء(. ويرتب��ط كل منه��ا ب��اأوز�ن خمتلف��ة م��ن �حتمالي��ة 
�لتعر و�لتعر�ض �الئتماين عند �لتعر و�خل�ضارة �ملفرت�ضة عند �لتعر. 
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�إن �آلي��ة �حت�ض��اب �خل�ض��ارة �الئتماني��ة �ملت�قعة و�لعنا�ضر �لرئي�ض��ية هي 
على �لنح� �لتايل:

املرحلة 
االأوىل:

�ملت�قع��ة  �الئتماني��ة  �خل�ض��ائر  �حت�ض��اب  يت��م 
باحتمالي��ة �لتع��ر للتعر���ض �الإئتم��اين خ��الل 12 
�ض��هر كج��زء م��ن �خل�ض��ائر �الئتماني��ة �ملت�قع��ة عل��ى 
م��دة حي��اة �الأ�ض��ل وبالت��ايل يق���م �لبن��ك باحت�ض��اب 
�ملخ�ض���ض م��ن �حتمالي��ة ح��دوث تع��ر ل��الأدو�ت 
�ملالي��ة خ��الل 12 �ض��هر بع��د تاري��خ �لق��ئ��م �ملالي��ة 
�مل�ح��دة. يت��م تطبي��ق ه��ذه �الحتم��االت �الفرت��ضية 
�لتعر���ض  مبل��غ  عل��ى  �ض��هرً�   12 مل��دة  �ملت�قع��ة 
�الإئتم��اين عن��د �لتع��ر م�ضروب��ة بن�ض��بة �خل�ض��ارة 
بافرت����ض �لتع��ر خم�ض�مة ب�ض��عر �لفائدة �لفعلي. 
ويتم �إجر�ء هذ� �الحت�ضاب لكل من �ل�ضيناري�هات 

�لثالث��ة، كم��ا ه��� م��ض��ح �أع��اله.
املرحلة 
الثانية:

عن��د ح��دوث زي��ادة م�ؤث��رة باملخاط��ر �الئتماني��ة 
من تاريخ �العرت�ف �الأويل، يق�م �لبنك باحت�ضاب 
لكام��ل  �ملت�قع��ة  �الئتماني��ة  �خل�ض��ارة  خم�ض���ض 
عم��ر �لتعر���ض �الإئتم��اين، وتتماث��ل �آلي��ة �حت�ض��اب 
�ملخ�ض�ض بنف���ض �لطريقة �مل��ضحة �أعاله، مبا يف 
ذلك ��ض��تخد�م �ل�ض��يناري�هات �ملختلفة، ولكن يتم 
��ضتخد�م �حتمالية �لتعر و�لتعر�ض �الإئتماين عند 
�لتع��ر لكام��ل عم��ر �الأد�ة �ملالية، ويت��م خ�ضم مبلغ 

�لعج��ز �لنق��دي �ملت�ق��ع مبع��دل �لفائ��دة �لفعلي.
املرحلة 
الثالثة:

بالن�ض��بة للم�ج���د�ت �ملالي��ة �لت��ي ينطب��ق عليه��ا 
مفه���م �لت��دين )�لتع��ر(، يق���م �لبن��ك باحت�ض��اب 
�خل�ض��ارة �الئتماني��ة �ملت�قع��ة لكام��ل عم��ر �لتعر���ض 
�ملخ�ض���ض  �حت�ض��اب  �آلي��ة  وتتماث��ل  �الإئتم��اين. 
بالطريق��ة �ملتبع��ة باملرحل��ة �لثاني��ة، ويت��م حتدي��د 
�حتمالي��ة �لتع��ر بن�ض��بة  %100 ون�ض��بة خ�ض��ارة 
يف  �ملطبق��ة  تل��ك  م��ن  �أك��ر  �لتع��ر  بافرت����ض 

و�لثاني��ة. �الأوىل  �ملرحلت��ني 
االلتزامات 

واالرتباطات 
املحتملة: 

تل��ك  م��ن  �ملتبق��ي  �جل��زء  بتقدي��ر  �لبن��ك  يق���م 
�اللتز�م��ات و�ل��ذي م��ن �ملت�ق��ع ��ض��تغالله على مدى 
�لعمر �ملت�قع. وحتت�ضب �خل�ضائر �الئتمانية �ملت�قعة 
بع��د ذل��ك بن��اء على �لقيم��ة �حلالية للعج��ز �لنقدي 
كم��ا ل��� مت ��ض��تغالل مبل��غ �لتم�ي��ل كام��ال ح�ض��ب 
�ملت��ض��ط �ملرج��ح للثالث��ة �ض��يناري�هات �مل�ض��تخدمة 
يف �الحت�ض��اب، خم�ض�م��ة ب�ض��عر �لفائ��دة �لفعل��ي.

بطاقات االئتمان والتسهيات االئتمانية المتجددة
تت�ضم��ن منتج��ات �لبن��ك ع��دد م��ن �لبطاق��ات و�لت�ض��هيالت �الئتماني��ة 
�ملمن�ح��ة لالأف��ر�د و�ل�ض��ركات، و�لت��ي يح��ق للبن��ك فيه��ا �إلغ��اء و / �أو 
تخفي���ض �لت�ض��هيالت باإ�ض��عار ي���م و�ح��د. ال يح��د �لبن��ك م��ن �خل�ض��ائر 
�الئتماني��ة �ملتعر���ض له��ا لف��رتة �الإ�ض��عار �لتعاق��دي، ولكنه��ا حت�ض��ب بداًل 
م��ن ذل��ك �خل�ض��ائر �الئتماني��ة �ملت�قع��ة عل��ى م��دى ف��رتة تعك���ض ت�قع��ات 

�لبنك ب�ض��ل�ك �لعميل، و�حتمال تخلفه عن �ل�ض��د�د و�إجر�ء�ت تخفيف 
�ملخاط��ر �مل�ض��تقبلية للبن��ك، و�لت��ي ميك��ن ت�ض��مل �حل��د م��ن �أو �إلغ��اء 

�لت�ض��هيالت.

�إن �لتقيي��م �مل�ض��تمر ح���ل وج���د زي��ادة م�ؤث��رة يف �ملخاط��ر �الئتماني��ة 
للت�ض��هيالت �الئتمانية �ملتجددة ت�ض��به �لتقييمات �ملطبقة على �لقرو�ض 
�الخرى. يعتمد هذ� على �لتح�الت يف درجة �الئتمان �لد�خلية للعميل.

�ملت�قع��ة  �الئتماني��ة  �مل�ض��تخدم خل�ض��م �خل�ض��ائر  �لفائ��دة  �ض��عر  �ن 
لبطاق��ات �الئتم��ان ه��� �ض��عر �لفائ��دة �لفع��ال.

يت��م �حت�ض��اب �خل�ض��ائر �الئتماني��ة �ملت�قع��ة، مب��ا يف ذل��ك تقدي��ر �لفرتة 
�ملت�قعة للتعر�ض ومعدل �خل�ضم، على �أ�ضا�ض فردي. 

ديون معدومة لم يسبق التخصيص لها

يت��م �ض��طب �لت�ض��هيالت و�لتم�ي��الت �لت��ي ت�ف��ى �أ�ضحابه��ا وال ي�ج��د 
لديه��م �ضمان��ات كافي��ة وفق��ًا لتعليم��ات �ض��لطة �لنق��د �لفل�ض��طينية.

النظرة المستقبلية للمعلومات 
�مل�ض��تقبلية  �ملعل�م��ات  م��ن  و��ض��عة  جمم�ع��ة  عل��ى  �لبن��ك  يعتم��د 
�مل�ضتخدمة كمدخالت يف من�ذج �حت�ضاب �خل�ضائر �الئتمانية �ملت�قعة، 

وعل��ى �ض��بيل �ملث��ال: 
�لناجت �ملحلي �الإجمايل.	 
معدالت �لبطالة.	 

�ن �ملدخ��الت و�لنم��اذج �مل�ض��تخدمة يف �حت�ض��اب �خل�ض��ائر �الئتماني��ة 
�ملت�قعة قد ال ت�ضتمل على كافة خ�ضائ�ض �ل�ض�ق كما يف تاريخ �لق��ئم 
�ملالي��ة �مل�ح��دة. نتيج��ة لذل��ك، يت��م �ج��ر�ء تعدي��الت ن�عي��ة يف بع���ض 

�الأحي��ان كتعدي��الت م�ؤقت��ة يف ح��ال وج���د �ختالف��ات كبرية.

تقييم الضمانات 
 الضمانات المستردة

تتمث��ل �ضيا�ض��ة �لبن��ك يف حتدي��د م��ا �إذ� كان م��ن �الأف�ض��ل ��ض��تخد�م 
�أو بيع��ه. يت��م حت�ي��ل �مل�ج���د�ت  �الأ�ض��ل �مل�ض��رتد يف ن�ض��اط �لبن��ك 
�ملق��رر ��ض��تخد�مها يف ن�ض��اط �لبن��ك �ىل فئ��ة �مل�ج���د�ت �لثابت��ة ويت��م 
�الع��رت�ف به��ا بالقيمة �مل�ض��رتدة �أو �ضايف �لقيم��ة �لدفرتية، �يهما �أقل. 
بالن�ض��بة لل�ضمان��ات �ملق��رر بيعه��ا كخي��ار �أف�ض��ل يت��م حت�يله��ا �ىل فئ��ة 
ا  �مل�ج�د�ت �ملحتفظ بها للبيع بقيمتها �لعادلة، وبالقيمة �لعادلة ناق�ضً
تكلفة �لبيع للم�ج�د�ت غري �ملالية يف تاريخ �ال�ض��تحقاق ح�ض��ب �ضيا�ض��ة 

�لبنك. 

ح�ض��ب طبيع��ة ن�ض��اط �لبن��ك، ال يق���م �لبن��ك با�ض��رتد�د �ملمتل��كات 
�أو �مل�ج���د�ت �الأخ��رى يف حمفظته��ا �لتجاري��ة، ولكنه��ا تع��ني وكالء 
خارجي��ني ال�ض��رتد�د قيمته��ا، ب�ض��كل ع��ام م��ن خ��الل �مل��ز�د�ت، لت�ض���ية 
�لدي���ن غ��ري �مل�ض��ددة. ويتم �إرجاع �أي �أم����ل فائ�ضة من بيع �ل�ضمانات 
�إىل �لعم��الء / �ملقرت�ض��ني. نتيج��ة لذل��ك، ال يت��م ت�ض��جيل �لعق��ار�ت 

�ل�ض��كنية لل�ضمان��ات �مل�ض��رتدة يف قائم��ة �ملرك��ز �مل��ايل �مل�ح��دة.

إعدام الدين 
يت��م �ع��د�م �مل�ج���د�ت �ملالي��ة �إما ب�ض��كل جزئي �أو كل��ي فقط عند ت�قف 

�لبنك عن �ال�ضرتد�د.
يف ح��ال كان �ملبل��غ �ملع��دوم �أك��ر م��ن خم�ض���ض �خل�ض��ائر �ملرت�كم��ة، 
يت��م معاجل��ة �لف��رق كاإ�ضاف��ة �إىل �ملخ�ض���ض �لت��ي يت��م تطبيقه��ا مقاب��ل 
�إجم��ايل �لقيم��ة �لدفرتي��ة. يت��م ت�ض��جيل �ملبال��غ �مل�ض��رتدة �لالحق��ة �ىل 

م�ض��روف �خل�ض��ائر �الئتم��ان �ملرت�كم��ة.

التعديل على التسهيات والتمويات 
يق���م �لبن��ك �أحيان��ا باإج��ر�ء تعدي��الت عل��ى �ض��روط �لعق��د للت�ض��هيالت 
كا�ض��تجابة لطل��ب �لعمي��ل نتيج��ة �ل�ضع�بات �ملالية بداًل من ��ض��رتد�د �و 
حت�ضي��ل �ل�ضمان��ات ويق�م �لبنك بتعديل �ض��روط �لتم�يل نتيجة لظه�ر 
�أو وج���د �ضع�ب��ات مالي��ة للعمي��ل. ق��د ت�ض��مل �ل�ض��روط متدي��د دفع��ات 
�ل�ض��د�د �أو �التفاق على �ض��روط مت�يل جديدة. تتمثل �ضيا�ض��ة �لبنك يف 
مر�قب��ة �لت�ض��هيالت �ملجدول��ة م��ن �أج��ل �مل�ض��اعدة على �ضمان ��ض��تمر�ر 
ح��دوث �لدفع��ات �مل�ض��تقبلية. �ن ق��ر�ر �لبن��ك بتعدي��ل �لت�ضني��ف ب��ني 
�ملرحل��ة �لثاني��ة و�ملرحل��ة �لثالث��ة يت��م عل��ى �أ�ضا���ض كل حال��ة عل��ى حدة. 

عقود اإليجار 
يق���م �لبن��ك بتقيي��م �لعق���د �ملرم��ة عن��د �لب��دء به��ا لتحدي��د �ذ� كان 
�لعق��د عق��د �إيج��ار �أو يحت���ي عل��ى �إيج��ار. �ي �ن��ه �إذ� كان �لعق��د ينق��ل 
�حل��ق يف �لتحك��م يف ��ض��تخد�م �الأ�ض��ل �ملح��دد لف��رته م��ن �لزم��ن مقابل 

�ملبال��غ �ملدف�عة.
ويطب��ق �لبن��ك نهج��ا م�ح��دً� لالع��رت�ف و�لقيا���ض فيم��ا يتعل��ق بجمي��ع 
عق���د �الإيج��ار، با�ض��تثناء عق���د �الإيج��ار �لق�ض��رية �الأجل وعق���د �إيجار 
�الأ�ض���ل منخف�ض��ة �لقيم��ة. ويعرتف �لبنك بالتز�م��ات �الإيجار لدفعات 
�الإيج��ار و�أ�ض���ل ح��ق �ال�ض��تخد�م �لتي متثل �حلق يف ��ض��تخد�م �الأ�ض�ل 

�مل�ضتاأجرة.

حق استخدام األصول
يق���م �لبن��ك باالع��رت�ف مب�ج���د�ت ح��ق �ال�ض��تخد�م يف تاري��خ ب��دء 
عق��د �الإيج��ار )�أي، �لتاري��خ �ل��ذي يك�ن �الأ�ضل فيه قابل لال�ض��تخد�م(. 
يت��م �الع��رت�ف بح��ق ��ض��تخد�م �الأ�ضل بالتكلفة، بعد تنزيل �ال�ض��تهالك 
�ملرت�ك��م وخ�ض��ائر �لت��دين يف �لقيم��ة، ويت��م تعدي��ل �لقيم��ة عن��د �إع��ادة 

تقيي��م مطل�ب��ات عق���د �الإيجار.
تت�ضم��ن تكلف��ة ح��ق ��ض��تخد�م �الأ�ض��ل قيم��ة مطل�ب��ات عق���د �الإيج��ار 
�ملتكب��دة،  �ملبا�ض��رة  �الأولي��ة  �لتكالي��ف  باالإ�ضاف��ة �ىل  به��ا،  �ملع��رتف 
ودفع��ات �الإيج��ار �لت��ي مت��ت يف �أو قب��ل تاري��خ بدء �لعق��د، مطروحًا منها 
�أي ح��فز م�ض��تلمة متعلقة بعقد �الإيجار. يف حال مل يكن �لبنك متيقنًا 
م��ن �حل�ض���ل عل��ى ملكي��ة �الأ�ض��ل �مل�ض��تاأجر يف نهاي��ة م��دة �لعق��د، يت��م 
��ض��تهالك قيم��ة ح��ق ��ض��تخد�م �ال�ض��ل �ملعرتف به على �أ�ضا���ض �لق�ض��ط 
�لثاب��ت عل��ى م��د�ر �لعم��ر �الإنتاج��ي لالأ�ض��ل �أو م��دة عق��د �الإيج��ار �يهم��ا 
�أق��ل. تخ�ض��ع م�ج���د�ت ح��ق ��ض��تخد�م �الأ�ض��ل �إىل �ختب��ار �لت��دين يف 

�لقيمة. 

التزامات عقود اإليجار 

يق���م �لبن��ك يف تاري��خ ب��دء عق��د �الإيج��ار، باالع��رت�ف بالتز�م��ات عق���د 
�الإيج��ار بالقيم��ة �حلالي��ة �ملخ�ض�مة لدفعات �الإيج��ار �لتي يتعني دفعها 
خ��الل م��دة �لعق��د. تت�ضم��ن دفعات �الإيج��ار �لدفعات �لثابت��ة )و�لتي يف 
م�ضم�نه��ا تعت��ر دفع��ات �إيج��ار ثابت��ة( مطروح��ًا منه��ا ح��ف��ز �الإيج��ار 
�مل�ض��تحقة ودفع��ات �الإيج��ار �ملتغ��رية �لت��ي تعتمد على م�ؤ�ض��ر�ت �أو ن�ض��ب 
متف��ق عليه��ا وفق��ًا ل�ض��روط �لعق��د، و�ملبال��غ �ملت�ق��ع حت�ضيله��ا مب�ج��ب 
�ضمان��ات �لقيم��ة �ملتبقي��ة. تت�ضمن دفعات �الإيجار �أي�ضًا قيمة ممار�ض��ة 
خي��ار �ل�ض��ر�ء و�ل��ذي م��ن �مل�ؤك��د �أن ميار�ض��ه �لبن��ك باالإ�ضاف��ة �ىل قيمة 
غر�م��ات �إنه��اء عق��د �الإيج��ار، �إذ� كان �لبن��ك ين���ي �أن ميار���ض خي��ار 

�الإنه��اء وفق��ا ل�ض��روط �لعقد.

يت��م �الع��رت�ف بدفع��ات �الإيج��ار �ملتغ��رية �لت��ي ال تعتم��د عل��ى م�ؤ�ض��ر�ت 
�أو مع��دالت متف��ق عليه��ا وفقًا ل�ض��روط �لعق��د كم�ضاريف يف �لفرتة �لتي 

يق��ع فيه��ا �حل��دث �أو �ل�ض��رط �لذي ي���ؤدي �ىل دفع تلك �ملبالغ.

عن��د �حت�ض��اب �لقيم��ة �حلالي��ة لدفع��ات �الإيج��ار، ي�ض��تخدم �لبن��ك 
لغاي��ات خ�ض��م دفع��ات �الإيج��ار �مل�ض��تقبلية مع��دل �القرت����ض عن��د ب��دء 
�الإيج��ار �إذ� كان �ض��عر �لفائ��دة �ل�ضمن��ي يف عق��د �الإيج��ار غ��ري قاب��ل 
للتحدي��د. الحق��ًا يت��م زي��ادة مطل�بات �الإيج��ار بقيمة �لفائدة �مل�ض��تحقة 
ويت��م تخفي�ضه��ا بقيم��ة دفع��ات �الإيج��ار �لفعلي��ة. باالإ�ضاف��ة �إىل ذل��ك، 
يت��م �إع��ادة قيا���ض �لقيم��ة �لدفرتية ملطل�بات �الإيج��ار �إذ� كان هناك �أي 
تعديل �أو تغيري على مدة �الإيجار �أو عند حدوث �أي تغيري على �لدفعات 
�لت��ي يف م�ضم�نه��ا تعت��ر دفع��ات �إيج��ار ثابت��ة �أو عن��د تغ��ري �لتقيي��م 

�ملتعل��ق ب�ض��ر�ء �الأ�ض��ل.

عقــود اإليجــار قصيــرة األجــل وعقــود إيجــار األصــول 
منخفضــة القيمــة

يق���م �لبن��ك بتطبي��ق �الإعفاء �ملتعلق باالعرت�ف بعق���د �الإيجار ق�ضرية 
�الج��ل عل��ى بع���ض عق���د �الإيج��ار ق�ض��رية �الأج��ل )عق���د �الإيج��ار �لت��ي 
تبل��غ مدته��ا 12 �ض��هرً� �أو �أق��ل م��ن تاري��خ �لب��دء وال تت�ضم��ن خي��ار �ض��ر�ء 
�ال�ض��ل(. كم��ا يق���م �لبن��ك �أي�ضًا بتطبيق �الإعف��اء �ملتعلق بعق�د �الإيجار 
لالأ�ض���ل منخف�ض��ة �لقيم��ة عل��ى بع���ض عق���د �الإيج��ار لالأ�ض���ل �لت��ي 
تعت��ر منخف�ض��ة �لقيم��ة. يتم �العرت�ف بدفع��ات �الإيجار لعق�د �الإيجار 
ق�ض��رية �الأج��ل وعق���د �إيج��ار �الأ�ض���ل منخف�ض��ة �لقيم��ة كم�ض��روف 

�إيج��ار عل��ى �أ�ضا���ض �لق�ض��ط �لثاب��ت وعل��ى م��دة �الإيجار.

المنحة الحكومية 

يق���م �لبن��ك باإثب��ات �إي��ر�د�ت �ملن��ح �حلك�مي��ة �إذ� كان هن��اك تاأكي��د 
معق���ل باأن��ه �ض��يتم ��ض��تالمها و�ض��يلتزم �لبن��ك بال�ض��روط �ملرتبط��ة 
باملنح��ة. تعت��ر فائ��دة �لقر���ض �حلك�م��ي ب�ض��عر فائ��دة �أق��ل م��ن �ل�ض���ق 
كمنح��ة حك�مي��ة تتعل��ق بالدخ��ل. يتم ت�ض��جيل �لقر�ض �لذي يحمل �ض��عر 
فائدة �أقل من �ل�ض�ق وقيا�ضه وفًقا ملعيار �لتقارير �ملالية �لدويل رقم 9 
»�الأدو�ت �ملالية«. ويتم قيا���ض �إير�د �لفائدة �ملتحققة من هذ� �لقر�ض 
م��ن خ��الل �إحت�ض��اب �لف��رق ب��ني �لقيم��ة �لدفرتي��ة �الأولي��ة للقر���ض وفًق��ا 
ملعي��ار �لتقاري��ر �ملالي��ة �ل��دويل رق��م 9 و�ملبال��غ �مل�ض��تلمة. يحت�ض��ب �إي��ر�د 
�ملنح��ة وفًق��ا ملعي��ار �ملحا�ض��بة �ل��دويل 20 “حما�ض��بة �ملن��ح �حلك�مي��ة 
�إثب��ات �ي��ر�د �ملنح��ة �حلك�مي��ة  و�الإف�ضاح��ات �ملتعلق��ة به��ا«. ويت��م 
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يف قائم��ة �لدخ��ل عل��ى �أ�ضا���ض منتظ��م عل��ى م��دى �لف��رت�ت �لت��ي يثب��ت 
فيه��ا �لبن��ك �خل�ض��ائر �لت��ي ته��دف �ملنح��ة �إىل تع�ي�ضه��ا. يت��م �إثب��ات 
�إي��ر�د �ملنح��ة فق��ط عندم��ا يك���ن �مل�ض��تفيد �لنهائ��ي ه��� �لبن��ك. �أّم��ا �إذ� 
كان �مل�ض��تفيد �لنهائ��ي ه��� ط��رف ثال��ث ولي���ض �لبن��ك، فيت��م قي��د �لنق��د 
�مل�ض��تلم م��ن �جله��ات �ملانح��ة كمطل�ب��ات عن��د جت��اوزه للمبال��غ �ملح�ل��ة 
للم�ض��تفيدين، بينما يقيد كم�ض��تحق من جهات مانحة عندما يك�ن �أقل 

للم�ض��تفيدين. حت�يل��ه  مت  مم��ا 

قياس القيمة العادلة

�مل�ض��تقات  مث��ل  �ملالي��ة  �الأدو�ت  لبع���ض  �لعادل��ة  �لقيم��ة  قيا���ض  يت��م 
و�مل�ج�د�ت غري �ملالية يف تاريخ �لق��ئم �ملالية �مل�حدة. �لقيمة �لعادلة 
ه��ي �ملقاب��ل �مل��ايل لبي��ع �أ�ض��ل �أو �ض��د�د �لت��ز�م وذل��ك م��ن خ��الل عملي��ة 
منظمة بني �مل�ضاركني يف �ل�ض�ق يف تاريخ �لقيا�ض. يعتمد قيا�ض �لقيمة 

�لعادل��ة عل��ى فر�ضي��ة بي��ع �مل�ج���د�ت �و �ض��د�د �ملطل�ب��ات �إم��ا يف:

�ض�ق رئي�ضي للم�ج�د�ت �أو �ملطل�بات.	 
�أك��ر مالءم��ة 	  �ض���ق  �لرئي�ض��ي، يف  �ل�ض���ق  غي��اب  ح��ال  �أو يف 

و�ملطل�ب��ات. للم�ج���د�ت 

يج��ب �أن يك���ن للبن��ك �لق��درة عل��ى �ل��ض���ل لل�ض���ق �لرئي�ض��ي �أو �ل�ض���ق 
�الأكر مالءمة.

با�ض��تخد�م  و�ملطل�ب��ات  للم�ج���د�ت  �لعادل��ة  �لقيم��ة  قيا���ض  يت��م 
�مل�ج���د�ت  ت�ض��عري  �مل�ض��اركني عن��د  �ضي�ض��تخدمها  �لت��ي  �لفر�ضي��ات 
و�ملطل�ب��ات، عل��ى فر�ض �أن �مل�ض��اركني يف �ل�ض���ق هدفه��م حتقيق منافع 

�قت�ضادي��ة.
�لت��ي  �لظ��روف  �ملنا�ض��بة ح�ض��ب  �لتقيي��م  �أ�ض��اليب  �لبن��ك  ي�ض��تخدم 
ت�ف��ر معل�م��ات كافي��ة لقيا���ض �لقيم��ة �لعادل��ة، وذل��ك م��ن خ��الل زي��ادة 
��ض��تخد�م معطيات ذ�ت �ضلة ميكن مالحظتها و�لتقليل من ��ض��تخد�م 

�ملعطي��ات �لت��ي ال ميك��ن مالحظته��ا.

جمي��ع �مل�ج���د�ت و�ملطل�ب��ات �لت��ي تقا���ض بالقيم��ة �لعادل��ة �مل�ض��رح 
عنه��ا يف �لق��ئ��م �ملالي��ة �مل�ح��دة ت�ضن��ف �ضم��ن ه��رم �لقيم��ة �لعادل��ة، 

كم��ا ه��� م��ض��ح �أدناه: 

م�ض��ابهة  مالي��ة  الأدو�ت  �لت��د�ول  �أ�ض��عار  با�ض��تخد�م  �الأول:  �مل�ض��ت�ى 
متام��ًا يف �أ�ض����ق مالي��ة ن�ض��طة.

�مل�ض��ت�ى �لث��اين: با�ض��تخد�م معطي��ات غ��ري �أ�ض��عار �لت��د�ول ولك��ن ميكن 
مالحظتها ب�ض��كل مبا�ض��ر �أو غري مبا�ضر.

�مل�ض��ت�ى �لثال��ث: با�ض��تخد�م معطي��ات ال ت�ض��تند لبيان��ات �ض���ق ميك��ن 
مالحظته��ا.

يف نهاي��ة كل ف��رتة مالي��ة يح��دد �لبن��ك فيم��ا �إذ� كان��ت هنال��ك عملي��ات 
نق��ل ب��ني �مل�ض��ت�يات يف �لت�ضل�ض��ل �لهرم��ي م��ن خ��الل �إع��ادة تقيي��م 
�لت�ضني��ف )�إ�ض��تنادً� �إىل �أق��ل م�ض��ت�ى معطي��ات ل��ه �أث��ر ج�ه��ري عل��ى 
قيا�ض �لقيمة �لعادلة ككل( للم�ج�د�ت و�ملطل�بات ويتم �العرت�ف بها 

يف �لق��ئ��م �ملالي��ة �مل�ح��دة عل��ى �أ�ضا���ض متك��رر. 

يق���م خممن��ني خارجي��ني معتمدي��ن بامل�ض��اركة يف تقيي��م �مل�ج���د�ت 
�جل�هري��ة. بع��د �لنقا���ض م��ع ه���ؤالء �ملخمن��ني �خلارجي��ني، يق���م �لبنك 
باختي��ار �الأ�ض��اليب و�ملدخ��الت و�لت��ي �ضت�ض��تخدم للتقيي��م يف كل حال��ة.

لغر���ض �الإف�ض��اح ع��ن �لقيم��ة �لعادل��ة، ق��ام �لبن��ك بتحدي��د �ض��ر�ئح من 
�مل�ج���د�ت وفق��ًا لطبيع��ة وخ�ضائ�ض وخماطر وم�ض��ت�ى �لقيمة �لعادلة 

له��ذه �مل�ج�د�ت و�ملطل�بات.

استثمار في شركات حليفة 
يت��م قي��د �ال�ض��تثمار يف �ل�ض��ركات �حلليف��ة با�ض��تخد�م طريق��ة حق���ق 
�مللكي��ة. �ل�ض��ركة �حلليف��ة ه��ي تلك �لت��ي يك�ن للبنك نف���ذً� م�ؤثرً� عليها 
وه��� �لق��درة عل��ى �مل�ض��اركة يف �لق��ر�ر�ت �ملتعلق��ة بال�ضيا�ض��ات �ملالي��ة 

و�لت�ض��غيلية لل�ض��ركة �مل�ض��تثمر به��ا ولي���ض �لتحك��م به��ذه �ل�ضيا�ض��ات. 
وفق��ًا لطريق��ة حق���ق �مللكي��ة، يظهر �ال�ض��تثمار يف �ل�ض��ركات �حلليفة يف 
قائم��ة �ملرك��ز �مل��ايل �مل�حدة بالكلفة، م�ضافًا �إليه �لتغري�ت �لالحقة يف 
ح�ضة �لبنك من �ضايف م�ج�د�ت �ل�ض��ركات �حلليفة. يتم قيد �ل�ض��هرة 
�لناجت��ة ع��ن �ض��ر�ء �ل�ض��ركات �حلليف��ة كج��زء م��ن �لقيم��ة �لدفرتي��ة 
لال�ض��تثمار�ت فيه��ا، حي��ث ال يت��م �إطف��اء هذه �ل�ض��هرة �أو در��ض��ة �لتدين 

يف قيمته��ا ب�ض��كل منف�ضل. 
يت��م �إظه��ار ح�ض��ة �لبن��ك م��ن �ض��ايف نتائ��ج �أعم��ال �ل�ض��ركات �حلليف��ة 
يف قائم��ة �لدخ��ل �مل�ح��دة. يتم ��ض��تبعاد �الأرباح و�خل�ض��ائر �لناجتة عن 
�ملعام��الت ب��ني �لبن��ك و�ل�ض��ركات �حلليف��ة وفقًا لن�ض��بة ملكي��ة �لبنك يف 

�ل�ضركات �حلليفة.
�إن �ل�ض��نة �ملالي��ة لل�ض��ركات �حلليف��ة هي ذ�ت �ل�ض��نة �ملالي��ة للبنك. عند 
�ل�ض��رورة يق���م �لبن��ك باإج��ر�ء تعدي��الت لتت��ف��ق �ل�ضيا�ض��ات �ملتبعة يف 

�ل�ض��ركات �حلليفة مع �ل�ضيا�ض��ات �ملحا�ضبية للبنك.
الحق��ًا ال�ض��تخد�م طريق��ة حق���ق �مللكي��ة يق��رر �لبن��ك م��ا �إذ� كان هن��اك 
�ض��رورة لقي��د خ�ض��ائر ت��دٍن �إ�ضافي��ة عل��ى ��ض��تثمار�ته يف �ل�ض��ركات 
�حلليف��ة. يق���م �لبن��ك يف تاري��خ �لق��ئ��م �ملالي��ة �مل�حدة بتحدي��د ما �إذ� 
كان هناك وج�د الأدلة م��ض�عية ت�ضري �إىل تدين يف قيمة �ال�ضتثمار يف 
�ل�ض��ركات �حلليف��ة. يف ح��ال وج���د ه��ذه �الأدل��ة، يق���م �لبنك باحت�ض��اب 
قيمة �لتدين و�لتي متثل �لفرق بني �لقيمة �لدفرتية لال�ضتثمار و�لقيمة 

�ملت�ق��ع ��ض��رتد�دها ويت��م قي��د ه��ذ� �لف��رق يف قائمة �لدخ��ل �مل�حدة.

العقارات واآلالت والمعدات
تظه��ر �لعق��ار�ت و�الآالت و�ملع��د�ت بالكلف��ة بع��د تنزي��ل �ال�ض��تهالك 
�ملرت�ك��م وخ�ض��ائر �لت��دين �ملرت�كم��ة، �إن وج��دت. ت�ض��مل كلف��ة �لعقار�ت 
و�الآالت و�ملع��د�ت �لكلف��ة �ملتكب��دة لال�ض��تبد�ل �أي من مك�نات �لعقار�ت 
و�الآالت و�ملعد�ت وم�ضاريف �لتم�يل للم�ض��اريع �الإن�ض��ائية ط�يلة �الأجل 
�ذ� حتقق��ت �ض��روط �الع��رت�ف. ال يت��م ��ض��تهالك �الأر��ض��ي. يت��م �إثبات 

جمي��ع �لنفق��ات �الأخ��رى يف قائم��ة �لدخ��ل �مل�ح��دة عن��د حتققها.

يت��م �حت�ض��اب �ال�ض��تهالك با�ض��تخد�م طريق��ة �لق�ض��ط �لثاب��ت وفق��ًا 
للعم��ر �النتاج��ي �ملت�ق��ع كم��ا يل��ي:

العمر االإنتاجي
)�سنوات(

40عقار�ت

6 - 25�أثاث ومعد�ت وحت�ضينات ماأج�ر

6�أجهزة حا�ض�ب

6�ضيار�ت

يت��م �ض��طب �أي بن��د م��ن بن���د �لعق��ار�ت و�الآالت و�ملع��د�ت و�أي �أج��ز�ء 
ج�هري��ة منه��ا عن��د �لتخل���ض منها �أو عند عدم وج�د منفعة �قت�ضادية 
مت�قع��ة م��ن ��ض��تخد�م �لبن��د �أو �لتخل���ض من��ه. يت��م قي��د �أي رب��ح �و 
خ�ض��ارة ناجت��ة ع��ن �ض��طب �لبن��د، و�ل��ذي ميث��ل �لف��رق ب��ني �لعائ��د م��ن 

�لتخل���ض و�ض��ايف �لقيم��ة �لدفرتي��ة للبن��د، يف قائم��ة �لدخ��ل �مل�ح��دة.
تت��م مر�جع��ة �لقي��م �ملتبقية لبن���د �لعقار�ت و�الآالت و�ملع��د�ت و�الأعمار 
�الإنتاجي��ة وط��رق �ال�ض��تهالك يف كل �ض��نة مالية ويت��م تعديلها الحقًا، �إن 

لزم �الأمر.

توحيد األعمال وشهرة الشراء

يت��م قي��د عملي��ات ت�حي��د �الأعم��ال باإ�ض��تخد�م طريق��ة �الإ�ض��تح��ذ. 
متث��ل كلف��ة �الإ�ض��تح��ذ جمم���ع �لقيم��ة �لعادل��ة للمقاب��ل �مل��ايل �ملدف���ع 
بتاري��خ �الإ�ض��تح��ذ وقيم��ة حق���ق �جله��ات غ��ري �مل�ض��يطرة يف �ل�ض��ركات 
�مل�ض��تح�ذ عليه��ا. عن��د �أي ت�حي��د لالأعم��ال يق���م �لبن��ك بتقيي��م ح�ض��ة 
حق���ق �جله��ات غ��ري �مل�ض��يطرة يف �ل�ض��ركة �مل�ض��تح�ذ عليه��ا بالقيم��ة 
�لعادل��ة �أو بن�ض��بة ح�ض��ة �جله��ات غ��ري �مل�ض��يطرة �إىل �ض��ايف م�ج���د�ت 
�ل�ض��ركة �مل�ض��تح�ذ عليه��ا. يتم �الإع��رت�ف مب�ضاريف �الإ�ض��تح��ذ �ضمن 

�مل�ضاري��ف �الإد�ري��ة يف قائم��ة �لدخ��ل �مل�ح��دة. 
يق���م �لبن��ك عن��د �ال�ض��تح��ذ بتقدي��ر وت�ضني��ف �مل�ج���د�ت و�ملطل�بات 
�ملالي��ة لل�ض��ركة �مل�ض��تح�ذ عليه��ا وفق��ًا لل�ض��روط �لتعاقدي��ة و�لظ��روف 

�القت�ضادي��ة بتاري��خ �ال�ض��تح��ذ.
يف ح��ال ت�حي��د �الأعم��ال نتيج��ة �الإ�ض��تح��ذ �لتدريج��ي، يت��م قيا���ض 
�الإ�ض��تثمار �مل�ضنف �ض��ابقًا لل�ض��ركة �مل�ض��تح�ذ عليها بالقيمة �لعادلة يف 
تاريخ �الإ�ض��تح��ذ. يتم قيد �لفرق بني �لقيمة �لعادلة و�لقيمة �لدفرتية 

�مل�ضن��ف �ض��ابقًا يف قائم��ة �لدخ��ل �مل�حدة. 
يت��م �إثب��ات �ل�ض��هرة �لناجت��ة عن �ض��ر�ء �ل�ض��ركات �لتابع��ة بالكلفة و�لتي 
متث��ل �لزي��ادة يف �ملقاب��ل �مل��ايل �ل��ذي مت حت�يل��ه و�ملبل��غ �ل��ذي مت قي��ده 
حلق���ق �جله��ات غ��ري �مل�ض��يطرة عن ح�ض��ة �لبنك يف �ض��ايف �مل�ج�د�ت 
و�ملطل�بات �لتي مت �حل�ض�ل عليها من �ل�ضركة �لتابعة. �إذ� كان �ملقابل 
�مل��ايل �أق��ل م��ن �لقيم��ة �لعادل��ة ل�ضايف �مل�ج���د�ت لل�ض��ركة �لتابعة، يتم 

ت�ض��جيل �لف��رق كربح يف قائم��ة �لدخل �مل�حدة.
الحق��ًا لالإثب��ات �ملبدئ��ي، يت��م �إثب��ات �ل�ض��هرة بالكلف��ة بع��د تنزي��ل �أي��ة 
خ�ض��ائر ت��دٍن مرت�كم��ة يف �لقيم��ة �لدفرتي��ة. لغر�ض �إجر�ء در��ض��ة ح�ل 
وج�د تدين يف �لقيمة �لدفرتية لل�ضهرة، يتم ت�زيع قيمة �ل�ضهرة بتاريخ 
�ل�ضر�ء على �ل�حد�ت، �أو جمم�عة �ل�حد�ت �ملنتجة للنقد، و�ملت�قع �أن 
ت�ض��تفيد م��ن عملي��ة ت�حي��د �الأعم��ال، بغ���ض �لنظ��ر ع��ن ك���ن �مل�ج�د�ت 
و�ملطل�ب��ات �الأخ��رى لل�ض��ركة �مل�ض��تح�ذ عليه��ا ق��د مت ت�زيعه��ا عل��ى هذه 

�ل�ح��د�ت �أم ال.

