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الــرأي

فــي رأينــا، إن البيانــات الماليــة تظهــر بصــورة عادلــة مــن كافــة النواحــي الجوهريــة المركــز المالــي لبنــك القــدس 
- شــركة مســاهمة عامــة محــدودة )فيمــا يلــي »البنــك«( كمــا فــي 31 كانــون األول 2017، وأدائــه المالــي 

ــر الدوليــة للتقاريــر الماليــة.  وتدفقاتــه النقديــة للســنة المنتهيــة بذلــك التاريــخ وفقــًا للمعايي

نطاق التدقيق

لقد قمنا بتدقيق البيانات المالية للبنك والتي تشمل ما يلي:

بيان المركز المالي كما في 31 كانون األول 2017، �
بيان الدخل للسنة المنتهية بذلك التاريخ، �
بيان الدخل الشامل للسنة المنتهية بذلك التاريخ، �
بيان التغيرات في حقوق الملكية للسنة المنتهية بذلك التاريخ، �
بيان التدفقات النقدية للسنة المنتهية بذلك التاريخ، �
إيضاحات حول البيانات المالية والتي تشمل ملخصًا للسياسات المحاسبية الهامة. �

أساس الرأي

لقــد قمنــا بعمليــة التدقيــق وفقــًا لمعاييــر التدقيــق الدوليــة. إن مســؤولياتنا وفقــًا لهــذه المعاييــر مبينــة فــي 
فقــرة »مســؤوليات المدقــق فيمــا يخــص تدقيــق البيانــات الماليــة« مــن هــذا التقريــر. 

نعتقد بأن أدلة التدقيق التي حصلنا عليها كافية ومناسبة لتوفر أساسًا لرأينا. 

االستقاللية

إننــا مســتقلون عــن البنــك وفقــًا لقواعــد الســلوك األخالقــي للمحاســبين المهنييــن الصــادرة عــن مجلــس معايير 
الســلوك األخالقــي الدوليــة للمحاســبين، وقــد اســتوفينا مســؤولياتنا األخالقيــة األخــرى وفقــًا لتلــك القواعد.

منهجيتنا في التدقيق

نظرة عامة 

مخصص تدني التسهيالت االئتمانية المباشرة أمور التدقيق الهامة

التقرير السنوي
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كجــزء مــن تخطيطنــا لعمليــة التدقيــق، قمنــا بتحديــد األهميــة النســبية وتقييــم مخاطــر األخطــاء الجوهريــة 
فــي البيانــات الماليــة. علــى وجــه التحديــد، أخذنــا بعيــن االعتبــار المجــاالت التــي قامــت بهــا االدارة باجتهــادات 
حكميــة، مثــل الحــاالت المتعلقــة بالتقديــرات المحاســبية الهامــة التــي تضمنــت عمــل افتراضــات وأخــذ األحــداث 
المســتقبلية، التــي بطبيعتهــا غيــر مؤكــدة، بعيــن االعتبــار. وكمــا هــو الحــال فــي كافــة عمليــات التدقيــق التــي 
نقــوم بهــا، فقــد أخذنــا بعيــن االعتبــار مخاطــر تجــاوز اإلدارة ألنظمــة الرقابــة الداخليــة، والتــي تتضمــن، إضافــة 
الــى أمــور أخــرى، مراعــاة مــا إذا كان هنــاك دليــل علــى تحيــز يشــير إلــى خطــر وجــود أخطــاء جوهريــة ناتجــة عــن 

احتيــال.

لقــد قمنــا بتصميــم نطــاق التدقيــق لتنفيــذ إجــراءات كافيــة تمكننــا مــن إبــداء رأي حــول البيانــات الماليــة ككل، 
ــار هيكليــة البنــك والعمليــات المحاســبية والضوابــط وقطــاع أعمــال البنــك. آخذيــن بعيــن االعتب

أمور التدقيق الهامة
أمــور التدقيــق الهامــة هــي األمــور التــي اعتبــرت، وفقــًا لحكمنــا وتقديرنــا المهنــي، األكثــر أهميــة فــي تدقيقنــا 
للبيانــات الماليــة للفتــرة الحاليــة. تــم أخــذ هــذه األمــور بعيــن االعتبــار فــي ســياق تدقيقنــا للبيانــات الماليــة ككل 

وفــي تكويــن رأينــا حولهــا، إال أننــا ال نبــدي رأيــًا منفصــاًل حــول هــذه األمــور. 

كيف قمنا باإلستجابة ألمور التدقيق الهامةأمور التدقيق الهامة

مخصص تدني التسهيالت االئتمانية المباشرة

 )8-3( )3-3( و  رقــم  المحاســبية  السياســة  كمــا هــو مبيــن فــي 

اإلدارة  تقــوم  التقديــرات«،  »اســتخدام   )22-3( رقــم  واإليضــاح 

ــة المباشــرة  ــي التســهيالت االئتماني ــد قيمــة مخصــص تدن بتحدي

بإتبــاع السياســة المحاســبية رقــم )3-3( و )3-8(، ووفقــًا لتعليمــات 

اإلدارة  تقــوم  حيــث  العالقــة،  ذات  الفلســطينية  النقــد  ســلطة 

بمراجعــة العقــود إفراديــًا أو علــى شــكل مجموعــة لتحديــد فيمــا اذا 

كان هنــاك مؤشــرات تــدل علــى تدنــي قيمــة التســهيالت مثــل عدم 

قــدرة المديــن علــى الســداد لفتــرة معينــة، وفــي حــال وجــود مثــل 

ــى  ــاًء عل ــي بن ــر قيمــة التدن هــذه الموشــرات، تقــوم اإلدارة بتقدي

تقديرهــا للقيمــة القابلــة لالســترداد مــن الضمانــات لصالــح البنــك، 

وبمــا يتوافــق مــع المعاييــر الدوليــة للتقاريــر الماليــة وتعليمــات 

ســلطة النقــد الفلســطينية ذات العالقــة.

أحــد  تعتبــر  فإنهــا  والفرضيــات  التقديــرات  هــذه  ألهميــة  نظــرًا 

المخاطــر الهامــة التــي قــد تــؤدي الــى خطــأ جوهــري فــي البيانــات 

الماليــة والتــي قــد تنشــأ مــن االســتخدام غيرالصحيــح للمعلومــات 

المتوفــرة والتقديــرات لتحديــد قيمــة المخصــص.

الماليــة  البيانــات  حــول   )7( رقــم  اإليضــاح  فــي  مبيــن  هــو  كمــا 

التســهيالت  تدنــي  مخصــص  قيمــة  بتقديــر  اإلدارة  قامــت   ،

ــغ  ــغ  4,645,843 دوالر أمريكــي، كمــا بل ــة المباشــرة بمبل االئتماني

دوالر   658,517,963 المباشــرة  االئتمانيــة  التســهيالت  صافــي 

أمريكــي، أي مــا نســبته 61٪ مــن إجمالــي موجــودات البنــك، كمــا 

.2017 األول  كانــون   31 فــي 

لقــد قمنــا بإتبــاع اإلجــراءات التاليــة لتقييــم معقوليــة تقديــر اإلدارة 

لمخصــص تدنــي التســهيالت االئتمانيــة المباشــرة:

تقييــم منهجيــة اإلدارة المتبعــة لتحديــد كيفيــة تصنيــف المديــن  �

وطريقــة تقديــر القيمــة الحاليــة القابلــة لالســترداد مــن الضمانــات 

لصالــح البنــك عنــد بيعهــا، والتدفقــات النقديــة المتوقعــة و منهجيــة 

اإلدارة المتبعــة لتحديــد قيمــة المخصــص كمــا فــي 31 كانــون األول 

،2017

فحــص عينــة مــن العمــالء المصنفيــن مــن قبــل االدارة كمتعثرين  �

لتقييــم معقوليــة تصنيفهم، 

تقييــم منهجيــة اإلدارة المتبعــة لتحديــد قيمــة المخصــص كمــا  �

فــي 31 كانــون األول 2017، 

تقييــم اإلفتراضــات الرئيســية المتبعــة باإلســتناد إلــى فهمنــا  �

ــه،  ــك وقطــاع عمل للبن

فحــص عينــة مــن تقديــرات اإلدارة للقيمــة القابلــة لالســترداد عنــد  �

بيــع األصــل لتقييــم معقوليتها.

فحــص بعــض إجــراءات وأنظمــة الضبــط والرقابــة الداخليــة ذات  �

العالقــة المتبعــة مــن قبــل االدارة، 

إعــادة احتســاب مخصــص تدني التســهيالت االئتمانية المباشــرة  �

لعينــة مــن العمــالء وفقــًا لتعليمــات ســلطة النقــد الفلســطينية 

ذات العالقــة ومعاييــر التقاريــر الماليــة الدوليــة.

التســهيالت  � تدنــي  مخصــص  حــول  اإلفصــاح  كفايــة  تقييــم 

االئتمانيــة.
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المعلومات األخرى 

إن اإلدارة مســؤولة عــن المعلومــات األخــرى. تتضمــن المعلومــات األخــرى جميــع المعلومــات الــواردة فــي 
التقريــر الســنوي للبنــك للعــام 2017 بإســتثناء البيانــات الماليــة وتقريــر مدقــق الحســابات. لــم يتــم تزويدنــا 

ــخ. ــا بعــد هــذا التاري ــا به ــم تزويدن ــث مــن المتوقــع أن يت ــا حي ــخ تقريرن ــى تاري ــرى حت بالمعلومــات األخ

إن رأينا حول البيانات المالية ال يغطي المعلومات األخرى، ونحن ال ولن نبدي أي استنتاج توكيدي حولها. 

فــي ســياق تدقيقنــا للبيانــات الماليــة، تتمثــل مســؤوليتنا فــي قــراءة المعلومــات األخــرى، ومــن خــالل ذلــك، 
تحديــد مــا إذا كانــت المعلومــات األخــرى غيــر متوافقــة جوهريــًا مــع البيانــات الماليــة أو مــع المعرفــة التــي حصلنــا 

عليهــا أثنــاء عمليــة التدقيــق أو تبــدو بأنهــا تحتــوي أخطــاء جوهريــة.

ــود أخطــاء  ــال اســتنتجنا وج ــد، وفــي ح ــا بع ــا به ــم تزويدن ــم يت ــي ل ــرى الت ــى المعلومــات االخ ــع عل ــا نطل عندم
جوهريــة، فإنــه يتوجــب علينــا اإلبــالغ عــن ذلــك الولئــك المكلفيــن بالحوكمــة.

مسؤوليات اإلدارة واولئك المكلفين بالحوكمة عن البيانات المالية 

إن اإلدارة مســؤولة عــن إعــداد البيانــات الماليــة وعرضهــا بصــورة عادلــة وفقــًا للمعاييرالدوليــة للتقاريــر الماليــة 
ووفقــًا للقوانيــن ســارية المفعــول فــي دولــة فلســطين، إضافــة إلــى توفيــر نظــام رقابــة داخلــي تــراه اإلدارة 

ضروريــًا لغــرض إعــداد بيانــات ماليــة تخلــو مــن األخطــاء الجوهريــة، ســواء كانــت ناتجــة عــن احتيــال أو خطــأ.

عنــد إعــداد البيانــات الماليــة، تكــون اإلدارة مســؤولة عــن تقييــم قــدرة البنــك علــى االســتمرار كمنشــأة مســتمرة 
واإلفصــاح، حيثمــا تطلــب األمــر، عــن األمــور المتعلقــة باالســتمرارية واســتخدام األســاس المحاســبي للمنشــأة 
ــه، أو ليــس لديهــا بديــل واقعــي ســوى  ــة البنــك أو وقــف عمليات المســتمرة إال إذا كانــت اإلدارة تنــوي تصفي

القيــام بذلــك.

إن أولئك المكلفين بالحوكمة مسؤولون عن اإلشراف على عملية إعداد التقارير المالية للبنك.

مسؤوليات المدقق فيما يخص تدقيق البيانات المالية 

ــو مــن األخطــاء  ــة ككل تخل ــات المالي ــت البيان ــا إذا كان ــد معقــول فيم ــى تأكي ــا فــي الحصــول عل ــل أهدافن تتمث
ــد  ــا. يعتبرالتأكي ــذي يتضمــن رأين ــر المدقــق ال ــال أوخطــأ، وإصــدار تقري ــن احتي ــة ع ــت ناتج ــة، ســواء كان الجوهري
وفقــًا  تتــم  التــي  التدقيــق،  عمليــة  تكشــف  أن  يضمــن  ال  لكنــه  التأكيــد،  مــن  عالــي  مســتوى  المعقــول 
لمعاييرالتدقيــق الدوليــة، دائمــًا عــن األخطــاء الجوهريــة عنــد وجودهــا. يمكــن أن تنشــأ األخطــاء عــن إحتيــال 
أوخطــأ، وتعتبــر جوهريــة إذا كانــت منفــردة أو مجتمعــة تؤثــر بشــكل معقــول علــى القــرارات اإلقتصاديــة التــي 

يتخذهــا المســتخدمون بنــاًء علــى هــذه البيانــات الماليــة. 

كجــزء مــن عمليــة التدقيــق التــي تتــم وفقــًا لمعاييــر التدقيــق الدوليــة، نقــوم بممارســة االجتهــاد المهنــي 
والحفــاظ علــى الشــك المهنــي فــي جميــع مراحــل التدقيــق. كذلــك فإننــا نقــوم بمــا يلــي:

تحديــد وتقييــم مخاطــر األخطــاء الجوهريــة فــي البيانــات الماليــة، ســواء كانــت ناتجــة عــن احتيــال أو خطــأ،  �
وتصميــم وتنفيــذ إجــراءات تدقيــق تتناســب مــع تلــك المخاطــر، والحصــول علــى أدلــة تدقيــق كافيــة ومناســبة 
لتوفــر أساســًا لرأينــا. يعتبــر خطــر عــدم اكتشــاف األخطــاء الجوهريــة الناتجــة عــن إحتيــال أعلــى مــن تلــك الناتجــة عن 
خطــأ، حيــث قــد ينطــوي اإلحتيــال علــى تواطــؤ أو تزويــر أو حــذف متعمــد أو تحريــف أو تجــاوز للرقابــة الداخليــة.

الحصــول علــى فهــم للرقابــة الداخليــة للبنــك ذات الصلــة بعمليــة التدقيــق بهــدف تصميــم إجــراءات تدقيــق  �
ــة للبنــك. ـّ مناســبة حســب الظــروف، وليــس لغــرض إبــداء رأي حــول فعاليــة الرقابــة الداخلي

التقرير السنوي



تقرير مدقق الحسابات المستقل )يتبع(
إلى السادة مساهمي بنك القدس

)شركة مساهمة عامة محدودة(

ــة التقديــرات المحاســبية واإلفصاحــات ذات  � تقييــم مــدى مالءمــة السياســات المحاســبية المتبعــة ومعقولي
العالقــة التــي قامــت بهــا اإلدارة. 

التوصــل إلــى اســتنتاج حــول مــدى مالءمــة اســتخدام اإلدارة لألســاس المحاســبي للمنشــأة المســتمرة، وفي  �
مــا إذا كانــت هنــاك شــكوك جوهريــة، بنــاًء علــى أدلــة التدقيــق التــي تــم الحصــول عليهــا، متعلقــة بأحــداث أو 
ظــروف قــد تشــكك فــي قــدرة البنــك علــى االســتمرار كمنشــأة مســتمرة. إذا اســتنتجنا وجــود شــكوك جوهريــة، 
فيتوجــب علينــا لفــت االنتبــاه فــي تقريرالمدقــق إلــى اإلفصاحــات ذات العالقــة فــي البيانــات الماليــة، أو تعديــل 
رأينــا إذا كانــت تلــك اإلفصاحــات غيــر كافيــة. تســتند إســتنتاجاتنا إلــى أدلــة التدقيــق التــي حصلنــا عليهــا لغايــة 
تاريــخ تقريــر المدقــق. ولكــن يمكــن ألحــداث أو ظــروف مســتقبلية أن تــؤدي بالبنــك إلــى وقــف أعمالــه كمنشــأة 

مســتمرة.

تقييــم العــرض الشــامل للبيانــات الماليــة وبنيتهــا ومحتواهــا، بمــا فــي ذلــك اإلفصاحــات، ومــا إذا كانــت  �
البيانــات الماليــة تعكــس المعامــالت واألحــداث بطريقــة تحقــق عرضــًا عــاداًل.

إننــا نتواصــل مــع أولئــك المكلفيــن بالحوكمــة حــول عــدة أمــور، مــن بينهــا نطــاق وتوقيــت التدقيــق المخطــط لهما 
ومالحظــات التدقيــق الهامــة، بمــا فــي ذلــك أي أوجــه قصــور هامــة فــي الرقابــة الداخليــة نقــوم بتحديدهــا خــالل 

عمليــة التدقيق. 

كمــا نقــوم بتزويــد أولئــك المكلفيــن بالحوكمــة بما يؤكــد إمتثالنا للمتطلبات األخالقية ذات الصلة باالســتقاللية، 
وإبالغهــم عــن جميــع العالقــات واألمــور األخــرى التــي مــن المعقــول أن يعتقــد بأنهــا تؤثــر علــى اســتقالليتنا، 

واإلجــراءات الوقائيــة ذات العالقــة حيثمــا تتطلــب ذلــك.

ــة فــي  ــر أهمي ــد األموراألكث ــن بالحوكمــة، نقــوم بتحدي ــك المكلفي ــا ألولئ ــم إبالغه ــي ت مــن ضمــن األمــور الت
تدقيــق البيانــات الماليــة للســنة الحاليــة والتــي تمثــل أمــور التدقيــق الهامــة. كمــا نقــوم بذكــر هــذه األمــور فــي 
تقريــر المدقــق، مــا لــم تحظــر القوانيــن أو األنظمــة اإلفصــاح العلنــي عــن هــذه األمــور، أو عندمــا نحــدد فــي 
ــه مــن المعقــول التوقــع أن  ــا ألن ــه ال ينبغــي االفصــاح عــن هــذه المســائل ضمــن تقريرن ــادرة جــدًا أن حــاالت ن

ــار الســلبية لذلــك منافــع المصلحــة العامــة المتحققــة عــن ذلــك اإلفصــاح. تفــوق اآلث

عن برايس وترهاوس كوبرز فلسطين

حازم صبابا
رخصة رقم 2003/115

رام اللة، فلسطين
18 آذار 2018

 

بنك القدس



بيان المركز المالي 

)جميع المبالغ بالدوالر األمريكي إال إذا أشير إلى غير ذلك(

20172016إيضاح
الموجودات

257,491,000196,087,817)4(نقد وأرصدة لدى سلطة النقد الفلسطينية

71,970,25757,652,702)5(أرصدة لدى بنوك ومؤسسات مصرفية 

103,26096,820)6(موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل

658,517,963616,140,359)7(تسهيالت ائتمانية مباشرة

موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل 
3,058,32912,362,167)8(الشامل 

9,409,14511,182,455)9(موجودات مالية بالكلفة المطفأة

30,278,33226,852,823)10(ممتلكات ومعدات

3,067,0923,614,468مشاريع تحت التنفيذ

22,48124,244)11(موجودات غير ملموسة

1,066,7271,066,727)12(موجودات ضريبية مؤجلة

40,644,94834,991,785)13(موجودات أخرى

 1,075,629,534960,072,367

المطلوبات وحقوق الملكية 

المطلوبات
67,336,22925,000,000ودائع سلطة النقد 

15,559,92640,451,070)14(ودائع بنوك ومؤسسات مصرفية

785,970,046736,080,524)15(ودائع عمالء

69,378,88041,583,089)16(تأمينات نقدية

381,688590,181)17(أموال مقترضة

5,163,1044,537,851)18(مخصصات متنوعة 

2,051,998161,672)19(مخصص الضرائب 

27,056,98922,600,691)20(مطلوبات أخرى

972,898,860871,005,078مجموع المطلوبات

حقوق الملكية
68,376,00061,050,000)21(رأس المال المدفوع

6,448,1685,330,122)23(احتياطي إجباري

10,264,8209,480,057)23(احتياطي مخاطر مصرفية عامة

4,757,2696,407,381)23(احتياطي تقلبات دورية

1,734,184)2,782,374()8(احتياطي القيمة العادلة

15,666,7915,065,545أرباح متراكمة

102,730,67489,067,289مجموع حقوق الملكية
1,075,629,534960,072,367مجموع المطلوبات وحقوق الملكية 

تعتبر اإليضاحات المرفقة من رقم )1( إلى رقم )41( جزءًا من هذه البيانات المالية و تقرأ معها. �
تمــت الموافقــة علــى إصــدار البيانــات الماليــة مــن ِقبــل مجلــس اإلدارة بتاريــخ23  كانــون ثانــي 2017، وتــم  �

التوقيــع عليهــا باإلنابــة عنهــم.