عن��د ��ض��تبعاد �أح��د �الأن�ض��طة �لت�ض��غيلية �ضم��ن وحدة منتج��ة للنقد، يتم 
�عتبار �ل�ضهرة �ملرتبطة بالن�ضاط �لت�ضغيلي �مل�ضتبعد كجزء من �لقيمة 
�لدفرتي��ة لذل��ك �لن�ض��اط لتحدي��د مبل��غ �لرب��ح �أو �خل�ض��ارة. يتم حتديد 
مبلغ �ل�ض��هرة �مل�ض��تبعد وفقًا لن�ض��بة �لقيمة �لدفرتية للن�ض��اط �مل�ض��تبعد 

�إىل �ض��ايف �لقيم��ة �ملتبقية م��ن �ل�حدة �ملنتجة للنقد. 
��ضتثمار�ت عقارية

تظه��ر �ال�ض��تثمار�ت �لعقاري��ة بالكلف��ة بع��د تنزي��ل �أي��ة خ�ض��ائر ت��دٍن 
مرت�كم��ة يف �لقيم��ة �لدفرتي��ة. يت��م در��ض��ة ت��دين �لقيم��ة �لدفرتي��ة 
لال�ضتثمار�ت �لعقارية عند وج�د �أحد�ث �أو تغري�ت يف �لظروف ت�ضري 
�إىل عدم ت��فر �إمكانية ��ضرتد�د قيمتها �لدفرتية. عند وج�د مثل هذه 
�الأدل��ة وعندم��ا تزي��د �لقيم��ة �لدفرتي��ة ع��ن �لقيم��ة �ملت�قع ��ض��رتد�دها، 

يت��م تخفي���ض �لقيم��ة �لدفرتي��ة للقيم��ة �ملت�ق��ع ��ض��رتد�دها.
يت��م ��ض��تبعاد �ال�ض��تثمار�ت �لعقاري��ة عن��د �لت�ق��ف ع��ن ��ض��تخد�مها 
وع��دم وج���د �أي مناف��ع �قت�ضادي��ة م�ض��تقبلية مت�قع��ة نتيج��ة بيعه��ا. يتم 
قي��د �لف��رق ب��ني �لعائ��د من ��ض��تبعاد �الأ�ض��ل و�لقيمة �لدفرتي��ة يف قائمة 

�لدخ��ل �مل�ح��دة يف ف��رتة �ال�ض��تبعاد.
يت��م �لتح�ي��ل م��ن �أو �إىل �ال�ض��تثمار�ت �لعقاري��ة فق��ط عندم��ا يك���ن 
هنال��ك تغي��ري يف �ال�ض��تخد�م. عن��د �لتح�ي��ل من �ال�ض��تثمار�ت �لعقارية 
�إىل بن��د �ملمتل��كات و�الآالت و�ملع��د�ت و�لت��ي يت��م ��ض��تخد�مها م��ن قب��ل 
�لبن��ك، ف��اإن كلف��ة �ملمتل��كات �ملح�ل��ة لال�ض��تخد�م ه��ي قيمته��ا �لدفرتية 
يف تاري��خ �لتح�ي��ل. �ذ� �رت��اأى �لبن��ك حت�ي��ل ممتلكات��ه �إىل ��ض��تثمار�ت 
عقاري��ة، ي�ض��تمر �لبن��ك با�ض��تخد�م �ل�ضيا�ض��ات �ملحا�ض��بية للممتل��كات 

و�الآالت و�ملع��د�ت حت��ى تاري��خ �لتغ��ري يف �ال�ض��تخد�م.

تدني الموجودات غير المالية 

يق���م �لبن��ك بتاري��خ �إع��د�د �لتقاري��ر �ملالي��ة بتقييم فيم��ا �إذ� كان هناك 
دلي��ل ب��اأن �الأ�ض��ل ق��د �نخف�ض��ت قيمت��ه. �إذ� وج��د �أي دليل عل��ى ذلك، �أو 
عندما يتطلب �إجر�ء �ختبار �ضن�ي لالنخفا�ض يف �لقيمة، يق�م �لبنك 
بتقيي��م �ملبل��غ �ملمك��ن حت�ضيله لالأ�ضل. �إن مبلغ �الأ�ضل �ملمكن حت�ضيله 
ه��� �لقيم��ة �لعادل��ة لالأ�ض��ل �أو وح��دة ت�لي��د �لنق��د ناق�ض��ُا تكالي��ف �لبيع 
وقيمت��ه �مل�ض��تخدمة �أيهم��ا �أعل��ى ويت��م حتدي��ده لالأ�ض��ل �لف��ردي، �إال �إذ� 
كان �الأ�ضل ال ي�لد تدفقات نقدية د�خلية م�ضتقلة �إىل حد كبري عن تلك 
�لناجت��ة م��ن �مل�ج���د�ت �الأخ��رى �أو م�ج���د�ت �ل�ض��ركة. عندم��ا يتجاوز 
�ملبل��غ �مل��درج لالأ�ض��ل �أو وح��دة ت�لي��د �لنق��د �ملبل��غ �ملمك��ن حت�ضيل��ه، 
يعت��ر �الأ�ض��ل منخف�ض��ًا ويت��م تخفي�ض��ه �إىل �ملبل��غ �ملمك��ن حت�ضيل��ه. 
�أثن��اء تقيي��م �لقيم��ة �لعادلة �مل�ض��تخدمة، يتم خ�ض��م �لتدفقات �لنقدية 
�مل�ض��تقبلية للقيم��ة �لعادل��ة �حلالي��ة له��ا با�ض��تخد�م �ض��عر خ�ض��م م��ا 
قب��ل �ل�ضريب��ة و�ل��ذي يعك���ض تقييم��ات �ل�ض���ق �حلالي��ة للقيم��ة �لزمني��ة 
لالأم��ل و�ملخاطر �ملحددة لالأ�ضل. �أثناء حتديد �لقيمة �لعادلة ناق�ضًا 
تكاليف �لبيع، ت�ؤخذ �ملعامالت �حلديثة يف �ل�ض�ق يف �العتبار �إذ� كانت 
مت�فرة. و�إذ� مل يكن ممكنًا حتديد مثل تلك �ملعامالت، يتم ��ضتخد�م 

من���ذج �لتقييم.

 101 100 |   التـقــــريـر الســنـوي



المشتقات المالية
يت��م �إثب��ات م�ض��تقات �الأدو�ت �ملالي��ة )مث��ل عق���د �لعم��الت �الأجنبي��ة 
�الآجل��ة، عق���د �لفائ��دة �مل�ض��تقبلية، عق���د �ملقاي�ض��ة، حق���ق خي��ار�ت 
�أ�ض��عار �لعم��الت �الأجنبي��ة( يف قائم��ة �ملرك��ز �مل��ايل �مل�ح��دة بالقيم��ة 

�لعادل��ة.
�مل�ضتقات �ملالية �ملحتفظ بها الأغر��ض �لتح�ط

ــة: ه��� �لتح���ط ملخاط��ر �لتغ��ري يف  ــة العادل ــات للقيم تحوط
�لقيم��ة �لعادل��ة مل�ج���د�ت ومطل�ب��ات �لبن��ك. يف ح��ال �نطب��اق �ض��روط 
حت���ط �لقيم��ة �لعادل��ة يت��م ت�ض��جيل �الأرب��اح و�خل�ض��ائر �لناجت��ة ع��ن 
�لتغ��ري يف �لقيم��ة �لعادل��ة للم�ض��تقات �ملالي��ة �ملتح�ط به��ا وكذلك �لتغري 
يف �لقيم��ة �لعادل��ة للم�ج���د�ت �أو �ملطل�ب��ات �ملتح���ط له��ا يف قائم��ة 

�لدخ��ل �مل�ح��دة.

تحوطــات للتدفقــات النقديــة: ه��� �لتح���ط ملخاط��ر تغ��ري�ت 
�لتدفق��ات �لنقدي��ة مل�ج�د�ت ومطل�ب��ات �لبنك �حلالية و�ملت�قعة و�لتي 
له��ا تاأث��ري عل��ى قائم��ة �لدخ��ل �مل�ح��دة. يف ح��ال �نطب��اق �ض��روط حت���ط 
�لتدفق��ات �لنقدي��ة �لفع��ال، يت��م ت�ض��جيل �الأرب��اح �أو �خل�ض��ائر �لناجت��ة 
ع��ن �لتغ��ري يف �لقيم��ة �لعادل��ة الأد�ة �لتح�ط �ضمن بن�د �لدخل �ل�ض��امل 
�الآخ��ر، ويت��م حت�يل��ه لقائم��ة �لدخ��ل �مل�ح��دة يف �لف��رتة �لت��ي ي�ؤث��ر به��ا 

�لتدف��ق �لنق��دي �ملتح���ط ل��ه عل��ى قائمة �لدخ��ل �مل�حدة.
�لتح�ط��ات �لت��ي ال ينطب��ق عليه��ا �ض��روط �لتح���ط �لفع��ال، يتم ت�ض��جيل 
�الأرباح �أو �خل�ضائر �لناجتة عن �لتغري يف �لقيمة �لعادلة الأد�ة �لتح�ط 

يف قائمة �لدخل �مل�حدة.

التحــوط لصافــي االســتثمار فــي وحــدات أجنبيــة: يف 
ح��ال �نطب��اق �ض��روط �لتح���ط ل�ض��ايف �ال�ض��تثمار يف وح��د�ت �أجنبي��ة، 
يت��م ت�ض��جيل �الأرب��اح �أو �خل�ض��ائر �لناجت��ة ع��ن �لتغري يف �لقيم��ة �لعادلة 
الأد�ة �لتح���ط �ضم��ن بن���د �لدخ��ل �ل�ض��امل �الآخ��ر، ويت��م حت�يل��ه لقائمة 

�لدخل �مل�حدة عند بيع �ال�ض��تثمار يف �ل�حدة �الأجنبية �مل�ض��تثمر بها.
�لتح�ط��ات �لت��ي ال ينطب��ق عليه��ا �ض��روط �لتح���ط �لفع��ال، يتم ت�ض��جيل 
�الأرباح �أو �خل�ضائر �لناجتة عن �لتغري يف �لقيمة �لعادلة الأد�ة �لتح�ط 

يف قائمة �لدخل �مل�حدة.

المشتقات المالية المحتفظ بها ألغراض المتاجرة
به��ا  �لعادل��ة مل�ض��تقات �الأدو�ت �ملالي��ة �ملحتف��ظ  �لقيم��ة  �إثب��ات  يت��م 
الأغر����ض �ملتاج��رة يف قائم��ة �ملرك��ز �مل��ايل �مل�ح��دة، ويت��م ت�ض��جيل مبلغ 

�لتغ��ري يف �لقيم��ة �لعادل��ة يف قائم��ة �لدخ��ل �مل�ح��دة.

الموجــودات التــي آلــت ملكيتهــا للمجموعــة وفــاًء 
لديــون مســتحقة

تظه��ر �مل�ج���د�ت �لت��ي �آل��ت ملكيته��ا للمجم�ع��ة �ضم��ن بن��د »م�ج�د�ت 
�أخرى« وذلك بالقيمة �لتي �آلت بها للمجم�عة �أو �لقيمة �لعادلة، �أيهما 

�أقل.

الموجودات غير الملموسة

أ-  الشهـرة
يت��م ت�ض��جيل �ل�ض��هرة بالتكلف��ة �لت��ي متث��ل �لزي��ادة يف تكلف��ة �مت��الك �و 
�ضر�ء �ال�ضتثمار يف �ل�ضركة �لتابعة عن ح�ضة �لبنك يف �لقيمة �لعادلة 
ل�ض��ايف م�ج���د�ت تلك �ل�ض��ركة بتاريخ �المتالك. يتم ت�ض��جيل �ل�ض��هرة 
�لناجت��ة ع��ن �ال�ضتث���مار يف �ض��ركات تابع��ة يف بن��د منف�ض��ل كم�ج���د�ت 
غ��ري ملم��ض��ة، ويت��م الحق��ًا تخفي���ض تكلف��ة �ل�ض��هرة ب��اأي ت��دين يف قيم��ة 

�ال�ضتثمار.

يت��م ت�زي��ع �ل�ض��هرة عل��ى وح��دة / وحد�ت ت�لي��د �لنقد الأغر����ض �ختبار 
�لتدين يف �لقيمة.

يت��م �إج��ر�ء �ختب��ار لقيم��ة �ل�ض��هرة يف تاري��خ �لق��ئ��م �ملالي���ة �مل�ح��دة 
ويتم تخفي�ض قيمة �ل�ضهرة �إذ� كانت هناك داللة على �أن قيمة �ل�ضهرة 
ق��د تدن��ت وذل��ك يف ح��ال كان��ت �لقيم��ة �لقابل��ة لال�ض��رتد�د �ملق��درة 
ل�حدة/ل�ح��د�ت ت�لي��د �لنق��د �لت��ي تع���د له��ا �ل�ض��هرة �أق��ل م��ن �لقيم��ة 
�مل�ض��جلة يف �لدفات��ر ل�حدة/وح��د�ت ت�لي��د �لنق��د ويت��م ت�ض��جيل قيم��ة 

�لت��دين يف قائم��ة �لدخ��ل �مل�ح��دة.

ب- الموجودات غير الملموسة األخرى
خ��الل  م��ن  عليه��ا  �حل�ض���ل  يت��م  �لت��ي  �مللم��ض��ة  غ��ري  �مل�ج���د�ت 
�الندماج تقيد بالقيمة �لعادلة يف تاريخ �حل�ض�ل عليها �أما �مل�ج�د�ت 
غ��ري �مللم��ض��ة �لت��ي يت��م �حل�ض���ل عليه��ا م��ن خ��الل طريق��ة �أخرى غري 

�الندم��اج فيت��م ت�ض��جيلها بالتكلف��ة.
يت��م ت�ضني��ف �مل�ج���د�ت غ��ري �مللم��ض��ة عل��ى ��ضا���ض تقدي��ر عمره��ا 
�لزمن��ي لف��رتة حم��ددة �أو لف��رتة غ��ري حم����ددة. ويتم �طف��اء �مل�ج�د�ت 
غ��ري �مللم��ض��ة �لت��ي له��ا عم��ر زمن��ي حم��دد خ��الل ه��ذ� �لعم��ر ويت��م قيد 
�الطف��اء يف قائم��ة �لدخ��ل �مل�ح��دة. �أم��ا �مل�ج���د�ت غ��ري �مللم��ض��ة �لت��ي 
عمره��ا �لزمن��ي غ��ري حم��دد فيت��م مر�جع��ة �لت��دين يف قيمته��ا يف تاري��خ 
�لق��ئ��م �ملالي��ة �مل�ح��دة ويت��م ت�ض��جيل �أي ت��دين يف قيمته��ا يف قائم��ة 

�لدخ��ل �مل�ح��دة.
ال يت��م ر�ض��ملة �مل�ج���د�ت غ��ري �مللم��ض��ة �لناجت��ة ع��ن �عم��ال �لبن��ك 

ويت��م ت�ض��جيلها يف قائم��ة �لدخ��ل �مل�ح��دة يف نف���ض �ل�ض��نة.
يتم مر�جعة �أية م�ؤ�ض��ر�ت على تدين قيمة �مل�ج�د�ت غري �مللم��ض��ة يف 
تاريخ �لق��ئم �ملالية �مل�حدة.  كذلك يتم مر�جعة تقدير �لعمر �لزمني 

لتلك �مل�ج�د�ت ويتم �جر�ء �أية تعديالت على �لفرت�ت �لالحقة.
تظه��ر �مل�ج���د�ت غ��ري �مللم��ض��ة ذ�ت �لعمر �ملح��دد بالتكلفة بعد تنزيل 
�الإطف��اء�ت �ل�ض��ن�ية، ت�ض��مل �مل�ج���د�ت غ��ري �مللم��ض��ة �أنظم��ة وبر�م��ج 
�حلا�ض��ب �الآيل ورخ�ض��ة �لبن��ك �الإ�ض��المي �لفل�ض��طيني وود�ئ��ع �لعمالء 
وتق���م �إد�رة �لبن��ك بتقدي��ر �لعم��ر �لزمن��ي بحي��ث يت��م �إطف��اء �أنظم��ة 
وبر�م��ج �حلا�ض��ب �الآيل وود�ئ��ع �لعم��الء بطريق��ة �لق�ض��ط �لثاب��ت عل��ى 
�لعم��ر �الإنتاج��ي �ملت�ق��ع وي��رت�وح ب��ني خم�ض��ة �ىل ع�ض��رة �ض��ن��ت. وفيما 
يتعل��ق برخ�ض��ة �لبن��ك �الإ�ض��المي �لفل�ض��طيني عمره��ا عمره��ا �لزمن��ي 

غ��ري حم��دد وال يت��م �إطفاءه��ا.

يع��اد تقيي��م ه��ذه �مل�ج���د�ت يف تاري��خ �لق��ئ��م �ملالي��ة �مل�ح��دة بالقيم��ة 
�لعادلة )مطروحًا منها تكاليف �لبيع( ب�ضكل �إفر�دي حيث يتم ت�ضجيل 
�لت��دين يف قيمته��ا كخ�ض��ارة يف قائم��ة �لدخ��ل �مل�ح��دة ويت��م ت�ض��جيل 
�لزي��ادة �لالحق��ة يف قائم��ة �لدخ��ل �مل�ح��دة �إىل �حل��د �ل��ذي ال يتج��اوز 

قيم��ة �لت��دين �ل��ذي مت قي��ده عل��ى قائم��ة �لدخ��ل �مل�حدة �ض��ابقًا.

المشاريع تحت التنفيذ

متث���ل �مل�ض��اريع حت��ت �لتنفي��ذ كاف��ة تكالي��ف جتهي��ز �لف��روع و�ملكات��ب 
وتكاليف تط�ير �لنظام �لبنكي �جلديد و�مل�ضاريع �الأخرى غي�ر �ملنتهية 
حتى تاريخ �لق��ئم �ملالية �مل�حدة. عن�د �النتهاء من تنفي�ذ كل م�ض�روع 
يح���ل �إىل ح�ض��اب �لعق��ار�ت و�ملمتل��كات و�ملع��د�ت �أو �مل�ج���د�ت غ��ري 

�مللم��ضة.
يت��م �إج��ر�ء در��ض��ة ت��دين يف �لقيم��ة �لدفرتي��ة للم�ض��اريع حت��ت �لتنفي��ذ 
عن��د وج���د �أدل��ة ت�ض��ري �إىل ع��دم �إمكاني��ة ��ض��رتد�د �لقيم��ة �لدفرتي��ة 
لهذه �مل�ض��اريع. يف حال وج�د مثل هذه �مل�ؤ�ض��ر�ت، يتم تخفي�ض �لقيمة 

�لدفرتي��ة للم�ض��اريع للقيم��ة �ملت�ق��ع ��ض��رتد�دها. 

التقــاص
يت��م �إج��ر�ء تقا���ض ب��ني �مل�ج���د�ت و�ملطل�ب��ات �ملالي��ة و�إظه��ار �ملبل��غ 
�ل�ض��ايف يف قائم��ة �ملرك��ز �مل��ايل �مل�ح��د فق��ط عندم��ا تت�ف��ر �حلق���ق 
�لقان�ني��ة �مللزم��ة وكذل��ك عندم��ا يت��م ت�ض���يتها عل��ى �أ�ضا���ض �لتقا���ض �أو 

يك���ن حتق��ق �مل�ج���د�ت وت�ض���ية �ملطل�ب��ات يف نف���ض �ل�ق��ت. 

تكاليف اصدار أو شراء أسهم البنك
يت��م قي��د �أي تكالي��ف ناجت��ة ع��ن ��ض��د�ر �أو �ض��ر�ء �أ�ض��هم �لبن��ك عل��ى 
�الأرب��اح �مل��دورة )بال�ض��ايف بع��د �الأث��ر �ل�ضريب��ي له��ذه �لتكالي��ف �إن 
وج��د(. �ذ� مل ت�ض��تكمل عملي��ة �الإ�ض��د�ر �أو �ل�ض��ر�ء فيت��م قي��د ه��ذه 
�لتكالي��ف كم�ضاري��ف عل��ى حســابات مــداره لصالــح العماء
متث��ل �حل�ض��ابات �لت��ي يديره��ا �لبن��ك نياب��ة ع��ن �لعم��الء وال تعت��ر م��ن 
م�ج���د�ت �لبن��ك. يت��م �إظه��ار ر�ض���م وعم���الت �إد�رة تل��ك �حل�ض��ابات 
يف قائم��ة �لدخ��ل �مل�ح��د. يت��م �إع��د�د خم�ض���ض مقاب��ل �نخفا���ض قيمة 
�ملحاف��ظ م�ضم�ن��ة ر�أ���ض �مل��ال �مل��د�رة ل�ضالح �لعمالء عن ر�أ���ض مالها.

المخصصات
مت �حت�ض��اب خم�ض�ضات عندما يرتتب على �لبنك �لتز�مات )قان�نية 
�أو �ضمني��ة( نا�ض��ئة ع��ن �أح��د�ث �ض��ابقة عل��ى �أن يك���ن من �ملرجح ن�ض���ء 

هذه �الإلتز�مات وت��فر �إمكانية حتديد قيمتها ب�ض��كل م��ض�عي.

مخصص الضرائب
يق���م �لبن��ك باقتط��اع خم�ض�ض��ات �ل�ضريب��ة وفق��ًا للمعي��ار �ملحا�ض��بي 
�ل��دويل رق��م )12( ومب�ج��ب �لن�ض��ب �ل�ضريبي��ة �ملق��ررة وفق��ًا للق��ن��ني 
�ل�ضارية �ملفع�ل. يق�ضي �ملعيار �ملحا�ضبي �لدويل رقم )12( باالإعرت�ف 
بالفروق��ات �لزمني��ة �مل�ؤقت��ة كم��ا بتاري��خ قائم��ة �ملرك��ز �مل��ايل �مل�ح��دة، 
ك�ضر�ئ��ب م�ؤجل��ة، نتيج��ة لذل��ك ق��د يرتت��ب عل��ى �لبن��ك قي��د م�ج���د�ت 
�أو مطل�ب��ات �ضريبي��ة م�ؤجل��ة. �إن �ل�ضر�ئ��ب �مل�ؤجل��ة ه��ي �ل�ضر�ئ��ب 
�ملت�ق��ع دفعه��ا �أو ��ض��رتد�دها نتيجة �لفروق��ات �لزمنية �مل�ؤقتة بني قيمة 
�مل�ج���د�ت �أو �ملطل�ب��ات يف �لق��ئ��م �ملالي��ة �مل�ح��دة و�لقيم��ة �لت��ي يت��م 
�حت�ضاب �لربح �ل�ضريبي على �أ�ضا�ضها. يتم �حت�ضاب �ل�ضر�ئب �مل�ؤجلة 
با�ض��تخد�م طريق��ة �اللت��ز�م بقائم��ة �ملرك��ز �مل��ايل �مل�ح��دة وحتت�ض��ب 

�ل�ضر�ئ��ب �مل�ؤجل��ة وفق��ًا للن�ض��ب �ل�ضريبي��ة �لت��ي يت�ق��ع تطبيقه��ا عن��د 
ت�ض���ية �اللت��ز�م �ل�ضريب��ي �أو حتقي��ق �مل�ج���د�ت �ل�ضريبي��ة �مل�ؤجل��ة.

حت�ض��ب م�ضاري��ف �ل�ضر�ئ��ب �مل�ض��تحقة عل��ى �أ�ضا���ض �الأرب��اح �خلا�ضع��ة 
لل�ضريب��ة، وتختل��ف �الأرب��اح �خلا�ضع��ة لل�ضريب��ة ع��ن �الأرب��اح �ملعلن��ة 
يف �لق��ئ��م �ملالي��ة �مل�ح��دة الأن �الأرب��اح �ملعلن��ة ت�ض��مل �إي��ر�د�ت غ��ري 
خا�ضعة لل�ضريبة �أو م�ضاريف غري قابلة للتنزيل يف �ل�ضنة �ملالية و�إمنا 
يف �ض��ن��ت الحق��ة �أو خ�ض��ائر مرت�كم��ة مقب�ل��ة �ضريبي��ًا �أو بن���دً� لي�ض��ت 

خا�ضع��ة �أو مقب�ل��ة �لتنزي��ل الأغر����ض �ضريبي��ة.

ب��ني �مل�ج���د�ت �ل�ضريبي��ة �مل�ؤجل��ة و�ملطل�ب��ات  �إج��ر�ء تقا���ض  يت��م 
�ل�ضريبية �مل�ؤجلة و�إظهار �ملبلغ �ل�ضايف يف �لق��ئم �ملالية �مل�حدة فقط 
عندما تت�فر �حلق�ق �لقان�نية �مللزمة وكذلك عندما يتم ت�ض�يتها على 
�أ�ضا���ض �لتقا���ض �أو يك���ن حتق��ق �مل�ج���د�ت وت�ض���ية �ملطل�ب��ات يف نف���ض 

�ل�قت.

مخصص تعويض نهاية الخدمة
يت��م �لتخ�ضي���ض لتع�ي���ض نهاي��ة �خلدمة للم�ظفني وفق��ًا لقان�ن �لعمل 
�ل�ض��اري �ملفع���ل يف فل�ض��طني ونظ��ام �ض���ؤون �مل�ظف��ني �خلا���ض بالبن��ك. 
ه��ذ� وكان م��ن �ملت�ق��ع تطبي��ق قان���ن �ل�ضم��ان �الجتماع��ي �لفل�ض��طيني 
خ��الل ع��ام 2019 و�ل��ذي مت �إيق��اف تنفي��ذه وفق��ًا لق��ر�ر بقان���ن رئا�ض��ي 
بتاري��خ 28 كان���ن �لث��اين 2020 عل��ى �أن ي�ض��تمر �حل����ر م��ع �جله��ات 
ذ�ت �لعالق��ة م��ن �أج��ل �ل��ض���ل لت��ف��ق وطن��ي عل��ى �أح��كام �لقان���ن 
وم�ع��د نف��اذه. ه��ذ� ويل��زم �لقان���ن بن�ض��خته �حلالي��ة �ضاح��ب �لعم��ل 
بت�ض���ية مكاف��اأة نهاي��ة �خلدم��ة للف��رت�ت �ل�ض��ابقة لتطبي��ق �أح��كام ه��ذ� 

�لقان���ن.

العمات األجنبية

يت��م ت�ض��جيل �ملعام��الت �لت��ي تت��م بالعم��الت �الأجنبي��ة خ��الل �ل�ض��نة 
باأ�ض��عار �ل�ض��رف �ل�ض��ائدة يف تاري��خ �إج��ر�ء �ملعام��الت. 

يت��م حت�ي��ل �أر�ض��دة �مل�ج���د�ت و�ملطل�ب��ات �ملالي��ة باأ�ض��عار �لعم��الت 
�الأجنبي��ة �ل��ض��طية �ل�ض��ائدة �إىل �ل��دوالر �الأمريك��ي يف تاري��خ قائم��ة 

�ملرك��ز �مل��ايل �مل�ح��دة. 
يت��م حت�ي��ل �مل�ج���د�ت و�ملطل�ب��ات غ��ري �ملالي��ة بالعم��الت �الأجنبي��ة 
و�لظاه��رة بالقيم��ة �لعادل��ة �إىل �ل��دوالر �الأمريك��ي يف تاري��خ حتدي��د 

قيمته��ا �لعادل��ة. 
يت��م ت�ض��جيل �الأرب��اح و�خل�ض��ائر �لناجت��ة ع��ن حت�ي��ل �لعم��الت �الأجنبية 

�إىل �ل��دوالر �الأمريك��ي يف قائمة �لدخل �مل�حدة. 

النقد وما في حكمه

ه��� �لنق��د و�الأر�ض��دة �لنقدي��ة �لت��ي ت�ض��تحق خ��الل م��دة ثالث��ة �أ�ض��هر. 
ويت�ضم��ن �لنق��د و�الأر�ض��دة ل��دى �ض��لطة �لنق��د �لفل�ض��طينية و�الأر�ض��دة 
ل��دى �لبن���ك و�مل�ؤ�ض�ض��ات �مل�ضرفي��ة �لت��ي ت�ض��تحق خ��الل ثالث��ة �أ�ض��هر 
بعد تنزيل ود�ئع �لبن�ك و�مل�ؤ�ض�ضات �مل�ضرفية �لتي ت�ضتحق خالل مدة 

ثالث��ة �أ�ض��هر و�الأر�ض��دة مقي��دة �ل�ض��حب.
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معلومات القطاعات 

قط��اع �الأعم��ال ميث��ل جمم�ع��ة م��ن �مل�ج���د�ت و�لعملي��ات �لت��ي ت�ض��رتك مع��ًا يف تق��دمي منتج��ات �أو خدمات خا�ضع��ة ملخاطر وع��ئ��د تختلف عن تلك 
�ملتعلق��ة بقطاعات �أعمال �أخرى.

�لقط��اع �جلغ��ر�يف يرتب��ط يف تق��دمي منتج��ات �أو خدم��ات يف بيئ��ة �إقت�ضادي��ة حم��ددة خا�ضع��ة ملخاط��ر وع��ئ��د تختل��ف ع��ن تل��ك �ملتعلق��ة بقطاع��ات 
تعم��ل يف بيئ��ات �إقت�ضادي��ة �أخرى. 

استخدام التقديرات 

�إن �إع��د�د �لق��ئ��م �ملالي��ة �مل�ح��دة وفق��ًا ملعاي��ري �لتقاري��ر �ملالي��ة �لدولي��ة يتطل��ب ��ض��تخد�م ع��دة تقدي��ر�ت و�فرت��ض��ات حما�ض��بية ت�ؤث��ر عل��ى مبال��غ 
�الإي��ر�د�ت و�مل�ضاري��ف و�مل�ج���د�ت و�ملطل�ب��ات و�الإف�ضاح��ات يف �لق��ئ��م �ملالي��ة �مل�ح��دة. نظ��رً� ال�ض��تخد�م ه��ذه �لتقدي��ر�ت و�الإفرت��ض��ات، ق��د 

تختل��ف �لنتائ��ج �لفعلي��ة ع��ن �لتقدي��ر�ت، وق��د ي�ض��تدعي ذل��ك تعدي��ل �لقي��م �لدفرتي��ة للم�ج���د�ت �أو �ملطل�ب��ات يف �مل�ض��تقبل.
ت�ضمل �الإي�ضاحات �الأخرى و�لتي تبني مدى تعر�ض �لبنك للمخاطر �الإي�ضاحات �لتالية:

�إد�رة �ملخاطر )�إي�ضاح 46(- 
�إد�رة ر�أ�ض �ملال )�إي�ضاح 50(- 

فيما يلي تفا�ضيل �الإجتهاد�ت �جل�هرية �لتي قام بها �لبنك:

تدني الشهرة
يعتم��د حتدي��د ت��دين قيم��ة �ل�ض��هرة عل��ى تقدي��ر »�لقيم��ة يف �الإ�ض��تخد�م« لل�ح��د�ت �ملنتج��ة للنق��د و�لتي مت ت�زيع �ل�ض��هرة عليها. يتطل��ب ذلك تقدير 

�لتدفقات �لنقدية �مل�ضتقبلية من �ل�حد�ت �ملنتجة للنقد و�ختيار ِن�ضب �خل�ضم الحت�ضاب �لقيمة �حلالية لتلك �لتدفقات �لنقدية �مل�ضتقبلية.
األعمار اإلنتاجية لألصول الملموسة وغير الملموسة 

تق�م �إد�رة �لبنك باإعادة تقدير �الأعمار �الإنتاجية لالأ�ض�ل �مللم��ضة وغري �مللم��ضة وتق�م بتعديلها، �إن لزم �الأمر، يف نهاية كل �ضنة مالية. 
مخصص القضايا

يتم �لتخ�ضي�ض للق�ضايا �ملرف�عة على �لبنك مل��جهة �أية �إلتز�مات ق�ضائية �إ�ضتنادً� لر�أي �مل�ضت�ضار �لقان�ين للبنك.
مخصصات منافع الموظفين

ت�ض��تخدم �إد�رة �لبن��ك تقدي��ر�ت معين��ة لتحدي��د مبل��غ خم�ض�ض��ات مناف��ع �مل�ظفني. تعتقد �إد�رة �لبن��ك باأن هذه �لتقدي��ر�ت و�الإفرت��ضات معق�لة. 
ومت حتميل �ل�ضنة �ملالية مبا يخ�ضها من م�ضروف خم�ض�ض تع�ي�ض نهاية �خلدمة وفقًا لقان�ن �لعمل �لفل�ضطيني ومبا يت��فق مع معايري �ملحا�ضبة 

�لدولية.
مخصص ضريبة الدخل

ت�ض��تخدم �إد�رة �لبنك تقدير�ت معينة لتحديد مبلغ خم�ض�ض �ضريبة �لدخل. تعتقد �إد�رة �لبنك باأن هذه �لتقدير�ت و�الإفرت��ضات معق�لة. ويتم 
حتميل �ل�ضنة �ملالية مبا يخ�ضها من م�ضروف �ل�ضر�ئب وفقًا لالأنظمة و�لق��نني يف �ملناطق �لتي يعمل بها �لبنك و�ملعايري �ملحا�ضبية.

القيمة العادلة لألدوات المالية
يتطل��ب حتدي��د خم�ض���ض �خل�ض��ائر �الئتماني��ة للت�ض��هيالت �الئتماني��ة م��ن �إد�رة �لبن��ك ��ض��د�ر �أح��كام و�جته��اد�ت هام��ة لتقدي��ر مبال��غ �لتدفق��ات 
�لنقدي��ة �مل�ض��تقبلية و�أوقاته��ا، باالإ�ضاف��ة �إىل تقدي��ر �أي زي��ادة ج�هري��ة يف �ملخاط��ر �الئتماني��ة لالأ�ض���ل �ملالية بعد �العرت�ف �ملبدئ��ي بها، باالإ�ضافة 

�إىل �الخ��ذ بع��ني �العتب��ار معل�مات �لقيا���ض �مل�ض��تقبلية للخ�ض��ائر �الئتماني��ة �ملت�قعة.

االستثمارات العقارية
تعتمد �الإد�رة على تقدير�ت خر�ء عقاريني معتمدين ومرخ�ضني يف تقييم �ال�ضتثمار�ت �لعقارية.

خم�ض�ض �خل�ضائر �الئتمانية �ملت�قعة
يتم تقييم �مل�ج�د�ت �ملالية لتحديد �لتدين على �الأ�ضا�ض �ملبنّي يف فقرة »�نخفا�ض قيمة �الأ�ض�ل �ملالية«.

يت��م مر�جع��ة خم�ض���ض �خل�ض��ائر �الئتماني��ة �ملت�قع��ة �ضم��ن �الأ�ض���ض �مل��ض�ع��ة م��ن قب��ل �ض��لطة �لنق��د �لفل�ض��طينية ومعي��ار �لتقاري��ر �ملالي��ة �لدولي��ة 
رقم )9(. يتطلب حتديد خم�ض�ض �خل�ض��ائر �الإئتمانية �ملت�قعة من �إد�رة �لبنك �إ�ضد�ر �أحكام و�جتهاد�ت هامة لتقدير مبالغ �لتدفقات �لنقدية 
�مل�ض��تقبلية و�أوقاته��ا، باالإ�ضاف��ة �إىل تقدي��ر �أي زي��ادة ج�هري��ة يف �ملخاط��ر �الإئتماني��ة للم�ج���د�ت �ملالي��ة بع��د �الع��رت�ف �ملبدئ��ي به��ا، باالإ�ضافة �إىل 

�الأخذ بعني �العتبار معل�مات �لقيا���ض �مل�ض��تقبلية للخ�ض��ائر �الإئتمانية �ملت�قعة.
ق��ام �لبن��ك باحت�ض��اب قيم��ة خم�ض���ض �خل�ض��ائر �الئتماني��ة للم�ج���د�ت �ملالي��ة وفق��ا ملعاي��ري �لتقاري��ر �ملالي��ة �لدولي��ة و�ملت��فق��ة م��ع تعليمات �ض��لطة 

�لنقد �لفل�ض��طينية.

�إن �ضيا�ض��ة �لبنك يف حتديد �لعنا�ضر )�مل���ضفات( �مل�ض��رتكة لقيا���ض خماطر �الئتمان و�خل�ض��ارة �الئتمانية �ملت�قعة على �أ�ضا���ض �إفر�دي تتم بناًء 
على ما يلي:

�لت�ضهيالت �الئتمانية �لفردية: �إفر�دي على م�ضت�ى �لت�ضهيل/ �لعميل.	 
�لت�ضهيالت �الئتمانية لل�ضركات: �إفر�دي على م�ضت�ى �لت�ضهيل/ �لعميل.	 
�لت�ضهيالت �الئتمانية للبن�ك: �إفر�دي على م�ضت�ى �لت�ضهيل/ �لبنك	 
�أدو�ت �لدين بالكلفة �ملطفاأة: �إفر�دي على م�ضت�ى �أد�ة �لدين.	 