السيد محمد سلمان 
مساعد المدير العام

السيد صالح هدمي
المدير العام

السيد أكرم جراب
رئيس مجلس اإلدارة

التقرير السنوي



بيان الدخل 

)جميع المبالغ بالدوالر األمريكي إال إذا أشير إلى غير ذلك(

20172016إيضاح

46,251,72339,119,898)24(الفوائد الدائنــة
)8,684,651()11,569,449()25(الفوائد المدينة

34,682,27430,435,247صافي إيرادات الفوائد
9,996,9797,069,467)26(صافي إيرادات العموالت

44,679,25337,504,714صافي إيرادات الفوائد والعموالت

5,442,8453,697,120أرباح العمالت األجنبية
526,091423,235)27(صافي أرباح موجودات مالية 

2,010,9411,282,388)7(استرداد مخصص تدني تسهيالت ائتمانية
1,019,268915,644)28(إيرادات أخرى

53,678,39843,823,101إجمالي الدخل

المصاريف
17,817,43014,971,213)29(نفقات الموظفين

3,853,8042,369,572)7(مخصص تدني التسهيالت االئتمانية
12,702,99910,577,132)30(مصاريف تشغيلية أخرى

2,597,5512,479,257)11,10(استهالكات واطفاءات
1,580,570968,645)18(مخصص تعويض نهاية الخدمة

-38,530)18(مخصص القضايا
7,05210,000)37(غرامات سلطة النقد الفلسطينية

38,597,93631,375,819إجمالي المصاريف
15,080,46212,447,282الربح للسنة قبل ضريبة الدخل

)1,976,578()3,900,000()19(مصروف الضرائب
11,180,46210,470,704ربح السنة 

0.1640.153)38(الحصة األساسية والمخفضة للسهم من ربح السنة

تعتبر اإليضاحات المرفقة من رقم )1( إلى رقم )41( جزءًا من هذه البيانات المالية و تقرأ معها.
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بيان الدخل الشامل 

)جميع المبالغ بالدوالر األمريكي إال إذا أشير إلى غير ذلك(

20172016

11,180,46210,470,704ربح السنة

بنود الدخل الشامل األخرى
التغيرفي القيمة العادلة للموجودات 
المالية بالقيمة العادلة من خالل بيان 

الدخل الشامل 
2,482,9231,644,134

صافي بنود الدخل الشامل األخرى 
2,482,9231,644,134للسنة

13,663,38512,114,838إجمالي الدخل الشامل للسنة 

تعتبر اإليضاحات المرفقة من رقم )1( إلى رقم )41( جزءًا من هذه البيانات المالية و تقرأ معها.

التقرير السنوي
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ي ا
المريك

الر ا
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رأ

المدفوع

ت
طيا

احتيا
أرباح متراكمة

المجموع
ي

إجبار
صرفية 

طر م
 مخا

عامة
ت دورية

تقلبا
القيمة العادلة

ألول 2017
31 كانون ا

ي 2017
ي 1 كانون الثان

صيد كما ف
الر

61,050,000
5,330,122

9,480,057
6,407,381

1,734,184
5,065,545

89,067,289
سنة: 

الل ال
ت خ

التغيرا
سنة 

ربح ال
-

-
-

-
-

11,180,462
11,180,462

ى
ألخر

ل ا
شام

ل ال
بنود الدخ

الل بيان 
ن خ

ت المالية م
ي القيمة العادلة للموجودا

التغير ف
ل

شام
ل ال

الدخ
-

-
-

-
2,482,923

-
2,482,923

سنة
ل لل

شام
ل ال

ي بنود الدخ
اجمال

-
-

-
-

2,482,923
11,180,462

13,663,385
ألرباح المتراكمة

ي ا
شرة ف

ت مالية مثبتة مبا
نتائج بيع موجودا

)6,999,481(
6,999,481

-
ضاح 22(

سهم )إي
ت أ

توزيعا
7,326,000

-
-

)3,327,181(
-

)3,998,819(
-

ت
طيا

الحتيا
ى ا

المحول ال
-

1,118,046
784,763

1,677,069
-

)3,579,878(
-

ألول 2017
ي 31 كانون ا

صيد كما ف
الر

68,376,000
6,448,168

10,264,820
4,757,269

)2,782,374(
15,666,791

102,730,674

ألول 2016
31 كانون ا

ي 2016
ي 1 كانون الثان

صيد كما ف
الر

55,000,000
4,283,052

6,598,177
4,836,775

153,909
6,080,538

76,952,451
سنة: 

الل ال
ت خ

التغيرا
سنة 

ربح ال
-

-
-

-
-

10,470,704
10,470,704

ى
ألخر

ل ا
شام

ل ال
بنود الدخ

الل بيان 
ن خ

ت المالية م
ي القيمة العادلة للموجودا

التغير ف
ل

شام
ل ال

الدخ
-

-
-

-
1,644,134

-
1,644,134

سنة
ل لل

شام
ل ال

ي بنود الدخ
اجمال

-
-

-
-

1,644,134
10,470,704

12,114,838
ألرباح المتراكمة

ي ا
شرة ف

ت مالية مثبتة مبا
نتائج بيع موجودا

-
-

-
-

)63,859(
63,859

-
ضاح 22(

سهم )إي
ت أ

توزيعا
6,050,000

-
-

-
-

)6,050,000(
-

ت
طيا

الحتيا
ى ا

المحول ال
-

1,047,070
2,881,880

1,570,606
-

)5,499,556(
-

ألول 2016
ي 31 كانون ا

صيد كما ف
الر

61,050,000
5,330,122

9,480,057
6,407,381

1,734,184
5,065,545

89,067,289
ت المالية و تقرأ معها.

ن هذه البيانا
ى رقم )41( جزءًا م

ن رقم )1( إل
ت المرفقة م

ضاحا
إلي

تعتبر ا
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20172016إيضاح
األنشطة التشغيلية

15,080,46212,447,282الربح للسنة قبل ضريبة الدخل
تعديالت لتسوية صافي الربح مع صافي التدفقات 

النقدية من األنشطة التشغيلية
2,597,5512,479,257)11,10(استهالكات وإطفاءات

3,853,8042,369,572)7(مخصص تدني تسهيالت ائتمانية مباشرة
1,580,570968,645)18(مخصص تعويض نهاية الخدمة 

-38,530)18(مخصص القضايا
أرباح غير متحققة من تقييم موجودات مالية بالقيمة 

)170()6,440()27(العادلة من خالل بيان الدخل

36,32059,640خسائر استبعاد ممتلكات ومعدات
23,180,79718,324,226

التغير في الموجودات والمطلوبات 
)11,179,877()5,537,895()4(متطلبات االحتياطي اإللزامي النقدي 

)186,339,928()46,231,408()7(تسهيالت ائتمانية مباشرة
)11,832,798()5,653,163()13(موجودات أخرى

--)14(ودائع بنوك ومؤسسات مصرفية )أكثر من ثالثة أشهر(
49,889,522119,403,613)15(ودائع عمالء

27,795,79111,250,528)16(تأمينات نقدية
4,456,67212,436,623)20(مطلوبات أخرى

صافي التدفقات  النقدية  الناتجة عن )المستخدمة 
في األنشطة التشغيلية قبل الضرائب والمخصصات 

المدفوعة(
47,900,316)47,937,613(

)640,018()952,550()18(تعويضات نهاية خدمة مدفوعة 
-)41,297()18(مخصص قضايا مدفوع

)2,455,729()2,009,674()19(ضرائب مدفوعة
صافي التدفقات النقدية الناتجة عن )المستخدمة في( 

)51,033,360(44,896,795األنشطة التشغيلية

األنشطة االستثمارية
صافي ناتج التغير في موجودات مالية من خالل بيان 

)1,335,397(11,786,761)8(الدخل الشامل 

1,773,3109,917,211)9(بيع موجودات مالية بالكلفة المطفأة
)7,554,140()5,735,275()10(شراء ممتلكات و معدات والتغير بالمشاريع تحت التنفيذ

225,034210,844المتحصل من استبعاد ممتلكات و معدات 
صافي التدفقات النقدية الناتجة عن األنشطة 

8,049,8301,238,518اإلستثمارية

األنشطة التمويلية
)2,647,290()208,493()17(أموال مقترضة
)14,853()374(توزيعات نقدية

صافي التدفقات النقدية المستخدمة في األنشطة 
)2,662,143()208,867(التمويلية

)52,456,985(52,737,758صافي الزيادة )النقص(  في النقد وما في حكمه
121,139,499173,596,484)35(النقد وما في حكمه في بداية السنة

173,877,257121,139,499)35(النقد وما في حكمه في نهاية السنة  

تعتبر اإليضاحات المرفقة من رقم )1( إلى رقم )41( جزءًا من هذه البيانات المالية و تقرأ معها.

بيان التدفقات النقدية
)جميع المبالغ بالدوالر االمريكي اال اذا اشير الى غير ذلك(

التقرير السنوي



إيضاح )1( عام

تأســس بنــك القــدس )فيمــا يلــي »البنــك«( بتاريــخ 2 نيســان 1995 فــي غــزة كشــركة مســاهمة عامــة محــدودة 
مقــداره  برأســمال  الالحقــة  وتعديالتــه   1929 لســنة  الشــركات  قانــون  بموجــب   )563200880( رقــم  تحــت 
20,000,000 دوالر أمريكــي مــوزع علــى  20,000,000ســهم بقيمــة إســمية مقدارهــا دوالر أمريكــي للســهم 
الواحــد. تــم زيــادة رأس مــال البنــك بتاريــخ 20 َاب 2005 ليصبــح 25,000,000 دوالر أمريكــي بنفــس القيمــة 
االســمية للســهم، كمــا تــم زيــادة رأس مــال البنــك خــالل العــام 2006 ليصبــح رأس المــال المصــرح بــه والمدفــوع 
بالكامــل 50,000,000 دوالر أمريكــي بقيمــة إســمية مقدارهــا دوالر أمريكــي للســهم الواحــد. قــررت الهيئــة 
العامــة غيــر العاديــة بتاريــخ 5 حزيــران 2011 زيــادة رأس مــال البنــك إلــى 100,000,000 دوالر أمريكــي وتكليــف 
مجلــس إدارة البنــك بتنفيــذ القــرار خــالل الســنوات القادمــة. تــم زيــادة رأس مــال البنــك بمبلــغ 5,000,000  دوالر 
أمريكــي بتاريــخ 27 نيســان 2015 ليصبــح رأس مــال البنــك المدفــوع  55,000,000دوالر أمريكــي بقيمــة اســمية 
مقدارهــا دوالر أمريكــي للســهم الواحــد  كمــا وتمــت زيــادة رأس مــال البنــك بمبلــغ 6,050,000  دوالر أمريكــي 
بتاريــخ 15 أيــار 2016 ليصبــح رأس مــال البنــك المدفــوع 61,050,000 دوالر أمريكــي بنفــس القيمــة االســمية 
للســهم. كمــا وتمــت زيــادة رأس مــال البنــك بمبلــغ 7,326,000  دوالر أمريكــي بتاريــخ 8 أيــار 2017 ليصبــح رأس 

مــال البنــك المدفــوع 68,376,000 دوالر أمريكــي بنفــس القيمــة االســمية للســهم.

باشر البنك نشاطه المصرفي في فلسطين بتاريخ 18 كانون الثاني 1997.

مــن أهــم غايــات البنــك القيــام بكافــة األعمــال المصرفيــة التجاريــة واإلســتثمارية مــن خــالل اإلقــراض والتمويــل 
وفتــح الحســابات الجاريــة واإلعتمــادات المســتندية، وقبــول الودائــع واألمانــات، والمتاجــرة فــي العمــالت 
المختلفــة مــن خــالل فروعــه المنتشــرة فــي فلســطين والبالــغ عددهــا )23( فرعــًا باإلضافــة إلــى )14( مكتبــًا كمــا 

فــي 31 كانــون األول 2017.

بلــغ عــدد موظفــي البنــك )اإلدارة العامــة والفــروع( كمــا فــي 31 كانــون األول 2017 )728( موظفــًا و)675( 
موظفــًا كمــا فــي 31 كانــون األول 2016.

يخضع البنك لقانون المصارف وتعليمات سلطة النقد الفلسطينية.

تم إدراج أسهم البنك للتداول في سوق فلسطين لألوراق المالية )بورصة فلسطين( خالل العام 2005.

ــس إدارة البنــك فــي جلســته المنعقــدة بتاريــخ 23 كانــون  ــة المرفقــة مــن قبــل مجل ــات المالي ــرار البيان ــم إق ت
الثانــي 2018، وهــي خاضعــة لموافقــة ســلطة النقــد الفلســطينية و الهيئــة العامــة للمســاهمين.

إيضاح )2( أسس إعداد البيانات المالية

تــم إعــداد البيانــات الماليــة المرفقــة وفقــًا للمعاييــر الصــادرة عــن مجلــس معاييــر المحاســبة الدوليــة والتفســيرات 
الصــادرة عــن لجنــة تفســيرات التقاريــر الماليــة الدوليــة المنبثقــة عــن مجلــس معاييــر المحاســبة الدوليــة ووفقــًا 

للقوانيــن المحليــة النافــذة وتعليمــات ســلطة النقــد الفلســطينية. 

تــم إعــداد البيانــات الماليــة وفقــًا لمبــدأ التكلفــة التاريخيــة، باســتثناء الموجــودات الماليــة بالقيمــة العادلــة مــن 
خــالل بيــان الدخــل والموجــودات الماليــة بالقيمــة العادلــة مــن خــالل بيــان الدخــل الشــامل التــي تظهــر بالقيمــة 
العادلــة بتاريــخ البيانــات الماليــة، كمــا تظهــر بالقيمــة العادلــة الموجــودات والمطلوبــات الماليــة التــي تــم التحــوط 

لمخاطــر التغيــر فــي قيمتهــا العادلــة.

إن الدوالر األمريكي هو عملة عرض البيانات المالية للبنك والذي يمثل العملة الرئيسية للبنك.

تشــمل البيانــات الماليــة المرفقــة علــى البيانــات الماليــة لفــروع البنــك والبيانــات الماليــة لــإدارة العامــة فــي 
رام اللــه، وقــد تــم تجميــع البيانــات الماليــة بعــد أن تــم اجــراء التقــاص للحســابات الداخليــة المشــتركة بيــن اإلدارة 
والفــروع المذكــورة. إن المعامــالت فــي الطريــق بيــن اإلدارة والفــروع تظهــر ضمــن الموجــودات والمطلوبــات 

األخــرى فــي بيــان المركــز المالــي المرفــق.

االيضاحات للبيانات المالية
)جميع المبالغ بالدوالر االمريكي اال اذا اشير الى غير ذلك(

بنك القدس



إن إعــداد البيانــات الماليــة بالتوافــق مــع معاييــر التقاريــر الماليــة الدوليــة يتطلــب اســتخدام تقديــرات محاســبية 
هامــة ومحــددة، كمــا يتطلــب مــن اإلدارة إبــداء الــرأي فــي عمليــة تطبيــق السياســات المحاســبية للبنــك. إن أي 
تغييــر فــي االفتراضــات واالجتهــادات مــن شــأنه أن يؤثــر بشــكل كبيــر علــى البيانــات الماليــة خــالل الفتــرة التــي 
ــة  ــات المالي ــر. تعتقــد اإلدارة أن االفتراضــات واالجتهــادات المســتخدمة مناســبة وأن البيان حــدث خاللهــا التغيي
تعــرض الوضــع المالــي للبنــك بشــكل عــادل. لقــد تــم اإلفصــاح عــن المجــاالت التــي تنطــوي علــى درجــة عاليــة 
مــن االجتهــاد أو التعقيــد أو المجــاالت التــي تعــد فيهــا االفتراضــات والتقديــرات أساســية للبيانــات الماليــة فــي 

اإليضــاح رقــم )22-3(.

إيضاح )3( أهم السياسات المحاسبية المتبعة

إن السياســات المحاســبية المتبعــة فــي إعــداد البيانــات الماليــة للبنــك تتوافــق مــع تلــك التــي تــم اســتخدامها 
فــي إعــداد البيانــات الماليــة الســنوية كمــا فــي 31 كانــون األول 2016، بإســتثناء مــا ورد فــي إيضــاح )1-3(.

3-1 التغيرات في السياسات المحاسبية واالفصاحات 

)أ ( المعاييــر والتفســيرات الجديــدة والمعدلــة التــي صــدرت والتــي تــم تطبيقهــا مــن قبــل البنــك ألول مــرة 
والنافــذة التطبيــق فــي الســنة الماليــة التــي تبــدأ فــي أول كانــون الثانــي 2017 لــم يكــن لتطبيــق هــذه المعاييــر 

تأثيــر جوهــري علــى البيانــات الماليــة للبنــك:

االعتــراف بأصــول ضريبــة مؤجلــة عــن خســائر غيــر متحققــة – تعديــالت علــى معيــار المحاســبة الدولــي رقــم  �
12 »ضرائــب الدخــل«.

تحسين االفصاحات – تعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم 7 »بيان التدفقات النقدية«. �
»العقــارات  �  40 رقــم  الدولــي  المحاســبة  معيــار  علــى  تعديــالت   - االســتثمارية  العقــارات  حويــالت 

االستثمارية«. 
التعديالت السنوية لمعايير التقارير المالية الدولية للدورة -2012 2014. �

)ب  ( المعاييــر والتفســيرات الجديــدة غيــر الملزمــة للســنة الماليــة التــي تبــدأ فــي أول كانــون الثانــي 2017 
ــك: ــل البن ــًرا مــن قب ــم تطبيقهــا مبك ــم يت ــي ل والت

معيار التقارير المالية الدولي رقم 15،« اإليراد من العقود مع العمالء« �

طبيعــة التغييــر: أصــدر مجلــس معاييــر المحاســبة الدوليــة معاييــر جديــدة لإعتــراف باإليــراد. هــذا وســوف يحــل 
هــذا المعيــار محــل معيــار المحاســبة الدولــي رقــم 18 والــذي يغطــي عقــود الســلع والخدمــات ومعيــار المحاســبة 
الدولــي رقــم 11 والــذي يغطــي عقــود البنــاء. بنــاًءا علــى المعيــار الجديــد، يتــم االعتــراف باإليــرادات عنــد نقــل 
الســيطرة علــى الســلعة أو الخدمــة للعميــل. يســمح المعيــار بــان يتــم التطبيــق بأثــر رجعــي كامــل أو بأثــر رجعــي 

معــدل.