منهجية تطبيق معيار �لتقارير �ملالية �لدويل رقم )9( )�الأدو�ت �ملالية(: �ملدخالت، �الآليات و�الفرت��ضات �مل�ضتخدمة يف ح�ضاب �خل�ضائر �الئتمانية �ملت�قعة
�ن �ملفاهي��م �لرئي�ض��ية ذ�ت �الأث��ر �جل�ه��ري و�لت��ي تتطل��ب ق��در ع��ايل م��ن �جته��اد�ت �الإد�رة و�لت��ي مت �أخذه��ا بع��ني �العتبار م��ن قب��ل �لبن��ك عن��د 

تطبي��ق �ملعي��ار تت�ضم��ن ما يلي:

تقييم الزيادة الجوهرية في المخاطر االئتمانية:	 
يت��م تقيي��م فيم��ا �إذ� كان هنال��ك زي��ادة ج�هري��ة للمخاط��ر �الئتماني��ة من��ذ تاري��خ ن�ض��اأتها، حي��ث يق���م �لبن��ك مبقارن��ة خماط��ر �لتع��ر للعم��ر �ملت�ق��ع 
ل��الأد�ة �ملالي��ة يف نهاي��ة كل ف��رتة مالي��ة م��ع خماط��ر �لتع��ر عن��د ن�ض���ء �الأد�ة �ملالي��ة با�ض��تخد�م �ملفاهي��م �لرئي�ض��ية لعملي��ات �إد�رة �ملخاط��ر �ملت�ف��رة 

لدى �لبنك. 
يت��م تقيي��م �لزي��ادة �جل�هري��ة للمخاط��ر �الئتماني��ة م��رة و�ح��دة كل ثالث��ة �أ�ض��هر وب�ض��كل منف�ض��ل ل��كل م��ن �لتعر�ض��ات ملخاط��ر �الئتم��ان وبن��اء عل��ى 
ثالث��ة ع��م��ل. �إذ� �أ�ض��ار �أح��د ه��ذه �لع��م��ل �إىل وج���د زي��ادة ج�هري��ة للمخاط��ر �الئتماني��ة فانه يتم �عادة ت�ضني��ف �الأد�ة �ملالية م��ن �ملرحلة �الأوىل 

�إىل �ملرحلة �لثانية: 
يت��م �لقي��ام بتحدي��د ح��دود لقيا���ض �لزي��ادة �جل�هري��ة يف �ملخاط��ر �الئتماني��ة بن��اء عل��ى �لتغري يف خماطر ح��دوث �لتعر ل��الأد�ة �ملالية مقارنة   .1

مع تاريخ ن�ضاأتها. 
يت��م �الأخ��ذ بع��ني �العتب��ار �ي��ة ج��دوالت �أو تعدي��الت تت��م عل��ى ح�ض��ابات �لعم��الء �أثن��اء ف��رتة �لتقيي��م كم�ؤ�ض��ر للزي��ادة �جل�هري��ة يف خماط��ر   .2

�الئتم��ان.
يت�ضمن معيار �لتقارير �ملالية �لدويل رقم )9( )�الأدو�ت �ملالية( �فرت��ضًا ب�ج�د زيادة ج�هرية يف �ملخاطر �الئتمانية لالأدو�ت �ملالية �لتي   .3

تع��رت و��ض��تحقت الأك��ر م��ن 30 ي���م. به��ذ� �خل�ض����ض ق��ام �لبن��ك باعتم��اد ف��رتة 30 ي���م.
م�ظفي �حلك�مة يف قطاع غزة.  .4

�نخفا�ض درجتني يف �لت�ضنيف �الئتماين للم�ج�د�ت �ملالية.  .5

 105 104 |   التـقــــريـر الســنـوي



يعتم��د �لتغ��ري ب��ني �ملرحل��ة �لثاني��ة و�ملرحل��ة �لثالث��ة عل��ى م��ا �إذ� كان��ت �الأدو�ت �ملالي��ة متع��رة كم��ا يف نهاي��ة �لف��رتة �ملالي��ة. �إن طريق��ة حتدي��د تع��ر 
�الأدو�ت �ملالي��ة وفق��ًا ملعي��ار �لتقاري��ر �ملالي��ة �ل��دويل )9( ه��ي م�ض��ابهة لطريق��ة حتديد حدوث �لتع��ر للم�ج�د�ت �ملالية وفقًا ملعيار �ملحا�ض��بة �لدويل 

رق��م )39( )�الأدو�ت �ملالي��ة: �الع��رت�ف و�لقيا���ض(. كم��ا ه��� م��ض��ح يف تعري��ف �لتع��ر �أدن��اه.

عوامل االقتصاد الكلي، األحداث المستقبلية المتوقعة:	 
يج��ب �الأخ��ذ بع��ني �العتب��ار �ملعل�م��ات �لتاريخي��ة و�الأو�ض��اع �حلالي��ة باالإ�ضاف��ة لالأح��د�ث �مل�ض��تقبلية �ملت�قع��ة وفق��ًا ملعل�م��ات م�ث�ق��ة عن��د قيا���ض 
�خل�ض��ائر �الئتمانية �ملت�قعة لكل مرحلة �ن قيا���ض وتطبيق �ملعل�مات �مل�ض��تقبلية �ملت�قعة يتطلب من �إد�رة �لبنك �لقيام باجتهاد�ت ج�هرية مبنية 

عل��ى �لتع��اون م��ع جه��ات دولي��ة ذو خ��رة يف ه��ذ� �ملج��ال.
�حتمالي��ة ح��دوث �لتع��ر وخ�ض��ارة �لتع��ر �ملفرت�ض��ة و�الأث��ر عند �لتعر و�ملدخالت �مل�ض��تخدمة يف �ملرحلة �الأوىل و�ملرحلة �لثانية ملخ�ض�ض �خل�ض��ائر 
�الئتمانية �ملت�قعة م�ضممة بناًء على ع��مل �قت�ضادية متغرية )�أو �لتغري يف ع��مل �القت�ضاد �لكلي( و�ملرتبطة ب�ضكل مبا�ضر باملخاطر �الئتمانية 

�ملتعلقة باملحفظة.

تعريف التعثر:	 
�ن تعري��ف �لتع��ر �مل�ض��تخدم يف قيا���ض �خل�ض��ائر �الئتماني��ة �ملت�قع��ة و�مل�ض��تخدم يف تقيي��م �لتغ��ري ب��ني �ملر�ح��ل يتما�ض��ى ويتف��ق م��ع تعري��ف �لتع��ر 
�مل�ضتخدم من قبل �إد�رة �ملخاطر �الئتمانية �لد�خلية لدى �لبنك. �إن �لتعر غري معرف من قبل �ملعيار، وهناك �فرت��ض قابل للنق�ض بانه �لت�قف 

ع��ن �لدفع مل��دة 90 ي�م فاأكر.

العمر المتوقع:	 
عن��د قيا���ض �خل�ض��ائر �الئتماني��ة �ملت�قع��ة، يق���م �لبن��ك باالأخ��ذ بعني �العتبار �ق�ض��ى مدى للتدفقات �لنقدي��ة �ملت�قعة و�لتي يعتره��ا �لبنك معر�ضة 
ملخاطر �لتدين. يتم �الخذ بعني �العتبار جميع �اللتز�مات �لتعاقدية للعمر �ملت�قع، ومبا فيها خيار�ت �لدفع �ملقدم، وخيار�ت �لتمديد. يتم قيا���ض 
�لعمر �ملت�قع لبع�ض �لت�ضهيالت �الئتمانية �ملتجددة و�لتي ال ي�جد لها تاريخ �ضد�د حمدد بناء على �لفرتة �ملعر�ض بها �لبنك ملخاطر �الئتمان �لتي 

ال ميكن لالإد�رة جتنبها.

حوكمة تطبيق متطلبات المعيار الدولي للتقارير المالية رقم )9(
ل�ضمان �اللتز�م مبتطلبات تطبيق �ملعيار و�لتاأكد من �ض��ري �لتطبيق فقد مت �ن�ض��اء جلنه ت�جيه خا�ضة تتك�ن من قبل �ل�ض��ادة مدير �إد�رة �ملخاطر، 
مدي��ر �إد�رة �الئتم��ان، �ملدي��ر �مل��ايل للبن��ك ع��الوة عل��ى مدير �إد�رة �نظمة �ملعل�م��ات. حيث تق�م �للجنه باتخاذ �لق��ر�ر�ت �لالزمة بخ�ض��ض �آليات 
�لتطبيق، �لتاأكد من حتديث �ل�ضيا�ضات �لعامة و�جر�ء�ت �لعمل �الأنظمة مبا يتالئم مع متطلبات �ملعيار، كما تق�م بعر�ض نتائج �حت�ضاب �خل�ضائر 

�الئتماني��ة �ملت�قع��ة ��ض��تناد� �إىل �ملعي��ار �إىل �الإد�رة �لعلي��ا و�إىل جمل���ض �الإد�رة عن طري��ق �للجان �ملنبثقة عنه.

إستحواذ أعمال. 	
ق��ام �لبن��ك بتاري��خ 29 مت���ز 2020 باال�ض��تح��ذ عل��ى �أن�ض��طة �لبن��ك �لتج��اري �الأردين يف فل�ض��طني. تن���ض �تفاقي��ة �ال�ض��تح��ذ )�التفاقي��ة( عل��ى 
�ض��م �لبن��ك �ل�طن��ي للمحفظ��ة �لبنكي��ة لف��روع �لبن��ك �لتج��اري �الأردين يف فل�ض��طني بع��د �حل�ض���ل عل��ى �مل��فق��ات �لالزم��ة من كل من �ض��لطة �لنقد 
�لفل�ضطينية و�لبنك �ملركزي �الأردين وهيئة �ض�ق ر�أ�ض �ملال �لفل�ضطينية وكافة �جلهات �لر�ضمية ذ�ت �لعالقة. متت عملية �ال�ضتح��ذ مقابل قيام 
�لبن��ك �لتج��اري �الأردين باكتت��اب 13,764,707�ض��هم م��ن �أ�ض��هم �لبن��ك �ل�طن��ي م��ن خالل ��ضد�ر خا�ض وبن�ض��بة %15 من ر�أ�ض��مال �لبنك �ل�طني 
�ملدف���ع و�لبال��غ بع��د �لزي��ادة 91,764,707�ض��هم. تبل��غ قيم��ة �الأ�ض��هم �لت��ي �ض��يتم �الكتت��اب به��ا م��ن قب��ل �لبن��ك �لتجاري يف ر�أ�ض��مال �لبن��ك �ل�طني 

�أمريك��ي. دوالر   30,970,589

كج��زء م��ن �ل�ضفق��ة، �تف��ق �لبن��كان رب��ط ود�ئ��ع تبادلي��ة ب�ض��روط تف�ضيلي��ة ل�ضال��ح �لبن��ك �ل�طن��ي لتع�ي�ض��ه ع��ن فروق��ات �لقيم��ة �لعادل��ة لبع���ض 
�مل�ج�د�ت و�ملطل�بات �مل�ضتح�ذ عليها. قام بالبنك بتقييم هذه �ل�د�ئع �لتبادلية و�إظهارها بالقيمة �لعادلة )وفقاأ ل�ضعر �ل�ض�ق( ��ضتجابة ملتطلبات 

معي��ار �لتقاري��ر �ملالي��ة �ل��دويل رق��م 3 )»ت�حي��د �الأعم��ال«( و��ض��تنادً� �ىل معي��ار �لتقاري��ر �ملالي��ة �ل��دويل رقم 13 )»قيا���ض �لقيم��ة �لعادلة«(.
قام �لبنك بقيد عمليات ��ض��تح��ذ �الأعمال بالقيمة �لعادلة كما مت حتديد ت�زيع �ض��عر �ل�ض��ر�ء على عملية �الإ�ض��تح��ذ ب�ض��كل مبدئي و�ض��يتم �النتهاء 

من هذه �لدر��ضة خالل �ضنة من تاريخ �ال�ضتح��ذ وفقًا ملعيار �لتقارير �ملالية �لدويل رقم 3 )»ت�حيد �الأعمال«(.

فيما يلي �لقيمة �لعادلة مل�ج�د�ت ومطل�بات فروع �لبنك �لتجاري �الأردين يف فل�ضطني كما يف تاريخ �ال�ضتح��ذ: 

�لقيمة �لعادلةتعديالت قيمة عادلة�لقيمة �لدفرتية
30 حزير�ن 302020 حزير�ن 2020

دوالر �أمريكيدوالر �أمريكيدوالر �أمريكياملوجودات 
63,290,087-63,290,087نقد و�أر�ضدة لدى �ضلطة �لنقد �لفل�ضطينية

18,877,559-18,877,559�أر�ضدة لدى بن�ك وم�ؤ�ض�ضات م�ضرفية
87,808,617)449,225(88,257,842مت�يالت �ئتمانية مبا�ضرة

2,516,935-2,516,935م�ج�د�ت مالية بالقيمة �لعادلة من خالل �لدخل �ل�ضامل 
1,964,849-1,964,849م�ج�د�ت مالية بالكلفة �ملطفاأة

6,340,315)1,330,695(7,671,010عقار�ت و�آالت ومعد�ت
995,222995,222-حق ��ضتخد�م �أ�ض�ل

99,052)533,453(632,505م�ج�د�ت غري ملم��ضة
1,698,297)94,723(1,793,020م�ج�د�ت �أخرى

185,003,807)1,412,874(183,590,933

املطلوبات 
9,276,330-9,276,330ود�ئع بن�ك وم�ؤ�ض�ضات م�ضرفية

134,668,013-134,668,013ود�ئع �لعمالء 
6,068,241-6,068,241تاأمينات نقدية

1,224,5321,171,1572,395,689خم�ض�ضات متن�عة
900,499900,499-�لتز�مات عق�د �يجار

2,796,102-2,796,102مطل�بات �أخرى

154,033,2182,071,656156,104,874
27,486,059�ضايف �حلق�ق �مل�ضتح�ذ عليها 
30,970,589�لقيمة �لعادلة لالأ�ضهم �ملكتتبة 

)3,484,530(�لفرق يف �لقيمة �لعادلة لل�د�ئع �لتبادلية

27,486,059
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فيما يلي ملخ�ض ملعل�مات مالية عن هذه �ل�ضركة �لتابعة قبل ��ضتبعاد �الأر�ضدة و�ملعامالت مع �لبنك:
ملخ�ض بيانات قائمة �لدخل و�لدخل �ل�ضامل لل�ضنة �ملنتهية يف 31 كان�ن �الأول 2020 و2019:

�ل�ضركة �الإ�ضالمية �ل�طنية لال�ضتثمار�ت
20202019

دوالر �أمريكيدوالر �أمريكي
50,328,47659,202,781�الإير�د�ت

)20,855,139()18,967,795(نفقات �مل�ظفني
)18,980,805()16,647,746(م�ضاريف �إد�رية وعامة
)5,078,377()4,930,239(�إ�ضتهالكات و�طفاء�ت

213,311167,293�إير�د�ت �أخرى 
9,996,00714,455,753�لربح قبل �ل�ضريبة 

)1,219,039()3,379,762(�ضريبة �لدخل
6,616,24513,236,714ربح �ل�ضنة 

203,968)480,085(بن�د �لدخل �ل�ضامل �الأخرى لل�ضنة
6,136,16013,440,682�إجمايل �لدخل �ل�ضامل لل�ضنة

ويع�د �إىل:
1,390,9273,112,560م�ضاهمي �لبنك

4,745,23310,328,122جهات غري م�ضيطرة
6,136,16013,440,682

حصص مؤثرة في شركة تابعة  . 	
فيما يلي معل�مات مالية عن �ل�ضركة �لتابعة وغري ممل�كة بالكامل و�لتي لديها ح�ض�ض ج�هرية جلهات غري م�ضيطرة:

ن�سبة امللكية جلهات غري م�سيطرة:

20202019بلد املن�ساأ واالأعمالا�سم ال�سركة

%%
45,2245,22فل�ضطني�ل�ضركة �الإ�ضالمية �ل�طنية لال�ضتثمار�ت

ح�س�س اجلهات غري امل�سيطرة يف ال�سركة التابعة اجلوهرية:
20202019

دوالر �أمريكي دوالر �أمريكي 
معدل

101,456,69996,711,466�ل�ضركة �الإ�ضالمية �ل�طنية لال�ضتثمار�ت
101,456,69996,711,466

االأرباح العائدة جلهات غري م�سيطرة يف ال�سركة التابعة اجلوهرية:
20202019

دوالر �أمريكيدوالر �أمريكي
5,106,01610,174,840�ل�ضركة �الإ�ضالمية �ل�طنية لال�ضتثمار�ت

5,106,01610,174,840
153,282)360,783(ح�ضة جهات غري م�ضيطرة من بن�د �لدخل �ل�ضامل

4,745,23310,328,122

ملخ�س بيانات قائمة املركز املايل كما يف 31 كانون االأول 2020 و 2019:

�ل�ضركة �الإ�ضالمية �ل�طنية لال�ضتثمار�ت
20202019

دوالر �أمريكيدوالر �أمريكي
معدل

1,530,942,3501,341,767,093�إجمايل �مل�ج�د�ت

)1,202,437,606()1,385,476,703(�إجمايل �ملطل�بات
145,465,647139,329,487جمم�ع حق�ق �مللكية

ويع�د �إىل:
44,008,94842,618,021م�ضاهمي �لبنك 

101,456,69996,711,466جلهات غري م�ضيطرة
145,465,647139,329,487

ملخ�ض بيانات قائمة �لتدفقات �لنقدية لل�ضنة �ملنتهية يف 31 كان�ن �الأول 2020 و2019 :

�ل�ضركة �ل�طنية �الإ�ضالمية لال�ضتثمار�ت
20202019

دوالر �أمريكيدوالر �أمريكي
)60,248,250()39,077,562(�أن�ضطة �لت�ضغيل 

)9,738,129(4,450,317�أن�ضطة �الإ�ضتثمار 
29,748,43284,647,269�أن�ضطة �لتم�يل

14,660,890)4,878,813(�لزيادة يف �لنقد و�لنقد �ملعادل

نقد وأرصدة لدى سلطة النقد الفلسطينية. 6
اإن تفا�سيل هذا البند هي كما يلي:

20202019
دوالر �أمريكيدوالر �أمريكي

257,114,735296,719,608نقد يف �خلزينة
اأر�سدة لدى �سلطة النقد الفل�سطينية:

162,286,57690,496,690ح�ضابات جارية وحتت �لطلب
15,693,93519,040,903ود�ئع ت�ضتحق خالل فرتة ثالثة �أ�ضهر
174,049,873152,666,092متطلبات �الحتياطي �الإلز�مي �لنقدي

147,000147,000مبالغ حمج�زة
609,292,119559,070,293

)370,331()352,302(خم�ض�ض �خل�ضائر �الإئتمانية �ملت�قعة
608,939,817558,699,962

يتعني على �لبنك ح�ض��ب �لتعميم رقم )2010/67( �الحتفاظ لدى �ض��لطة �لنقد �لفل�ض��طينية باحتياطي �إلز�مي نقدي مقيد �ل�ض��حب بن�ض��بة 9% 	 
من ود�ئع �لعمالء. ال تعمل �ض��لطة �لنقد �لفل�ض��طينية على دفع ف��ئد على هذه �الحتياطيات �الإلز�مية. ومب�جب �لتعليمات رقم )2012/2( يتم 

تخفي�ض قيمة �لر�ضيد �لقائم للت�ضهيالت و�لتم�يالت �ملمن�حة يف مدينة �لقد�ض لبع�ض �لقطاعات قبل �حت�ضاب �الحتياطي �الإلز�مي �لنقدي.
ال تدفع �ضلطة �لنقد �لفل�ضطينية للبن�ك �أية ف��ئد على �أر�ضدة �حل�ضابات �جلارية.	 
تدفع �ضلطة �لنقد �لفل�ضطينية ف��ئد على �ل�د�ئع الأجل وفقًا الأ�ضعار �لفائدة �ل�ضائدة يف �ل�ض�ق.	 
بلغت �ملبالغ �ملحج�زة مبلغ 147,000 دوالر �أمريكي كما يف 31 كان�ن �الأول 2020. 	 
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31 كانون االأول 2020
�ملجم�ع�ملرحلة )3(�ملرحلة )2(�ملرحلة )1(

دوالر �أمريكيدوالر �أمريكيدوالر �أمريكيدوالر �أمريكي
262,350,685--262,350,685الر�سيد يف بداية ال�سنة

41,765,563--41,765,563�إ�ضتح��ذ �أعمال 
48,061,136--48,061,136�ضايف �لتغري خالل �لعام

352,177,384--352,177,384ر�سيد نهاية ال�سنة

31 كانون االأول 2019
�ملجم�ع�ملرحلة )3(�ملرحلة )2(�ملرحلة )1(

دوالر �أمريكيدوالر �أمريكيدوالر �أمريكيدوالر �أمريكي
220,168,496--220,168,496الر�سيد يف بداية ال�سنة

42,182,189--42,182,189�ضايف �لتغري خالل �لعام

262,350,685--262,350,685ر�سيد نهاية ال�سنة

31 كانون االأول 2020
�ملجم�ع�ملرحلة )3(�ملرحلة )2(�ملرحلة )1(

دوالر �أمريكيدوالر �أمريكيدوالر �أمريكيدوالر �أمريكي
370,331--370,331كما يف 1 كانون الثاين 2020 

)18,029(--)18,029(�ضايف �إعادة �لقيا�ض للخ�ضائر �الئتمانية �ملت�قعة

352,302--352,302كما يف 31 كانون االأول 2020

31 كانون االأول 2019
�ملجم�ع�ملرحلة )3(�ملرحلة )2(�ملرحلة )1(

دوالر �أمريكيدوالر �أمريكيدوالر �أمريكيدوالر �أمريكي
200,231--200,231كما يف 1 كانون الثاين 2019 

170,100--170,100�ضايف �إعادة �لقيا�ض للخ�ضائر �الئتمانية �ملت�قعة

370,331--370,331كما يف 31 كانون االأول 2019

أرصدة لدى بنوك ومؤسسات مصرفية. 7
20202019

دوالر �أمريكيدوالر �أمريكي
بنوك وموؤ�س�سات م�سرفية داخل فل�سطني:

5,081,58124,628,573ح�ضابات جارية وحتت �لطلب
7,811,49730,784,517ود�ئع ت�ضتحق خالل فرتة ثالثة �أ�ضهر

12,893,07855,413,090

بنوك وموؤ�س�سات م�سرفية خارج فل�سطني:
103,226,02040,643,000ح�ضابات جارية وحتت �لطلب

74,738,36463,781,228ود�ئع ت�ضتحق خالل فرتة ثالثة �أ�ضهر 
-26,989,581ود�ئع ت�ضتحق خالل فرتة تزيد عن ثالثة �أ�ضهر

204,953,965104,424,228
217,847,043159,837,318

)1,777,423()1,857,160(خم�ض�ض �خل�ضائر �الإئتمانية �ملت�قعة
215,989,883158,059,895

فيما يلي ملخ�س احلركة على اجمايل االأر�سدة لدى �سلطة النقد الفل�سطينية:

اإن احلركة على خم�س�س اخل�سائر االإئتمانية املتوقعة لالأر�سدة لدى �سلطة النقد الفل�سطينية هي كما يلي:

فيما يلي ملخ�س احلركة على اجمايل االأر�سدة لدى البنوك واملوؤ�س�سات امل�سرفية:

31 كانون االأول 2020
�ملجم�ع�ملرحلة )3(�ملرحلة )2(�ملرحلة )1(

دوالر �أمريكيدوالر �أمريكيدوالر �أمريكيدوالر �أمريكي
1,689,903159,837,318-158,147,415الر�سيد يف بداية ال�سنة

22,393,611--22,393,611�إ�ضتح��ذ �أعمال )�إي�ضاح 4(
35,616,114--35,616,114�ضايف �لتغري خالل �لعام

1,689,903217,847,043-216,157,140ر�سيد نهاية ال�سنة

31 كانون االأول 2019
�ملجم�ع�ملرحلة )3(�ملرحلة )2(�ملرحلة )1(

دوالر �أمريكيدوالر �أمريكيدوالر �أمريكيدوالر �أمريكي
1,689,903190,448,193-188,758,290الر�سيد يف بداية ال�سنة

)30,610,875(--)30,610,875(�ضايف �لتغري خالل �لعام

1,689,903159,837,318-158,147,415ر�سيد نهاية ال�سنة

اإن احلركة على خم�س�س اخل�سائر االإئتمانية املتوقعة لالأر�سدة لدى بنوك وموؤ�س�سات م�سرفية هي كما يلي:

31 كانون االأول 2020
�ملجم�ع�ملرحلة )3(�ملرحلة )2(�ملرحلة )1(

دوالر �أمريكيدوالر �أمريكيدوالر �أمريكيدوالر �أمريكي
1,689,9031,777,423-87,520كما يف 1 كانون الثاين 2020 

31,522--31,522�إ�ضتح��ذ �أعمال )�إي�ضاح 4(
48,215--48,215�ضايف �إعادة �لقيا�ض للخ�ضائر �الئتمانية �ملت�قعة

1,689,9031,857,160-167,257كما يف 31 كانون االأول 2020

31 كانون االأول 2019
�ملجم�ع�ملرحلة )3(�ملرحلة )2(�ملرحلة )1(

دوالر �أمريكيدوالر �أمريكيدوالر �أمريكيدوالر �أمريكي
1,689,9031,794,593-104,690كما يف 1 كانون الثاين 2019 

)17,170(--)17,170(�ضايف �إعادة �لقيا�ض للخ�ضائر �الئتمانية �ملت�قعة

1,689,9031,777,423-87,520كما يف 31 كانون االأول 2019

بلغ��ت �الأر�ض��دة ل��دى �لبن���ك و�مل�ؤ�ض�ض��ات �مل�ضرفي��ة �لت��ي ال تتقا�ض��ى ف��ئ��د كم��ا يف 31 كان���ن �الأول 2020 و2019 مبل��غ 116,119,097 	 
�لت����يل. عل��ى  �أمريك��ي،  دوالر  و63,488,574  �أمريك��ي  دوالر 

بلغ��ت �الأر�ض��دة مقي��دة �ل�ض��حب ل��دى �لبن���ك و�مل�ؤ�ض�ض��ات �مل�ضرفي��ة كم��ا يف 31 كان���ن �الأول 2020 و2019 مبل��غ 6,761,088 دوالر �أمريك��ي 	 
و9,368,968 دوالر �أمريك��ي، عل��ى �لت����يل.
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تسهيات وتمويات ائتمانية مباشرة. 9
20202019

دوالر �أمريكيدوالر �أمريكي
االأفراد

8,551,54311,336,805ح�ضابات جارية مدينة

200,753,220171,467,495قرو�ض وكمبياالت*

493,542,044512,925,310مت�يالت
ال�سركات

32,532,92033,381,239ح�ضابات جارية مدينة

177,631,690106,123,223قرو�ض وكمبياالت* 

206,943,548147,188,823مت�يالت
موؤ�س�سات �سغرية ومتو�سطة

23,005,39718,811,790ح�ضابات جارية مدينة

115,947,57292,024,588قرو�ض وكمبياالت* 

68,395,31674,236,863مت�يالت
احلكومة والقطاع العام

81,666,07059,338,899ح�ضابات جارية مدينة

276,298,628187,584,044قرو�ض وكمبياالت* 

132,458,14850,895,568مت�يالت
1,817,726,0961,465,314,647

)8,918,144()11,999,161(ف��ئد و�أرباح معلقة
)29,655,425()55,181,889(خم�ض�ض �خل�ضائر �الئتمانية �ملت�قعة

1,750,545,0461,426,741,078

* تظه��ر �لقرو���ض و�لكمبي��االت بال�ض��ايف بع��د تنزي��ل �لف��ئ��د و�لعم���الت �ملقب��ض��ة مقدم��ًا مببل��غ 94,270,117 دوالر �أمريك��ي كم��ا يف 31 كان���ن �الأول 2020 مقاب��ل 
106,916,117 دوالر �أمريك��ي كم��ا يف 31 كان���ن �الأول 2019.

بلغ �إجمايل �لت�ض��هيالت و�لتم�يالت �الئتمانية غري �لعاملة و�مل�ضنفة وفقًا لتعليمات �ض��لطة �لنقد �لفل�ض��طينية بعد تنزيل �لف��ئد و�الأرباح �ملعلقة كما يف 31 	 
كان���ن �الأول 2020 و2019 مبل��غ 188,689,170 دوالر �أمريك��ي ومبل��غ 219,511,376 دوالر �أمريك��ي �أي م��ا ن�ض��بته 10,45% و15,07%م��ن ر�ضي��د �لت�ض��هيالت 

و�لتم�يالت �الئتمانية �ملبا�ضرة بعد تنزيل �لف��ئد و�الأرباح �ملعلقة، على �لت��يل.
بلغ �إجمايل �لت�ضهيالت و�لتم�يالت �الئتمانية �ملتعرة وفقًا لتعليمات �ضلطة �لنقد �لفل�ضطينية بعد تنزيل �لف��ئد و�الأرباح �ملعلقة كما يف 31 كان�ن �الأول 2020 	 

و2019 مبل��غ 99,884,581 دوالر �أمريك��ي ومبل��غ 53,607,909 دوالر �أمريك��ي �أي م��ا ن�ض��بته 5,53% و3,68%م��ن م��ن ر�ضي��د �لت�ض��هيالت و�لتم�ي��الت �الئتماني��ة 
�ملبا�ضرة بعد تنزيل �لف��ئد و�الأرباح �ملعلقة، على �لت��يل. 

بناًء على تعليمات �ض��لطة �لنقد �لفل�ض��طينية رقم )2008/1( مت �إ�ض��تبعاد �لت�ض��هيالت و�لتم�يالت �الئتمانية �ملبا�ض��رة �ملتعرة و�لتي م�ضى على تعرها �أكر 	 
من 6 �ضن��ت من �لق��ئم �ملالية �مل�حدة للبنك. بلغت �لت�ضهيالت و�لتم�يالت �الئتمانية �ملبا�ضرة �مل�ضتبعدة من �لق��ئم �ملالية �مل�حدة كما يف 31 كان�ن �الأول 
2020 مبل��غ 12,264,169 دوالر �أمريك��ي كم��ا بل��غ ر�ضي��د �ملخ�ض�ض و�لف��ئد و�الأرباح �ملعلقة للح�ض��ابات �ملتعرة مبل��غ 6,554,484 دوالر �أمريك��ي و5,709,685 

دوالر �أمريك��ي، عل��ى �لت����يل.
بلغ��ت �لت�ض��هيالت و�لتم�ي��الت �الئتماني��ة �ملمن�ح��ة لل�ض��لطة �ل�طني��ة �لفل�ض��طينية 490,422,846 دوالر �أمريك��ي �أي م��ا ن�ض��بته 26,98% م��ن �إجم��ايل ر�ضي��د 	 

�لت�ض��هيالت و�لتم�ي��الت �الئتماني��ة �ملبا�ض��رة كم��ا يف 31 كان���ن �الأول 2020 مقاب��ل 297,818,511 دوالر �أمريك��ي �أي م��ا ن�ض��بته 20,32% م��ن �إجم��ايل ر�ضي��د 
�لت�ضهيالت و�لتم�يالت �الئتمانية �ملبا�ضرة كما يف 31 كان�ن �الأول 2019.

بلغ��ت �لت�ض��هيالت و�لتم�ي��الت �الئتماني��ة �ملمن�ح��ة لغ��ري �ملقيم��ني كم��ا يف 31 كان���ن �الأول 2020 و2019 مبل��غ 532,420 دوالر �أمريك��ي ومبل��غ 660,484 دوالر 	 
�أمريك��ي، عل��ى �لت����يل.

بلغ��ت �أر�ض��دة �لبطاق��ات �الئتماني��ة كم��ا يف 31 كان���ن �الول 2020 و2019 مبل��غ 29,257,596 دوالر �مريك��ي ومبل��غ 31,440,196 دوالر �مريك��ي عل��ى 	 
�لت��يل.

بلغ��ت �ر�ض��دة �حل�ض��ابات �ملك�ض���فة بالطل��ب كم��ا يف 31 كان���ن �الول 2020 و2019 مبل��غ 20,015,826 دوالر �مريك��ي ومبل��غ 15,507,927 دوالر �مريك��ي، 	 
على �لت��يل.
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ميث��ل ه��ذ� �لبن��د �إ�ض��تثمار �لبن��ك يف �أ�ض��هم مدرج��ة يف ب�ر�ض��ة فل�ض��طني و�لت��ي بلغ��ت قيمته��ا �لعادل��ة كم��ا يف 31 كان���ن �الأول 2020 و31 كان���ن �الأول 

2019 مبل��غ 2,527,347 دوالر �أمريك��ي ومبل��غ 2,687,473 دوالر �أمريك��ي، عل��ى �لت����يل.

الفوائد واألرباح المعلقة
فيما يلي ملخ�س احلركة على الفوائد واالأرباح املعلقة:

20202021
دوالر �أمريكيدوالر �أمريكي

8,918,1444,229,266�لر�ضيد يف بد�ية �ل�ضنة
-4,221,920�أرباح معلقة حم�لة للبنك نتيجة �إ�ضتح��ذ �أعمال )�إي�ضاح 4(

3,186,4686,113,379ف��ئد و�أرباح معلقة خالل �ل�ضنة
)953,402()4,145,595(ف��ئد و�أرباح معلقة ح�لت لالإير�د�ت خالل �ل�ضنة

)545,837()413,466(��ضتبعاد ف��ئد و�أرباح معلقة على ت�ضهيالت ومت�يالت �ئتمانية م�ضى على تعرها �أكر من 6 �ضن��ت
231,69074,738فروقات عملة

11,999,1618,918,144�لر�ضيد يف نهاية �ل�ضنة

فيما يلي ملخ�س احلركة على اإجمايل الت�سهيالت والتمويالت االئتمانية املبا�سرة:

31 كانون االأول 2020
�ملجم�ع�ملرحلة )3(�ملرحلة )2(�ملرحلة )1(

دوالر �أمريكيدوالر �أمريكيدوالر �أمريكيدوالر �أمريكي
1,154,900,917240,758,52369,655,2071,465,314,647الر�سيد يف بداية ال�سنة
76,515,1073,288,16620,878,952100,682,225�إ�ضتح��ذ �أعمال )�إي�ضاح 4(

252,972,191)1,942,523()42,350,906(297,265,620�ضايف �لتغري خالل �لعام
-)1,542,534()70,990,588(72,533,122�ملح�ل للمرحلة )1(
-)7,482,351(89,524,094)82,041,743(�ملح�ل للمرحلة )2(
-33,075,076)14,814,371()18,260,705(�ملح�ل للمرحلة )3(

ت�ضهيالت ومت�يالت �ئتمانية م�ضى 
على تعرها �أكر من �ضت �ضن��ت

--)1,242,967()1,242,967(

1,500,912,318205,414,918111,398,8601,817,726,096ر�سيد يف نهاية ال�سنة

31 كانون االأول 2019
�ملجم�ع�ملرحلة )3(�ملرحلة )2(�ملرحلة )1(

دوالر �أمريكيدوالر �أمريكيدوالر �أمريكيدوالر �أمريكي
1,085,279,473225,917,28946,249,6561,357,446,418الر�سيد يف بداية ال�سنة

108,736,684)4,804,744()35,671,731(149,213,159�ضايف �لتغري خالل �لعام
-)2,907,651()36,417,515(39,325,166�ملح�ل للمرحلة )1(
-)3,398,144(106,386,986)102,988,842(�ملح�ل للمرحلة )2(
-35,384,545)19,456,506()15,928,039(�ملح�ل للمرحلة )3(

ت�ضهيالت ومت�يالت �ئتمانية م�ضى 
على تعرها �أكر من �ضت �ضن��ت

--)868,455()868,455(

1,154,900,917240,758,52369,655,2071,465,314,647ر�سيد يف نهاية ال�سنة

بلغ��ت قيم��ة �لت�ض��هيالت �مل�ضم�ن��ة م��ن �ضنادي��ق �ضم��ان �لقرو���ض كم��ا يف 31 كان���ن �الأول 2020 و2019 مبل��غ 5,442,730 دوالر �أمريك��ي ومبل��غ 8,311,885 	 
دوالر �أمريك��ي، عل��ى �لت����يل. كم��ا بلغ��ت قيم��ة �لت�ض��هيالت �ملتع��رة م��ن ه��ذه �لت�ض��هيالت كم��ا يف 31 كان���ن �الأول 2020 و2019 مبل��غ 571,606 دوالر �مريك��ي 

ومبل��غ 57,067 دوالر �مريك��ي، عل��ى �لت����يل. 
بلغ��ت �لقيم��ة �لعادل��ة لل�ضمان��ات �ملقدم��ة مقاب��ل �لت�ض��هيالت و�لتم�ي��الت �الئتماني��ة كم��ا يف 31 كان���ن �الأول 2020 و2019 مبل��غ 725,431,130 دوالر �أمريك��ي 	 

ومبلغ 709,002,705 دوالر �أمريكي، على �لت��يل.
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مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة
فيما يلي احلركة على خم�س�س اخل�سائر االإئتمانية املتوقعة للت�سهيالت وللتمويالت االئتمانية املبا�سرة:

�ملجم�ع�ملرحلة )3(�ملرحلة )2(�ملرحلة )1(
دوالر �أمريكيدوالر �أمريكيدوالر �أمريكيدوالر �أمريكي

7,368,9645,470,89916,815,56229,655,425كما يف 1 كانون الثاين 2020

761,387239,4087,650,8938,651,688�إ�ضتح��ذ �أعمال )�إي�ضاح 4(

-)173,089()1,011,858(1,184,947�ملح�ل للمرحلة )1(

-)1,445,179(1,869,360)424,181(�ملح�ل للمرحلة )2(

-236,048)190,818()45,230(�ملح�ل للمرحلة )3(
3,092,453603,67313,346,65417,042,780�ضايف �إعادة �لقيا�ض للخ�ضائر �الإئتمانية خالل �ل�ضنة

)829,501()829,501(--��ضتبعاد خم�ض�ض ت�ضهيالت ومت�يالت م�ضى على تعرها �أكر من 6 �ضن��ت
)188,715()211,149(15,9366,498فروقات عملة

850,212850,212--�أخرى

11,954,2766,987,16236,240,45155,181,889كما يف 31 كانون االأول 2020

�ملجم�ع�ملرحلة )3(�ملرحلة )2(�ملرحلة )1(
دوالر �أمريكيدوالر �أمريكيدوالر �أمريكيدوالر �أمريكي

8,168,3506,474,87411,572,46526,215,689كما يف 1 كانون الثاين 2019

-)824,578()771,887(1,596,465�ملح�ل للمرحلة )1(
-)958,049(1,835,383)877,334(�ملح�ل للمرحلة )2(
-1,263,244)1,138,203()125,041(�ملح�ل للمرحلة )3(

6,552,2964,229,552)929,268()1,393,476(�ضايف �إعادة �لقيا�ض للخ�ضائر �الإئتمانية خالل �ل�ضنة
)868,455()868,455(--��ضتبعاد خم�ض�ض ت�ضهيالت ومت�يالت م�ضى على تعرها �أكر من 6 �ضن��ت