األثــر: بــرأي اإلدارة فإنــه ال ُيتوقــع وجــود أثــر جــّراء تطبيــق المعيــار علــى البيانــات الماليــة للبنــك وذلــك نظــرًا لكــون 
معظــم إيــرادات البنــك تتأتــى مــن مصــادر غيــر خاضعــة لهــذا المعيــار.

تاريخ إلزامية التطبيق: إلزامي للسنوات المالية التي تبدأ في أو بعد 1 كانون الثاني 2018.

معيار التقارير المالية الدولي رقم 16، »عقود اإليجار«      �
 

       
طبيعــة التغييــر: صــدر معيــار التقاريــر الماليــة الدولــي رقــم 16 خــالل كانــون الثانــي 2016. هــذا وســوف يــؤدي 
تقريبــًا إلــى االعتــراف بجميــع عقــود اإليجــار بقائمــة المركــز المالــي، حيــث تــم إزالــة التمييــز بيــن عقــود اإليجــار 
التشــغيلي والتمويلــي. بموجــب هــذا المعيــار، ســوف يتــم االعتــراف باألصــل )الحــق فــي اســتخدام البنــد 
المؤجــر( وااللتــزام المالــي مقابــل دفعــات االيجــارات. باســتثناء عقــود اإليجــار قصيــرة األجــل ومنخفضــة القيمــة. 

فيما يتعلق بمحاسبة المؤجرين فإنه ال يوجد تغيير ملحوظ عليها.     
 

       
جميع المبالغ  بالدوالر االمريكي اال اذا اشير الى غير ذلك

التقرير السنوي



األثــر: ســيؤثر المعيــار بشــكل رئيســي علــى محاســبة عقــود اإليجــار التشــغيلية للبنــك. کمــا فــي تاريــخ التقريــر 
المالــي، فــإن معظــم عقــود اإليجــار تتعلــق بدفعــات عقــود إیجــار قصيــرة األجــل ومنخفضــة القیمــة وبالتالــي 

ينطبق عليها اإلستثناء المذكور بالمعيار.        
    

تاريــخ إلزاميــة التطبيــق: إلزامــي للســنوات الماليــة التــي تبــدأ فــي أو بعــد أول كانــون الثانــي 2019. فــي هــذه 
المرحلــة، ال ينــوي البنــك اعتمــاد المعيــار قبــل تاريــخ ســريانه. هــذا وتعتــزم اإلدارة تطبيــق نهــج االنتقــال المبســط 

فيمــا لــن يتــم بيــان المبالــغ المقارنــة للســنة الســابقة عنــد التطبيــق ألول مــرة.

معيار التقارير المالية الدولي رقم 9 – )األدوات المالية(    �
        

طبيعــة التغييــر: يتنــاول المعيــار تصنيــف وقيــاس واســتبعاد الموجــودات والمطلوبــات الماليــة ويدخــل قواعــد 
جديــدة لمحاســبة التحــوط. كمــا أدخــل المعيــار نمــوذج االنخفــاض الجديــد لالعتــراف بمخصصــات انخفــاض 

القيمة.       

أثر تطبيق المعيار الدولي رقم )9(:

ــي 2018،  ــون الثان ــداًءا مــن أول كان ــة رقــم )9( ابت ــر المالي ــي للتقاري ــار الدول ــق المعي ــك تطبي ــب مــن البن يتطل
وعليــه فقــد قــام البنــك بإجــراء تقديــر أولــي لألثــر كونــه لــم يتــم االنتهــاء مــن جميــع األعمــال االنتقاليــة وعليــه 

فقــد يختلــف األثــر عنــد التطبيــق الفعلــي فــي أول كانــون الثانــي 2018 وذلــك لألســباب التاليــة:
ــد  � ــار عن ــات المعي ــة بموجــب متطلب ــارات المطلوب ــرات واالختب ــر كامــل التقدي ــج أث ــك بعكــس نتائ ســيقوم البن

ــران 2018. ــي ســتنتهي فــي 30 حزي ــرة الت ــك للفت ــة مختصــرة للبن ــة مرحلي ــات مالي اصــدار أول بيان

يتــم حالًيــا اســتكمال تعديــل احتســاب ونمــاذج الخســارة المتوقعــة بحيــث يقــوم البنــك بوضــع اللمســات  �
األخيــرة علــى األنظمــة ذات العالقــة.

 
تخضــع السياســات المحاســبية الجديــدة واالفتراضــات واألحــكام وأســاليب التقديــر المســتخدمة للتغييــر حتــى  �

يقوم البنك بإصدار البيانات المالية كما في 30 حزيران 2018.     
 

أيــة أمــور تتطلــب التعديــل عنــد إصــدار تعليمــات ســلطة النقــد الفلســطينية المتعلقــة بتطبيق المعيــار الدولي  �
رقم )9( بشكل نهائي. 

وفيما يلي أهم جوانب التطبيق:       

أ  -التصنيف والقياس للموجودات المالية:      

ال تتوقــع إدارة البنــك وجــود أثــر جوهــري مــن تطبيــق المعيــار، حيــث قــام البنــك بالتطبيــق المبكــر للمرحلــة األولــى 
للمعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة رقــم )9( اعتبــارًا مــن أول كانــون الثانــي 2012 اســتنادًا لطلــب ســلطة النقــد 

الفلســطينية.

ب -التصنيف والقياس للمطلوبات المالية:

أبقــى المعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة رقــم )9( علــى المتطلبــات الموجــودة ضمــن معيــار المحاســبة الدولــي 
رقــم )39( بمــا يتعلــق بالتصنيــف للمطلوبــات الماليــة.  أمــا فيمــا يتعلــق بقيــاس القيمــة العادلــة فقــد تطلــب 
معيــار المحاســبة الدولــي رقــم )39( االعتــراف بفروقــات تقييــم المطلوبــات المالية المصنفة ضمــن المطلوبات 
الماليــة بالقيمــة العادلــة ضمــن قائمــة األربــاح والخســائر، فــي حيــن يتطلــب المعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة 

رقم )9( ما يلي: 

ــة مــن  � االعتــراف بفروقــات تقييــم المطلوبــات الماليــة المصنفــة ضمــن المطلوبــات الماليــة بالقيمــة العادل
خــالل بيــان الدخــل والناتجــة عــن التغيــر فــي مخاطــر االئتمــان فــي بيــان الدخــل الشــامل.

يتم االعتراف بالمبلغ المتبقي من فروقات تقييم القيمة العادلة في بيان الدخل. �

جميع المبالغ  بالدوالر االمريكي اال اذا اشير الى غير ذلك

بنك القدس



ج  - محاسبة التحوط: 

عنــد تطبيــق المعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة رقــم )9(، للبنــك االختيــار فــي االســتمرار فــي اســتخدام سياســة 
محاســبة التحــوط اســتنادًا لمتطلبــات معيــار المحاســبة الدولــي رقــم )39( عوضــًا عــن متطلبــات المعيــار الدولــي 

للتقارير المالية رقم )9(.      

د -تدني الموجودات المالية:      

قــام المعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة رقــم )9( باســتبدال نمــوذج »تحقــق الخســارة« المتبــع فــي معيار المحاســبة 
ــى نمــوذج النظــرة المســتقبلية »الخســائر  ــة إل ــودات المالي ــي فــي الموج ــي رقــم )39( الحتســاب التدن الدول
االئتمانيــة المتوقعــة« والــذي يتطلــب اســتخدام التقديــرات واالجتهــادات بشــكل جوهــري لتقديــر العوامــل 
االقتصاديــة والتــي لهــا التأثيــر علــى قيمــة التدنــي وفقــًا للنمــوذج الجديــد، حيــث ســيتم تطبيــق هــذا النمــوذج 
علــى كافــة الموجــودات الماليــة – أدوات الديــن والمصنفــة بالتكلفــة المطفــأة أو بالقيمــة العادلــة مــن خــالل بيــان 

الدخل الشامل أو بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل.  
       

هــذا وســيتم احتســاب خســائر التدنــي وفقــًا لمتطلبــات المعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة رقــم )9( وفقــًا للقواعــد 
التالية:   

خســائر التدنــي لـــ 12 شــهر: يتــم احتســاب التدنــي للتعثــر المتوقــع خــالل 12 شــهر الالحقــة لتاريــخ البيانــات  �
الماليــة.

خســائر التدنــي لعمــر األداة: يتــم احتســاب التدنــي للتعثــر المتوقــع علــى عمــر األداة الماليــة حتــى تاريــخ  �
االســتحقاق لتاريــخ البيانــات الماليــة.

إن آليــة احتســاب الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة تعتمــد علــى احتمالية التعثــر )Probability of Default( والتي تحتســب 
 )Loss Given Default( وفقــًا للمخاطــر االئتمانيــة والعوامــل االقتصاديــة المســتقبلية و الخســارة فــي حالــة التعثــر

 .)Exposure at Default( والتي تعتمد على القيمة التحصيلية للضمانات القائمة، وقيمة التعرض عند التعثر
      

هـ -االفصاحات:
يتطلــب المعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة رقــم )9( العديــد مــن االفصاحــات المفصلــة وبشــكل خــاص بمــا يتعلــق 
بمحاســبة التحــوط  ومخاطــر االئتمــان والخســائر االئتمانيــة المتوقعــة، هــذا ويقــوم البنــك بالعمــل علــى توفيــر 
كافــة التفاصيــل الالزمــة لهــذه االفصاحــات ليتــم عرضهــا فــي القوائــم الماليــة الموحــدة الالحقــة بعــد التطبيــق.