78,63978,639--فروقات عملة

7,368,9645,470,89916,815,56229,655,425كما يف 31 كانون االأول 2019

 فيم��ا يل��ي احلرك��ة عل��ى خم�س���س اخل�س��ائر االئتماني��ة املتوقع��ة للت�س��هيالت والتموي��الت االئتماني��ة املبا�س��رة الت��ي م�سى عل��ى تعرثها 
اأكرث من 6 �س��نوات:

20202019
دوالر �أمريكيدوالر �أمريكي

4,086,2513,211,605�لر�ضيد يف بد�ية �ل�ضنة
-1,656,430خم�ض�ض حم�ل للبنك نتيجة �إ�ضتح��ذ �أعمال )�إي�ضاح 4(

893,096868,455�الإ�ضافات
)85,247()325,545(�إ�ضرتد�د�ت

244,25291,438فروقات عملة 
6,554,4844,086,251�لر�ضيد يف نهاية �ل�ضنة

فيما يلي توزيع الت�سهيالت االئتمانية بعد تنزيل الفوائد املعلقة ح�سب الن�ساط االإقت�سادي للعمالء:
20202019

دوالر �أمريكيدوالر �أمريكي
490,422,846297,818,511�لقطاع �لعام

335,822,771324,250,298�لقرو�ض �لعقارية
392,580,578406,638,412مت�يل �ل�ضناعة و�لتجارة

11,464,18323,189,833قطاع �لزر�عة
94,195,39012,163,615قطاع خدماتي

481,241,167392,335,834قرو�ض ��ضتهالكية
1,805,726,9351,456,396,503
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20202019
دوالر �أمريكيدوالر �أمريكي

15,263,04914,110,663�أ�ضهم مدرجة يف ب�ر�ضة فل�ضطني
627,588875,882�أ�ضهم مدرجة يف �أ�ض��ق مالية �أجنبية

720,996720,996�أ�ضهم غري مدرجة
16,611,63315,707,541

لقد كانت احلركة على ح�ساب احتياطي القيمة العادلة كما يلي:
20202019

دوالر �أمريكيدوالر �أمريكي
)5,123,395()5,520,327(�لر�ضيد يف بد�ية �ل�ضنة 
)455,808()1,333,406(�لتغري يف �لقيمة �لعادلة

50,686)28,173(ح�ضة �لبنك من بن�د �لدخل �ل�ضامل �الأخرى لل�ضركات �حلليفة
8,190-خ�ضائر بيع م�ج�د�ت مالية بالقيمة �لعادلة من خالل �لدخل �ل�ضامل مثبتة يف �الأرباح �ملدورة 

)5,520,327()6,881,906(�لر�ضيد يف نهاية �ل�ضنة

مت��ت عملي��ات �لبي��ع خ��الل ع��ام 2019 به��دف مت�ي��ل �أن�ض��طة �إ�ض��تثمارية �أخ��رى وبه��دف �خل��روج م��ن بع���ض �الإ�ض��تثمار�ت �لت��ي ال حتقق �لعائ��د �ملطل�ب 
من قبل �لبنك.
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ت�سمل املوجودات املالية بالكلفة املطفاأة ما يلي:

�أذونات خزينة 
حك�مية *

�ضند�ت مالية 
مدرجة يف �أ�ض��ق 

مالية **

�ضند�ت مالية غري 
مدرجة يف �أ�ض��ق 

مالية ***

�ضك�ك �إ�ضالمية 
مدرجة يف �أ�ض��ق 

مالية****

�ضك�ك �إ�ضالمية غري 
مدرجة يف �أ�ض��ق 

مالية****
�ملجم�ع

دوالر �أمريكيدوالر �أمريكيدوالر �أمريكيدوالر �أمريكيدوالر �أمريكيدوالر �أمريكي
31 كانون االأول 2020

12,121,996--11,457,500-664,496حملي 
2,916,33711,283,49823,702,184-5,110,5194,391,830�أجنبي

5,775,0154,391,83011,457,5002,916,33711,283,49835,824,180
)4,769,062()249,793()3,630()119,746()2,849()4,393,044(خم�ض�ض �خل�ضائر �الإئتمانية �ملت�قعة

1,381,9714,388,98111,337,7542,912,70711,033,70531,055,118

31 كانون االأول 2019
36,622,414--7,910,000-28,712,414حملي

3,749,92516,104,37229,236,014-5,007,7464,373,971�أجنبي
33,720,1604,373,9717,910,0003,749,92516,104,37265,858,428

)1,583,320()194,790()965()120,292()4,341()1,262,932(خم�ض�ض �خل�ضائر �الإئتمانية �ملت�قعة
32,457,2284,369,6307,789,7083,748,96015,909,58264,275,108

*     متث��ل �مل�ج���د�ت �ملالي��ة بالكلف��ة �ملطف��اأة �ملحلي��ة ��ض��تثمار �لبن��ك يف �أذون��ات خزين��ة حك�مي��ة فل�ض��طينية ح�ض��ب تعمي��م �ض��لطة �لنق��د �لفل�ض��طينية رق��م )2016/64( 
بحي��ث يك���ن �حل��د �الأعل��ى ل�ض��عر �خل�ض��م عل��ى �الأذون��ات �ل�ض��ادرة بعمل��ة �ل�ض��يكل 8% وعل��ى �الأذون��ات �ل�ض��ادرة بعمل��ة �ل��دوالر )اليب���ر6 �ض��ه�ر + 3%( �ض��ن�يًا. متث��ل 
�مل�ج���د�ت �ملالي��ة بالكلف��ة �ملطف��اأة �الأجنبي��ة ��ض��تثمار �لبن��ك يف �أذون��ات خزين��ة لبناني��ة مدرجة وت�ض��تحق خالل �أربع �ض��ن��ت. قام �لبنك خالل �لعام بت�ضنيف �ض��ند�ت 
�لدي��ن �للبناني��ة كاأدو�ت دي��ن متع��رة ��ض��تناد� لت�ضنيف��ات �ض��ركات �لت�ضني��ف �لعاملي��ة، نت��ج ع��ن ذلك قيد خم�ض�ضات �إ�ضافي��ة مببلغ 3,3 ملي���ن دوالر �أمريكي لي�ضبح 

�أجم��ايل �ملخ�ض���ض �ملك���ن مقاب��ل ه��ذه �ل�ض��ند�ت 4,4 ملي���ن دوالر.
ميثل هذ� �لبند �إ�ض��تثمار �لبنك يف �ض��ند�ت مالية �ضادرة من �ض��ركات �أجنبية ت�ض��تحق خالل �ض��ت �إىل ثمان �ض��ن��ت، ترت�وح �أ�ض��عار �لفائدة على �ل�ض��ند�ت بني 4% �إىل   **

.%6,62
ميثل هذ� �لبند �إ�ض��تثمار �لبنك يف �ض��ند�ت مالية �ضادرة من �ض��ركات حملية ت�ض��تحق خالل �ض��نة �إىل خم���ض �ض��ن��ت، ترت�وح �أ�ض��عار �لفائدة على �ل�ض��ند�ت بني %3,75   ***

�إىل %5. 
**** ميثل هذ� �لبند �إ�ضتثمار �لبنك �الإ�ضالمي �لفل�ضطيني يف �ضك�ك �إ�ضالمية يف �أ�ض��ق �أجنبية بعائد مت�قع يرت�وح بني 3% و7,5% وت�ضتحق خالل �ضبع �ضن��ت. 
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فيما يلي ملخ�س احلركة على اإجمايل املوجودات املالية بالكلفة املطفاأة:

31 كانون االأول 2020
�ملجم�ع�ملرحلة )3(�ملرحلة )2(�ملرحلة )1(
دوالر �أمريكيدوالر �أمريكيدوالر �أمريكيدوالر �أمريكي

65,858,428-55,198,04810,660,380الر�سيد يف بداية ال�سنة
2,001,410--2,001,410�إ�ضتح��ذ �أعمال )�إي�ضاح 4(

)32,035,658(200,064)2,004,115()30,231,607(�ضايف �لتغري خالل �لعام
--)1,490,463(1,490,463�ملح�ل للمرحلة )2(
-4,910,455)4,910,455(-�ملح�ل للمرحلة )3(

28,458,3142,255,3475,110,51935,824,180ر�سيد نهاية ال�سنة

31 كانون االأول 2019
�ملجم�ع�ملرحلة )3(�ملرحلة )2(�ملرحلة )1(
دوالر �أمريكيدوالر �أمريكيدوالر �أمريكيدوالر �أمريكي

56,879,244-50,585,5086,293,736الر�سيد يف بداية ال�سنة
8,979,184-6,876,1052,103,079�إ�ضتح��ذ �أعمال )�إي�ضاح 4(

--2,263,565)2,263,565(�ضايف �لتغري خالل �لعام
65,858,428-55,198,04810,660,380ر�سيد نهاية ال�سنة

اإن احلركة احلا�سلة على خم�س�س اخل�سائر االإئتمانية املتوقعة للموجودات املالية بالكلفة املطفاأة هي كما يلي: 

31 كانون االأول 2020
�ملجم�ع�ملرحلة )3(�ملرحلة )2(�ملرحلة )1(

دوالر �أمريكيدوالر �أمريكيدوالر �أمريكيدوالر �أمريكي

1,583,320-541,9731,041,347كما يف 1 كانون الثاين 2020
36,561--36,561�إ�ضتح��ذ �أعمال )�إي�ضاح 4(

3,351,4733,149,181)756()201,536(�ضايف �إعادة �لقيا�ض للخ�ضائر �الئتمانية �ملت�قعة
--)169(169�ملح�ل للمرحلة )2(
-1,040,230)1,040,230(-�ملح�ل للمرحلة )3(

377,1671924,391,7034,769,062كما يف 31 كانون االأول 2020

31 كانون االأول 2019
�ملجم�ع�ملرحلة )3(�ملرحلة )2(�ملرحلة )1(
دوالر �أمريكيدوالر �أمريكيدوالر �أمريكيدوالر �أمريكي

493,108-93,410 كما يف 1 كانون الثاين 2019
1,090,212-142,349947,863�ضايف �إعادة �لقيا�ض للخ�ضائر �الئتمانية �ملت�قعة

--74)74(�ملح�ل للمرحلة )2(
1,583,320-541,9731,041,347كما يف 31 كانون االأول 2019

 

استثمار في شركات حليفة. 12

�لقيمة �لدفرتيةن�ضبة �مللكية
2020201920202019

دوالر �أمريكيدوالر �أمريكي%%
27,8327,838,136,5158,041,161�ضركة �لتكافل �لفل�ضطينية للتاأمني*

33,3333,333,533,2063,594,421�ضركة �الإجارة �لفل�ضطينية**
11,669,72111,635,582

*     ميثل هذ� �لبند �إ�ض��تثمار �لبنك �الإ�ض��المي �لفل�ض��طيني )�ض��ركة تابعة( يف �أ�ض��هم �ض��ركة �لتكافل �لفل�ض��طينية �مل�ض��اهمة �لعامة �ملحدودة )�ضركة �لتكافل(. 
تاأ�ض�ضت �ضركة �لتكافل ومقرها �لرئي�ضي يف مدينة ر�م �هلل وبا�ضرت ن�ضاطها يف نهاية عام 2006 من خالل �لقيام مبمار�ضة جميع �أعمال �لتاأمني و�إعادة 
�لتاأمني وفقًا الأحكام �ل�ض��ريعة �الإ�ض��المية وذلك من خالل مركزها �لرئي�ض��ي مبدينة ر�م �هلل وفروعها �ملنت�ض��رة يف فل�ض��طني. بلغ ر�أ���ض مال �ض��ركة �لتكافل 

كما يف 31 كان�ن �الأول 2020 مبلغ 10,000,000 دوالر �أمريكي. 
*** ميثل هذ� �لبند �إ�ض��تثمار �لبنك �الإ�ض��المي �لفل�ض��طيني )�ض��ركة تابعة( يف �أ�ض��هم �ض��ركة �الإجارة �لفل�ض��طينية �مل�ض��اهمة �خل�ض��ضية )�ض��ركة �الإجارة(. 
تاأ�ض�ض��ت �ض��ركة �الإج��ارة ومقره��ا �لرئي�ض��ي يف مدين��ة ر�م �هلل، تق���م �ل�ض��ركة مبمار�ض��ة �لتاأج��ري �الإ�ض��المي للم�ض��اريع �ل�ضغ��رية و�ملت��ض��طة وفق��ًا الأح��كام 

�ل�ض��ريعة �الإ�ض��المية. بل��غ ر�أ���ض م��ال �ض��ركة �الإج��ارة كم��ا يف 31 كان���ن �الأول 2020 مبل��غ 12,000,000 دوالر �أمريك��ي.
فيما يلي ملخ�س احلركة التي متت على قيمة االإ�ستثمار يف ال�سركات احلليفة:

20202019 
دوالر �أمريكيدوالر �أمريكي

11,635,58211,450,784�لر�ضيد يف بد�ية �ل�ضنة
147,510175,762ح�ضة �لبنك من نتائج �أعمال �ل�ضركات �حلليفة

287,336)113,371(ح�ضة �لبنك من بن�د �لدخل �ل�ضامل �الأخرى لل�ضركات �حلليفة
)278,300(-ت�زيعات نقدية

11,669,72111,635,582�لر�ضيد يف نهاية �ل�ضنة

يو�سح اجلدول التايل ملخ�س املعلومات املالية املتعلقة با�ستثمارات البنك يف �سركاته احلليفة كما يف 31 كانون االأول 2020 و2019:

�ضركة �الإجارة �ضركة �لتكافل 
2020201920202019

دوالر �أمريكيدوالر �أمريكيدوالر �أمريكيدوالر �أمريكياملركز املايل لل�سركات احلليفة
80,722,78470,862,33024,964,24926,687,572�إجمايل �مل�ج�د�ت
59,837,63652,514,20914,364,62615,904,307�إجمايل �ملطل�بات

20,885,14818,348,12110,599,62310,783,265حق�ق �مللكية
5,812,3375,106,2823,533,2083,594,421�لقيمة �لدفرتية قبل �لتعديل

--2,324,1782,934,879تعديالت 
8,136,5158,041,1613,533,2083,594,421�لقيمة �لدفرتية بعد �لتعديل

االيرادات ونتائج االأعمال
8,933,46011,169,5282,436,3101,953,508�ضايف �الإير�د�ت 

)1,138,834()1,737,966()6,868,063()6,822,128(م�ضاريف ت�ضغيلية و�إد�رية وعامة
)33,779()76,183()693,990()882,900(�إ�ضتهالكات و�إطفاء�ت 

)397,649()537,323()57,600()38,193(م�ضاريف مت�يل
142,624)97,265()426,202(1,863,442�إير�د�ت �أخرى

525,870)12,427(3,053,6813,123,673�لربح قبل �ل�ضريبة
)116,405()200,215()1,346,924()835,155(م�ضروف �ل�ضريبة

409,465)212,642(2,218,5261,776,749�ضايف �لربح لل�ضنة بعد �ل�ضريبة
)244,480(29,001)1,342,804()1,468,530(تعديالت

164,985)183,641(749,996433,945�ضايف �لربح لل�ضنة بعد �ل�ضريبة - معدل
54,995)61,214(208,724120,767ح�ضة �لبنك من نتائج �أعمال �ل�ضنة

--287,336)113,371(ح�ضة �لبنك من بن�د �لدخل �ل�ضامل �الأخرى
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استثمارات عقارية. 13
ميث��ل ه��ذا البن��د اإ�س��تثمارات عقاري��ة ناجت��ة ع��ن اندم��اج االعم��ال )اإي�س��اح 2(, تظه��ر االإ�س��تثمارات العقاري��ة بالتكلف��ة, فيم��ا يل��ي 

تفا�سي��ل احلرك��ة الت��ي مت��ت عل��ى االإ�س��تثمارات العقاري��ة خ��الل ال�س��نة:
20202019

دوالر �أمريكيدوالر �أمريكي
8,643,72512,371,257ر�ضيد بد�ية �ل�ضنة

)3,200,073(-تعديالت �ضن��ت �ضابقة
8,643,7259,171,184�لر�ضيد بد�ية �ل�ضنة – معدل

-)181,632(�إ�ضتثمار�ت عقارية مت بيعها
)527,459()86,110(خ�ضائر تدين ��ضتثمار�ت عقارية

8,375,9838,643,725ر�ضيد نهاية �ل�ضنة

بلغت �لقيمة �لعادلة لال�ضتثمار�ت �لعقارية مبلغ 8,375,983 دوالر �أمريكي كما يف 31 كان�ن �الأول 2020.

عقارات وآالت ومعدات . 	1
فيما يلي ملخ�س احلركة التي متت على ح�ساب العقارات واالآالت واملعدات خالل ال�سنة:

اأرا�ٍس 
وعقارات

اأثاث ومعدات 
وحت�سينات 

ماأجور
اأجهزة 
خاليا �سياراتحا�سوب

املجموع�سم�سية

دوالر �أمريكيدوالر �أمريكيدوالر �أمريكيدوالر �أمريكيدوالر �أمريكيدوالر �أمريكي
31 كانون االأول 2020

الكلفة:
72,479,874-21,304,10040,268,3899,113,8461,793,539�لر�ضي��د يف بد�ية �لفرتة

10,994,931-5,012,1025,409,192454,748118,889�إ�ض��تح��ذ �أعمال )�إي�ضاح 4(
2,695,417-367,2581,457,134576,172294,853�إ�ضافات

530,519--193,839336,680-حم���ل من م�ض��اريع حت��ت �لتنفيذ )�إي�ضاح 16(
1,463,9731,648,395---184,422حم�ل من دفعات مقدمة-م�ج�د�ت �أخرى )�إي�ضاح 19(

)566,163(-)564,214()1,949(--�إ�ضتبعاد�ت
26,867,88247,328,55410,479,4971,643,0671,463,97387,782,973�لر�ضي��د يف نهاية �لفرتة

املرتاكم: اال�ستهالك 
28,910,893-4,755,20317,443,7845,918,735793,171�لر�ضي��د يف بد�ية �لفرتة

4,654,616-783,3913,426,397366,57978,249�إ�ض��تح��ذ �أعمال )�إي�ضاح 4(
�لفرتة 559,1053,637,365892,647258,62969,7165,417,462��ضتهالك 

)467,933(-)466,959()974(--�إ�ضتبعاد�ت
6,097,69924,507,5467,176,987663,09069,71638,515,038�لر�ضي��د يف نهاية �لفرتة

�س��ايف القيمة الدفرتية
20,770,18322,821,0083,302,510979,9771,394,25749,267,935كم��ا يف 31 كانون االأول 2020

43,568,981-16,548,89722,824,6053,195,1111,000,368كم��ا يف 31 كانون االأول 2019

حق استخدام األصول . 	1
فيما يلي تفا�سيل احلركة التي متت على حق ا�ستخدام االأ�سول:

20202019 
دوالر �أمريكيدوالر �أمريكي

17,349,66819,528,112ر�ضيد بد�ية �ل�ضنة

-995,222��ضتح��ذ �أعمال )�إي�ضاح 4(

278,548236,526�إ�ضافات خالل �ل�ضنة

)2,414,970()2,598,180(��ضتهالك �ل�ضنة

16,025,25817,349,668ر�ضيد بد�ية �ل�ضنة

20202019 
دوالر �أمريكيدوالر �أمريكي

3,240,5681,639,918�لر�ضيد يف بد�ية �ل�ضنة
771,2193,256,662�إ�ضافات*

)1,489,046()530,519(حم�ل �إىل عقار�ت و�آالت ومعد�ت )�إي�ضاح 14(
)166,966()202,500(حم�ل �إىل م�ج�د�ت غري ملم��ضة )�إي�ضاح 17(

-)260,181(�إطفاء�ت م�ضاريع حتت �لتنفيذ
3,018,5873,240,568�لر�ضيد يف نهاية �ل�ضنة

* متث��ل �الإ�ضاف��ات عل��ى م�ض��اريع حت��ت �لتنفي��ذ دفع��ات للنظ��ام �لبنك��ي �جلدي��د للبن��ك �الإ�ض��المي �لفل�ض��طيني ولتجهي��ز ف��روع جدي��دة، م��ا ز�ل �لنظ��ام �لبنك��ي 
و�لف��روع ط���ر �لتح�ضري و�لتجهيز لال�ض��تخد�م.   

�إن �لكلف��ة �ملت�قع��ة ال�ض��تكمال �مل�ض��اريع حت��ت �لتنفي��ذ كم��ا يف 31 كان���ن �الأول 2020 تق��در مببل��غ 3,059,339 دوالر �أمريك��ي وم��ن �ملت�ق��ع �النته��اء منه��ا 
خ��الل �لعام �لقادم.

موجودات غير ملموسة. 17
20202019 

دوالر �أمريكيدوالر �أمريكي
6,497,1926,467,875بر�مج �حلا�ضب �الآيل

25,843,46826,290,844م�ج�د�ت غري ملم��ضة ناجتة عن �أ�ضتح��ذ 
32,340,66032,758,719

لقد كانت احلركة على برامج احلا�سب االآيل وموجودات غري ملمو�سة خالل ال�سنة كما يلي:
31 كانون االأول 2020

�ملجم�ع�أخرى*�ل�ضهرة *رخ�ضة بنك )قيمة عادلة(*بر�مج �حلا�ضب �الآيل
دوالر �أمريكيدوالر �أمريكيدوالر �أمريكيدوالر �أمريكيدوالر �أمريكي

6,467,8754,974,71219,452,0651,864,06732,758,719�لر�ضيد يف بد�ية �ل�ضنة
99,052---99,052��ضتح��ذ �عمال )�إي�ضاح 4(

1,040,360---1,040,360�إ�ضافات
�ملح�ل من �مل�ضاريع حتت �لتنفيذ 

202,500---202,500)�إي�ضاح 16(
)1,759,971()447,376(--)1,312,595(�إطفاء�ت

6,497,1924,974,71219,452,0651,416,69132,340,660�لر�ضيد يف نهاية �ل�ضنة

مشاريع تحت التنفيذ. 16
ي�سمل هذا البند اأعمال تطوير اأنظمة احلا�سب االآيل للبنك الوطني والبنك االإ�سالمي الفل�سطيني واأعمال ت�سطيب وتو�سيع 

وحت�سينات ماأجور ل�سركة وطن, واعمال ت�سطيب وتو�سيع وحت�سينات ماأجور لفروع البنك االإ�سالمي الفل�سطيني. فيما يلي تفا�سيل 
احلركة على امل�ساريع حتت التنفيذ:

31 كانون االأول 2019
�ملجم�ع�أخرى*�ل�ضهرة *رخ�ضة بنك )قيمة عادلة(*بر�مج �حلا�ضب �الآيل

دوالر �أمريكيدوالر �أمريكيدوالر �أمريكيدوالر �أمريكيدوالر �أمريكي
6,240,6134,974,71219,452,0652,684,25633,351,646�لر�ضيد يف بد�ية �ل�ضنة

1,270,509---1,270,509�إ�ضافات
�ملح�ل من �مل�ضاريع حتت �لتنفيذ 

)�إي�ضاح 16(
166,966---166,966

)2,030,402()820,189(--)1,210,213(�إطفاء�ت

6,467,8754,974,71219,452,0651,864,06732,758,719�لر�ضيد يف نهاية �ل�ضنة

متث��ل ه��ذه �لبن���د �مل�ج���د�ت غ��ري �مللم��ض��ة نتيج��ة ��ض��تح��ذ �لبن��ك عل��ى �لبن��ك �الإ�ض��المي �لفل�ض��طيني خ��الل ع��ام 2018، باالإ�ضاف��ة �ىل ذل��ك     *

 119 118 |   التـقــــريـر الســنـوي



موجودات ضريبية مؤجلة. 18
يتم احت�ساب املوجودات ال�سريبية املوؤجلة على خ�سائر التدين املتعلقة بالت�سهيالت والتمويالت االئتمانية املبا�سرة واالأر�سدة لدى 

بنوك وموؤ�س�سات م�سرفية واملوجودات املالية بالكلفة املطفاأة باالإ�سافة اإىل بع�س احل�سابات االأخرى, فيما يلي تفا�سيل احلركة 
على ح�ساب املوجودات ال�سريبية املوؤجلة:

20202019
دوالر �أمريكيدوالر �أمريكي

7,960,0851,277,577ر�ضيد بد�ية �ل�ضنة
4,320,2916,841,416�إ�ضافات
)158,908()1,486,937(�إطفاء�ت

10,793,4397,960,085ر�ضيد نهاية �ل�ضنة

ميثل بند �مل�ج�د�ت غري �مللم��ضة )�أخرى( �لقيمة �لعادلة ل�د�ئع عمالء �أ�ضا�ضية كاأ�ضل غري ملم��ض و�لناجت من عملية ت�زيع مبلغ �ضر�ء �لبنك 
�الإ�ضالمي �لفل�ضطيني.

دراسة تدني قيمة الشهرة 
مت حتدي��د �لقيم��ة �ملت�ق��ع ��ض��رتد�دها لقط��اع �ل�ضريف��ة �الإ�ض��المية )�لقط��اع( بن��اًء عل��ى "�لقيمة يف �ال�ض��تخد�م" وفقًا لتقدي��ر�ت �لتدفقات �لنقدية 
�ملعدل��ة �ملت�قع��ة لف��رتة ت�ض��ع �ض��ن��ت م��ن خ��الل م��زن��ات مالي��ة م�ض��تقبلية مت �عتماده��ا م��ن قب��ل �الإد�رة �لعلي��ا. مت ��ض��تخد�م مع��دل خ�ض��م مبق��د�ر 

12,5% للتدفق��ات �لنقدي��ة. مت ��ض��تخد�م مع��دل من��� للتدفق��ات �لنقدي��ة �ملت�قع��ة لف��رتة ما بعد �لع�ض��ر �ض��ن��ت مبقد�ر %2,5.

�الفرت��ضات �لرئي�ضية �مل�ضتخدمة يف �حت�ضاب �لقيمة يف �ال�ضتخد�م
�إن �حت�ضاب �لقيمة يف �ال�ضتخد�م لقطاع �ل�ضريفة �الإ�ضالمية يخ�ضع حل�ضا�ضية ما يلي: 

معدل �خل�ضم �مل�ضتخدم. 	 
معدل من� �لتدفقات �لنقدية للفرت�ت ما بعد فرتة �مل��زنات.	 
متطلبات كفاية ر�أ�ض �ملال للبن�ك �لعاملة يف فل�ضطني.	 

مع��دل اخل�س��م: ميث��ل مع��دل �خل�ض��م تقدير�ت �ل�ض���ق �حلالية للمخاط��ر �ملرتبطة بقطاع �ل�ضريفة �الإ�ض��المية، مع �الأخذ باالإعتب��ار قيمة �ل�قت 
و�أي�ض��ًا �ملخاط��ر �خلا�ض��ة بامل�ج���د�ت �لت��ي مل يت��م ت�ضمينه��ا بتقدي��ر�ت �لتدفق��ات �لنقدية. يعتمد �حت�ض��اب معدل �خل�ضم عل��ى ع��مل ذ�ت عالقة 
بالبنك و�لقطاع وه� م�ضتق من كلفة ر�أ�ض �ملال. يتم �حت�ضاب تكلفة ر�أ�ض �ملال بناًء على �لعائد �ملت�قع على �ال�ضتثمار. يتم �در�ج �ملخاطر �خلا�ضة 
بالقط��اع م��ن خ��الل ��ض��تخد�م معام��الت بيت��ا )Beta( ب�ض��كل منف��رد. يت��م تقيي��م معامالت بيتا )Beta( ب�ض��كل �ض��ن�ي با�ض��تخد�م معل�مات �ض���قية 

مت�فرة. 

تقدي��ر مع��دل النم��و: يعتم��د مع��دل �لنم��� عل��ى قيم��ة نتائ��ج قط��اع �الأعم��ال بع��د ف��رتة �مل��زنة �ملعلن��ة. لتحدي��د معدالت �لنم��� �ملنا�ض��بة، مت �الأخذ 
باالعتب��ار �لق���ى �لتناف�ض��ية �ملت�ق��ع �أن ت�ض���د بع��د فرتة �مل��زنة �ملعلنة مبا ي�ض��مل ن�ض��ب �لت�ضخم �ملت�قعة.

متطلب��ات كفاي��ة راأ���س امل��ال للبن��وك العاملة يف فل�س��طني: تعتمد ه��ذه �ملتطلبات على تعليمات �ض��لطة �لنقد �لفل�ض��طينية به��ذ� �خل�ض��ض، 
ووفقًا لتلك �لتعليمات من �ملت�قع �أن تك�ن ن�ض��بة كفاية ر�أ���ض �ملال �ملطل�بة ح��يل 13,66% لعام 2023 وما بعدها.

بالن�ض��بة لتقدي��ر "�لقيم��ة يف �ال�ض��تخد�م" للقط��اع ف��اإن �إد�رة �لبن��ك تعتق��د باأن��ه ال ي�ج��د تغ��ري ممك��ن معق���ل يف �الفرت��ض��ات �لرئي�ض��ية �ل�ض��ابقة ق��د 
ي�ؤدي �إىل زيادة �لقيمة �لدفرتية لقطاع �الأعمال عن �لقيمة يف �ال�ضتخد�م.

موجودات أخرى . 19
ي�سمل هذا البند ما يلي:

20202019
دوالر �أمريكيدوالر �أمريكي

48,406,07534,843,139ف��ئد م�ضتحقة وغري مقب��ضة
28,565,67219,826,809�ضيكات �ملقا�ضة

2,248,6422,009,745م�ضاريف مدف�عة مقدمًا
2,923,9575,744,366ذمم مدينة و�ضلف وم�ضاريف م�ؤقتة ل�ضركات تابعة*

628,493600,652ح�ضابات ت�ض�ية بطاقات �ئتمانية و�ضر�فات �آلية
693,466667,722قرطا�ضية ومطب�عات

353,558516,971ح�ضابات ت�ض�ية بطاقات �ئتمانية
434,127563,797م�ضتحق من د�ئرة �ضريبة �لقيمة �مل�ضافة

1,338,969-دفعة على ح�ضاب �ضر�ء خاليا �ضم�ضية
3,330,8871,034,391�أخرى

87,584,87767,146,561

يت�ضم��ن ه��ذ� �لبن��د ذمم مدين��ة مقاب��ل مت�ي��الت عم��الء مببل��غ 2,462,903 دوالر �أمريك��ي، ودفع��ات حت��ت �حل�ض��اب و�أمان��ات مببل��غ 343,107 دوالر     *
�أمريك��ي، و�ض��ح�بات بطاق��ات �أجنبي��ة عل��ى �ضر�ف��ات �لبن��ك مببل��غ 9,944 دوالر �أمريك��ي كم��ا يف 31 كان���ن �الأول 2020.

ودائع بنوك ومؤسسات مصرفية. 20
20202019

دوالر �أمريكيدوالر �أمريكي
بنوك وموؤ�س�سات م�سرفية داخل فل�سطني:

2,934,29615,951,782ح�ضابات جارية وحتت �لطلب
70,882,07393,037,808ود�ئع ت�ضتحق خالل فرتة ثالثة �أ�ضهر

-22,548,568وديعة حتفيزية ت�ضتحق خالل فرتة �أكر من 3 �ضه�ر*
96,364,937108,989,590

بنوك وموؤ�س�سات م�سرفية خارج فل�سطني:
764,6702,081,960ح�ضابات جارية وحتت �لطلب

764,6702,081,960
97,129,607111,071,550

بلغ��ت ود�ئ��ع �ض��لطة �لنق��د �لفل�ض��طينية كم��ا يف 31 كان���ن �الأول 2020 و2019 مبل��غ 91,674,556 دوالر �أمريك��ي 79,584,574 دوالر �أمريك��ي م��ن �إجم��ايل �ل�د�ئ��ع، عل��ى 
�لت��يل.

*   ميثل هذ� �لبند قيمة وديعة حتفيزية من �ضلطة �لنقد �لفل�ضطينية لل�ضركة �لتابعة )�لبنك �الإ�ضالمي �لفل�ضطيني( بهدف تخفيف �الآثار �القت�ضادية الأزمة فريو�ض ك�رونا 
)ك�فيد 19( على �أن�ضطة �ل�ضركة �لتابعة وما حلقها من خ�ضائر نتيجة تاأجيل �أق�ضاط �لعمالء خالل عام 2020. ت�ضتحق هذه �ل�ديعة خالل ثالث �ضن��ت حيث ت�ضت�يف �ضلطة 
�لنقد فائدة �أقل من �ضعر �لفائدة �ل�ض�قية، بلغت ن�ضبة �لفائدة �مل�ضت�فاة على هذه �ل�ديعة 0,5%. قام �لبنك مبعاجلة �أثر �لفرق بني �ضعر �لفائدة لهذه �ل�د�ئع و�ضعر �لفائدة 
�ل�ض���قية له��ا وفق��ًا ملعي��ار �ملحا�ض��بة �ل��دويل رق��م )20( – حما�ض��بة �ملن��ح �حلك�مي��ة و�الإف�ض��اح عن �مل�ض��اعد�ت �حلك�مية، نتج عنه��ا �أرب��اح بقيم��ة 2,451,432 دوالر �أمريكي مت 

قيدها يف قائمة �لدخل �مل�حدة �ضمن بند  �ضايف �إير�د�ت �لتم�يل و�ال�ضتثمار )�إي�ضاح 34(.
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ودائع العماء. 21
20202019

دوالر �أمريكيدوالر �أمريكي
705,999,481542,914,325ح�ضابات جارية وحتت �لطلب

252,411,685214,837,204ود�ئع �لت�فري
437,300,916338,695,072ود�ئع الأجل وخا�ضعة الإ�ضعار

6,048,7844,497,068ح�ضابات مدينة - م�ؤقتًا د�ئنة
1,401,760,8661,100,943,669

حق�ق �أ�ضحاب ح�ضابات �ال�ضتثمار �ملطلقة 
548,342,041507,622,850ود�ئع �لت�فري

219,230,732228,782,562ود�ئع الأجل
2,169,333,6391,837,349,081

دوالر 	  و112,695,603  �أمريك��ي  دوالر   112,695,603 مبل��غ  و2019   2020 �الأول  كان���ن   31 يف  كم��ا  �لع��ام  �لقط��اع  ود�ئ��ع  بلغ��ت 
�أمريك��ي �أي م��ا ن�ض��بته %5,19 و%6,13 م��ن �إجم��ايل �ل�د�ئ��ع، عل��ى �لت����يل.

بلغ��ت �ل�د�ئ��ع �لت��ي ال تتقا�ض��ى ف��ئ��د كم��ا يف 31 كان���ن �الأول 2020 و2019 مبل��غ 867,871,587 دوالر �أمريك��ي و650,541,094 	 
دوالر �أمريك��ي �أي م��ا ن�ض��بته %40,01 و%35,41 م��ن �إجم��ايل �ل�د�ئ��ع، عل��ى �لت����يل.

تأمينات نقدية. 22
ي�سمل هذا البند تاأمينات نقدية مقابل:

20202019
دوالر �أمريكيدوالر �أمريكي

103,664,82996,231,774ت�ضهيالت ومت�يالت �ئتمانية مبا�ضرة
17,001,35619,460,702ت�ضهيالت ومت�يالت �ئتمانية غري مبا�ضرة

39,557,71419,040,482�أخرى
160,223,899134,732,958

أموال مقترضة. 23
�ملبلغ

�ضعر فائدة �ل�ضماناتبالدوالر �الأمريكي
�الإقر��ض )%(

2020
2-1,5ال ي�جد62,191,955�ضلطة �لنقد �لفل�ضطينية*

4,375�أ�ضهم وكمبياالت 1,500,000بنك �الإ�ضتثمار �لفل�ضطيني**
6,71ال ي�جد13,333,334�لبنك �الوروبي للتنمية***

6,4127ال ي�جد3,888,889�ضندوق �ضند للم�ضروعات �ملتناهية �ل�ضغر و�ل�ضغرية و�ملت��ضطة****
80,914,178

 
2019

0.5ال ي�جد23,143,461�ضلطة �لنقد �لفل�ضطينية
4,375�أ�ضهم وكمبياالت 2,000,000بنك �الإ�ضتثمار �لفل�ضطيني**

6,71ال ي�جد4,444,444�لبنك �الوروبي للتنمية***

6,4127ال ي�جد5,000,000�ضندوق �ضند للم�ضروعات �ملتناهية �ل�ضغر و�ل�ضغرية و�ملت��ضطة****
34,587,905

*  قامت �ض��لطة �لنقد �لفل�ض��طينية مبنح �لبنك ود�ئع حتفيزية مببلغ 200 ملي�ن �ض��يكل مق�ض��مة �إىل ثالثة ود�ئع ت�ض��تحق خالل ثالثة �ض��ن��ت ب��قع ��ض��تحقاق 
وديعة كل �ض��نة وبف��ئد ترت�وح بني 1,5% و2%، وذلك كح��فز للبنك نتيجة ��ض��تح��ذه على فروع �لبنك �لتجاري �الأردين يف فل�ض��طني.

** ميث��ل ه��ذ� �لبن��د قر���ض متناق���ض ل�ض��ركة وط��ن لالإ�ض��تثمار )�ض��ركة تابع��ة( مببل��غ 4,000,000 دوالر �أمريكي. وي�ض��دد هذ� �لقر�ض مب�جب 8 �أق�ض��اط �ض��ن�ية 
مت�ض��اوية، يب��د�أ �ل�ض��د�د بع��د ف��رتة �ض��ماح 12 �ض��هر، ��ض��تحق �لق�ض��ط �الأول بتاري��خ 1 حزي��ر�ن 2016 وينته��ي �ل�ض��د�د بتاري��خ 1 حزي��ر�ن 2023. ي�ض��تحق عل��ى 

�لقر���ض فائ��دة مبع��دل 4,375%. مت �حل�ض���ل عل��ى �لقر���ض بره��ن �أ�ض��هم ممل�ك��ة للبن��ك.
ق��ام �لبن��ك خ��الل ع��ام 2019 بالت�قي��ع عل��ى �تفاقي��ة م��ع �لبن��ك �الأوروب��ي للتنمي��ة - حت��ت م�ض��مى برنام��ج تي�ض��ري �لتج��ارة �خلا���ض بالبن��ك �الأوروب��ي    ***
للتنمي��ة �ل��ذي �أطل��ق ع��ام 1999 و�ل��ذي يه��دف �إىل تعزي��ز �لتج��ارة �خلارجي��ة بني �القت�ضاد�ت - مببلغ خم�ض��ة ملي���ن دوالر �أمريكي وذلك به��دف �إعادة �العمار 
و�لتنمي��ة يف فل�ض��طني م��ن خ��الل دع��م مت�ي��ل �مل�ض��اريع �ملت��ض��طة و�ل�ضغ��رية. ي�ض��دد ه��ذ� �لقر���ض مب�ج��ب 9 �أق�ض��اط �ض��ن�ية مت�ض��اوية، يب��د�أ �ل�ض��د�د بع��د ف��رتة 
�ض��ماح 18 �ض��هر، �أ�ض��تحق �لق�ض��ط �الأول بتاري��خ 10 كان���ن �الأول 2020 وينته��ي �ل�ض��د�د للقر�ض��ني بتاري��خ 11 كان���ن �الأول 2023. ي�ض��تحق عل��ى �لقر���ض فائ��دة 
مبع��دل 6,71%. كم��ا ق��ام �لبن��ك خ��الل �لع��ام بالت�قي��ع عل��ى �تفاقي��ة مع �لبن��ك �الأوروبي للتنمية بهدف دع��م �لقطاع �خلا�ض وباالأخ�ض دعم �مل�ض��اريع �ل�ضغرية 
و�ملت��ض��طة مببلغ ع�ض��رة مالين دوالر �أمريكي، ي�ض��دد هذ� �لقر�ض مب�جب 3 �أق�ض��اط �ض��ن�ية، يبد�أ �ل�ض��د�د بعد فرتة �ض��ماح �ض��نة. ي�ض��تحق على �لقر�ض فائدة 

.%3,54 مبع��دل 
****  ق��ام �لبن��ك خ��الل ع��ام 2019 بالت�قي��ع عل��ى �تفاقي��ة م��ع �ضن��دوق �ض��ند للم�ض��روعات متناهي��ة �ل�ضغ��ر و�ل�ضغ��رية و�ملت��ض��طة مببل��غ خم�ض��ة ملي���ن دوالر 
�أمريك��ي به��دف دع��م �ملن�ض��اآت �ل�ضغ��رية و�ملت��ض��طة. ي�ض��دد ه��ذ� �لقر���ض مب�ج��ب 9 �أق�ض��اط �ض��ن�ية مت�ض��اوية، ي�ض��تحق �لق�ض��ط �الأول بتاري��خ 5 كان���ن �لث��اين 

2020 وينته��ي �ل�ض��د�د بتاري��خ 5 كان���ن �لث��اين 2024. ي�ض��تحق عل��ى �لقر���ض فائ��دة مبع��دل %6,4127.

قروض مساندة . 	2
ح�ضل �لبنك خالل �الأع��م 2017 و2019 على قرو�ض م�ضاندة مب�جب �تفاقيات مت ت�قيعها مع عدة �أ�ضخا�ض و�ضركات حملية مبجم�ع 40,000,000 
دوالر �أمريك��ي بن�ض��بة فائ��دة �ض��ن�ية ت��رت�وح ب��ني 5,15% �ىل 5,75%، ت�ض��دد عل��ى �أ�ضا���ض �ض��هري يف ح��ني ي�ض��دد �أ�ض��ل �لقر�ض عند �الإ�ض��تحقاق خالل 
عام��ي 2024 و2025. يق���م �لبن��ك والأغر����ض �حت�ض��اب كفاي��ة ر�أ���ض �مل��ال باحت�ض��اب �لقرو���ض كج��زء م��ن �ل�ض��ريحة �لثاني��ة لر�أ�ض��مال �لبن��ك وفق��ًا 
لتعليم��ات �ض��لطة �لنق��د �لفل�ض��طينية ومق��رر�ت جلن��ة ب��ازل. بل��غ ر�ضي��د �لقرو���ض �مل�ض��اندة مبل��غ 40,000,000 دوالر �أمريك��ي كم��ا يف 31 كان���ن �الأول 

.2019 �الأول  كان���ن  و31   2020

مخصصات متنوعة. 	2
فيما يلي ملخ�س احلركة التي متت على ح�ساب خم�س�سات متنوعة خالل ال�سنة:

ر�ضيد نهاية �ل�ضنة�ملدف�ع خالل �ل�ضنة�ملك�ن  خالل �ل�ضنة�إندماج �أعمال )�إي�ضاح 4( ر�ضيد بد�ية �ل�ضنة
دوالر �أمريكيدوالر �أمريكيدوالر �أمريكيدوالر �أمريكيدوالر �أمريكي

31 كانون االأول 2020
15,666,259)5,748,801(14,958,2992,391,6594,065,102تع�ي�ض نهاية �خلدمة 

697,931)23,965(647,9644,03069,902خم�ض�ض ق�ضايا 
15,606,2632,395,6894,135,004)5,772,766(16,364,190

31 كانون االأول 2019
14,958,299)884,878(3,415,276-12,427,901تع�ي�ض نهاية �خلدمة 

647,964)46,718(20,949-673,733خم�ض�ض ق�ضايا 
13,101,634-3,436,225)931,596(15,606,263

يتم �لتخ�ضي�ض لتع�ي�ض نهاية �خلدمة للم�ظفني وفقًا لقان�ن �لعمل �ل�ضاري �ملفع�ل يف فل�ضطني ونظام �ض�ؤون �مل�ظفني �خلا�ض بالبنك.

مخصصات الضرائب . 26
20202019

دوالر �أمريكيدوالر �أمريكي
3,117,0453,599,718�لر�ضيد يف بد�ية �ل�ضنة

-)423,953(�ضلفيات �ضريبية ناجتة عن �إ�ضتح��ذ �أعمال )�إي�ضاح 4( 
7,221,4298,612,361�لتخ�ضي�ض لل�ضنة

)131,825()108,313(خ�ضم على �ل�ضلفيات �ملدف�عة
)71,895(-�إ�ضرتد�د�ت

)8,744,442()6,585,928(�ضر�ئب مدف�عة خالل �ل�ضنة
)146,872(113,080فروقات عملة

3,333,3603,117,045�لر�ضيد يف نهاية �ل�ضنة
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ت��ض��ل �لبن��ك و�ض��ركاته �لتابع��ة �إىل خمال�ض��ات نهائي��ة م��ع د�ئرت��ي �ضريب��ة �لدخ��ل و�ضريب��ة �لقيم��ة �مل�ضاف��ة ع��ن نتائ��ج �أعماله��م حت��ى ع��ام 2018. مل 
يت��ض��ل �لبن��ك و�ل�ض��ركات �لتابع��ة �ىل خمال�ض��ات نهائي��ة م��ع د�ئرت��ي �ضريب��ة �لدخ��ل و�ضريب��ة �لقيم��ة �مل�ضاف��ة ع��ن نتائ��ج �أعماله��م للع��ام 2019. ق��ام 
�لبن��ك بتق��دمي �الإق��ر�ر �ل�ضريب��ي ع��ن نتائ��ج �أعماله لعام 2019 يف م�عده ويتابع �مل�ضت�ض��ار �ل�ضريبي �إجر�ء �ملخال�ضات �لنهائية. بلغت ن�ض��بة �ل�ضريبة 
�لقان�ني��ة عل��ى �لدخ��ل 15%، كم��ا بلغ��ت ن�ض��بة �ضريب��ة �لقيم��ة �مل�ضاف��ة 16% وذلك لعام��ي 2019 و2018. ��ض��تنادً� الأحكام �لقر�ر بقان�ن رقم )4( ل�ض��نة 
2014 ب�ضاأن تعديل �لقر�ر بقان�ن رقم )8( ل�ضنة 2011 �ملتعلق ب�ضريبة �لدخل، فاإن �ضريبة �لدخل على �الأرباح �لناجمة عن مت�يل �مل�ضاريع �ل�ضغرية 

و�ملت��ضطة ت�ضت�فى بن�ضبة 10% من تلك �الأرباح.

متثل �ل�ضر�ئب �لظاهرة يف قائمة �لدخل �مل�حدة ما يلي:
20202019

دوالر �أمريكيدوالر �أمريكي
7,221,4298,612,361�لتخ�ضي�ض لل�ضنة �حلالية

)6,682,508()2,833,354(�إ�ضافات م�ج�د�ت �ضريبية م�ؤجلة، بال�ضايف*
)131,825()108,313(خ�ضم على �ضلفيات مدف�عة

4,279,7621,798,028م�ضروف �ل�ضر�ئب لل�ضنة 
* ميث��ل ه��ذ� �لبن��د ر�ضي��د �مل�ج���د�ت �ل�ضريبي��ة �مل�ؤجل��ة �ملح�ض���بة عل��ى خ�ض��ائر �لت��دين �ملتعلق��ة بالت�ض��هيالت و�لتم�ي��الت �الئتماني��ة �ملبا�ض��رة و�الأر�ض��دة ل��دى 

بن���ك وم�ؤ�ض�ض��ات م�ضرفي��ة و�مل�ج���د�ت �ملالي��ة بالكلف��ة �ملطف��اأة باالإ�ضافة �إىل بع�ض �حل�ض��ابات �الأخرى. 

فيما يلي ملخ�ض ت�ض�ية �لربح �ملحا�ضبي مع �لربح �ل�ضريبي:
2019 2020

دوالر �أمريكي دوالر �أمريكي
19,920,466 3,566,325 �لربح �ملحا�ضبي للبنك
22,496,645 27,769,679 �لربح �خلا�ضع ل�ضريبة �لقيمة �مل�ضافة
16,111,945 9,293,848 �لربح �خلا�ضع ل�ضريبة �لدخل

3,102,985 3,830,301 �ضريبة �لقيمة �مل�ضافة على �لربح لل�ضنة
2,016,792 2,394,077 �ضريبة �لدخل على �لربح
5,119,777 6,224,378 �ل�ضر�ئب لل�ضنة
8,612,361 7,221,429 �ملخ�ض�ض �ملك�ن

ح�ضب ر�أي �الإد�رة و�مل�ضت�ضار �ل�ضريبي للبنك، فاإن �ملخ�ض�ضات �ملك�نة مل��جهة �اللتز�مات �ل�ضريبية كافية.

مطلوبات عقود االيجار. 27
20202019

دوالر �أمريكيدوالر �أمريكي
16,475,48218,309,858ر�ضيد بد�ية �ل�ضنة

-900,499�إ�ضتح��ذ �أعمال )�إي�ضاح 4(
278,548236,526�إ�ضافات

)2,647,173()2,379,143(�الإيجار�ت �ملدف�عة
531,154576,271ف��ئد مطل�بات عق�د �اليجار �ملدف�عة

15,806,54016,475,482ر�ضيد نهاية �ل�ضنة

متث��ل �لتز�م��ات �لعق���د �مل�ض��تاأجرة �الع��رت�ف مبطل�ب��ات عق���د �اليج��ار بالقيم��ة �حلالي��ة لدفع��ات �الإيجار �لتي يتع��ني دفعها خالل م��دة �لعقد. تت�ضمن 
دفعات �الإيجار �لدفعات �لثابتة )و�لتي تت�ضمن �لدفعات �لتي يف م�ضم�نها تعتر دفعات �إيجار ثابتة( مطروحًا منها ح��فز �الإيجار �مل�ضتحقة ودفعات 
�الإيجار �ملتغرية �لتي تعتمد على م�ؤ�ضر�ت �أو معدالت متفق عليها وفقا ل�ضروط �لعقد، و�ملبالغ �ملت�قع حت�ضيلها مب�جب �ضمانات �لقيمة �ملتبقية. تت�ضمن 
دفعات �الإيجار �أي�ضًا �لقيمة �مل�ضتحقة عند ممار�ضة خيار �ل�ضر�ء و�لذي من �مل�ؤكد �أن ميار�ضه �لبنك وقيمة غر�مات �إنهاء عقد �الإيجار، �إذ� كان �لبنك 

ين�ي �ن ميار�ض خيار �الإنهاء وفقًا ل�ضروط �لعقد.
مت خ�ضم �لتز�مات �لعق�د �مل�ضتاأجرة با�ضتخد�م ن�ضبة عائد 4% كما يف 1 كان�ن �لثاين 2020.

�إن قيمة م�ضروف �اليجار للعق�د ق�ضرية �الجل وعق�د �يجار �الأ�ض�ل منخف�ضة �لقيمة و�لتي مت �العرت�ف بها يف قائمة �لدخل �مل�حدة لل�ضنة �ملنتهية 
يف 31 كان�ن �الأول 2020 بلغت 420,794 دوالر �أمريكي.

مطلوبات أخرى. 28

20202019
دوالر �أمريكيدوالر �أمريكي

7,367,2158,688,141�ضيكات م�ضدقة وح��الت و�ردة
-6,661,286م�ضتقات مالية �ضالبة

3,081,5056,034,290ف��ئد وعم�الت مقب��ضة مقدمًا
1,138,2334,107,853�أمانات م�ؤقتة وح�ضابات و�ضيطة ل�ضركات تابعة

2,018,2143,268,072م�ضاريف م�ضتحقة 
3,346,1632,979,932ف��ئد م�ضتحقة غري مدف�عة

3,888,2292,357,328ذمم د�ئنة
2,118,405955,887ت�زيعات �أرباح نقدية غري مدف�عة

-1,853,565مبالغ حمج�زة
1,423,1751,068,389مكافاأة �أع�ضاء جمل�ض �الإد�رة م�ضتحقة �لدفع

-1,229,344قرو�ض ��ضتد�مة*
1,103,792963,236عائد �أ�ضحاب ح�ضابات �الإ�ضتثمار �ملطلقة 

1,084,273423,742ح�ضابات ت�ض�ية بطاقات �ئتمانية و�ضر�فات �آلية
-1,020,522خم�ض�ض غر�مات �ضلطة �لنقد �لفل�ضطينية

479,9601,206,018خم�ض�ض م�ؤ�ض�ضة �ضمان �ل�د�ئع
345,403354,767�ضر�ئب م�ضتحقة على �لرو�تب

2,535,587716,777�أخرى
40,694,87133,124,432

*    وفق��ًا لتعليم��ات �ض��لطة �لنق��د �لفل�ض��طينية رق��م )2020/22( وبه��دف تخفي��ف �الآث��ار �القت�ضادي��ة الأزم��ة فريو���ض ك�رون��ا )ك�في��د 19( عل��ى �الأن�ض��طة 
و�مل�ض��اريع �القت�ضادي��ة خا�ض��ة �مل�ض��اريع �ل�ضغ��رية و�ملت��ض��طة، مت من��ح قرو���ض ��ض��تد�مة م��ن �ض��لطة �لنق��د �لفل�ض��طينية بحيث ت�ض��ت�يف �ض��لطة �لنق��د فائدة 

بن�ض��بة 0,5% عل��ى �لتم�ي��ل �ملمن���ح م��ن قبله��ا ويلت��زم �لبن��ك با�ض��تيفاء فائ��دة متناق���ض بح��د �أق�ض��ى 3% م��ن �ملقرت�ض��ني.

عاوة إصدار. 29
مت بتاري��خ 25 كان���ن �لث��اين 2015 ت�قي��ع �تفاقي��ة م��ع بن��ك �الإحت��اد يف �الأردن و�لت��ي مت مب�جبه��ا �إدخ��ال بن��ك �الإحت��اد يف �الأردن ك�ض��ريك 
�إ�ض��رت�تيجي للبنك مب�ض��اهمة 5,4% من ر�أ�ض��مال �لبنك �أي ما يعادل 4,031,794 �ض��همًا بقيمة �إ�ض��مية مقد�رها دوالر �أمريكي و�حد لل�ض��هم وعالوة 

�إ�ض��د�ر بقيم��ة )0,14( دوالر �أمريك��ي لل�ض��هم �ل��ح��د، مبجم���ع ع��الوة �إ�ض��د�ر قدره��ا 564,451 دوالر �أمريك��ي.

كم��ا مت بتاري��خ 29 مت���ز 2020 ت�قي��ع �تفاقي��ة م��ع �لبن��ك �لتج��اري �الأردين و�لت��ي مت مب�جبه��ا �إدخ��ال �لبن��ك �لتج��اري �الأردين ك�ض��ريك �إ�ض��رت�تيجي 
للبن��ك مب�ض��اهمة 15% م��ن ر�أ�ض��مال �لبن��ك �أي م��ا يع��ادل 13,764,707�ض��همًا بقيم��ة �إ�ض��مية مقد�ره��ا دوالر �أمريك��ي و�ح��د لل�ض��هم وع��الوة �إ�ض��د�ر 

بقيم��ة )1,25( دوالر �أمريك��ي لل�ض��هم �ل��ح��د، مبجم���ع ع��الوة �إ�ض��د�ر قدره��ا 17,205,882 دوالر �أمريكي.

توزيعات أرباح نقدية. 30
ق��ررت �لهيئ��ة �لعام��ة للبن��ك يف �جتماعه��ا �ملنعق��د بتاري��خ 16 ني�ض��ان 2019 �مل��فق��ة عل��ى �ق��رت�ح جمل���ض �الإد�رة بت�زي��ع �أرب��اح نقدي��ة ع��ن نتائ��ج 
�أعم��ال ع��ام 2018 بقيم��ة 0,05 دوالر �أمريك��ي ل��كل �ض��هم باجم��ايل مبل��غ 3,750,000 دوالر �أمريك��ي. وكذل��ك �أق��رت يف نف���ض �جلل�ض��ة ت�زي��ع �أ�ض��هم 

جماني��ة بن�ض��بة 4% م��ن �لقيم��ة �الأ�ض��مية لل�ض��هم باإجم��ايل مبل��غ 3,000,000 دوالر �أمريك��ي.
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احتياطيات. 31
	Óإجباري�Óحتياطي�

وفق��ًا لقان���ن �مل�ض��ارف يقتط��ع م��ا ن�ض��بته 10% م��ن �الأرب��اح �ل�ضافي��ة �ض��ن�يًا تخ�ض���ض حل�ض��اب �الحتياطي �الإجب��اري وال يج�ز وقف ه���ذ� �القتطاع 
قبل �أن يبلغ جمم�ع �ملبالغ �ملتجمعة لهذ� �حل�ضاب ما يعادل ر�أ�ضمال �لبنك. ال يج�ز ت�زيع �الحتياطي �الإجباري على �مل�ضاهمني �إال مب��فقة م�ضبقة 

من �ضلطة �لنقد �لفل�ضطينية.
	ÓعامةÓم�صرفيةÓخماطرÓحتياطي�

ميث��ل ه��ذ� �لبن��د قيم��ة �إحتياط��ي �ملخاط��ر �ل��ذي مت �قتطاع��ه وفق��ًا لتعليمات �ض��لطة �لنقد �لفل�ض��طينية رقم )2015/6( بن�ض��بة 1,5% من �لت�ض��هيالت 
و�لتم�يالت �الئتمانية �ملبا�ضرة بعد طرح خم�ض�ض �خل�ضائر �الئتمانية �ملت�قعة للت�ضهيالت و�لتم�يالت �الئتمانية و�لف��ئد و�الأرباح �ملعلقة و%0,5 
م��ن �لت�ض��هيالت �لتم�ي��الت �الئتماني��ة غ��ري �ملبا�ض��رة. وفق��ًا لتعمي��م �ض��لطة �لنق��د �لفل�ض��طينية رق��م )2013/53(، ال يت��م تك�ي��ن �إحتياط��ي خماط��ر 
م�ضرفي��ة عام��ة مقاب��ل �لت�ض��هيالت و�لتم�ي��الت �الئتماني��ة �ملبا�ض��رة �ملمن�ح��ة للم�ؤ�ض�ض��ات �ل�ضغ��رية و�ملت��ض��طة يف ح��ال �نطبق��ت عليه��ا �ل�ض��روط 
�ل����ردة يف �لتعمي��م. ق��ام �لبن��ك خ��الل ع��ام 2019 بتطبي��ق معي��ار �لتقاري��ر �ملالي��ة �ل��دويل رق��م )9( وت�ض��جيل �أثر �ملعيار من ح�ض��اب ه��ذ� �الحتياطي 
مب��ا يتعل��ق باخل�ض��ائر �الئتماني��ة �ملت�قع��ة �خلا�ض��ة باملرحلت��ني �الأوىل و�لثاني��ة وفق��ًا لتعليم��ات �ض��لطة �لنق��د �لفل�ض��طينية رق��م )2019/2(. ال يج���ز 

�لت�ضرف بهذ� �الحتياطي �أو ت�زيعه �إال مب��فقة م�ض��بقة من �ض��لطة �لنقد �لفل�ض��طينية.
	Óلدورية�Óلتقلبات�Óحتياطي�

ميث��ل بن��د �حتياط��ي �لتقلب��ات �لدوري��ة قيم��ة �القتطاع��ات �لت��ي مت��ت وفق��ًا لتعليم��ات �ض��لطة �لنق��د �لفل�ض��طينية رق��م )2015/6( وبن�ض��بة 15% م��ن 
�ض��ايف �الرب��اح بع��د �ل�ضر�ئ��ب، حي��ث ت�ق��ف �مل�ض��رف ع��ن �قتط��اع ه��ذه �لن�ض��بة و��ضافته��ا عل��ى بن��د �الحتياط��ي مب�ج��ب تعليم��ات رق��م )2018/01( 
و�لت��ي ح��ددت م��ا ن�ض��بته 0,57% م��ن �ال�ض���ل �ملرجح��ة باملخاط��ر كم�ض��د ر�أ���ض �مل��ال �مل�ض��اد للتقلب��ات �لدوري��ة، وق��د �ض��محت �لتعليم��ات للم�ضارف 
��ض��تغالل �ملبال��غ �ملك�ن��ة يف بن��د �حتياط��ي �لتقلب��ات �لدوري��ة الأغر����ض ه��ذ� �مل�ض��د، ومب�ج��ب �لتعليم��ات رق��م )2019/13( مت �حت�ض��اب م��ا ن�ض��بته 
0,66% م��ن �ال�ض���ل �ملرجح��ة باملخاط��ر كم�ض��د ر�أ���ض �ملال �مل�ض��اد للتقلبات �لدورية للعام 2019، علمًا �أنه يطلب م��ن �مل�ضارف �اللتز�م مبتطلبات 

�الإف�ض��اح ع��ن م�ض��د ر�أ���ض �مل��ال �مل�ض��اد للتقلب��ات �لدوري��ة �عتبارً� من 2023/03/31، بحي��ث يحظر على �مل�ضارف �لت�ض��رف باملبالغ �ملر�ضدة ببند 
�حتياط��ي �لتقلب��ات �لدوري��ة الأي غر���ض �ال مب�ج��ب م��فقة خطية م�ض��بقة من �ض��لطة �لنقد �لفل�ض��طينية.

الفوائد الدائنة. 32
ي�سمل هذا البند الفوائد الدائنة على احل�سابات التالية:

20202019
دوالر �أمريكيدوالر �أمريكي

اأفراد
1,664,8002,001,276ح�ضابات جارية مدينة

15,607,61811,625,871قرو�ض وكمبياالت
17,272,41813,627,147

�سركات
3,279,2783,219,499ح�ضابات جارية مدينة

15,402,14111,352,537قرو�ض وكمبياالت
18,681,41914,572,036

17,266,91214,348,498احلكومة والقطاع العام
53,220,74942,547,681

663,139639,706�أر�ضدة لدى بن�ك وم�ؤ�ض�ضات م�ضرفية 
532,023433,094�أر�ضدة لدى �ضلطة �لنقد �لفل�ضطينية

2,347,8053,539,304م�ج�د�ت مالية
56,763,71647,159,785

الفوائد المدينة. 33
ي�سمل هذا البند ما يلي:

20202019
دوالر �أمريكيدوالر �أمريكي

ف��ئد على ود�ئع �لعمالء:
904,326812,909ح�ضابات جارية وحتت �لطلب

19,8544,154ود�ئع �لت�فري 
13,021,08711,393,923ود�ئع الأجل وخا�ضعة الإ�ضعار

1,503,0201,062,517تاأمينات نقدية
75,954344,783ف��ئد على �الأم��ل �ملقرت�ضة

600,327662,970ف��ئد م�ؤ�ض�ضات �ضمان �لقرو�ض
2,175,3062,253,481ف��ئد على �لقرو�ض �مل�ضاندة

1,049,781942,319ف��ئد على ود�ئع بن�ك وم�ؤ�ض�ضات م�ضرفية
1,695,3801,189,251ف��ئد على ود�ئع �ضلطة �لنقد �لفل�ضطينية

531,154576,271ف��ئد مدف�عة على مطل�بات عق�د �اليجار  
21,576,18919,242,578

صافي إيرادات التمويل واالستثمار. 	3
20202019

دوالر �أمريكيدوالر �أمريكي
43,800,20649,161,723�إير�د�ت ع��ئد مت�يالت *

696,6511,041,217ع��ئد �إ�ضتثمار�ت لدى م�ؤ�ض�ضات م�ضرفية
44,496,85750,202,940

)6,929,453()6,920,711(ينزل: عائد ��ضحاب ح�ضابات �ال�ضتثمار �ملطلق
37,576,14643,273,487

تظهر �إير�د�ت �لتم�يل و�الإ�ضتثمار بال�ضايف بعد تنزيل �خل�ضائر �لناجتة عن �لتعديالت على �لتم�يالت �الئتمانية لل�ضركة �لتابعة )�لبنك �الإ�ضالمي 
�لفل�ضطيني( مببلغ 7,970,600 دوالر �أمريكي و�إ�ضافة �أرباح �ل�ديعة �لتحفيزية من �ضلطة �لنقد �لفل�ضطينية و�لتي مت ت�ضنيفها كمنح �حلك�مية مببلغ 
2,451,432 دوالر �أمريك��ي �ملتعلق��ة بالتع�ي���ض ع��ن خ�ض��ارة �لتعدي��ل وجمي��ع �لتكالي��ف ذ�ت �ل�ضل��ة )�إي�ض��اح 55( وفق��ًا ملعيار �ملحا�ض��بة �ل��دويل رقم 20 

"حما�ض��بة �ملن��ح �حلك�مي��ة و�الف�ضاح��ات �ملتعلق��ة بها".

صافي إيرادات العموالت. 	3
20202019

دوالر �أمريكيدوالر �أمريكي
عموالت دائنة

7,015,3017,319,663ت�ضهيالت ومت�يالت �ئتمانية مبا�ضرة
1,361,8291,497,679ت�ضهيالت ومت�يالت �ئتمانية غري مبا�ضرة

1,732,6533,256,759�ضيكات مرجتعة ومعادة وم�ؤجلة
1,198,3651,120,382ح��الت

4,046,3853,767,562�إد�رة ح�ضاب
1,267,3781,223,995عم�لة �إيد�ع نقدي

2,113,3261,521,156خدمات م�ضرفية متفرقة
18,735,23719,707,196

)1,954,469()2,746,563(عموالت مدينة
15,988,67417,752,727
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صافي أرباح محفظة موجودات مالية. 36
20202019

دوالر �أمريكيدوالر �أمريكي
1,130,1461,193,551ع��ئد ت�زيعات م�ج�د�ت مالية من خالل �لدخل �ل�ضامل 

173,112162,193ع��ئد ت�زيعات م�ج�د�ت مالية من خالل قائمة �لدخل 

)17,733()160,126(خ�ضائر م�ج�د�ت مالية بالقيمة �لعادلة من خالل قائمة �لدخل

1,143,1321,338,011
نفقات الموظفين. 37

20202019
دوالر �أمريكيدوالر �أمريكي

24,879,16725,851,937رو�تب ومنافع وعالو�ت �مل�ظفني

4,065,1023,415,276خم�ض�ض تع�ي�ض نهاية �خلدمة

3,744,3994,106,225�ضريبة �لقيمة �مل�ضافة على �لرو�تب

1,416,3571,248,302تاأمني �ضحي

854,7071,519,022م�ضاهمة �لبنك يف �ضندوق �الإدخار*

222,822315,704�ضفر و�نتقال

211,793233,826مالب�ض

118,500234,452م�ضاريف تدريب

383,428)417,787()��ضرتد�د( خم�ض�ض �جاز�ت غري م�ضتغلة

139,362100,980�أخرى

35,234,42237,409,152

* ي�ض��اهم �لبن��ك بن�ض��بة 10% م��ن �لر�ت��ب �الأ�ضا�ض��ي للم�ظ��ف وي�ض��اهم �مل�ظ��ف بن�ض��بة ت��رتو�ح ب��ني 5% و10% م��ن ر�تب��ه �الأ�ضا�ض��ي ل�ضن��دوق �الإدخ��ار 
ح�ضب �ضن��ت �خلدمة. يظهر ر�ضيد �ضندوق �الإدخار �ضمن بند ود�ئع �لعمالء.

مصاريف تشغيلية أخرى. 38
20202019

دوالر �أمريكيدوالر �أمريكي
5,683,5904,823,374ر�ض�م ورخ�ض و��ضرت�كات

3,229,8324,779,528�ضندوق �ضمان �ل�د�ئع*

-1,665,446خ�ضائر ت�ضغيلية )�إي�ضاح 54(

1,069,2683,287,805م�ضاريف دعاية و�إعالن

2,760,9642,486,441�ضيانة وتنظيفات

1,536,9781,491,970بريد وبرق وهاتف

1,922,4571,090,282�أتعاب مهنية و��ضت�ضارية

-1,020,522خم�ض�ض غر�مات �ضلطة نقد

1,071,602999,217ترعات ورعايات**

995,048864,661تاأمينات

854,709975,761مياه وكهرباء وتدفئة

626,115843,160قرطا�ضية ومطب�عات

482,755943,661نفقات ومكافاآت �أع�ضاء جمل�ض �الإد�رة

348,306197,663�إيجار�ت

233,226103,631�ضريبة �الأمالك

228,312494,421م���ضالت وم�ضاريف �ضيار�ت

218,456261,197�ضيافة 

151,607187,827ر�ض�م تاأمني قرو�ض �لرهن �لعقاري

74,02561,920م�ضاريف نقل �لنقد

1,325,594847,005�أخرى 

25,498,81224,739,524

* مت �ن�ض��اء م�ؤ�ض�ض��ة �ضمان �ل�د�ئع �لفل�ض��طينية مب�جب قر�ر بقان�ن رقم )7( ل�ض��نة 2013 حيث يت�جب على �لبن�ك �حت�ض��اب ر�ض���م ��ض��رت�ك �ض��ن�ية �بتد�ًء من 
ع��ام 2014 حل�ض��اب �مل�ؤ�ض�ض��ة بن�ض��بة 0,3% م��ن �إجم��ايل ر�ضي��د �ل�د�ئ��ع �ملح��دد مب�ج��ب ه��ذ� �لقان���ن. �ض��در بتاري��خ 1 كان���ن �الأول 2019 تعمي��م م��ن �مل�ؤ�ض�ض��ة 
�لفل�ضطينية ل�ضمان �ل�د�ئع رقم )2019/03( ب�ضاأن تخفي�ض �حلد �الأدنى لر�ض�م �ال�ضرت�ك لت�ضبح )0,2% - 0,8%(، حيث و�عتبارً� من 1 كان�ن �لثاين 2020 
�ض��تك�ن ن�ض��بة ر�ض���م �ال�ض��رت�ك 0,2% م��ن مت��ض��ط �إجم��ايل �ل�د�ئ��ع ب��داًل م��ن 0,3% م��ن مت��ض��ط �إجم��ايل �ل�د�ئ��ع. �ض��در بتاري��خ 27 ت�ض��رين �أول 2020 تعمي��م 
من �مل�ؤ�ض�ض��ة �لفل�ض��طينية ل�ضمان �ل�د�ئع رقم )2020/02( ب�ض��اأن تخفي�ض �حلد �الأدنى لر�ض���م �ال�ض��رت�ك لت�ضبح )0,1%- 0,8%(، حيث و�عتبارً� من 1 ت�ض��رين 

�الأول 2020، �ض��تك�ن ن�ض��بة ر�ض���م �ال�ض��رت�ك 0,1% من مت��ض��ط �إجمايل �ل�د�ئع بداًل من 0,2% من مت��ض��ط �إجمايل �ل�د�ئع.

** يق�م �لبنك بتقدمي �لترعات و�لرعايات يف �ملجاالت �الجتماعية و�لريا�ضية وغريها من �ملجاالت وذلك �ضمن �ضيا�ض��ة �لبنك لبناء �أو��ضر �لثقة بني لبنات 
�ملجتم��ع �ملختلف��ة. بلغ��ت ن�ض��بة �لترع��ات م��ن �ض��ايف خ�ض��ارة �ل�ض��نة 66,58% لع��ام 2020 مقاب��ل 5,51% م��ن �ض��ايف رب��ح �ل�ض��نة لع��ام 2019.

صافي إعادة قياس مخصصات الخسائر االئتمانية المتوقعة. 39
ي�سمل هذا البند �سايف اإعادة القيا�س ملخ�س�س اخل�سائر االإئتمانية:

2020
�ملجم�ع�ملرحلة )3(�ملرحلة )2(�ملرحلة )1(
دوالر �أمريكيدوالر �أمريكيدوالر �أمريكيدوالر �أمريكي

)18,029(--)18,029(�أر�ضدة لدى �ضلطة �لنقد �لفل�ضطينية
48,215--48,215�أر�ضدة لدى بن�ك وم�ؤ�ض�ضات م�ضرفية

3,092,453603,67313,346,65417,042,780ت�ضهيالت ومت�يالت �ئتمانية مبا�ضرة
3,351,4733,149,181)756()201,536(م�ج�د�ت مالية بالكلفة �ملطفاأة

2,921,103602,91716,698,12720,222,147

2019
�ملجم�ع�ملرحلة )3(�ملرحلة )2(�ملرحلة )1(
دوالر �أمريكيدوالر �أمريكيدوالر �أمريكيدوالر �أمريكي

170,100--170,100�أر�ضدة لدى �ضلطة �لنقد �لفل�ضطينية
)17,170(--)17,170(�أر�ضدة لدى بن�ك وم�ؤ�ض�ضات م�ضرفية

6,552,2964,229,552)929,268()1,393,476(ت�ضهيالت ومت�يالت �ئتمانية مبا�ضرة
1,090,212-142,349947,863م�ج�د�ت مالية بالكلفة �ملطفاأة

)1,098,197(18,5956,552,2965,472,694

غرامات سلطة النقد الفلسطينية. 0	
ميثل هذ� �لبند غر�مات مفرو�ضة من �ضلطة �لنقد �لفل�ضطينية على �لبنك خالل �ل�ضنة �ملنتهية يف 31 كان�ن �الأول 2020 ملخالفة �لبنك لبع�ض 

تعليمات �ضلطة �لنقد �لفل�ضطينية و�لق��نني ذ�ت �لعالقة. باالإ�ضافة �ىل ذلك قام �لبنك بالتخ�ضي�ض لغر�مات مت�قعة من �ضلطة �لنقد �لفل�ضطينية 
ومتعلقة باحلدث �لت�ضغيلي )�إي�ضاح 54(.

الحصة األساسية والمخفضة للسهم من ربح السنة. 1	
20202019

دوالر �أمريكي
7,947,598)5,819,453(ربح �ل�ضنة �لعائد مل�ضاهمي �لبنك

�ض�هم
83,845,28778,000,000�ملعدل �ملرجح لعدد �الأ�ضهم �ملكتتب بها

دوالر �أمريكي
0,10)0,07(�حل�ضة �الأ�ضا�ضية و�ملخف�ضة لل�ضهم من ربح �ل�ضنة
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النقد وما في حكمه. 2	

20202019
دوالر �أمريكيدوالر �أمريكي

609,292,119559,070,293نقد و�أر�ضدة لدى �ضلطة �لنقد �لفل�ضطينية 
190,857,462159,837,318ي�ضاف: �أر�ضدة لدى بن�ك وم�ؤ�ض�ضات م�ضرفية ت�ضتحق خالل ثالثة �أ�ضهر 

)111,071,550()74,581,039(ينزل: ود�ئع �لبن�ك و�مل�ؤ�ض�ضات �مل�ضرفية �لتي ت�ضتحق خالل ثالثة �أ�ضهر
)9,368,968()6,761,088(�أر�ضدة مقيدة �ل�ضحب لدى بن�ك وم�ؤ�ض�ضات م�ضرفية

)152,666,092()174,049,873(متطلبات �الحتياطي �الإلز�مي �لنقدي
)147,000()147,000(مبالغ حمج�زة لدى �ضلطة �لنقد �لفل�ضطينية

544,610,581445,654,001

المعامات مع جهات ذات العاقة. 3	
يعتر �لبنك �مل�ضاهمني �لرئي�ضيني و�أع�ضاء جمل�ض �الد�رة و�الإد�رة �لعليا و�أية �ضركات ي�ضيطرون عليها �أو لهم �لقدرة على �لتاأثري بها كجهات 

ذ�ت عالقة. فيما يلي �الأر�ضدة كما يف 31 كان�ن �الأول 2020 و�ملعامالت �لتي متت مع هذه �جلهات ذ�ت �لعالقة:

20202019
دوالر �أمريكيدوالر �أمريكيطبيعة �لعالقة

بنود داخل قائمة املركز املايل املوحدة:
30,452,64438,190,052جمل�ض �الإد�رة و�الإد�رة �لتنفيذية*ت�ضهيالت ومت�يالت �ئتمانية مبا�ضرة

61,287,94357,845,606جمل�ض �الإد�رة و�الإد�رة �لتنفيذيةود�ئع �لعمالء
1,520,1915,337,609جمل�ض �الإد�رة و�الإد�رة �لتنفيذية تاأمينات نقدية

325,544132,433جمل�ض �الإد�رة و�الإد�رة �لتنفيذية ذمم د�ئنة

بنود قائمة الدخل املوحدة:
2,047,9301,397,632جمل�ض �الإد�رة و�الإد�رة �لتنفيذية ف��ئد وعم�الت د�ئنة

363,920502,302جمل�ض �الإد�رة و�الإد�رة �لتنفيذية ف��ئد وعم�الت مدينة
306,878437,093م�ضاهم�ن رئي�ضي�ن و�ضركات لهم ن�ضيب فيهام�ضاريف دعاية و�إعالن

271,464242,175م�ضاهم�ن رئي�ضي�ن و�ضركات لهم ن�ضيب فيهابريد وبرق وهاتف

بنود خارج قائمة املركز املايل املوحد:
7,193,3418,205,110جمل�ض �الإد�رة و�الإد�رة �لتنفيذية*�عتماد�ت وكفاالت

5,242,5304,946,712جمل�ض �الإد�رة و�الإد�رة �لتنفيذية �ضق�ف �ئتمانية غري م�ضتغلة

*  يت�ضمن هذ� �لبند مدر�ء �لفروع وم�ظفني من غري �الد�رة �لتنفيذية و�أقاربهم وم�ضاهمني غري رئي�ضيني وذلك ح�ضب ما يتم �الإف�ضاح عنه 
ل�ضلطة �لنقد �لفل�ضطينية.