و -التطبيق:
اســتناًدا إلــى األرقــام األوليــة فــإن البنــك يتوقــع زيــادة فــي مخصــص التدنــي بقيمــة 4,783,606 دوالر أمريكــي 
و بحســب المعيــار الدولــي )9( فانــه يتــم قيــد  اثــر التطبيــق علــى األرصــدة االفتتاحيــة لألربــاح المــدورة كمــا فــي 
1 كانــون الثانــي 2018 والمخصصــات عوضــًا عــن إعــادة اصــدار البيانــات الماليــة للســنة المنتهيــة فــي 31 كانــون 
األول 2017 ومــا قبــل. اال انــه وحتــى تاريــخ البيانــات الماليــة فانــه لــم يتــم صــدور تعليمــات واضحــة مــن ســلطة 
النقــد بطريقــة معالجــة اثــر التطبيــق للمعيــار، مــع العلــم انــه بلــغ رصيــد احتياطــي المخاطــر المصرفيــة العامــة 

حتــى 31 كانــون األول 2017 مبلــغ 10,264,820 دوالر امريكــي.
 

ــر  ــرات التقاري ــك فــي فت ــى البن ــر مــادي عل ــا تأثي ــي يتوقــع أن يكــون له ــر نافــذة والت ــرى غي ــر أخ ال توجــد معايي
الحالية أو المستقبلية، وعلى المعامالت المستقبلية المتوقعة.     
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3-2معلومات القطاعات

قطــاع األعمــال يمثــل مجموعــة مــن الموجــودات والعمليــات التــي تشــترك معــًا فــي تقديــم منتجــات أوخدمــات 
خاضعــة لمخاطــر وعوائــد تختلــف عــن تلــك المتعلقــة بقطاعــات أعمــال أخــرى والتــي يتــم قياســها وفقــًا للتقاريــر 

التــي يتــم إســتعمالها مــن قبــل المديــر العــام وصانعــي القــرار لــدى البنــك.
القطــاع الجغرافــي يرتبــط فــي تقديــم منتجــات أوخدمــات فــي بيئــة اقتصاديــة محــددة خاضعــة لمخاطــر وعوائــد 

تختلــف عــن تلــك المتعلقــة بقطاعــات تعمــل فــي بيئــات اقتصاديــة أخــرى.

تســتخدم االيــرادات والمصاريــف المتعلقــة مباشــرة بــكل قطــاع فــي تحديــد أداء قطاعــات التشــغيل. إن التقاريــر 
الداخليــة تعنــى بالتركــزات االئتمانيــة وتحليــل نتائــج األعمــال حســب قطاعــات األعمــال والقطاعــات االقتصاديــة 

والجغرافيــة كمــا فــي إيضــاح رقــم )31(.

3-3 التسهيالت االئتمانية المباشرة 

ــة أومحــددة قدمهــا البنــك فــي األســاس أوجــرى إقتنائهــا وليــس لهــا  ــة لهــا دفعــات ثابت هــي موجــودات مالي
أســعار ســوقية فــي أســواق نشــطة.

تظهــر التســهيالت االئتمانيــة المباشــرة بالكلفــة المطفــأة مطروحــًا منهــا مخصــص تدنــي التســهيالت االئتمانيــة 
والفوائــد والعمــوالت المعلقــة. يتــم تكويــن مخصــص تدنــي للتســهيالت اإلئتمانيــة المباشــرة اذا تبيــن عــدم 
إمكانيــة تحصيــل المبالــغ المســتحقة للبنــك وعندمــا يتوفــر دليــل موضوعــي علــى أن حدثــًا مــا قــد أثــر ســلبًا علــى 
التدفقــات النقديــة المســتقبلية للتســهيالت اإلئتمانيــة المباشــرة وعندمــا يمكــن تقديــر هــذا التدنــي، وتســجل 
قيمــة المخصــص فــي بيــان الدخــل. يتــم تعليــق الفوائــد والعمــوالت علــى التســهيالت اإلئتمانيــة غيــر العاملــة 

الممنوحــة للعمــالء وفقــًا لتعليمــات ســلطة النقــد الفلســطينية.

يتــم شــطب التســهيالت اإلئتمانيــة المعــد لهــا مخصصــات )بعــد أخــذ الموافقــات الالزمــة( فــي حــال عــدم جــدوى 
اإلجــراءات المتخــذة لتحصيلهــا بتنزيلهــا مــن المخصــص ويتــم تحويــل أي فائــض فــي المخصــص اإلجمالــي إلــى 

بيــان الدخــل، ويضــاف المحصــل مــن الديــون الســابق شــطبها إلــى اإليــرادات.

يتم وقف قيد الفوائد والعموالت على الديون المصنفة والمتخذ حيالها إجراءات قانونية.

3-4 موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل

هــي الموجــودات الماليــة التــي قــام البنــك بشــرائها لغــرض بيعهــا فــي المســتقبل القريــب وتحقيــق األربــاح مــن 
تقلبــات األســعار الســوقية قصيــرة األجــل أو هامــش أربــاح المتاجــرة.

ــد  ــان الدخــل عن ــى بي ــاء عل ــد مصاريــف االقتن ــد الشــراء )تقي ــة عن ــات هــذه الموجــودات بالقيمــة العادل ــم إثب يت
الشــراء( ويعــاد تقييمهــا الحقــًا بالقيمــة العادلــة، ويظهــر التغيــر فــي القيمــة العادلــة فــي بيــان الدخــل، وفــي 
حــال بيــع هــذه الموجــودات أو جــزء منهــا يتــم أخــذ األربــاح أو الخســائر الناتجــة عــن ذلــك فــي بيــان الدخل.يتــم قيــد 

األربــاح الموزعــة أو الفوائــد المتحققــة فــي بيــان الدخــل.

ال يجــوز إعــادة تصنيــف أي موجــودات ماليــة مــن / إلــى هــذا البنــد إال فــي الحــاالت المحــددة فــي المعاييــر 
الدوليــة للتقاريــر الماليــة.

ال يجوز تصنيف أي موجودات مالية ليس لها أسعار في أسواق نشطة وتداوالت نشطة في هذا البند.

جميع المبالغ  بالدوالر االمريكي اال اذا اشير الى غير ذلك

بنك القدس



3-5 موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل الشامل 

تمثل هذه الموجودات المالية استثمارات بغرض االحتفاظ بها على المدى الطويل.

ــا  ــاد تقييمه ــد الشــراء ويع ــاء عن ــف اإلقتن ــًا إليهــا مصاري ــة مضاف ــات هــذه الموجــودات بالقيمــة العادل ــم اثب يت
الحقــًا بالقيمــة العادلـــة، ويظهــر التغيــر فــي القيمــة العادلــة فــي بيــان الدخــل الشــامل وضمــن حقــوق الملكيــة، 
وفــي حــال بيــع هــذه الموجــودات أو جــزء منهــا يتــم أخــذ األربــاح أو الخســائر الناتجــة عــن ذلــك فــي بيــان الدخــل 
الشــامل وضمــن حقــوق الملكيــة ويتــم تحويــل رصيــد احتياطــي تقييــم الموجــودات الماليــة المباعــة مباشــرة 

إلــى األربــاح والخســائر المــدورة وليــس مــن خــالل بيــان الدخــل.

ال تخضع هذه الموجودات إلختبار خسائر التدني. ويتم قيد األرباح الموزعة في بيان الدخل.

3-6 موجودات مالية بالكلفة المطفأة

هــي الموجــودات الماليــة التــي تهــدف إدارة البنــك وفقــًا لنمــوذج أعمالهــا االحتفــاظ بهــا لتحصيــل التدفقــات 
النقديــة التعاقديــة والتــي تتمثــل بالدفعــات مــن أصــل الديــن والفائــدة علــى رصيــد الديــن القائــم.

يتــم إثبــات الموجــودات الماليــة عنــد الشــراء بالتكلفــة مضافــًا إليهــا مصاريــف االقتنــاء، وتطفــأ العــالوة / الخصــم 
بإســتخدام طريقــة الفائــدة الفعالــة، قيــدًا علــى أو لحســاب الفائــدة، وينــزل أيــة مخصصــات ناتجــة عــن التدنــي 
فــي قيمتهــا يــؤدي إلــى عــدم إمكانيــة اســترداد األصــل أو جــزء منـــه، ويتــم قيــد أي تدنــي فــي قيمتهــا فــي بيان 

الدخــل وتظهــر الحقــًا بالتكلفــة المطفــأة بعــد تخفيضهــا بخســائر التدنــي.

يمثــل مبلــغ التدنــي فــي قيمــة الموجــودات الماليــة بالتكلفــة المطفــأة الفــرق بيــن القيمــة المثبتــة فــي 
الفائــدة الفعلــي األصلــي. النقديــة المتوقعــة المخصومــة بســعر  الحاليــة للتدفقــات  الســجالت والقيمــة 

ال يجــوز إعــادة تصنيــف أي موجــودات ماليــة من/إلــى هــذا البنــد إال فــي الحــاالت المحــددة فــي معاييــر التقاريــر 
ــع  ــم تســجيل نتيجــة البي ــخ اســتحقاقها يت ــل تاري ــع أي مــن هــذه الموجــودات قب ــة )وفــي حــال بي ــة الدولي المالي
ضمــن بيــان الدخــل فــي بنــد مســتقل واإلفصــاح عــن ذلــك وفقــًا لمتطلبــات معاييــر التقاريــر الماليــة الدوليــة 

بالخصــوص(.

3-7 القيمة العادلة 

إن أســعار اإلغــالق )شــراء موجودات/بيــع مطلوبــات( بتاريــخ البيانــات الماليــة فــي أســواق نشــطة تمثــل القيمــة 
العادلــة لــألدوات والمشــتقات الماليــة التــي لهــا أســعار ســوقية، فــي حــال عــدم توفــر أســعار معلنــة أو عــدم 
وجــود تــداول نشــط لبعــض األدوات والمشــتقات الماليــة أو عــدم نشــاط الســوق يتــم تقديــر قيمتهــا العادلــة 

بعــدة طــرق منهــا:

مقارنتها بالقيمة السوقية الحالية ألداة مالية مشابهة لها إلى حد كبير. �
ــة المتوقعــة بنســبة مســتخدمة فــي أداة  � ــة المســتقبلية وخصــم التدفقــات النقدي ــل التدفقــات النقدي تحلي

ماليــة مشــابهة لهــا.