ت�ضكل �لت�ضهيالت و�لتم�يالت �الئتمانية �ملبا�ضرة �ملمن�حة جلهات ذ�ت عالقة كما يف 31 كان�ن �الأول 2020 و2019 ما ن�ضبته %1,74  	
و2,68%، على �لت��يل من �ضايف �لت�ضهيالت و�لتم�يالت �الئتمانية �ملبا�ضرة. علمًا باأن ت�ضهيالت جهات ذ�ت عالقة متثل ت�ضهيالت 

ممن�حة الأع�ضاء جمل�ض �الد�رة و�الإد�رة �لتنفيذية �أو بكفالتهم.
ت�ضكل �لت�ضهيالت �الئتمانية �ملبا�ضرة �ملمن�حة جلهات ذ�ت عالقة كما يف 31 كان�ن �الأول 2020 و2019 ما ن�ضبته 13,38% و%18,27،  	

على �لت��يل من قاعدة ر�أ�ضمال �لبنك.
ترت�وح �أ�ضعار �لفائدة على �لت�ضهيالت ما بني 1,35% �إىل %13. 	

فيما يلي ملخ�س ملنافع )رواتب ومكافاآت ومنافع اأخرى( االإدارة العليا:
20202019

دوالر �أمريكيدوالر �أمريكي
1,805,3292,336,372ح�ضة �الإد�رة �لعليا من �لرو�تب و�مل�ضاريف �ملتعلقة بها )منافع ق�ضرية �الأجل(

193,811226,146ح�ضة �الإد�رة �لعليا من م�ضروف تع�ي�ض نهاية �خلدمة )منافع ط�يلة �الأجل(
156,500292,250نفقات �أع�ضاء جمل�ض �إد�رة �لبنك �ل�طني

قياس القيمة العادلة . 		
ميثل اجلدول التايل الت�سل�سل الهرمي لقيا�س القيمة العادلة ملوجودات ومطلوبات البنك. فيما يلي االإف�ساحات الكمية لقيا�س 

القيمة العادلة والت�سل�سل الهرمي للموجودات كما يف 31 كانون االأول 2020 و2019:
قيا�س القيمة العادلة باإ�ستخدام

�ملجم�ع31 كانون االأول 2020
�أ�ضعار �لتد�ول يف 

��ض��ق مالية ن�ضطة 
)�مل�ضت�ى �الأول(

معطيات ج�هرية 
ميكن مالحظتها
)�مل�ضت�ى �لثاين(

معطيات 
ج�هرية ال ميكن 

مالحظتها
)�مل�ضت�ى �لثالث(

دوالر �أمريكيدوالر �أمريكيدوالر �أمريكيدوالر �أمريكيتاريخ �لقيا�ض

موجودات مالية بالقيمة العادلة: 
م�ج�د�ت مالية بالقيمة �لعادلة من خالل قائمة 

�لدخل )�إي�ضاح 8(:
--312,527,3472,527,347 كان�ن �الأول 2020مدرجة - ب�ر�ضة فل�ضطني

م�ج�د�ت مالية بالقيمة �لعادلة من خالل �لدخل 
�ل�ضامل )�إي�ضاح 10(:

--3115,263,04915,263,049 كان�ن �الأول 2020مدرجة - ب�ر�ضة فل�ضطني
--31627,588627,588 كان�ن �الأول 2020مدرجة - �أ�ض��ق �أجنبية

720,996--31720,996 كان�ن �الأول 2020غري مدرجة
موجودات مالية مت االإف�ساح عن قيمتها العادلة

م�ج�د�ت مالية بالكلفة �ملطفاأة )�إي�ضاح 11(:
--3116,992,46616,992,466 كان�ن �الأول 2020مدرجة

14,609,567--3114,609,567 كان�ن �الأول 2020غري مدرجة 

8,375,983--318,375,983 كان�ن �الأول 2020��ضتثمار�ت عقارية )�إي�ضاح 13(:

مكافاآت اأع�ساء جمل�س اإدارة البنك الوطني عن عامي 2020 و2019:
20202019

دوالر �أمريكيدوالر �أمريكي
20,75043,125�ل�ضيد طالل نا�ضر �لدين

18,87529,000�ل�ضيد �ضمري زريق

17,00028,125�ل�ضيد كمال �أب� خديجة

15,75025,250�ل�ضيدة منال زريق

14,50028,125�ل�ضيد عزيز عبد �جل��د

14,12523,625�ل�ضيدة دينا �مل�ضري

13,25021,375�ل�ضيد معن حملم

11,37530,125�ل�ضيد عمر �مل�ضري

9,50022,500�ل�ضيدة غري�ض خ�ري

8,87522,125�ل�ضيد �ضالمة خليل

6,87518,875�ل�ضيد ع�ضام �ل�ضلفيتي

-4,625�ل�ضيد �ي�ب �لزعرب

-1,000�ل�ضيد مي�ضيل �ل�ضايغ

156,500292,250
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قيا�س القيمة العادلة باإ�ستخدام

�ملجم�ع31 كانون االأول 2019
�أ�ضعار �لتد�ول يف 

��ض��ق مالية ن�ضطة 
)�مل�ضت�ى �الأول(

معطيات ج�هرية 
ميكن مالحظتها
)�مل�ضت�ى �لثاين(

معطيات ج�هرية ال 
ميكن مالحظتها
)�مل�ضت�ى �لثالث(

دوالر دوالر �أمريكيدوالر �أمريكيتاريخ �لقيا�ض
دوالر �أمريكي�أمريكي

موجودات مالية بالقيمة العادلة: 
م�ج�د�ت مالية بالقيمة �لعادلة من خالل 

قائمة �لدخل )�إي�ضاح 8(:
--312,687,4732,687,473 كان�ن �الأول 2019مدرجة - ب�ر�ضة فل�ضطني

م�ج�د�ت مالية بالقيمة �لعادلة من خالل �لدخل 
�ل�ضامل )�إي�ضاح 10(:

--3114,110,66314,110,663 كان�ن �الأول 2019مدرجة - ب�ر�ضة فل�ضطني
--31875,882875,882 كان�ن �الأول 2019مدرجة - �أ�ض��ق �أجنبية

720,996--31720,996 كان�ن �الأول 2019غري مدرجة
موجودات مالية مت االإف�ساح عن قيمتها العادلة

م�ج�د�ت مالية بالكلفة �ملطفاأة )�إي�ضاح 11(:
--3111,567,62711,567,627 كان�ن �الأول 2019مدرجة

52,189,002--3152,189,002 كان�ن �الأول 2019غري مدرجة 

8,643,725--318,643,725 كان�ن �الأول 2019��ضتثمار�ت عقارية )�إي�ضاح 13(:

مل يقم �لبنك باإجر�ء �أي حت�يالت بني �مل�ضت�يات �ملذك�ر �أعاله خالل �لعامني 2020 و2019.

ح�سا�سية املعطيات التي ال ميكن مالحظتها )امل�ستوى الثالث(:
يتم تكليف خممنني خارجيني معتمدين لتقييم �مل�ج�د�ت �جل�هرية مثل �ال�ضتثمار�ت �لعقارية و�الإ�ضتثمار يف م�ج�د�ت مالية غري مدرجة 

بال�ض�ق �ملايل. بعد �لنقا�ض مع ه�ؤالء �ملخمنني �خلارجيني، يق�م �لبنك باختيار �الأ�ضاليب و�ملدخالت و�لتي �ضت�ضتخدم للتقييم يف كل حالة، 
و�لتي متثل يف �الأغلب �أ�ضعار بيع الأر��ضي م�ضابهة خالل �لعام و�لتي يتم �حت�ضابها بالقيمة �لعادلة للمرت �ملربع من �الأر�ض م�ضروبًا بعدد �الأمتار 

�ملربعة.

ميثل اجلدول التايل ح�سا�سية القيمة العادلة لال�ستثمارات العقارية:
�لزيادة/�لنق�ض 
يف �لقيمة �لعادلة

�الأثر على �لقيمة 
�لعادلة

دوالر �أمريكي%
2020

5418,799+�لقيمة �لعادلة للمرت �ملربع �ل��حد

)418,799(5-�لقيمة �لعادلة للمرت �ملربع �ل��حد

2019
5432,186+�لقيمة �لعادلة للمرت �ملربع �ل��حد

)432,186(5-�لقيمة �لعادلة للمرت �ملربع �ل��حد

 

القيمة العادلة للموجودات واملطلوبات املالية 
ميثل اجلدول التايل مقارنة للقيم الدفرتية والقيم العادلة لالأدوات املالية كما يف 31 كانون االأول 2020 و2019:

�لقيمة �لعادلة�لقيمة �لدفرتية
2020201920202019

دوالر �أمريكيدوالر �أمريكيدوالر �أمريكيدوالر �أمريكي
موجودات مالية

608,939,817558,699,962609,292,119558,699,962نقد و�أر�ضدة لدى �ضلطة �لنقد �لفل�ضطينية

215,989,883158,059,895214,132,723158,059,895�أر�ضدة لدى بن�ك وم�ؤ�ض�ضات م�ضرفية
م�ج�د�ت مالية بالقيمة �لعادلة من خالل قائمة 

�لدخل
2,527,3472,687,4732,527,3472,687,473

1,750,545,0461,426,741,0781,750,545,0461,426,741,078ت�ضهيالت ومت�يالت �ئتمانية مبا�ضرة

م�ج�د�ت مالية بالقيمة �لعادلة من خالل �لدخل 
�ل�ضامل

16,611,63315,707,54116,611,63315,707,541

م�ج�د�ت مالية بالكلفة �ملطفاأة:
11,337,7547,789,70811,337,7547,789,708�ضند�ت دين حملية غري مدرجة

5,107,7974,466,9215,654,7124,821,136�ضند�ت دين �أجنبية مدرجة
663,15532,359,937663,15531,200,606�أذونات خزينة حك�مية

13,946,41219,658,54213,946,41219,945,179�ضك�ك �إ�ضالمية
84,208,64263,130,12784,208,64263,130,127م�ج�د�ت مالية �أخرى

2,709,877,4862,289,301,1842,708,919,5432,288,782,705جمموع املوجودات

مطلوبات مالية
97,129,607111,071,55097,129,607111,071,550ود�ئع بن�ك وم�ؤ�ض�ضات م�ضرفية

2,169,333,6391,837,349,0812,169,333,6391,837,349,081ود�ئع �لعمالء
160,223,899134,732,958160,223,899134,732,958تاأمينات نقدية
80,914,17834,587,90580,914,17834,587,905�أم��ل مقرت�ضة
40,000,00040,000,00040,000,00040,000,000قرو�ض م�ضاندة

15,806,54016,475,48215,806,54016,475,482مطل�بات عق�د �اليجار
37,613,36627,090,14237,613,36627,090,142مطل�بات مالية �أخرى

2,601,021,2292,201,307,1182,601,021,2292,201,307,118جمموع املطلوبات

مت �إظهار �لقيم �لعادلة للم�ج�د�ت و�ملطل�بات �ملالية وفقًا للقيم �لتي ميكن �أن تتم بها عمليات �لتبادل بني جهات معنية بذلك،  	
با�ضتثناء عمليات �لبيع �الإجبارية �أو �لت�ضفية.

�إن �لقيم �لعادلة للنقد و�الأر�ضدة لدى �ضلطة �لنقد �لفل�ضطينية و�الر�ضدة لدى �لبن�ك و�مل�ؤ�ض�ضات �مل�ضرفية و�مل�ج�د�ت �ملالية �الأخرى  	
وود�ئع �لبن�ك و�مل�ؤ�ض�ضات �مل�ضرفية وود�ئع �لعمالء و�لتاأمينات �لنقدية و�ملطل�بات �ملالية �الأخرى هي مقاربة ب�ضكل كبري لقيمها 

�لدفرتية وذلك لك�ن تلك �الأدو�ت ذ�ت فرت�ت �ضد�د �أو حت�ضيل ق�ضرية �الأجل.
مت حتديد �لقيمة �لعادلة للم�ج�د�ت �ملالية بالقيمة �لعادلة من خالل قائمة �لدخل وللم�ج�د�ت �ملالية بالقيمة �لعادلة من خالل �لدخل  	

�ل�ضامل �ملدرجة يف �الأ�ض��ق �ملالية وفقًا الأ�ضعار تد�ولها يف تاريخ �لق��ئم �ملالية �مل�حدة.
مت �إظهار �الأم��ل �ملقرت�ضة و�لقرو�ض �مل�ضاندة و�ملطل�بات �ملتعلقة بعق�د �الإيجار و�مل�ج�د�ت �ملالية بالكلفة �ملطفاأة بطريقة خ�ضم  	

�لتدفقات �لنقدية �ملت�قعة با�ضتخد�م �أ�ضعار �لف��ئد �ل�ضائدة يف �ال�ض��ق �ملالية.
مت حتديد �لقيمة �لعادلة للت�ضهيالت و�لتم�يالت �الئتمانية من خالل در��ضة �ملتغري�ت �ملختلفة مثل �أ�ضعار �لف��ئد وع��مل �ملخاطر  	

وقدرة �ملدين. ال تختلف �لقيمة �لدفرتية للت�ضهيالت و�لتم�يالت �الئتمانية عن قيمتها �لعادلة كما يف 31 كان�ن �الأول 2020.
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2020
�ملجم�ع�أخرى�أمريكا�أوروبا�الأردند�خل فل�ضطني
دوالر �أمريكيدوالر �أمريكيدوالر �أمريكيدوالر �أمريكيدوالر �أمريكيدوالر �أمريكي

608,939,817----608,939,817نقد و�أر�ضدة لدى �ضلطة �لنقد �لفل�ضطينية
39,881,545215,989,883-12,811,09577,342,89885,954,345�أر�ضدة لدى بن�ك وم�ؤ�ض�ضات م�ضرفية

م�ج�د�ت مالية بالقيمة �لعادلة من خالل 
2,527,347----2,527,347قائمة �لدخل

1,750,545,046---1,750,012,626532,420ت�ضهيالت ومت�يالت �ئتمانية مبا�ضرة
م�ج�د�ت مالية بالقيمة �لعادلة من خالل 

16,611,633---15,984,045627,588�لدخل �ل�ضامل

7,061,38231,055,118-12,000,90911,033,706959,121م�ج�د�ت مالية بالكلفة �ملطفاأة
11,669,721----11,669,721��ضتثمار يف �ضركات حليفة

8,375,983----8,375,983��ضتثمار�ت عقارية
49,267,935----49,267,935عقار�ت و�آالت ومعد�ت
16,025,258----16,025,258حق ��ضتخد�م �الأ�ض�ل
3,018,587----3,018,587م�ضاريع حتت �لتنفيذ

32,340,660----32,340,660م�ج�د�ت غري ملم��ضة
10,793,439----10,793,439م�ج�د�ت �ضريبية م�ؤجلة

390,75587,584,877-1,477-87,192,645م�ج�د�ت �أخرى
47,333,6822,844,745,304-2,620,960,06789,536,61286,914,943جمموع املوجودات

764,67097,129,607---96,364,937ود�ئع بن�ك وم�ؤ�ض�ضات م�ضرفية
2,152,730,947565,1821,140,3721,511,83013,385,3082,169,333,639ود�ئع �لعمالء

159,094,18941,8131,986312,311773,600160,223,899تاأمينات نقدية
80,914,178--17,222,223-63,691,955�أم��ل مقرت�ضة

40,000,000----40,000,000قرو�ض م�ضاندة 
16,364,190----16,364,190خم�ض�ضات متن�عة

3,333,360----3,333,360خم�ض�ضات �ل�ضر�ئب
15,806,540----15,806,540مطل�بات عق�د �اليجار

40,694,871----40,694,871مطل�بات �أخرى
2,588,080,989606,99518,364,5811,824,14114,923,5782,623,800,284جمموع املطلوبات
91,764,707----91,764,707ر�أ�ض �ملال �ملدف�ع 

17,770,333----17,770,333عالوة �إ�ضد�ر
5,236,409----5,236,409�حتياطي �إجباري

4,085,562----4,085,562�حتياطي خماطر م�ضرفية عامة
5,216,291----5,216,291�حتياطي �لتقلبات �لدورية

)6,881,906(----)6,881,906(�حتياطي �لقيمة �لعادلة
2,296,925----2,296,925�أرباح مدورة

119,488,321----119,488,321�ضايف حق�ق ملكية م�ضاهمي �لبنك
101,456,699----101,456,699حق�ق جهات غري م�ضيطرة

220,945,020----220,945,020�ضايف حق�ق �مللكية
2,809,026,009606,99518,364,5811,824,14114,923,5782,844,745,304جمموع املطلوبات وحقوق امللكية

بنود خارج قائمة املركز املايل املوحدة:
89,710,414--89,497,2609,884203,270كفاالت

17,019,321--3,661,675-13,357,646�إعتماد�ت م�ضتندية
�ضق�ف ت�ضهيالت ومت�يالت �ئتمانية 

89,092,223----89,092,223مبا�ضرة غري م�ضتغلة

191,947,1299,8843,864,945--195,821,958

التركز في الموجودات والمطلوبات . 		

2019
�ملجم�ع�أخرى�أمريكا�أوروبا�الأردند�خل فل�ضطني
دوالر �أمريكيدوالر �أمريكيدوالر �أمريكيدوالر �أمريكيدوالر �أمريكيدوالر �أمريكي

558,699,962----558,699,962نقد و�أر�ضدة لدى �ضلطة �لنقد �لفل�ضطينية
55,409,80130,879,69729,895,44210,187,40931,687,546158,059,895�أر�ضدة لدى بن�ك وم�ؤ�ض�ضات م�ضرفية

م�ج�د�ت مالية بالقيمة �لعادلة من خالل 
قائمة �لدخل

2,687,473----2,687,473

124,6151,426,741,078--1,426,080,594535,869ت�ضهيالت ومت�يالت �ئتمانية مبا�ضرة
م�ج�د�ت مالية بالقيمة �لعادلة من خالل 

�لدخل �ل�ضامل
14,831,659875,882---15,707,541

13,125,32364,275,108-36,279,42113,909,733960,631م�ج�د�ت مالية بالكلفة �ملطفاأة
11,635,582----11,635,582��ضتثمار يف �ضركات حليفة

8,643,725----8,643,725��ضتثمار�ت عقارية
43,568,981----43,568,981عقار�ت و�آالت ومعد�ت
17,349,668----17,349,668حق ��ضتخد�م �الأ�ض�ل
3,240,568----3,240,568م�ضاريع حتت �لتنفيذ

32,758,719----32,758,719م�ج�د�ت غري ملم��ضة
7,960,085----7,960,085م�ج�د�ت �ضريبية م�ؤجلة

112,91267,146,561-67,005,22615,82412,599م�ج�د�ت �أخرى
2,286,151,46446,217,00530,868,67210,187,40945,050,3962,418,474,946جمموع املوجودات

1,876,726111,071,550--108,989,590205,234ود�ئع بن�ك وم�ؤ�ض�ضات م�ضرفية
1,823,207,658297,147877,850674,42912,291,9971,837,349,081ود�ئع �لعمالء

128,762,690579254,702864,1914,850,796134,732,958تاأمينات نقدية
34,587,905--9,444,444-25,143,461�أم��ل مقرت�ضة

40,000,000----40,000,000قرو�ض م�ضاندة 
15,606,263----15,606,263خم�ض�ضات متن�عة

3,117,045----3,117,045خم�ض�ضات �ل�ضر�ئب
16,475,482----16,475,482مطل�بات عق�د �اليجار

33,124,432----33,124,432مطل�بات �أخرى
2,194,426,621502,96010,576,9961,538,62019,019,5192,226,064,716جمموع املطلوبات
78,000,000----78,000,000ر�أ�ض �ملال �ملدف�ع 

564,451----564,451عالوة �إ�ضد�ر
5,236,409----5,236,409�حتياطي �إجباري

3,425,111----3,425,111�حتياطي خماطر م�ضرفية عامة
5,216,291----5,216,291�حتياطي �لتقلبات �لدورية

)5,520,327(----)5,520,327(�حتياطي �لقيمة �لعادلة
8,776,829----8,776,829�أرباح مدورة

95,698,764----95,698,764�ضايف حق�ق ملكية م�ضاهمي �لبنك
96,711,466----96,711,466حق�ق جهات غري م�ضيطرة

192,410,230----192,410,230�ضايف حق�ق �مللكية
2,386,836,851502,96010,576,9961,538,620519,019,192,418,474,946جمموع املطلوبات وحقوق امللكية

بنود خارج قائمة املركز املايل املوحدة:
89,656,585----89,656,585كفاالت

17,851,974--3,837,778-14,014,196�إعتماد�ت م�ضتندية
�ضق�ف ت�ضهيالت ومت�يالت �ئتمانية 

مبا�ضرة غري م�ضتغلة
105,921,852----105,921,852

209,592,633-3,837,778--213,430,411
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إدارة المخاطر  . 6	

ت�ضرف جلنة �إد�رة �ملخاطر �ملك�نة من �أع�ضاء من جمل�ض �الإد�رة و�الإد�رة �لتنفيذية على و�ضع �الإطار �لعام الإد�رة �ملخاطر للبنك، و�لتي تهدف 
�إىل قيا�ض ومر�قبة و�ضبط خماطر �الئتمان و�لت�ضغيل وخماطر �ل�ضي�لة و�ل�ض�ق و�أية خماطر �أخرى ميكن �أن يتعر�ض لها �لبنك م�ضتقباًل. يعمل 

�لبنك على تط�ير �إد�رة �ملخاطر من حيث �لر�مج و�أنظمة �لقيا�ض و�ل�ضبط و�لرقابة.
تتلخ�ض �ملخاطر مبا يلي:

اأواًل: خماطر االئتمان 
خماطر �الئتمان هي �ملخاطر �لتي قد تنجم عن تخلف �أو عجز �لطرف �الآخر لالأد�ة �ملالية عن �ل�فاء بالتز�ماته جتاه �لبنك مما ي�ؤدي �إىل 

حدوث خ�ضائر. يعمل �لبنك على �إد�رة خماطر �الئتمان من خالل و�ضع �ضق�ف ملبالغ �لت�ضهيالت �الئتمانية �ملبا�ضرة )فرد �أو م�ؤ�ض�ضة( وجمم�ع 
�لقرو�ض و�لدي�ن �ملمن�حة لكل قطاع وكل منطقة جغر�فية. كذلك يعمل �لبنك على مر�قبة خماطر �الئتمان ويعمل باإ�ضتمر�ر على تقييم �ل��ضع 

�الئتماين للعمالء، �إ�ضافة �إىل ح�ض�ل �لبنك على �ضمانات منا�ضبة من �لعمالء.
1.  التعر�سات ملخاطر االئتمان )بعد خم�س�س اخل�سائر االئتمانية املتوقعة والفوائد املعلقة وقبل ال�سمانات وخمففات املخاطر(

20202019
دوالر �أمريكيدوالر �أمريكي

بنود داخل قائمة املركز املايل املوحدة
351,825,082261,980,354�أر�ضدة لدى �ضلطة �لنقد �لفل�ضطينية

215,989,883158,059,895�أر�ضدة لدى بن�ك وم�ؤ�ض�ضات م�ضرفية
1,750,545,0461,426,741,078ت�ضهيالت ومت�يالت �ئتمانية مبا�ضرة

31,055,11864,275,108م�ج�د�ت مالية بالكلفة �ملطفاأة
84,208,64263,130,127م�ج�د�ت مالية �أخرى

2,433,623,7711,974,186,562

بنود خارج قائمة املركز املايل املوحدة
89,710,41489,656,585كفاالت

17,019,32117,851,974�إعتماد�ت م�ضتندية
89,092,223105,921,852�ضق�ف ت�ضهيالت ومت�يالت �ئتمانية مبا�ضرة غري م�ضتغلة

195,821,958213,430,411
2,629,445,7292,187,616,973

2. تتوزع التعر�سات االئتمانية ح�سب درجة املخاطر وفق اجلدول التايل:

�ملجم�ع�حلك�مة و�لقطاع �لعام�ل�ضركات�لقرو�ض �لعقارية�الأفر�د31 كانون االأول 2020
دوالر �أمريكيدوالر �أمريكيدوالر �أمريكيدوالر �أمريكيدوالر �أمريكي

109,035,268277,704,419156,280,163490,422,8461,033,442,696متدنية �ملخاطر
583,595,070-264,920,40451,681,644266,993,022مقب�لة �ملخاطر

89,289,470-31,027,2373,016,00955,246,224حتت �ملر�قبة
غري عاملة:

18,921,013-5,279,221512,36313,129,429دون �مل�ضت�ى
15,188,475-2,830,758238,24212,119,475م�ضك�ك فيها

77,289,372-23,680,3983,789,30249,819,672هالكة
436,773,286336,941,979553,587,985490,422,8461,817,726,096�ملجم�ع

)11,999,161(-)6,771,568()1,436,042()3,791,551(ف��ئد معلقة
خم�ض�ض �خل�ضائر 

)55,181,889()3,871,747()24,594,062()8,274,930()18,441,150(�الئتمانية �ملت�قعة

414,540,585327,231,007522,222,355486,551,0991,750,545,046

�ملجم�ع�حلك�مة و�لقطاع �لعام�ل�ضركات�لقرو�ض �لعقارية�الأفر�د31 كانون االأول 2019
دوالر �أمريكيدوالر �أمريكيدوالر �أمريكيدوالر �أمريكيدوالر �أمريكي

186,128,195324,575,672112,976,835297,818,511921,499,213متدنية �ملخاطر
315,385,914-209,166,738-106,219,176مقب�لة �ملخاطر

165,903,467-40,258,297-125,645,170حتت �ملر�قبة
غري عاملة:

15,414,816-10,510,634-4,904,182دون �مل�ضت�ى
13,615,287-5,552,976-8,062,311م�ضك�ك فيها

33,495,950-19,760,833-13,735,117هالكة
444,694,151324,575,672398,226,313297,818,5111,465,314,647�ملجم�ع

)8,918,144(-)4,127,747()325,374()4,465,023(ف��ئد معلقة
خم�ض�ض �خل�ضائر 

)29,655,425()2,068,715()8,554,703()1,036,506()17,995,501(�الئتمانية �ملت�قعة

422,233,627323,213,792385,543,863295,749,7961,426,741,078
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	. فيما يلي القيمة العادلة لل�سمانات للتعر�سات املدرجة �سمن املرحلة الثالثة كما يف  31 كانون االأول 2020 و2019:

القيمة العادلة لل�سمانات

31 كانون االأول 2020
�إجمايل قيمة 

�لتعر�ض
تاأمينات 

نقدية

كفاالت 
م�ضرفية 

مقب�لة
�إجمايل قيمة �أخرى�ضيار�ت و�آالت�أ�ضهم متد�ولةعقارية

�ل�ضمانات

�ضايف 
�لتعر�ض بعد 

�ل�ضمانات

�خل�ضارة 
�الئتمانية 

�ملت�قعة
دوالر �أمريكيدوالر �أمريكيدوالر �أمريكيدوالر �أمريكيدوالر �أمريكيدوالر �أمريكيدوالر �أمريكيدوالر �أمريكيدوالر �أمريكيدوالر �أمريكي

�لتعر�ض �الئتماين �ملرتبط ببن�د 
د�خل قائمة �ملركز �ملايل �مل�حدة:

3,393,62464,96219,746,39012,169,85615,075,029-15,398,202-31,916,246889,602�الأفر�د

2,619,90199,89310,081,1798,383,5154,667,032-6,486,642-18,464,694874,743�مل�ؤ�ض�ضات �ل�ضغرية و�ملت��ضطة

25,470,253372,500738,1513,000,00030,294,77419,208,86616,498,390-49,503,640713,870�ل�ضركات �لكرى

47,355,097372,5006,751,6763,164,85560,122,34339,762,23736,240,451-99,884,5802,478,215املجموع

القيمة العادلة لل�سمانات

31 كانون االأول 2019
�إجمايل قيمة 

�لتعر�ض
تاأمينات 

نقدية

كفاالت 
م�ضرفية 

مقب�لة
�إجمايل قيمة �أخرى�ضيار�ت و�آالت�أ�ضهم متد�ولةعقارية

�ل�ضمانات

�ضايف 
�لتعر�ض بعد 

�ل�ضمانات

�خل�ضارة 
�الئتمانية 

�ملت�قعة
دوالر �أمريكيدوالر �أمريكيدوالر �أمريكيدوالر �أمريكيدوالر �أمريكيدوالر �أمريكيدوالر �أمريكيدوالر �أمريكيدوالر �أمريكيدوالر �أمريكي

�لتعر�ض �الئتماين �ملرتبط ببن�د 
د�خل قائمة �ملركز �ملايل �مل�حدة:

756,68020,32716,585,8087,605,5966,071,366-13,152,973-24,191,4042,655,828�الأفر�د

13,048,83113,820,4058,049,535-886,285-10,973,077-26,869,2361,189,469�مل�ؤ�ض�ضات �ل�ضغرية و�ملت��ضطة

609,9862,999,5838,441,3393,024,0742,694,661-4,713,359-11,465,413118,411�ل�ضركات �لكرى

2,252,9513,019,91038,075,97824,450,07516,815,562-28,839,409-62,526,0533,963,708املجموع

	. فيما يلي الرتكز يف التعر�سات االئتمانية ح�سب التوزيع اجلغرايف:

�إجمايل�أخرى�أمريكا�أوروبادول عربيةد�خل فل�ضطني
دوالر �أمريكيدوالر �أمريكيدوالر �أمريكيدوالر �أمريكيدوالر �أمريكيدوالر �أمريكي

351,825,082----351,825,082�أر�ضدة لدى �ضلطة �لنقد �لفل�ضطينية

39,881,545215,989,883-12,811,09577,342,89885,954,345�أر�ضدة لدى بن�ك وم�ؤ�ض�ضات م�ضرفية

1,750,545,046---1,750,012,626532,420ت�ضهيالت ومت�يالت �ئتمانية مبا�ضرة

7,061,38231,055,118-12,000,90911,033,706959,121م�ج�د�ت مالية بالكلفة �ملطفاأة

390,75584,208,642-1,477-83,816,410م�ج�د�ت مالية �الأخرى

47,333,6822,433,623,771-2,210,466,12288,909,02486,914,943املجموع كما يف 31 كانون االأول 2020

1,842,861,05245,341,12330,868,67210,187,40944,928,3061,974,186,562املجموع كما يف 31 كانون االأول 2019

بنود خارج قائمة املركز املايل املوحدة:
89,710,414--89,497,2609,884203,270كفاالت

17,019,321--3,661,675-13,357,646�عتماد�ت 

�ضق�ف ت�ضهيالت ومت�يالت �ئتمانية 
89,092,223----89,092,223مبا�ضرة غري م�ضتغلة

املجموع
195,821,958--191,947,1299,8843,864,945 كما يف 31 كانون االأول 2020

املجموع
213,430,411--3,837,778-209,592,633كما يف 31 كانون االأول 2019

6. توزيع التعر�سات ح�سب مراحل الت�سنيف وفق معيار التقارير املالية الدويل رقم )9( كما يف   31 كانون االأول 2020 و2019: 

31 كانون االأول 2020

�ملجم�ع�ملرحلة )3(�ملرحلة )2(�ملرحلة )1(
دوالر �أمريكيدوالر �أمريكيدوالر �أمريكيدوالر �أمريكي

1,940,255,826206,566,16763,644,1292,210,466,122د�خل فل�ضطني
85,935,0532,255,155718,81688,909,024دول عربية

86,914,943--86,914,943�أوروبا
----�أمريكا
47,333,682--47,333,682�أخرى

2,160,439,504208,821,32264,362,9452,433,623,771املجموع

31 كانون االأول 2019

�ملجم�ع�ملرحلة )3(�ملرحلة )2(�ملرحلة )1(
دوالر �أمريكيدوالر �أمريكيدوالر �أمريكيدوالر �أمريكي

1,563,682,172233,468,38945,710,4911,842,861,052د�خل فل�ضطني
45,341,123-37,950,5117,390,612دول عربية

30,868,672--30,868,672�أوروبا
10,187,409--10,187,409�أمريكا
44,928,306-42,669,6402,258,666�أخرى

1,685,358,404243,117,66745,710,4911,974,186,562املجموع

7. فيما يلي الرتكز يف التعر�سات االئتمانية ح�سب القطاع االإقت�سادي:

�إجمايل�إجمايلزر�عيعقاريجتاريمايلقطاع عام
دوالر �أمريكيدوالر �أمريكيدوالر �أمريكيدوالر �أمريكيدوالر �أمريكيدوالر �أمريكيدوالر �أمريكي

351,825,082----351,825,082-�أر�ضدة لدى �ضلطة �لنقد �لفل�ضطينية

215,989,883----215,989,883-�أر�ضدة لدى بن�ك وم�ؤ�ض�ضات م�ضرفية

376,119,424327,231,00710,681,098549,962,4181,750,545,046-486,551,099ت�ضهيالت ومت�يالت �ئتمانية مبا�ضرة

31,055,118----31,055,118-م�ج�د�ت مالية بالكلفة �ملطفاأة

84,208,642----84,208,642-م�ج�د�ت مالية �أخرى 

املجموع
486,551,099683,078,725376,119,424327,231,00710,681,098549,962,4182,433,623,771كما يف 31 كانون االأول 2020

�إجمايل�إجمايلزر�عيعقاريجتاريمايلقطاع عام
دوالر �أمريكيدوالر �أمريكيدوالر �أمريكيدوالر �أمريكيدوالر �أمريكيدوالر �أمريكيدوالر �أمريكي

261,980,354----261,980,354-�أر�ضدة لدى �ضلطة �لنقد �لفل�ضطينية

158,059,895----158,059,895-�أر�ضدة لدى بن�ك وم�ؤ�ض�ضات م�ضرفية

398,144,407323,213,79222,878,591386,754,4921,426,741,078-295,749,796ت�ضهيالت ومت�يالت �ئتمانية مبا�ضرة

64,275,108----64,275,108-م�ج�د�ت مالية بالكلفة �ملطفاأة

63,130,12763,130,127-----م�ج�د�ت مالية �أخرى 

املجموع
295,749,796484,315,357398,144,407323,213,79222,878,591449,884,6191,974,186,562كما يف 31 كانون االأول 2019
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31 كانون االأول 2020

�ملجم�ع�ملرحلة )3(�ملرحلة )2(�ملرحلة )1(
دوالر �أمريكيدوالر �أمريكيدوالر �أمريكيدوالر �أمريكي

351,825,082--351,825,082�أر�ضدة لدى �ضلطة �لنقد �لفل�ضطينية
215,989,883--215,989,883�أر�ضدة لدى بن�ك وم�ؤ�ض�ضات م�ضرفية

486,551,099--486,551,099قطاع عام
261,649,81556,012,3359,568,857327,231,007�لقرو�ض �لعقارية

285,722,78171,551,88629,525,855386,800,522�ل�ضناعة و�لتجارة و�لزر�عة
82,884,5792,067,3301,317,72186,269,630قطاع خدماتي

363,526,47676,934,61623,231,696463,692,788قرو�ض ��ضتهالكية
28,081,1472,255,155718,81631,055,118م�ج�د�ت مالية بالكلفة �ملطفاأة

84,208,642--84,208,642م�ج�د�ت مالية �أخرى

2,160,439,504208,821,32264,362,9452,433,623,771املجموع

31 كانون االأول 2019

�ملجم�ع�ملرحلة )3(�ملرحلة )2(�ملرحلة )1(
دوالر �أمريكيدوالر �أمريكيدوالر �أمريكيدوالر �أمريكي

261,980,354--261,980,354�أر�ضدة لدى �ضلطة �لنقد �لفل�ضطينية
158,059,895--158,059,895�أر�ضدة لدى بن�ك وم�ؤ�ض�ضات م�ضرفية

295,749,796--295,749,796قطاع عام
230,847,05882,848,2949,518,440323,213,792�لقرو�ض �لعقارية

328,732,32264,062,39428,303,006421,097,722�ل�ضناعة و�لتجارة و�لزر�عة
9,119,1811,148,395385,09510,652,671قطاع خدماتي

283,083,59685,439,5517,503,950376,027,097قرو�ض ��ضتهالكية
64,275,108-54,656,0759,619,033م�ج�د�ت مالية بالكلفة �ملطفاأة

63,130,127--63,130,127م�ج�د�ت مالية �أخرى

1,685,358,404243,117,66745,710,4911,974,186,562املجموع

8. توزيع التعر�سات ح�سب مراحل الت�سنيف وفق معيار التقارير املالية الدويل رقم )9(  كما يف  31 كانون االأول 2020 و2019:

9.  عوامل االقت�ساد الكلي, االأحداث امل�ستقبلية املتوقعة وا�ستخدام اكرث من �سيناريو:
عند تقدير �خل�ضائر �الئتمانية �ملت�قعة، فاإن �لبنك ياأخذ بعني �العتبار ثالثة �ضيناري�هات )�ل�ضيناري� �لعادي، �ل�ضيناري� �الأف�ضل، و�ل�ضيناري� 

�الأ�ض�ء(. ويرتبط كل منها باأوز�ن خمتلفة من �حتمالية �لتعر و�لتعر�ض �الئتماين عند �لتعر و�خل�ضارة �ملفرت�ضة عند �لتعر. 
فيما يلي �أثر ع��مل �القت�ضاد �لكلي على �الأحد�ث �مل�ضتقبلية �ملت�قعة با�ضتخد�م �أكر من �ضيناري� كما يف 31 كان�ن �الأول 2020:

عوامل االقت�ساد 
الكلي

�ل�زن �ملرجح �ل�ضيناري� �مل�ضتخدم
لكل �ضيناري�

ن�ضبة �لتغيري يف 
ع��مل �القت�ضاد 

�لكلي )%(

ن�ضبة �لتغيري يف 
ع��مل �القت�ضاد 

�لكلي )%(

ن�ضبة �لتغيري يف 
ع��مل �القت�ضاد 

�لكلي )%(

ن�ضبة �لتغيري يف 
ع��مل �القت�ضاد 

�لكلي )%(

ن�ضبة �لتغيري يف 
ع��مل �القت�ضاد 

�لكلي )%(

ن�ضبة �لتغيري يف 
ع��مل �القت�ضاد 

�لكلي )%(
)%(202020212022202320242025

)0,23()0,26()0,31(5,692,70)19,10(40�ل�ضيناري� �لعادي�لناجت �ملحلي �الإجمايل

13,4010,417,407,457,48)11,39(30�ل�ضيناري� �الأف�ضل
)4,09()4,12()4,17()1,16(1,84)22,96(30�ل�ضيناري� �الأ�ض�ء

معدالت �لبطالة
0,770,760,76)7,80()12,42(4026,77�ل�ضيناري� �لعادي
0,830,820,82)8,36()13,19(3019,37�ل�ضيناري� �الأف�ضل
0,740,740,73)7,55()12,07(3030,47�ل�ضيناري� �الأ�ض�ء

قام �لبنك باحت�ضاب وزن مرجح بن�ضبة 100% لل�ضيناري� �الأ�ض�ء عند تقدير �خل�ضائر �الئتمانية �ملت�قعة مل�ظفي �لقطاع �لعام يف �ملحافظات 
�جلن�بية.