ــد بموجــب خصــم  ــة األمــد والتــي ال يســتحق عليهــا فوائ ــة طويل ــات المالي يتــم تقييــم الموجــودات والمطلوب
التدفقــات النقديــة وبموجــب ســعر الفائــدة الفعالــة، ويتــم إطفــاء الخصم/العــالوة ضمــن إيــرادات الفوائــد 

المقبوضة/المدفوعــة فــي بيــان الدخــل.

تهــدف طــرق التقييــم إلــى الحصــول علــى قيمــة عادلــة تعكــس توقعــات الســوق وتأخــذ باإلعتبــار العوامــل 
الســوقية وأيــة مخاطــر أو منافــع متوقعــة عنــد تقديــر قيمــة األدوات الماليــة، وفــي حــال وجــود أدوات ماليــة 
يتعــذر قيــاس قيمتهــا العادلــة بشــكل يعتمــد عليــه يتــم إظهارهــا بالتكلفــة بعــد تنزيــل أي تدنــي فــي قيمتهــا.

جميع المبالغ  بالدوالر االمريكي اال اذا اشير الى غير ذلك

التقرير السنوي



3-8 التدني في قيمة الموجودات المالية

يقــوم البنــك بمراجعــة القيــم المثبتــة فــي الســجالت للموجــودات الماليــة فــي تاريــخ بيــان المركــز المالــي لتحديد 
فيمــا إذا كانــت هنالــك مؤشــرات موضوعيــة تــدل علــى تدنــي فــي قيمتهــا إفراديــًا أو علــى شــكل مجموعــة، 
وفــي حالــة وجــود مثــل هــذه المؤشــرات فإنــه يتــم تقديــر القيمــة القابلــة لالســترداد مــن أجــل تحديــد خســارة 

التدنــي.

يتم تحديد مبلغ التدني كما يلي:      
تدنــي قيمــة الموجــودات الماليــة التــي تظهــر بالتكلفــة المطفــأة: يمثــل الفــرق بيــن القيمــة المثبتــة فــي 

السجالت والقيمة الحالية للتدفقات النقدية المتوقعة مخصومة بسعر الفائدة الفعلي األصلي.  
    

يتــم قيــد التدنــي فــي القيمــة فــي قائمــة الدخــل الموحــدة كمــا يتــم قيــد أي وفــر فــي الفتــرة الالحقــة نتيجــة 
التدني السابق ألدوات الدين في بيان الدخل وألدوات حقوق الملكية من خالل بيان الدخل الشامل. 

     

3-9 ممتلكات ومعدات

تظهــر الممتلــكات والمعــدات بالتكلفــة بعــد تنزيــل االســتهالك المتراكــم ) فيمــا عــدا األراضــي( وخســائر التدنــي 
المتراكمــة، إن وجــدت. و تشــمل التكلفــة جميــع التكاليــف المتعلقــة بعمليــة الشــراء إذا تحققــت شــروط اإلعتــراف. 
يتــم إثبــات جميــع النفقــات األخــرى فــي بيــان الدخــل عنــد تحققهــا. ويتــم اســتهالك هــذه الموجــودات عندمــا تكــون 
جاهــزة لإســتخدام بطريقــة القســط الثابــت علــى مــدى العمــر اإلنتاجــي المتوقــع لها بإســتخدام النســب الســنوية 

التالية: 

%2 مباني
%10 أثاث ومعدات مكتبية
%20 أجهزة وأنظمة معلومات
%10 سيارات 
%10 تحسينات على المأجور

عندمــا يقــل المبلــغ الممكــن اســترداده مــن أي مــن هــذه الموجــودات عــن صافــي قيمتهــا الدفتريــة فإنــه يتــم 
ــان الدخــل. تخفيــض قيمتهــا إلــى القيمــة الممكــن اســتردادها وتســجل قيمــة التدنــي فــي بي

يتــم مراجعــة العمــر اإلنتاجــي لهــذه الموجــودات فــي نهايــة كل عــام، فــإذا كانــت توقعــات العمــر االنتاجــي تختلــف 
عــن التقديــرات المعــدة ســابقًا يتــم تســجيل التغيــر فــي التقديــر للســنوات الالحقــة باعتبــاره تغيــر فــي التقديــرات.

يتــم اســتبعاد هــذه الموجــودات عنــد التخلــص منهــا أو عندمــا ال يعــود أي منافــع مســتقبلية متوقعــة مــن 
إســتخدامها أو مــن التخلــص منهــا. 

3-10 الموجودات غير الملموسة

يتــم تصنيــف الموجــودات غيــر الملموســة علــى أســاس كــون عمرهــا الزمنــي لفتــرة محــددة أو لفتــرة غيــر محــددة، 
ويتــم اطفــاء الموجــودات غيــر الملموســة التــي لهــا عمــر زمنــي محــدد  خــالل هــذا العمــر ويتــم قيــد اإلطفــاء فــي 
بيــان الدخــل، أمــا الموجــودات غيــر الملموســة التــي عمرهــا الزمنــي غيــر محــدد فيتــم مراجعــة التدنــي فــي قيمتهــا 

فــي تاريــخ البيانــات الماليــة ويتــم تســجيل أي تدنــي فــي قيمتهــا فــي بيــان الدخــل.
ال يتــم رســملة الموجــودات غيــر الملموســة الناتجــة عــن أعمــال البنــك ويتــم تســجيلها فــي بيــان الدخــل في نفس 

الفترة.
يتــم مراجعــة أيــة مؤشــرات علــى تدنــي قيمــة الموجــودات غيــر الملموســة فــي تاريــخ البيانــات الماليــة، كذلك يتم 

مراجعــة تقديــر العمــر الزمنــي لتلــك الموجــودات ويتــم اجــراء أيــة تعديالت علــى الفتــرات الالحقة.
تشــمل الموجــودات غيــر الملموســة مفتاحيــة عقــارات وتقــوم إدارة البنــك بتقديــر العمــر الزمنــي لــكل بنــد حيــث 

يتــم إطفــاء مفتاحيــة العقــارات بطريقــة القســط الثابــت. 
جميع المبالغ  بالدوالر االمريكي اال اذا اشير الى غير ذلك

بنك القدس



3-11 الموجودات التي آلت ملكيتها للبنك وفاءًا لديون مستحقة

تظهــر الموجــودات التــي آلــت ملكيتهــا للبنــك فــي بيــان المركــز المالــي ضمــن بنــد »موجــودات أخــرى« وذلــك 
بالقيمــة التــي آلــت بهــا للبنــك أو القيمــة العادلــة أيهمــا أقــل، ويعــاد تقييمهــا فــي تاريــخ البيانــات الماليــة بالقيمــة 
العادلــة بشــكل إفــرادي، ويتــم تســجيل أي تدنــي فــي قيمتهــا كخســارة فــي بيــان الدخــل وال يتــم تســجيل الزيــادة 
كإيــراد. يتــم تســجيل الزيــادة الالحقــة فــي بيــان الدخــل إلــى الحــد الــذي ال يتجــاوز قيمــة التدنــي الــذي تــم تســجيله 

سابقًا.

بموجــب تعليمــات ســلطة النقــد الفلســطينية، يتوجــب التخلــص مــن األراضــي والموجــودات التــي آلــت ملكيتهــا 
للبنــك وفــاءًا لديــون خــالل فتــرة أقصاهــا ســنتين مــن تاريــخ التملــك، هــذا ويمكــن تمديــد فتــرة اإلحتفــاظ بهــذه 

الموجــودات لثــالث ســنوات إضافيــة.

3-12 المخصصات األخرى

يتــم اإلعتــراف بالمخصصــات عندمــا يكــون علــى البنــك التزامــات فــي تاريــخ بيــان المركــز المالــي ناشــئة عــن أحداث 
ســابقة علــى أن يكــون تســديد االلتزامــات محتمــل ويمكــن قيــاس قيمتهــا بشــكل يعتمــد عليــه. يقــوم البنــك 
ــًا للقيمــة المقــدرة لهــا  ــة وفق ــات محتمل ــان الدخــل ألي التزامــات أو مطالب ــى بي ــن مخصصــات خصمــًا عل بتكوي

واحتمــاالت تحققهــا بتاريــخ بيــان المركــز المالــي.

3-13 مخصص تعويض نهاية الخدمة

يتــم أخــذ مخصــص لاللتزامــات المترتبــة علــى البنــك مــن تعويــض نهايــة الخدمــة للموظفيــن وفقًا لقانـــون العمل 
الســاري فــي فلســطين. تســجل المبالــغ الواجــب اقتطاعهــا ســنويًا علــى حســاب الدخــل وتســجل التعويضــات 

المدفوعــة للموظفيــن الذيــن يتركـــون الخدمــة علــى حســاب مخصــص تعويــــض نهايــة الخدمــــــة.

3-14 ضريبة الدخل

تمثل مصاريف الضرائب مبالغ الضرائب المستحقة والضرائب المؤجلة.

تحســب مصاريــف الضرائــب المســتحقة علــى أســاس األربــاح الخاضعــة للضريبــة، وتختلــف األربــاح الخاضعــة 
للضريبــة عــن األربــاح المعلنــة فــي البيانــات الماليــة ألن األربــاح المعلنــة تشــمل إيــرادات غيــر خاضعــة للضريبــة 
أو مصاريــف غيــر قابلــة للتنزيــل فــي الســنة الماليــة وإنمــا فــي ســنوات الحقــة أو الخســائر المتراكمــة المقبولــة 

ضريبيــًا أو بنــود ليســت خاضعــة أو مقبولــة التنزيــل ألغــراض ضريبيــة.