فيما يلي �أثر ع��مل �القت�ضاد �لكلي على �الأحد�ث �مل�ضتقبلية �ملت�قعة با�ضتخد�م �أكر من �ضيناري� كما يف 31 كان�ن �الأول 2019:

عوامل االقت�ساد 
الكلي

�ل�زن �ملرجح �ل�ضيناري� �مل�ضتخدم
لكل �ضيناري�

ن�ضبة �لتغيري يف 
ع��مل �القت�ضاد 

�لكلي )%(

ن�ضبة �لتغيري يف 
ع��مل �القت�ضاد 

�لكلي )%(

ن�ضبة �لتغيري يف 
ع��مل �القت�ضاد 

�لكلي )%(

ن�ضبة �لتغيري يف 
ع��مل �القت�ضاد 

�لكلي )%(

ن�ضبة �لتغيري يف 
ع��مل �القت�ضاد 

�لكلي )%(

ن�ضبة �لتغيري يف 
ع��مل �القت�ضاد 

�لكلي )%(
)%(201920202021202220232024

)0,8()0,8()0,8()0,8()0,8(801�ل�ضيناري� �لعادي�لناجت �ملحلي �الإجمايل

1010,580,580,580,580,58�ل�ضيناري� �الأف�ضل
)2,18()2,18()2,18()2,18()2,18(101�ل�ضيناري� �الأ�ض�ء

معدالت �لبطالة
)2,71()2,71()2,71()2,71()2,71()1,53(80�ل�ضيناري� �لعادي
)4,59()4,59()4,59()4,59()4,59()1,53(10�ل�ضيناري� �الأف�ضل

)0,83()0,83()0,83()0,83()0,83()1,53(10�ل�ضيناري� �الأ�ض�ء

قام �لبنك باحت�ضاب وزن مرجح بن�ضبة 100% لل�ضيناري� �الأ�ض�ء عند تقدير �خل�ضائر �الئتمانية �ملت�قعة مل�ظفي �لقطاع �لعام يف �ملحافظات �جلن�بية.

10. ت�سنيف �سندات الدين ح�سب درجة املخاطر

�جلدول �لتايل يبني ت�ضنيف �ضند�ت �لدين ح�ضب درجة �ملخاطر با�ضتخد�م �لت�ضنيف �الئتماين ل�كاالت �لت�ضنيف �الئتمانية �لعاملية:

20202019
دوالر �أمريكيدوالر �أمريكي

�لقطاع �خلا�ض:
  A- ىل� AAA+ 3,668,0631,226,214من
  B- ىل� BBB+ 3,626,9348,989,515من

 B-  718,8163,870,225�أقل من
22,378,15021,699,442غري م�ضنف

663,15528,489,712حك�مات وقطاع عام

31,055,11864,275,108املجموع

ثانيًا: خماطر ال�سوق 
تن�ضاأ خماطر �ل�ض�ق عن �لتقلبات يف �أ�ضعار �لف��ئد و�أ�ضعار �الأ�ضهم و�أ�ضعار �ضرف �لعمالت. يق�م جمل�ض �الإد�رة ب��ضع حدود لقيمة �ملخاطر �ملقب�لة 

ويتم مر�قبة ذلك من قبل �إد�رة �لبنك ب�ضكل دوري.

1. خماطر اأ�سعار الفائدة
تنجم خماطر �أ�ضعار �لفائدة عن �حتمال تاأثري �لتغري�ت يف �أ�ضعار �لفائدة على قيمة �الأدو�ت �ملالية، يتعر�ض �لبنك ملخاطر �أ�ضعار �لفائدة نتيجة لعدم 
ت��فق �أو ل�ج�د فج�ة يف مبالغ �مل�ج�د�ت و�ملطل�بات ح�ضب �الآجال �لزمنية �ملتعددة �أو �إعادة مر�جعة �أ�ضعار �لف��ئد يف فرتة زمنية معينة ويق�م �لبنك 

باإد�رة هذه �ملخاطر عن طريق مر�جعة �أ�ضعار �لف��ئد على �مل�ج�د�ت و�ملطل�بات من خالل ��ضرت�تيجية �إد�رة �ملخاطر.
يتم مر�جعة �أ�ضعار �لف��ئد على �مل�ج�د�ت و�ملطل�بات ب�ضكل دوري كما يتم متابعة كلفة �الأم��ل �لفعلية و�تخاذ �لقر�ر�ت �ملنا�ضبة بخ�ض��ض �لت�ضعري 

��ض��تنادً� لالأ�ض��عار �ل�ض��ائدة.
�إن �أثر �لنق�ض �ملت�قع يف �أ�ضعار �لفائدة م�ضاٍو ومعاك�ض الأثر �لزيادة �ملبينة �أدناه:

20202019
�لزيادة ب�ضعر �لفائدة �لعملة

)نقطة مئ�ية(
ح�ضا�ضية �إير�د �لفائدة 
)قائمة �لدخل �مل�حدة(

�لزيادة ب�ضعر �لفائدة 
)نقطة مئ�ية(

ح�ضا�ضية �إير�د �لفائدة 
)قائمة �لدخل �مل�حدة(

)127,795(10)103,312(10دوالر �أمريكي
)109,589(10)80,039(10�ضيقل �إ�ضر�ئيلي

1023,709)72,447(10دينار �أردين
)18,786(1022,59910عمالت �أخرى
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فجوة اإعادة ت�سعري الفائدة

فج�ة �إعادة ت�ضعري �لفائ�����دة31 كانون االأول 2020

�أقل من �ضهر
من �ضهر

�إىل 3 �ضه�ر
من 3 �ضه�ر
�إىل 6 �ضه�ر

من 6 �ضه�ر
حتى �ضنة 

 م�ن �ضنة
 حتى 3 �ضن��ت

 �أكر من 
3 �ضن��ت

عنا�ضر
�ملجم��عبدون ف�ائدة

دوالر �أمريكيدوالر �أمريكيدوالر �أمريكيدوالر �أمريكيدوالر �أمريكيدوالر �أمريكيدوالر �أمريكيدوالر �أمريكي

موجودات 
نقد و�أر�ضدة لدى �ضلطة �لنقد 

593,598,184608,939,817----15,341,633-�لفل�ضطينية

�أر�ضدة لدى بن�ك وم�ؤ�ض�ضات 
116,119,097215,989,883--16,146,426-64,156,38219,567,978م�ضرفية

م�ج�د�ت مالية بالقيمة 
2,527,3472,527,347------�لعادلة من خالل قائمة �لدخل

ت�ضهيالت ومت�يالت �ئتمانية 
1,750,545,046-175,804,360108,628,585130,801,683193,861,235588,161,852553,287,331مبا�ضرة 

م�ج�د�ت مالية بالقيمة 
�لعادلة من خالل �لدخل 

�ل�ضامل
------16,611,63316,611,633

م�ج�د�ت مالية بالكلفة 
31,055,118-663,1555,002,3219,582,9567,068,0588,738,628-�ملطفاأة

11,669,72111,669,721------��ضتثمار يف �ضركات حليفة

8,375,9838,375,983------��ضتثمار�ت عقارية

49,267,93549,267,935------عقار�ت و�آالت ومعد�ت

16,025,25816,025,258------حق ��ضتخد�م �الأ�ض�ل

3,018,5873,018,587------م�ضاريع حتت �لتنفيذ

32,340,66032,340,660------م�ج�د�ت غري ملم��ضة

10,793,43910,793,439------م�ج�د�ت �ضريبية م�ؤجلة

87,584,87787,584,877------م�ج�د�ت �أخرى

239,960,742144,201,351135,804,004219,590,617595,229,910562,025,959947,932,7212,844,745,304جمموع املوجودات

مطلوبات 
ود�ئع بن�ك وم�ؤ�ض�ضات 

8,507,50397,129,607-25,000,000--19,590,46744,031,637م�ضرفية

909,356,69297,341,90660,551,946213,719,92219,952,483539,103867,871,5872,169,333,639ود�ئع �لعمالء

26,838,574160,223,899-2,146,2006,938,6864,836,48111,893,419107,570,539تاأمينات نقدية

80,914,178-5,65116,406516,58920,867,84642,285,46317,222,223�أم��ل مقرت�ضة

40,000,000-40,000,000-----قرو�ض م�ضاندة 

16,364,19016,364,190------خم�ض�ضات متن�عة

3,333,3603,333,360------خم�ض�ضات �ل�ضر�ئب

15,806,540-164,688329,374991,3882,328,4211,652,36510,340,304مطل�بات عق�د �اليجار

40,694,87140,694,871------مطل�بات �أخرى

931,263,698148,658,00966,896,404248,809,608196,460,85068,101,630963,610,0852,623,800,284جمموع املطلوبات

حقوق امللكية
91,764,70791,764,707------ر�أ�ض �ملال �ملدف�ع 

17,770,33317,770,333------عالوة �إ�ضد�ر

5,236,4095,236,409------�حتياطي �إجباري

�حتياطي خماطر م�ضرفية 
4,085,5624,085,562------عامة

5,216,2915,216,291------�حتياطي �لتقلبات �لدورية

)6,881,906()6,881,906(------�حتياطي �لقيمة �لعادلة

2,296,9252,296,925------�أرباح مدورة

�سايف حقوق ملكية 
119,488,321119,488,321------م�ساهمي البنك

101,456,699101,456,699------حقوق جهات غري م�سيطرة

220,945,020220,945,020------�سايف حقوق امللكية

جمموع املطلوبات وحقوق 
931,263,698148,658,00966,896,404248,809,608196,460,85068,101,6301,184,555,1052,844,745,304امللكية

-)236,622,384(398,769,060493,924,329)29,218,991(68,907,600)4,456,658()691,302,956(فج�ة �إعادة ت�ضعري �لفائدة

--236,622,384)257,301,945()656,071,005()626,852,014()695,759,614()691,302,956(�لفج�ة �لرت�كمية

فجوة اإعادة ت�سعري الفائدة

فج�ة �إعادة ت�ضعري �لفائ�����دة31 كانون االأول 2019

�أقل من �ضهر
من �ضهر

�إىل 3 �ضه�ر
من 3 �ضه�ر
�إىل 6 �ضه�ر

من 6 �ضه�ر
حتى �ضنة 

 م�ن �ضنة
 حتى 3 �ضن��ت

 �أكر من 
3 �ضن��ت

عنا�ضر
�ملجم��عبدون ف�ائدة

دوالر �أمريكيدوالر �أمريكيدوالر �أمريكيدوالر �أمريكيدوالر �أمريكيدوالر �أمريكيدوالر �أمريكيدوالر �أمريكي

موجودات 
نقد و�أر�ضدة لدى �ضلطة �لنقد 

540,029,390558,699,962----14,508,1904,162,382�لفل�ضطينية

�أر�ضدة لدى بن�ك وم�ؤ�ض�ضات 
63,488,574158,059,895----56,706,12137,865,200م�ضرفية

م�ج�د�ت مالية بالقيمة 
2,687,4732,687,473------�لعادلة من خالل قائمة �لدخل

ت�ضهيالت ومت�يالت �ئتمانية 
1,426,741,078-132,069,317103,268,85177,614,624203,717,497603,618,764306,452,025مبا�ضرة 

م�ج�د�ت مالية بالقيمة 
�لعادلة من خالل �لدخل 

�ل�ضامل
------15,707,54115,707,541

م�ج�د�ت مالية بالكلفة 
64,275,108-72,08510,312,957518,34520,606,84927,506,4815,258,391�ملطفاأة

11,635,58211,635,582------��ضتثمار يف �ضركات حليفة

8,643,7258,643,725------��ضتثمار�ت عقارية

43,568,98143,568,981------عقار�ت و�آالت ومعد�ت

17,349,66817,349,668------حق ��ضتخد�م �الأ�ض�ل

3,240,5683,240,568------م�ضاريع حتت �لتنفيذ

32,758,71932,758,719------م�ج�د�ت غري ملم��ضة

7,960,0857,960,085------م�ج�د�ت �ضريبية م�ؤجلة

32,261,14867,146,561-13,954,16511,628,4714,360,6771,453,5593,488,541م�ج�د�ت �أخرى

217,309,878167,237,86182,493,646225,777,905634,613,786311,710,416779,331,4542,418,474,946جمموع املوجودات

مطلوبات  
ود�ئع بن�ك وم�ؤ�ض�ضات 

17,101,346111,071,550-----93,970,204م�ضرفية

898,373,49177,236,22977,279,876129,277,1324,014,739626,520650,541,0941,837,349,081ود�ئع �لعمالء

99,891,877134,732,958-13,503,7255,736,60710,605,5764,995,173-تاأمينات نقدية

34,587,905-23,143,461500,000500,0001,000,0009,444,444-�أم��ل مقرت�ضة

40,000,000-40,000,000-----قرو�ض م�ضاندة 

15,606,26315,606,263------خم�ض�ضات متن�عة

3,117,0453,117,045------خم�ض�ضات �ل�ضر�ئب

16,475,482-183,666367,331550,9971,372,3638,488,9325,512,193مطل�بات عق�د �اليجار

33,124,43233,124,432------مطل�بات �أخرى

992,527,361114,250,74684,067,480141,755,07118,498,84455,583,157819,382,0572,226,064,716جمموع املطلوبات

حقوق امللكية
78,000,00078,000,000------ر�أ�ض �ملال �ملدف�ع 

564,451564,451------عالوة �إ�ضد�ر

5,236,4095,236,409------�حتياطي �إجباري

�حتياطي خماطر م�ضرفية 
3,425,1113,425,111------عامة

5,216,2915,216,291------�حتياطي �لتقلبات �لدورية

)5,520,327()5,520,327(------�حتياطي �لقيمة �لعادلة

8,776,8298,776,829------�أرباح مدورة

�سايف حقوق ملكية 
95,698,76495,698,764------م�ساهمي البنك

96,711,46696,711,466------حقوق جهات غري م�سيطرة

192,410,230192,410,230------�سايف حقوق امللكية

جمموع املطلوبات وحقوق 
992,527,361114,250,74684,067,480141,755,07118,498,84455,583,1571,011,792,2872,418,474,946امللكية

-)232,460,833(84,022,834616,114,942256,127,259)1,573,834(52,987,115)775,217,483(فج�ة �إعادة ت�ضعري �لفائدة

--232,460,833)23,666,426()639,781,368()723,804,202()722,230,368()775,217,483(�لفج�ة �لرت�كمية
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2. خماطر التغري يف اأ�سعار االأ�سهم
تنتج خماطر �أ�ضعار �الأ�ضهم عن �لتغري يف �لقيمة �لعادلة لال�ضتثمار�ت يف �الأ�ضهم. �إن �أثر �لنق�ض �ملت�قع يف �أ�ضعار �الأ�ضهم م�ضاٍو ومعاك�ض الأثر 

�لزيادة �ملبينة �أدناه.
20202019

�لزيادة يف 
�مل�ؤ�ضر

�الأثر على قائمة 
�لدخل �مل�حدة

�الأثر على حق�ق 
�مللكية �مل�حدة

�لزيادة يف 
�مل�ؤ�ضر 

�الأثر على قائمة 
�لدخل �مل�حدة

�الأثر على حق�ق 
�مللكية �مل�حدة

دوالر �أمريكيدوالر �أمريكي)%(دوالر �أمريكيدوالر �أمريكي)%(�مل�ؤ�ضر
10252,7351,526,30510268,7471,411,066ب�ر�ضة فل�ضطني

87,588-62,75910-10�أ�ض��ق مالية �أجنبية
72,100-72,10010-10�أ�ضهم غري مدرجة

3. خماطر العمالت 
خماطر �لعمالت �الأجنبية هي خماطر تغري قيمة �الأدو�ت �ملالية نتيجة �لتغري يف �أ�ضعار �لعمالت �الأجنبية. يعتر �لدوالر �الأمريكي عملة �الأ�ضا�ض 

للبنك. يق�م جمل�ض �الإد�رة بتحديد �لعمالت �ملقب�ل �أخذ مر�كز بها وو�ضع حدود للمركز �ملايل لكل عملة لدى �لبنك �ضن�يًا. يتم مر�قبة مركز 
�لعمالت �الأجنبية ب�ضكل ي�مي بحيث يتم �لتحقق من عدم وج�د �أية جتاوز�ت يف هذه �ملر�كز قد ت�ؤدي �إىل حتمل �لبنك ملخاطر �أعلى من 

�مل�ضت�ى �ملقب�ل، كما يتم �إتباع ��ضرت�تيجيات للتح�ط وللتاأكد من �الحتفاظ مبركز �لعمالت �الأجنبية �ضمن �حلدود �ملعتمدة.
�إن �ضعر �ضرف �لدينار �الأردين مرب�ط ب�ضعر ثابت مع �لدوالر �الأمريكي وبالتايل فاإن �أثر خماطر �لتغري يف �ضعر �لدينار �الأردين غري ج�هري 

على �لق��ئم �ملالية �مل�حدة للبنك.

�إن �أثر �لنق�ض �ملت�قع يف �أ�ضعار �ل�ضرف م�ضاٍو ومعاك�ض الأثر �لزيادة �ملبينة �أدناه:

20202019
�لزيادة يف �ضعر �ضرف 

�لعملة
�الأثر على قائمة �لدخل 

�مل�حدة
�لزيادة يف �ضعر �ضرف 

�لعملة
�الأثر على قائمة �لدخل 

�مل�حدة
دوالر �أمريكي)%(دوالر �أمريكي)%(�لعملة

1033,556,2551014,746,879�ضيقل �إ�ضر�ئيلي
10553,09810668,816عمالت �أخرى

فيما يلي �سايف مراكز العمالت االأجنبية لدى البنك:

�إجمايلعمالت �أخرى�ضيقل �إ�ضر�ئيليدينار �أردين
دوالر �أمريكيدوالر �أمريكيدوالر �أمريكيدوالر �أمريكي31 كانون االأول 2020

املوجودات
118,258,268318,230,58511,811,188448,300,041نقد و�أر�ضدة لدى �ضلطة �لنقد �لفل�ضطينية

83,325,06813,976,97512,652,906109,954,949�أر�ضدة لدى بن�ك وم�ؤ�ض�ضات م�ضرفية
238,126,772902,883,38063,792,7291,204,802,881ت�ضهيالت ومت�يالت �ئتمانية مبا�ضرة

11,283,498664,4962,457,50014,405,494م�ج�د�ت مالية بالكلفة �ملطفاأة
32,985,58065,799,8073,837,274102,622,661م�ج�د�ت �أخرى

483,979,1861,301,555,24394,551,5971,880,086,026جمموع املوجودات
املطلوبات

68,821,2607968,821,339-ود�ئع بن�ك وم�ؤ�ض�ضات م�ضرفية
501,052,997827,371,59980,709,8111,409,134,407ود�ئع �لعمالء

18,919,44158,537,1476,636,01184,092,599تاأمينات نقدية
9,642,53211,262,6921,674,71922,579,943مطل�بات �أخرى

529,614,970965,992,69889,020,6201,584,628,288جمموع املطلوبات
335,562,5455,530,977295,457,738)45,635,784(�سايف الرتكز داخل قائمة املركز املايل املوحدة

3,596,69950,151,20530,262,27884,010,182التزامات حمتملة خارج قائمة املركز املايل املوحدة

فيما يلي �سايف مراكز العمالت االأجنبية لدى البنك:

�إجمايلعمالت �أخرى�ضيقل �إ�ضر�ئيليدينار �أردين
دوالر �أمريكيدوالر �أمريكيدوالر �أمريكيدوالر �أمريكي31 كانون االأول 2019

املوجودات
98,426,606334,098,81310,921,371443,446,790نقد و�أر�ضدة لدى �ضلطة �لنقد �لفل�ضطينية

42,709,84819,989,42113,330,29976,029,568�أر�ضدة لدى بن�ك وم�ؤ�ض�ضات م�ضرفية
236,896,965610,484,31158,379,046905,760,322ت�ضهيالت ومت�يالت �ئتمانية مبا�ضرة

16,828,886-13,909,7342,919,152م�ج�د�ت مالية بالكلفة �ملطفاأة
21,497,94634,780,9802,303,77058,582,696م�ج�د�ت �أخرى

413,441,0991,002,272,67784,934,4861,500,648,262جمموع املوجودات
املطلوبات

8,815,25782,575,2601,099,07192,489,588ود�ئع بن�ك وم�ؤ�ض�ضات م�ضرفية
411,998,714710,782,63668,112,8981,190,894,248ود�ئع �لعمالء

13,348,34250,839,3367,194,22571,381,903تاأمينات نقدية
8,397,66510,606,6591,840,13420,844,458مطل�بات �أخرى

442,559,978854,803,89178,246,3281,375,610,197جمموع املطلوبات
147,468,7866,688,158125,038,065)29,118,879(�سايف الرتكز داخل قائمة املركز املايل املوحدة

7,135,72134,944,34429,009,00671,089,071التزامات حمتملة خارج قائمة املركز املايل املوحدة
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ثالثًا: مخاطر السيولة
تتمثل خماطر �ل�ضي�لة يف عدم قدرة �لبنك على ت�فري �لتم�يل �لالزم لتاأدية �لتز�ماته يف ت��ريخ ��ضتحقاقها، ولتجنب هذه �ملخاطر تق�م �الإد�رة 

بتن�يع م�ضادر �لتم�يل و�إد�رة �مل�ج�د�ت و�ملطل�بات وم��ئمة �آجالها و�الحتفاظ بر�ضيد كاف من �لنقد وما يف حكمه و�الأور�ق �ملالية �لقابلة 
للتد�ول.

تهدف �ضيا�ضة �إد�رة �ل�ضي�لة يف �لبنك �إىل تعظيم �إمكانية �حل�ض�ل على �ل�ضي�لة باأقل �لتكاليف �ملمكنة. ومن خالل �إد�رة �ل�ضي�لة ي�ضعى �لبنك 
�إىل �حلفاظ على م�ضادر مت�يل م�ضتقرة ميكن �العتماد عليها ومبعدل تكلفة منا�ضب.

يتم قيا�ض ورقابة و�إد�رة �ل�ضي�لة على �أ�ضا�ض �لظروف �لطبيعية و�لطارئة. وي�ضمل ذلك ��ضتخد�م حتليل �آجال �ال�ضتحقاق للم�ج�د�ت 
و�ملطل�بات و�لن�ضب �ملالية �ملختلفة.

يلخ�ض �جلدول �أدناه ت�زيع �ملطل�بات )غري �ملخ�ض�مة( على �أ�ضا�ض �لفرتة �ملتبقية لال�ضتحقاق �لتعاقدي بتاريخ �لق��ئم �ملالية �مل�حدة:

 من �ضهر �إىل�أقل من �ضهر
 3 �ضه�ر 

من 3 �ضه�ر
�إىل 6 �ضه�ر

من 6 �ضه�ر
حتى �ضنة

 م�ن �ضنة
 حتى 3 �ضن��ت

�أكر من 3 
�ضن��ت

ب��دون 
�ملجم��ع��ضتحق�اق

31 كانون االأول 
دوالر �أمريكيدوالر �أمريكيدوالر �أمريكيدوالر �أمريكيدوالر �أمريكيدوالر �أمريكيدوالر �أمريكيدوالر �أمريكي2020

املطلوبات:
ود�ئع بن�ك وم�ؤ�ض�ضات 

97,594,375-845,4111,606,02125,462,212-25,649,09444,031,637م�ضرفية

2,172,302,678-1,777,355,07698,751,87960,950,415214,668,23819,918,005659,065ود�ئع �لعمالء

160,226,039-2,146,2006,940,8264,836,48138,731,99361,411,04046,159,499تاأمينات نقدية

81,207,271-5,65116,406516,58920,915,33742,394,09117,359,197�أم��ل مقرت�ضة

48,913,963-48,913,963-----قرو�ض م�ضاندة

16,364,19016,364,190------خم�ض�ضات متن�عة

3,333,360---1,289,399-2,043,961-خم�ض�ضات �ل�ضر�ئب

15,806,540-164,688329,374991,3882,328,4211,652,36510,340,304مطل�بات عق�د �اليجار 

40,694,871---4,102,027-35,660,832932,012مطل�بات �أخرى

1,840,981,541153,046,09567,294,873282,880,826126,981,522148,894,24016,364,1902,636,443,287جمموع املطلوبات

 من �ضهر �إىل�أقل من �ضهر
 3 �ضه�ر 

من 3 �ضه�ر
�إىل 6 �ضه�ر

من 6 �ضه�ر
حتى �ضنة

 م�ن �ضنة
 حتى 3 �ضن��ت

�أكر من 3 
�ضن��ت

ب��دون 
�ملجم��ع��ضتحق�اق

31 كانون االأول 
دوالر �أمريكيدوالر �أمريكيدوالر �أمريكيدوالر �أمريكيدوالر �أمريكيدوالر �أمريكيدوالر �أمريكيدوالر �أمريكي2019

املطلوبات:
ود�ئع بن�ك وم�ؤ�ض�ضات 

111,149,930------111,149,930م�ضرفية

1,839,829,801-1,549,585,49577,961,88177,751,536129,877,8564,019,238633,795ود�ئع �لعمالء

134,908,881--1,658,12812,179,6483,736,60776,677,05240,657,446تاأمينات نقدية

36,147,476-23,388,369778,288759,4171,722,6289,498,774-�أم��ل مقرت�ضة

51,117,033-186,599373,198559,7961,119,5936,591,15042,286,697قرو�ض م�ضاندة

15,606,26315,606,263------خم�ض�ضات متن�عة

3,117,045---3,117,045---خم�ض�ضات �ل�ضر�ئب

17,134,501-191,013382,024573,0371,146,0736,876,4387,965,916مطل�بات عق�د �اليجار

33,124,432---5,431,364-26,737,181955,887مطل�بات �أخرى

1,689,508,346115,241,00783,399,264218,128,40059,866,90060,385,18215,606,2632,242,135,362جمموع املطلوبات

مت خالل عام 2018 ��ضد�ر تعليمات �ضلطة �لنقد �لفل�ضطينية رقم )2018/4( ب�ضاأن تطبيق ن�ضبة تغطية �ل�ضي�لة، و�لتي تعتر �أد�ة من �أدو�ت 
�الإ�ضالحات �لكمية �ملقررة من قبل جلنة بازل للرقابة �مل�ضرفية، بحيث يجب �أال تقل هذه �لن�ضبة يف جميع �الأح��ل عن 100%، حيث تهدف 

ن�ضبة تغطية �ل�ضي�لة �إىل تعزيز قدرة �لبنك على م��جهة خماطر �ل�ضي�لة على �ملدى �لق�ضري من خالل �ضمان ت��فر خمزون كاف من �الأ�ض�ل 
�ل�ضائلة عالية �جل�دة لتلبية �حتياجات �ل�ضي�لة �لتي قد تطر�أ وفقا ل�ضيناري� �الجهاد وملدة 30 ي�ما، وبغر�ض ��ضتمر�ر �لبنك بتقدمي خدماته 

خالل �لفرتة �ملذك�رة منذ بد�ية تاريخ �الجهاد وحلني �تخاذ �لبنك �الإجر�ء�ت حلل �مل�ضكلة بطريقة منظمة.
 

يبني �جلدول �أدناه �حت�ضاب ن�ضبة تغطية �ل�ضي�لة لل�ضنة �ملنتهية يف 31 كان�ن �الأول 2020:
�لقيمة قبل تطبيق 
ن�ضب �خل�ضم / 

�لتدفقات )�ملت��ضط(

�لقيمة بعد تطبيق 
ن�ضب �خل�ضم / 

�لتدفقات )�ملت��ضط(
دوالر �أمريكيدوالر �أمريكي

620,628,035609,353,996جمموع االأ�سول عالية اجلودة
ودائع التجزئة مبا فيها ودائع موؤ�س�سات �سغرية احلجم:

761,839,87838,091,994�أ- �ل�د�ئع �مل�ضتقرة
908,218,831103,283,394ب- �ل�د�ئع �الأقل ��ضتقر�رً�

الودائع واأ�سكال التمويل غري امل�سمونة لالأ�سخا�س االعتبارين من غري عمالء التجزئة 
وموؤ�س�سات �سغرية احلجم:

61,361,83415,165,090�أ- �ل�د�ئع �لت�ضغيلية
608,533,188204,590,997ب- �ل�د�ئع غري �لت�ضغيلية
2,339,953,731361,131,475الودائع والتمويل امل�سمون

خطوط االئتمان وال�سيولة امللزمة غري القابلة لالإلغاء وعلى اخلطوط القابلة لالإلغاء خالل 
فرتة 30 يوم

52,823,4632,641,173

310,651,374310,651,374اأي تدفقات نقدية تعاقدية خارجة اأخرى
2,703,428,568674,424,022اإجمايل التدفقات النقدية اخلارجة

االإقرا�س امل�سمون
26,076,63613,038,318التدفقات النقدية الداخلة من القرو�س املنتظمة

499,699,380362,841,157اأي تدفقات نقدية تعاقدية داخلة اأخرى
525,776,016375,879,475اإجمايل التدفقات النقدية الداخلة

298,544,547�سايف التدفقات النقدية اخلارجة بعد التعديالت

609,353,996جمموع اال�سول عالية اجلودة بعد التعديالت
298,544,547�سايف التدفقات النقدية اخلارجة بعد التعديالت

%204ن�سبة تغطية ال�سيولة )%(
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يبني �جلدول �أدناه �حت�ضاب ن�ضبة تغطية �ل�ضي�لة لل�ضنة �ملنتهية يف 31 كان�ن �الأول 2019:

�لقيمة قبل تطبيق 
ن�ضب �خل�ضم / 

�لتدفقات )�ملت��ضط(

�لقيمة بعد تطبيق 
ن�ضب �خل�ضم / 

�لتدفقات )�ملت��ضط(
دوالر �أمريكيدوالر �أمريكي

612,495,391596,340,629جمموع االأ�سول عالية اجلودة
ودائع التجزئة مبا فيها ودائع موؤ�س�سات �سغرية احلجم:

672,310,22133,615,511�أ- �ل�د�ئع �مل�ضتقرة
835,534,282100,527,852ب- �ل�د�ئع �الأقل ��ضتقر�رً�

الودائع واأ�سكال التمويل غري امل�سمونة لالأ�سخا�س االعتبارين من غري عمالء التجزئة 
وموؤ�س�سات �سغرية احلجم:

58,597,71514,470,822�أ- �ل�د�ئع �لت�ضغيلية
454,267,941231,643,883ب- �ل�د�ئع غري �لت�ضغيلية
2,020,710,159380,258,068الودائع والتمويل امل�سمون

خطوط االئتمان وال�سيولة امللزمة غري القابلة لالإلغاء وعلى اخلطوط القابلة لالإلغاء خالل 
فرتة 30 يوم

46,302,1402,315,107

157,494,371157,494,371اأي تدفقات نقدية تعاقدية خارجة اأخرى
2,224,506,670540,067,546اإجمايل التدفقات النقدية اخلارجة

االإقرا�س امل�سمون
22,392,30411,196,152التدفقات النقدية الداخلة من القرو�س املنتظمة

221,617,063156,859,945اأي تدفقات نقدية تعاقدية داخلة اأخرى
244,009,367168,056,097اإجمايل التدفقات النقدية الداخلة

372,011,449�سايف التدفقات النقدية اخلارجة بعد التعديالت

596,340,629جمموع اال�سول عالية اجلودة بعد التعديالت
372,011,449�سايف التدفقات النقدية اخلارجة بعد التعديالت

%160ن�سبة تغطية ال�سيولة )%(

مت ��ضد�ر تعليمات �ضلطة �لنقد �لفل�ضطينية رقم )2018/5( ب�ضاأن تطبيق ن�ضبة �ضايف �لتم�يل �مل�ضتقر، حيث تهدف ن�ضبة �ضايف �لتم�يل �مل�ضتقر 
�ىل تعزيز �إد�رة خماطر �ل�ضي�لة لدى �لبنك من خالل �الحتفاظ مب�ضادر مت�يل �أكر ��ضتقر�ر مل��ءمة ��ضتحقاقات �الأ�ض�ل د�خل وخارج 

�مليز�نية، و�حلد من �عتماد �لبنك على م�ضادر مت�يل ق�ضرية �الأجل وغري م�ضتقرة يف مت�يل �أ�ض�لها.

 يبني �جلدول �أدناه �حت�ضاب ن�ضبة �ضايف �لتم�يل �مل�ضتقر لل�ضنة �ملنتهية يف 31 كان�ن �الأول 2020 و2020:

20202019
دوالر �أمريكيدوالر �أمريكي

228,931,503255,373,930ر�أ�ض �ملال �لرقابي
690,772,881620,605,705ود�ئع �لتجزئة و�مل�ؤ�ض�ضات �ضغرية �حلجم )�مل�ضتقرة(

962,277,349881,187,036ود�ئع �لتجزئة و�مل�ؤ�ض�ضات �ضغرية �حلجم )الأقل ��ضتقر�رً�(
94,750,34455,322,808�لتم�يل )�ل�د�ئع( �مل�ضم�ن وغري �مل�ضم�ن 

73,824,000207,000مت�يل وود�ئع �أخرى
28,476,00010,077,000فئات �اللتز�مات �الأخرى )و�لتي مل يتم �إدر�جها يف �لفئات �أعاله(

2,079,032,0771,822,773,479اإجمايل التمويل امل�ستقر املتاح

--�الأ�ض�ل �ل�ضائلة عالية �جل�دة من �مل�ضت�ى �الأول غري �ملره�نة
1,776,9306,677,408�الأ�ض�ل �ل�ضائلة عالية �جل�دة من �مل�ضت�ى �لثاين/�لفئة )�أ( غري �ملره�نة

9,868,04910,928,107�الأ�ض�ل �ل�ضائلة عالية �جل�دة من �مل�ضت�ى �لثاين/ �لفئة )ب( غري �ملره�نة
-73,519,629�الأ�ض�ل �ل�ضائلة عالية �جل�دة و�ملره�نة

-6,347,000�ملطالبات على �مل�ضارف �ملركزية
1,435,048,1741,064,437,784�لقرو�ض

--�أدو�ت �لدين �مل�ضدرة �أو �مل�ضم�نة من �مل�ؤ�ض�ضات �ملالية و�لبن�ك
18,795,87118,405,103�ال�ضتثمار�ت غري �ملدرجة بخالف ما ذكر �أعاله

--�ال�ضتثمار�ت �ملدرجة بخالف ما ذكر �أعاله
86,476,50045,296,000�لقرو�ض غري �ملنتظمة
55,949,04891,981,436جميع �الأ�ض�ل �الأخرى

1,813,4375,286,477ت�ضهيالت �الئتمان و�ل�ضي�لة غري �لقابلة لالإلغاء و�لقابلة لالإلغاء �مل�ضروطة
7,789,2605,183,522�لتز�مات �لتم�يل �مل�ضتقبلية �ملحتملة �الأخرى:

-3,156,260جميع �لتعر�ضات خارج �مليز�نية �لتي مل يتم �إدر�جها يف �لفئات �ل�ضابقة
1,700,540,1581,248,195,837اإجمايل التمويل امل�ستقر املطلوب

%122146%ن�سبة �سايف التمويل امل�ستقر 
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معلومات عن قطاعات أعمال البنك. 7	
معلومات عن اأن�سطة البنك:اأ. 

الأغر��ض �إد�رية مت ت�زيع �أن�ضطة �لبنك �إىل ثالثة قطاعات �أعمال رئي�ضية:
ح�سابات االأفراد: ي�ضمل متابعة ود�ئع �لعمالء �الأفر�د ومنحهم �لقرو�ض و�لدي�ن و�لبطاقات �الئتمانية وخدمات �أخرى. 	
ح�سابات ال�سركات واملوؤ�س�سات: ي�ضمل متابعة �ل�د�ئع و�لت�ضهيالت �الئتمانية و�خلدمات �مل�ضرفية �الأخرى �خلا�ضة بالعمالء من  	

�ل�ضركات و�مل�ؤ�ض�ضات.
ح�سابات القطاع العام: ي�ضمل متابعة �ل�د�ئع و�لت�ضهيالت �الئتمانية و�خلدمات �مل�ضرفية �الأخرى �خلا�ضة بالقطاع �لعام. 	
اخلزينة: ي�ضمل هذ� �لقطاع تقدمي خدمات �لتد�ول و�خلزينة و�إد�رة �أم��ل �لبنك و�ال�ضتثمار�ت. 	

باالإ�ضافة �ىل ذلك مت ت�زيع �أن�ضطة �لبنك �إىل قطاعي �أعمال رئي�ضية:
قطاع ال�سريفة التجاري: ي�ضمل متابعة �ل�د�ئع و�لت�ضهيالت �الئتمانية و�خلدمات �مل�ضرفية �لتجارية �الأخرى. 	
قطاع ال�سريفة اال�سالمي: ي�ضمل متابعة �ل�د�ئع و�لتم�يالت �الئتمانية و�خلدمات �مل�ضرفية �ال�ضالمية �الأخرى. 	

فيما يلي معل�مات قطاعات �الأعمال م�زعة ح�ضب �الأن�ضطة:

يع�د �إىل

�ضركات �أفر�د
قطاع �ل�ضريفة �ملجم�ع�أخرى�خلزينةقطاع عاموم�ؤ�ض�ضات 

�لتجاري
قطاع �ل�ضريفة 

�الإ�ضالمي
31 كانون االأول 

2020
دوالر �أمريكيدوالر �أمريكيدوالر �أمريكيدوالر �أمريكيدوالر �أمريكيدوالر �أمريكيدوالر �أمريكيدوالر �أمريكي

51,749,90434,661,17022,210,44212,530,9354,582,552125,735,00366,653,40859,081,595�إجمايل �الإير�د�ت

�ضايف �إعادة قيا�ض 
خم�ض�ضات �خل�ضائر 

�الئتمانية �ملت�قعة
)10,926,690()4,713,212()1,402,877()3,179,368(-)20,222,147()14,549,322()5,672,825(

25,719,56924,466,33420,807,5651,860,4921,415,43374,269,39329,766,41444,502,979نتائج قطاع �الأعمال

)36,017,201()34,685,867()70,703,068(م�ضاريف غري م�زعة

ربح )خ�ضارة( �ل�ضنة قبل 
8,485,778)4,919,453(3,566,325�ل�ضر�ئب

)3,379,762()900,000()4,279,762(م�ضروف �ل�ضر�ئب

5,106,016)5,819,453()713,437()خ�ضارة( ربح �ل�ضنة

معل�مات �أخرى

�إجمايل م�ج�د�ت 
682,636,516581,893,147486,551,100542,861,739550,802,8022,844,745,3041,496,402,3181,348,342,986�لقطاع

�إجمايل مطل�بات 
1,632,387,827545,302,684151,867,027218,519,18575,723,5612,623,800,2841,377,927,3761,245,872,908�لقطاع

��ضتثمار يف �ضركات 
11,669,721-11,669,721حليفة

4,506,9963,009,7131,497,283م�ضاريف ر�أ�ضمالية

9,775,6134,845,3744,930,239��ضتهالكات و�إطفاء�ت

يع�د �إىل

�ضركات �أفر�د
قطاع �ل�ضريفة �ملجم�ع�أخرى�خلزينةقطاع عاموم�ؤ�ض�ضات 

�لتجاري
قطاع �ل�ضريفة 

�الإ�ضالمي
31 كانون االأول 

2019
دوالر �أمريكيدوالر �أمريكيدوالر �أمريكيدوالر �أمريكيدوالر �أمريكيدوالر �أمريكيدوالر �أمريكيدوالر �أمريكي

55,302,30934,962,90116,560,74813,711,4784,885,848125,423,28461,382,75464,040,530�إجمايل �الإير�د�ت

�ضايف �إعادة قيا�ض 
خم�ض�ضات �خل�ضائر 

�الئتمانية �ملت�قعة
)2,817,033()1,477,011(64,492)1,243,142(-)5,472,694()1,466,472()4,006,222(

38,899,98126,095,14916,622,2406,995,4933,190,27891,803,14139,984,57251,818,569نتائج قطاع �الأعمال

)40,548,921()31,333,754()71,882,675(م�ضاريف غري م�زعة

ربح )خ�ضارة( �ل�ضنة 
19,920,4668,650,81811,269,648قبل �ل�ضر�ئب

)1,299,039()498,989()1,798,028(م�ضروف �ل�ضر�ئب

18,122,4388,151,8299,970,609)خ�ضارة( ربح �ل�ضنة

معل�مات �أخرى

�إجمايل 
م�ج�د�ت 

�لقطاع
672,620,179459,154,934294,965,965819,709,286172,024,5822,418,474,9461,216,878,3611,201,596,585

�إجمايل 
مطل�بات 

�لقطاع
1,414,782,870444,603,566112,695,603185,659,45568,323,2222,226,064,7161,120,694,2071,105,370,509

��ضتثمار يف 
11,635,582-11,635,582�ضركات حليفة

م�ضاريف 
8,223,8143,546,8864,676,928ر�أ�ضمالية

��ضتهالكات 
9,192,4364,114,0595,078,377و�إطفاء�ت

معلومات التوزيع اجلغرايفب. 
فيما يلي ت�زيع �إير�د�ت وم�ج�د�ت �لبنك وم�ضاريفه �لر�أ�ضمالية ح�ضب �لقطاع �جلغر�يف:

�ملجم�عدويلحملي
202020192020201920202019

دوالر �أمريكيدوالر �أمريكيدوالر �أمريكيدوالر �أمريكيدوالر �أمريكيدوالر �أمريكي
124,094,642122,581,2401,640,3612,842,044125,735,003125,423,284�إجمايل �الإير�د�ت
2,624,444,5972,286,273,555220,300,707132,201,3912,844,745,3042,418,474,946جمم�ع �مل�ج�د�ت

4,506,9968,223,814--4,506,9968,223,814�مل�ضروفات �لر�أ�ضمالية
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تحليل استحقاقات الموجودات والمطلوبات. 8	
يبني �جلدول �لتايل حتليل �مل�ج�د�ت و�ملطل�بات وفقًا للفرتة �ملت�قعة ال�ضرتد�دها �أو ت�ض�يتها:

�أقل من 
�ضهر

من �ضهر
�إىل 3 �ضه�ر

من 3 �ضه�ر
�إىل 6 �ضه�ر

من 6 �ضه�ر
حتى �ضنة 

 م�ن �ضنة
 حتى 3 �ضن��ت

 �أكر من 
3 �ضن��ت

بدون 
�ملجم��ع��ضتحقاق

دوالر �أمريكيدوالر �أمريكيدوالر �أمريكيدوالر �أمريكيدوالر �أمريكيدوالر �أمريكيدوالر �أمريكيدوالر �أمريكي31 كانون االأول 2020

موجودات 
نقد و�أر�ضدة لدى �ضلطة �لنقد 

174,049,873608,939,817----419,548,31115,341,633�لفل�ضطينية

�أر�ضدة لدى بن�ك وم�ؤ�ض�ضات 
9,368,968215,989,883--15,313,723-171,739,21419,567,978م�ضرفية

م�ج�د�ت مالية بالقيمة �لعادلة 
2,527,3472,527,347------من خالل قائمة �لدخل

ت�ضهيالت ومت�يالت �ئتمانية 
1,750,545,046-161,816,852108,628,585130,801,683193,782,391187,660,952967,854,583مبا�ضرة 

م�ج�د�ت مالية بالقيمة �لعادلة 
16,611,63316,611,633------من خالل �لدخل �ل�ضامل

31,055,118-663,1555,002,3219,582,956269,29515,537,391-م�ج�د�ت مالية بالكلفة �ملطفاأة
11,669,72111,669,721------��ضتثمار يف �ضركات حليفة

8,375,9838,375,983------��ضتثمار�ت عقارية
49,267,93549,267,935------عقار�ت و�آالت ومعد�ت
16,025,25816,025,258------حق ��ضتخد�م �الأ�ض�ل
3,018,5873,018,587------م�ضاريع حتت �لتنفيذ

32,340,66032,340,660------م�ج�د�ت غري ملم��ضة
10,793,43910,793,439------م�ج�د�ت �ضريبية م�ؤجلة

3,579,18163,145,99687,584,877--17,829,7141,564,9701,465,016م�ج�د�ت �أخرى

770,934,091145,766,321137,269,020218,679,070187,930,247986,971,155397,195,4002,844,745,304جمموع املوجودات

مطلوبات 
ود�ئع بن�ك وم�ؤ�ض�ضات 

97,129,607-845,4111,606,02125,000,000-25,646,53844,031,637م�ضرفية

2,169,333,639-1,777,228,27997,341,90660,551,946213,719,92219,834,160657,426ود�ئع �لعمالء
160,223,899-2,146,2006,938,6864,836,48138,731,99361,411,04046,159,499تاأمينات نقدية
80,914,178-5,65116,406516,58920,867,84642,285,46317,222,223�أم��ل مقرت�ضة
40,000,000-40,000,000-----قرو�ض م�ضاندة

16,364,19016,364,190------خم�ض�ضات متن�عة
3,333,360---1,289,399-2,043,961-خم�ض�ضات �ل�ضر�ئب
15,806,540-164,688329,374991,3882,328,4211,652,36510,340,304مطل�بات عق�د �الإيجار

40,694,871---3,614,998-36,147,861932,012مطل�بات �أخرى

1,841,339,217151,633,98266,896,404281,397,990126,789,049139,379,45216,364,1902,623,800,284جمموع املطلوبات

حقوق امللكية
91,764,70791,764,707------ر�أ�ض �ملال �ملدف�ع 

17,770,33317,770,333------عالوة ��ضد�ر
5,236,4095,236,409------�حتياطي �إجباري

�حتياطي خماطر م�ضرفية 
4,085,5624,085,562------عامة

5,216,2915,216,291------�حتياطي �لتقلبات �لدورية
)6,881,906()6,881,906(------�حتياطي �لقيمة �لعادلة

2,296,9252,296,925------�أرباح مدورة

�سايف حقوق ملكية 
م�ساهمي البنك

------119,488,321119,488,321

101,456,699101,456,699------حقوق جهات غري م�سيطرة

220,945,020220,945,020------�سايف حقوق امللكية

جمموع املطلوبات وحقوق 
امللكية

1,841,339,217151,633,98266,896,404281,397,990126,789,049139,379,452237,309,2102,844,745,304

-61,141,198847,591,703159,886,190)62,718,920(70,372,616)5,867,661()1,070,405,126(فج�ة �ال�ضتحقاق 
--)159,886,190()1,007,477,893()1,068,619,091()1,005,900,171())1,076,272,787)1,070,405,126(�لفج�ة �لرت�كمية

�أقل من 
�ضهر

من �ضهر
�إىل 3 �ضه�ر

من 3 �ضه�ر
�إىل 6 �ضه�ر

من 6 �ضه�ر
حتى �ضنة 

 م�ن �ضنة
 حتى 3 �ضن��ت

 �أكر من 
3 �ضن��ت

بدون 
�ملجم��ع��ضتحقاق

دوالر �أمريكيدوالر �أمريكيدوالر �أمريكيدوالر �أمريكيدوالر �أمريكيدوالر �أمريكيدوالر �أمريكيدوالر �أمريكي31 كانون االأول 2019

موجودات 
نقد و�أر�ضدة لدى �ضلطة �لنقد 

78,718,451558,699,962----475,750,1994,231,312�لفل�ضطينية

�أر�ضدة لدى بن�ك وم�ؤ�ض�ضات 
9,437,897158,059,895----110,825,72837,796,270م�ضرفية

م�ج�د�ت مالية بالقيمة 
2,687,4732,687,473------�لعادلة من خالل قائمة �لدخل

ت�ضهيالت ومت�يالت �ئتمانية 
1,426,741,078-132,069,317103,268,85177,614,624203,717,497603,618,764306,452,025مبا�ضرة 

م�ج�د�ت مالية بالقيمة 
�لعادلة من خالل �لدخل 

�ل�ضامل
------15,707,54115,707,541

م�ج�د�ت مالية بالكلفة 
64,275,108-72,08510,312,957518,34520,606,84927,506,4815,258,391�ملطفاأة

11,635,58211,635,582------��ضتثمار يف �ضركات حليفة
8,643,7258,643,725------��ضتثمار�ت عقارية

43,568,98143,568,981------عقار�ت و�آالت ومعد�ت
17,349,66817,349,668------حق ��ضتخد�م �الأ�ض�ل
3,240,5683,240,568------م�ضاريع حتت �لتنفيذ

32,758,71932,758,719------م�ج�د�ت غري ملم��ضة
7,960,0857,960,085------م�ج�د�ت �ضريبية م�ؤجلة

53,727,63467,146,561-1,803,082-9,930,515870,463814,867م�ج�د�ت �أخرى

728,647,844156,479,85378,947,836224,324,346632,928,327311,710,416285,436,3242,418,474,946جمموع املوجودات

مطلوبات 
ود�ئع بن�ك وم�ؤ�ض�ضات 

111,071,550------111,071,550م�ضرفية

1,837,349,081-1,548,914,58577,236,22977,279,876129,277,1324,014,739626,520ود�ئع �لعمالء
134,732,958--1,658,12812,003,7253,736,60776,677,05240,657,446تاأمينات نقدية
34,587,905-23,143,461500,000500,0001,000,0009,444,444-�أم��ل مقرت�ضة
40,000,000-40,000,000-----قرو�ض م�ضاندة

15,606,26315,606,263------خم�ض�ضات متن�عة
3,117,045---3,117,045---خم�ض�ضات �ل�ضر�ئب
16,475,482-183,666367,331550,9971,372,3637,562,9176,438,208مطل�بات عق�د �الإيجار

33,124,432---5,431,364-26,737,181955,887مطل�بات �أخرى

1,688,565,110113,706,63382,067,480216,374,95653,235,10256,509,17215,606,2632,226,064,716جمموع املطلوبات

حقوق امللكية
78,000,00078,000,000------ر�أ�ض �ملال �ملدف�ع 

564,451564,451------عالوة ��ضد�ر
5,236,4095,236,409------�حتياطي �إجباري

�حتياطي خماطر م�ضرفية 
3,425,1113,425,111------عامة

5,216,2915,216,291------�حتياطي �لتقلبات �لدورية
)5,520,327()5,520,327(------�حتياطي �لقيمة �لعادلة

8,776,8298,776,829------�أرباح مدورة

�سايف حقوق ملكية 
م�ساهمي البنك

------95,698,76495,698,764

حقوق جهات غري 
م�سيطرة

------96,711,46696,711,466

192,410,230192,410,230------�سايف حقوق امللكية

جمموع املطلوبات وحقوق 
امللكية

1,688,565,110113,706,63382,067,480216,374,95653,235,10256,509,172208,016,4932,418,474,946

-7,949,390579,693,225255,201,24477,419,831)3,119,644(42,773,220)959,917,266(فج�ة �ال�ضتحقاق 
--)77,419,831()332,621,075()912,314,300()920,263,690()917,144,046()959,917,266(�لفج�ة �لرت�كمية
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السياسات التطورية للبنك. 9	
�نطالقًا من �خلطة �ال�ضرت�تيجية للبنك وحر�ضًا من �لبنك على تلبية �حتياجات �لعمالء �مل�ضرفية وخدمتهم ب�ض�رة متكاملة قام �لبنك 

بالت��ضع يف �لعديد من �لقطاعات �جلديدة خلدمة هذ� �لهدف حيث �أن �أبرز ما تت�ضمنه �خلطة �ال�ضرت�تيجية للبنك �الأم�ر �لتالية:
بناء �ضبكة فروع تغطي كافة �ملناطق يف �ل�ضفة �لغربية. 	
تط�ير منتجات جديدة غري تقليدية تلبي حاجات �لعمالء �مل�ضرفية �ملتعددة فيما يتعلق باالإقر��ض و�ال�ضتثمار يف جميع �لقطاعات  	

�مل�ضرفية )�أفر�د، �ضركات، م�ضاريع �ضغرية، �خلزينة، و�ل�ضركات �ل�ضغرية و�ملت��ضطة(.
حت�ضني �الإجر�ء�ت �ملتبعة خلدمة �لعمالء بال�ضرعة و�لكفاءة �لتي تعك�ض روؤية �لبنك و�أهد�فه. 	
بناء ذر�ع ��ضتثماري خا�ض بالبنك يق�م باإد�رة �ال�ضتثمار�ت ل�ضالح �لعمالء و�لبنك. 	
بناء وتط�ير �ضر�كات ��ضرت�تيجية مع �مل�ؤ�ض�ضات و�ل�ضركات �ملالية. 	
تط�ير وتدريب طاقم متخ�ض�ض يف �الأم�ر �مل�ضرفية �ملتعددة من �لطاقم �لب�ضري يف �لبنك. 	
تط�ير وحت�ضني �الأنظمة �لبنكية �لتكن�ل�جية �لتي تخدم �لعمالء عن بعد ب�ضه�لة وي�ضر و�ضرعة. 	

إدارة رأس المال. 0	
�إن �لهدف �لرئي�ضي من �إد�رة ر�أ�ضمال �لبنك ه� �حلفاظ على ن�ضب ر�أ�ضمال مالئمة ب�ضكل يدعم ن�ضاط �لبنك وُيعظم حق�ق �مل�ضاهمني. يق�م �لبنك 

باإد�رة هيكلة ر�أ�ض �ملال و�إجر�ء �لتعديالت �لالزمة عليها يف �ض�ء تغري�ت �لظروف �الإقت�ضادية وطبيعة �لعمل. مل يقم �لبنك باإجر�ء �أية تعديالت على 
�الأهد�ف و�ل�ضيا�ضات و�الإجر�ء�ت �ملتعلقة بهيكلة ر�أ�ض �ملال خالل �ل�ضنة �حلالية و�ل�ضنة �ل�ضابقة.

مت ت�ضنيف �لبنك كم�ضرف ذو �أهمية نظامية على �مل�ضت�ى �ملحلي وفقًا لالإطار �لعام للم�ضارف ذ�ت �الأهمية �لنظامية �ملعتمدة من جمل�ض �إد�رة 
�ضلطة �لنقد �لفل�ضطينية.

يتم �حت�ضاب ن�ضبة كفاية ر�أ�ض �ملال وفقًا لتعليمات �ضلطة �لنقد �لفل�ضطينية رقم )2018/8( �مل�ضتندة ملقرر�ت بازل.III وفيما يلي ن�ضبة كفاية ر�أ�ض �ملال 
لل�ضنة:

20202019
ن�ضبته�ملبلغ

�إىل �مل�ج�د�ت
ن�ضبته

�إىل �مل�ج�د�ت 
�ملرجحة باملخاطر

ن�ضبته�ملبلغ
�إىل �مل�ج�د�ت

ن�ضبته
�إىل �مل�ج�د�ت 

�ملرجحة باملخاطر
%%دوالر �أمريكي%%دوالر �أمريكي

210,064,4077,3812,61209,081,0748,6514,22ر�أ�ض �ملال �لتنظيمي

168,035,9176,5210,08156,986,7156,4910,68ر�أ�ض �ملال �الأ�ضا�ضي

يق�م �لبنك باإد�رة ر�أ�ض �ملال ب�ضكل ي�ضمن ��ضتمر�رية عملياته �لت�ضغيلية وحتقيق �أعلى عائد ممكن على حق�ق �مللكية، ويتك�ن ر�أ�ض �ملال لعام 
2020 وفقًا لتعليمات �ضلطة �لنقد �لفل�ضطينية رقم )2018/8( �مل�ضتندة ملقرر�ت بازل III كما ه� مبني يف �جلدول �لتايل:

31 كان�ن �الأول 2020

دوالر �أمريكي
)CET 1( 168,035,917�ضايف �الأ�ضهم �لعادية

168,035,917�ل�ضريحة �الأوىل لر�أ�ض �ملال
42,028,490�ل�ضريحة �لثانية لر�أ�ض �ملال

210,064,407قاعدة راأ�س املال

1,451,685,327خماطر �الئتمان
38,952,835خماطر �ل�ض�ق

175,641,073�ملخاطر �لت�ضغيلية

1,666,279,235جمموع املوجودات املرجحة باملخاطر

%

10,08ن�ضبة �الأ�ضهم �لعادية )CET 1( �إىل �مل�ج�د�ت �ملرجحة باملخاطر
10,08ن�ضبة �ل�ضريحة �الأوىل �إىل �مل�ج�د�ت �ملرجحة باملخاطر
2,52ن�ضبة �ل�ضريحة �لثانية �إىل �مل�ج�د�ت �ملرجحة باملخاطر

6,52ن�ضبة �ل�ضريحة �الأوىل �إىل �مل�ج�د�ت
7,38ن�ضبة ر�أ�ض �ملال �لتنظيمي �إىل �مل�ج�د�ت

12,61ن�سبة كفاية راأ�س املال

ارتباطات والتزامات محتملة. 1	
على �لبنك بتاريخ �لق��ئم �ملالية �مل�حدة �لتز�مات حمتمل �أن تطر�أ مقابل ما يلي:

20202019
دوالر �أمريكيدوالر �أمريكي

89,710,41489,656,585كفاالت
17,019,32117,851,974�إعتماد�ت م�ضتندية

89,092,223105,921,852�ضق�ف ت�ضهيالت ومت�يالت �ئتمانية مبا�ضرة غري م�ضتغلة
195,821,958213,430,411

بلغ��ت �لعق���د �الآجل��ة لبي��ع و�ض��ر�ء �لعم��الت للعم��الء �لقائم��ة كم��ا يف 31 كان���ن �الأول 2020 مبل��غ 19,173,093 دوالر �أمريك��ي، وال يت��م �الإف�ض��اح عنه��ا 
�ضمن �الرتباطات و�اللتز�مات �ملحتملة نظرً� لقيام �لبنك بتغطية خماطر هذه �لعق�د عر �إبر�م عق�د مقابلة لها لدى بن�ك �أخرى، باالإ�ضافة �إىل قيامه 

بحجز تاأمينات نقدية بن�ضبة 5% �إىل 10% من كل عقد لتغطية �أية �نحر�فات قد حتدث يف �الأ�ضعار �أو عدم �لتز�م �لعميل بالعقد.

القضايا المقامة على البنك. 2	
بلغ��ت قيم��ة �لق�ضاي��ا �ملقام��ة عل��ى �لبن��ك وذل��ك �ضم��ن �لن�ض��اط �لطبيع��ي مبل��غ 8,613,713 دوالر �أمريك��ي و16,126,529 دوالر �أمريك��ي كم��ا يف 31 
كان�ن �الأول 2020 و2019، على �لت��يل. يف تقدير �إد�رة �لبنك و�مل�ضت�ضار �لقان�ين للبنك فاإنه لن يرتتب على �لبنك �أية �إلتز�مات لقاء هذه �لق�ضايا.

تركز المخاطر في المنطقة الجغرافية. 3	
ميار���ض �لبنك �أن�ض��طته يف فل�ض��طني. �إن عدم ��ض��تقر�ر �ل��ضع �ل�ضيا�ض��ي و�القت�ضادي يف �ملنطقة يزيد من خطر ممار�ض��ة �لبنك الأن�ض��طته وقد ي�ؤثر �ض��لبًا 

على �أد�ئه.

خسائر ناتجة عن حدث تشغيلي. 		
تبني ملجل�ض �إد�رة �لبنك خالل �لعام وج�د عمليات م�ضرفية غري �أ�ض�لية د�خل �لبنك، وعليه قام جمل�ض �إد�رة �لبنك بت�ضكيل جلنة للتحقيق يف هذ� 
�حلدث و�لتي بدورها قامت بتقييم �الأثر و�مل�ضببات لهذ� �حلدث �لت�ضغيلي. مت �رتكاب هذ� �حلدث عن طريق �جر�ء عمليات ت�ضغيلية غري �أ�ض�لية مثل 
حت�ي��الت بنكي��ة وعملي��ات خزين��ة ل�ضال��ح �أط��ر�ف �أخ��رى ذ�ت �ضلة باحلدث. مت ح�ضر �أثر هذ� �حلدث مببلغ 9,6 ملي���ن دوالر �أمريكي و�لذي ميثل ما 
يل��ي: 2,6 ملي���ن دوالر �أمريك��ي مبال��غ تخ���ض ع��ام 2020 و7 ملي���ن دوالر �أمريك��ي تخ���ض �ض��ن��ت �ض��ابقة و�لتي مت ت�ض��جيل �أثرها �ملحا�ض��بي يف �ل�ض��ن��ت 
ذ�ت �لعالقة، وبالتايل مل يرتتب على ذلك تعديل �لق��ئم �ملالية �مل�حدة لل�ضن��ت �ل�ضابقة. مت قيد �ضايف �أثر هذ� �حلدث �ضمن بند خ�ضائر ت�ضغيلية 
يف قائم��ة �لدخ��ل �مل�ح��دة للع��ام �حل��ايل. مت خ��الل �لع��ام ��ض��رتد�د مبل��غ 867 �أل��ف دوالر �أمريك��ي ليبل��غ �ض��ايف �أث��ر �حل��دث لع��ام 2020 مبل��غ 1,7 ملي���ن 
دوالر �أمريكي و�لتي مت قيدها كخ�ضائر ت�ضغيلية. قام �لبنك بقيد خم�ض�ض لغر�مات �ضلطة �لنقد �لفل�ضطينية مببلغ ملي�ن دوالر �أمريكي متعلق باحلدث 

�لت�ضغيلي حيث مت قيدها �ضمن بن�د مطل�بات وم�ضاريف �أخرى.
با�ض��رت �إد�رة �لبن��ك باتخ��اذ �الإج��ر�ء�ت �لقان�ني��ة �لالزم��ة لتح�ضي��ل كام��ل حق���ق �لبنك و�لرج�ع على كافة �جله��ات ذ�ت �لعالقة، هذ� وتعتق��د �إد�رة 

�لبنك و�مل�ضت�ضار �لقان�ين باأنه لن يرتتب على هذ� �حلدث �أية خ�ضائر �إ�ضافية با�ضتثناء ما مت ذكره.

تأثيــر فايــروس كورونــا )كوفيــد-19( على احتســاب مخصــص الخســائر االئتمانية . 		
المتوقعــة وتعليمــات ســلطة النقد الفلســطينية ذات الصلة 

�حت�ضاب �خل�ضائر �الئتمانية �ملت�قعة
يتطلب حتديد خم�ض�ض �خل�ضائر �الئتمانية �ملت�قعة للت�ضهيالت و�لتم�يالت �الئتمانية من �إد�رة �لبنك ��ضد�ر �أحكام و�جتهاد�ت هامة لتقدير مبالغ 
�لتدفقات �لنقدية �مل�ضتقبلية و�أوقاتها، باالإ�ضافة �إىل تقدير �أي زيادة ج�هرية يف �ملخاطر �الئتمانية لالأ�ض�ل �ملالية بعد �العرت�ف �ملبدئي بها، باالإ�ضافة 

�إىل �الخذ بعني �العتبار معل�مات �لقيا�ض �مل�ضتقبلية خل�ضائر �الئتمانية �ملت�قعة.
مب�ج��ب معي��ار �لتقاري��ر �ملالي��ة �ل��دويل رق��م )9(، يل��زم نق��ل �لت�ض��هيالت و�لتم�ي��الت �الئتماني��ة م��ن �ملرحل��ة )1( �إىل �ملرحل��ة )2( �إذ�، وفق��ط �إذ�، 
كان هناك زيادة ج�هرية يف �ملخاطر �الئتمانية منذ �لن�ضاأة. حتدث �لزيادة �جل�هرية يف �ملخاطر �الئتمانية عندما تك�ن هناك زيادة كبرية يف خماطر 

�لتعر.
قام �لبنك بتقييم �ملقرت�ضني بحثًا عن م�ؤ�ضر�ت �أخرى تدل على عدم �لرغبة يف �لدفع، مع �الأخذ يف �العتبار �لنظر يف �ل�ضبب �لكامن ور�ء �أي �ضع�بة 

مالية وما �إذ� كان من �ملحتمل �أن تك�ن م�ؤقتة باعتبارها نتيجة لالنت�ضار ك�فيد-19 �أو على �ملدى �لط�يل.
كم��ا ق��ام �لبن��ك خ��الل �لع��ام بتحدي��ث ع��م��ل �القت�ض��اد �لكل��ي وفق��ًا الآخ��ر �إ�ضد�ر من �ضن��دوق �لنقد �ل��دويل و�جلهاز �لفل�ض��طيني لالإح�ض��اء �ملركزي 
باالإ�ضافة �إىل تغيري �الحتماالت �ملرجحة ل�ضيناري�هات �القت�ضاد �لكلي من خالل �حت�ضاب �أوز�ن �أكر لل�ضيناري� �الأ�ض��أ و�لتي �أثرت �ضلبًا على �حت�ضاب 

خم�ض�ض �خل�ضائر �الئتمانية �ملت�قعة.
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تعليمات �ضلطة �لنقد �لفل�ضطينية ذ�ت �لعالقة

نتيجة �نت�ضار فايرو�ض ك�رونا )ك�فيد 19( �أ�ضدرت �ضلطة �لنقد �لفل�ضطينية بتاريخ 15 �آذ�ر 2020 تعليمات رقم )2020/4( و�ملتعلقة باإجر�ء�ت 
�ضلطة �لنقد للتخفيف من �آثار �الأزمة �ل�ضحية، حيث ت�ضمنت جمم�عة من �لقر�ر�ت �أبرزها �اليعاز �إىل �لبن�ك بتاأجيل �أق�ضاط �لعمالء �أربعة 

�ضه�ر و�لقطاع �ل�ضياحي �ضتة �ضه�ر قابلة للتمديد ويحظر على �لبن�ك ��ضتيفاء �أية ر�ض�م �أو عم�الت �أو ف��ئد �إ�ضافية على �الأق�ضاط �مل�ؤجلة. بناًء 
على هذه �لتعليمات، قام �لبنك بتاأجيل �أق�ضاط �لقرو�ض للعمالء. كما قامت �ضلطة �لنقد �لفل�ضطينية بتاريخ 30 حزير�ن 2020 باإ�ضد�ر تعليمات 

رقم )2020/23( و�لتي ت�جب على �مل�ضارف �الإ�ضالمية منح �لعمالء �لذين مت تاأجيل �أق�ضاطهم مهلة لت�ضديد �أق�ضاطهم �مل�ؤجلة حتى تاريخ 31 
كان�ن �الأول 2021. ر�فق ذلك بع�ض �الإجر�ء�ت �لتي قامت بها �حلك�مة �لفل�ضطينية و�ضلطة �لنقد �لفل�ضطينية )و�لتي كان لها �أثر على �لقطاع 
�مل�ضريف و�أعمال �لبنك( كعدم �إدر�ج �لعمالء ممن ترف�ض لهم �ضيكات الأ�ضباب مالية �ضمن قائمة �لعمالء �ملتخلفني عن �لدفع وعدم حتميلهم 

�لعم�الت �ملرتتبة عن ذلك.
كما �أ�ضدرت �ضلطة �لنقد بتاريخ 22 مت�ز 2020 تعليمات رقم )2020/27( ب�ضاأن �لتخفيف من �آثار �الأزمة �ملالية و�أزمة فايرو�ض ك�رونا 
و�لتي مب�جبها قام �لبنك باإعادة هيكلة �لت�ضهيالت و�لتم�يالت �أو �إعادة جدولتها �أو منح �مل�ضارف �الإ�ضالمية �لعميل �ضقف ت�رق م�ؤقت 

بقيمة �الأق�ضاط �مل�ضتحقة عليه �أو �إعادة هيكلة �الإجارة �ملنتهية بالتمليك باالإ�ضافة �إىل منح �ملقرت�ض وبناًء على طلبه �ضقف ت�رق م�ؤقت بقيمة 
�لتز�ماته خالل �لفرتة من 1 مت�ز 2020 ولغاية 1 كان�ن �لثاين 2021.

��ضتجابًة لتعليمات �ضلطة �لنقد �لفل�ضطينية رقم )2020/23(، بد�أ �لبنك خالل عام 2020 برناجمًا لتخفيف �ملدف�عات لدعم عمالئه �ملتاأثرين 
من خالل تاأجيل �الأق�ضاط �مل�ضتحقة ملدة �أربعة �أ�ضهر �إىل �ضتة �أ�ضهر بحيث مت منحهم مهلة لت�ضديد �أق�ضاطهم �مل�ؤجلة. �إن هذه �الإعفاء�ت 

�ملدف�عة تعتر �ضي�لة ق�ضرية �الأجل بغر�ض معاجلة ق�ضايا �لتدفق �لنقدي للمقرت�ض. يعتقد �لبنك �أن متديد �إعفاء�ت �لدفع ال ي�ؤدي تلقائيًا 
�إىل زيادة ج�هرية يف خماطر �الئتمان حيث �أن �لتاأثري على �لعميل من �ملت�قع �أن يك�ن على �ملدى �لق�ضري. بالن�ضبة جلميع �لعمالء �الآخرين، 

ي���ضل �لبنك �لنظر يف �حلدة ومدى �لتاأثري �ملحتمل لك�فيد-19 على �لقطاع �القت�ضادي و�لت�قعات �مل�ضتقبلية و�لتدفقات �لنقدية و�لق�ة �ملالية 
و�لقدرة على �لتنقل و�لتغيري يف ملف تعريف �ملخاطر جنبًا �إىل جنب مع �ل�ضجل �ل�ضابق يف حتديد �لزيادة �جل�هرية يف خماطر �الئتمان.

كذلك، قام �لبنك �الإ�ضالمي �لفل�ضطيني )�ضركة تابعة( بتاأجيل/ هيكلة �أق�ضاط مت�يالت عمالء �لقطاعات �القت�ضادية �ملتاأثرة من �ضركات 
و�أفر�د دون �إ�ضافة �أي ع��ئد تطبيقًا لتعليمات �ضلطة �لنقد �لفل�ضطينية رقم )2020/23( و�عترت مدة �لتم�يل �لتعاقدية هي �ملدة �ملمددة بعد 
�أخذ تاأجيل �الأق�ضاط بعني �العتبار، حيث يتم �إطفاء �الأرباح �مل�ؤجلة على �ملدة �لتعاقدية �ملمددة للتم�يل. ��ضتنادً� �إىل ما �ضبق، فقد قام �لبنك 

بت�حيد �ل�ضيا�ضات �ملحا�ضبية ل�ضركاته �لتابعة عند �إعد�د �لق��ئم �ملالية �مل�حدة. مت معاجلة هذ� �لتعديل وفقًا ملعيار �لتقارير �ملالية �لدويل 
رقم )9( – �لتعديل على �لت�ضهيالت، بحيث مت قيد �لفرق بني �لقيمة �حلالية للتدفقات �لنقدية �مل�ضتقبلية و�لقيمة �لدفرتية كخ�ضائر ناجتة عن 

تعديالت على �لتم�يالت �الئتمانية لل�ضركة �لتابعة �ضمن بند �ضايف �إير�د�ت �لتم�يل و�ال�ضتثمار�ت مببلغ 7,970,600 دوالر �أمريكي يف قائمة 
�لدخل �مل�حدة كما يف 31 كان�ن �الأول 2020 )�إي�ضاح 34(. 

ولتع�ي�ض هذه �خل�ضائر �لتي تكبدها �لبنك، تلقى �لبنك �الإ�ضالمي �لفل�ضطيني خالل �لعام وديعة من �ضلطة �لنقد �لفل�ضطينية بقيمة 25 
ملي�ن دوالر �أمريكي ب�ضعر فائدة �أقل من �ضعر �لفائدة �ل�ض�قية باأجل ��ضتحقاق ينتهي يف 27 �أيل�ل 2023 مت ت�ضنيفها كمنح حك�مية وفقًا ملعيار 

�ملحا�ضبة �لدويل رقم 20 "حما�ضبة �ملنح �حلك�مية و�الف�ضاحات �ملتعلقة بها". �أن هذه �ل�ديعة تتعلق �أ�ضا�ضًا بالتع�ي�ض عن خ�ضارة �لتعديل 
وجميع �لتكاليف ذ�ت �ل�ضلة �لتي ن�ضاأت عن تاأجيل �الأق�ضاط. ومت �حت�ضاب فائدة معدل �لتم�يل �ملدع�م على �أ�ضا�ض منتظم، وفقًا ملتطلبات 

حما�ضبة �ملنح �حلك�مية. وعليه مت �إثبات �إجمايل دخل قدره 2,451,432 دوالر �أمريكي يف قائمة �لدخل �مل�حدة �ضمن بند �ضايف �إير�د�ت 
�لتم�يل و�الإ�ضتثمار )�إي�ضاح 34(، حيث ت�ضمن �الحت�ضاب قيام �الإد�رة بتطبيق بع�ض �لتقدير�ت يف �العرت�ف وقيا�ض �الإير�د�ت من هذه �ملنحة.

بر�مج �الإقر��ض �مل�ضاندة
قام �لبنك و�ل�ضركة �لتابعة مبنح قرو�ض �ضمن برنامج م�ضاندة �ضلطة �لنقد/ ك�رونا لدعم �ل�ضركات �ل�ضغرية و�ملت��ضطة ومتكينها من 

�ملحافظة على �أعمالها وم�ظفيها من خالل برنامج مت�يلي مي�ضر بن�ضبة ف��ئد/ ع��ئد 3% ��ضتنادً� لتعليمات �ضلطة �لنقد �لفل�ضطينية )برنامج 
�إ�ضتد�مة(.

تعديات سنوات سابقة. 6	
مت تعديل �لق��ئم �ملالية لعام 2019 باأثر رجعي لتعديل خطاأ يف طريقة �حت�ضاب �لقيمة �لعادلة الأحد �ال�ضتثمار�ت �لعقارية للبنك �الإ�ضالمي 

�لفل�ضطيني )�ضركة تابعة(.
�أثر �لتعديالت على قائمة �ملركز �ملايل كما يف 1 كان�ن �لثاين 2019:

أرقام المقارنة  .	7
مت �إعادة تب�يب بع�ض �أر�ضدة �لق��ئم �ملالية �مل�حدة كما يف 31 كان�ن �الأول 2019 لتتنا�ضب مع عر�ض �أر�ضدة �لق��ئم �ملالية �مل�حدة كما يف 31 

كان�ن �الأول 2020، با�ضتثناء �لتعديالت �ل��ردة يف �إي�ضاح )56( �إن هذه �لتب�يبات ال ت�ؤثر على �أرباح �ل�ضن��ت �ل�ضابقة �أو حق�ق �مللكية.

 بعد �لتعديل�لتعديلقبل �لتعديل
دوالر �أمريكيدوالر �أمريكيدوالر �أمريكي

9,171,184)3,200,073(12,371,257��ضتثمار�ت عقارية
4,441,649)74,839(4,516,488�حتياطي �إجباري

9,555,829)673,551(10,229,380�أرباح مدورة
91,022,058)2,451,683(93,473,741حق�ق جهات غري م�ضيطرة

 بعد �لتعديل�لتعديلقبل �لتعديل
دوالر �أمريكيدوالر �أمريكيدوالر �أمريكي

8,643,725)3,200,073(11,843,798��ضتثمار�ت عقارية
5,236,409)74,839(5,311,248�حتياطي �إجباري

8,776,829)673,551(9,450,380�أرباح مدورة
96,711,466)2,451,683(99,163,149حق�ق جهات غري م�ضيطرة

- �أثر �لتعديالت على قائمة �ملركز �ملايل كما يف 31 كان�ن �الأول 2019:
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