تحســب الضرائب بموجب النسب الضرائبية المقررة بموجب القوانين واألنظمة والتعليمات في فلسطين.

إن الضرائــب المؤجلــة هــي الضرائــب المتوقــع دفعهــا أو اســتردادها نتيجــة الفروقــات الزمنيــة المؤقتــة بيــن قيمة 
الموجــودات أو المطلوبــات فــي البيانــات الماليــة والقيمــة التــي يتــم إحتســاب الربــح الضريبــي علــى أساســها.  
يتــم إحتســاب الضرائــب المؤجلــة بإســتخدام طريقــة اإللتــزام ببيــان المركــز المالــي وتحتســب الضرائــب المؤجلــة 
وفقــًا للنســب الضريبيــة التــي يتوقــع تطبيقهــا عنــد تســوية اإللتــزام الضريبــي أو تحقيــق الموجــودات الضريبيــة 

المؤجلة.

يتــم مراجعــة رصيــد الموجــودات الضريبيــة المؤجلــة فــي تاريــخ البيانــات الماليــة ويتــم تخفيضهــا فــي حالــة توقــع 
عــدم إمكانيــة اإلســتفادة مــن تلــك الموجــودات الضريبيــة جزئيــًا أو كليــًا.

3-15 التقــاص

ــز  ــان المرك ــغ الصافــي فــي بي ــار المبل ــة وإظه ــات المالي ــة والمطلوب ــودات المالي ــن الموج ــراء تقــاص بي ــم إج يت
المالــي فقــط عندمــا تتوفــر الحقــوق القانونيــة الملزمــة وكذلــك عندمــا يتــم تســويتها علــى أســاس التقــاص أو 

ــات فــي نفــس الوقــت.   يكــون تحقــق الموجــودات وتســوية المطلوب

جميع المبالغ  بالدوالر االمريكي اال اذا اشير الى غير ذلك

التقرير السنوي



3-16 تحقق اإليرادات واالعتراف بالمصاريف

يتــم تحقــق إيــرادات الفوائــد بإســتخدام طريقــة الفائــدة الفعليــة بإســتثناء فوائــد وعمــوالت التســهيالت اإلئتمانية 
غيــر العاملــة التــي ال يتــم اإلعتــراف بهــا كإيــرادات ويتــم تســجيلها لحســاب الفوائــد والعمــوالت المعلقــة.

يتم اإلعتراف بالمصاريف على أساس اإلستحقاق. 

يتم تسجيل العموالت كإيرادات عند تقديم الخدمات المتعلقة بها. 

يتم اإلعتراف بأرباح أسهم الشركات عند تحققها )إقرارها من الهيئة العامة للمساهمين(.

3-17 تاريخ اإلعتراف بالموجودات المالية

يتــم اإلعتــراف بشــراء وبيــع الموجــودات الماليــة فــي تاريــخ المتاجــرة )تاريــخ التــزام البنــك ببيــع أو شــراء الموجودات 
المالية(.

3-18 المشتقات المالية ومحاسبة التحوط

مشتقات مالية للتحوط:

ألغراض محاسبة التحوط تظهر المشتقات المالية بالقيمة العادلة، ويتم تصنيف التحوط كما يلي:

التحوط للقيمة العادلة
هو التحوط لمخاطر التغير في القيمة العادلة لموجودات ومطلوبات البنك.

فــي حــال إنطبــاق شــروط تحــوط القيمــة العادلــة الفعــال، يتــم قيــد األربــاح والخســائر الناتجة عــن تقييــم أداة التحوط 
بالقيمــة العادلــة وعــن التغيــر فــي القيمــة العادلــة للموجــودات أو المطلوبــات المتحــوط لها في بيــان الدخل.

فــي حــال إنطبــاق شــروط تحــوط المحفظــة الفعــال يتــم تســجيل أيــة أربــاح أو خســائر ناتجــة عــن إعــادة تقييــم أداة 
ــان  ــات فــي بي ــة لمحفظــة الموجــودات أو المطلوب ــر فــي القيمــة العادل ــك التغي ــة وكذل التحــوط بالقيمــة العادل

الدخــل فــي نفــس الفتــرة.

التحوط للتدفقات النقدية
هو التحوط لمخاطر تغيرات التدفقات النقدية لموجودات ومطلوبات البنك الحالية والمتوقعة. 

فــي حــال انطبــاق شــروط تحــوط التدفقــات النقديــة الفعــال، يتــم تســجيل األربــاح أو الخســائر ألداة التحــوط فــي 
بيــان الدخــل الشــامل وضمــن حقــوق الملكيــة ويتــم تحويلــه لبيــان الدخــل فــي الفتــرة التــي يؤثــر بهــا إجــراء التحــوط 

علــى بيــان الدخــل. 

التحوط لصافي االستثمار في وحدات أجنبية
ــة ألداة  ــاس القيمــة العادل ــم قي ــة، يت ــاق شــروط التحــوط لصافــي االســتثمار فــي وحــدات أجنبي فــي حــال انطب
التحــوط لصافــي الموجــودات المتحــوط لهــا، وفــي حــال كــون العالقــة فعالــة يعتــرف بالجــزء الفعــال مــن األربــاح 
أو الخســائر ألداة التحــوط ضمــن بيــان الدخــل الشــامل وضمــن حقــوق الملكيــة ويعتــرف بالجــزء غيــر الفعــال ضمــن 
بيــان الدخــل، ويتــم قيــد الجــزء الفعــال فــي بيــان الدخــل عنــد بيــع االســتثمار فــي الوحــدة األجنبيــة المســتثمر بهــا.

التحوطــات التــي ال ينطبــق عليهــا شــروط التحــوط الفعــال، يتــم قيــد األربــاح أو الخســائر الناتجــة عــن التغيــر فــي 
القيمــة العادلــة ألداة التحــوط فــي بيــان الدخــل فــي نفــس الفتــرة.

جميع المبالغ  بالدوالر االمريكي اال اذا اشير الى غير ذلك

بنك القدس



3-19 العمالت األجنبية

يتــم إثبــات المعامــالت التــي تتــم بالعمــالت األجنبيــة خــالل الســنة بأســعار الصــرف الســائدة فــي تاريــخ إجــراء 
المعامــالت. يتــم تحويــل أرصــدة الموجــودات الماليــة والمطلوبــات الماليــة بأســعار العمــالت األجنبيــة الوســطية 

الســائدة فــي تاريــخ بيــان المركــز المالــي والمعلنــة مــن قبــل ســلطة النقــد الفلســطينية. 

يتــم تحويــل الموجــودات غيــر الماليــة والمطلوبــات غيــر الماليــة بالعمــالت األجنبيــة والظاهــرة بالقيمــة العادلة في 
تاريــخ تحديــد قيمتهــا العادلــة. ويتــــم قيــد األربــاح والخســائر الناتجــة عــن تحويــل العمــالت األجنبية في بيــان الدخل.

يتــم قيــد فروقــات التحويــل لبنــود الموجــودات والمطلوبــات بالعمــالت األجنبيــة غيــر النقديــة )مثــل األســهم( 
كجــزء مــن التغيــر فــي القيمــة العادلــة.

3-20 النقد وما في حكمه

هــو النقــد واألرصــدة النقديــة التــي تســتحق خــالل مــدة ثالثــة أشــهر، وتتضمــن: النقــد واألرصــدة لــدى ســلطة 
النقــد الفلســطينية والودائــع لــدى البنــوك والمؤسســات المصرفيــة، وتنــزل ودائــع البنــوك والمؤسســات 
المصرفيــة وودائــع ســلطة النقــد الفلســطينية التــي تســتحق خــالل مــدة ثالثــة أشــهر واألرصــدة مقيــدة الســحب 

بمــا فيهــا اإلحتياطــي اإللزامــي لــدى ســلطة النقــد الفلســطينية.

3-21 أطراف ذات عالقة

يمثــل هــذا البنــد العمليــات التــي تمــت مــع أطــراف ذات عالقــة والتــي تتضمــن المســاهمين الرئيســيين، أعضــاء 
ــر بهــا. ويتــم اعتمــاد  ــا وأيــة شــركات يســيطرون عليهــا أو لهــم القــدرة علــى التأثي مجلــس اإلدارة واإلدارة العلي
سياســات األســعار والشــروط المتعلقــة بالمعامــالت مــع الجهــات ذات العالقــة مــن قبــل مجلــس إدارة البنــك.

3-22 استخدام التقديرات

إن إعــداد البيانــات الماليــة وتطبيــق السياســات المحاســبية يتطلــب مــن إدارة البنــك القيــام بتقديــرات واجتهــادات 
تؤثــر فــي مبالــغ الموجــودات والمطلوبــات الماليــة و احتياطــي القيمــة العادلــة و كذلــك اإلفصــاح عــن اإللتزامــات 
المحتملــة. كمــا أن هــذه التقديــرات واإلجتهــادات تؤثــر فــي اإليــرادات والمصاريــف والمخصصــات وكذلــك فــي 
التغيــرات فــي القيمــة العادلــة التــي تظهــر فــي بيــان الدخــل الشــامل وضمــن حقــوق الملكيــة. وبشــكل خــاص 
يتطلــب مــن إدارة البنــك اصــدار احــكام واجتهــادات هامــة لتقديــر مبالــغ التدفقــات النقديــة المســتقبلية وأوقاتها. 
ــر  ــة مــن التقدي ــة بالضــرورة علــى فرضيــات وعوامــل متعــددة لهــا درجــات متفاوت إن التقديــرات المذكــورة مبني
وعــدم التيقــن، وان النتائــج الفعليــة قــد تختلــف عــن التقديــرات وذلــك نتيجــة التغيــرات الناجمــة عــن أوضــاع تلــك 

التقديــرات فــي المســتقبل.

في اعتقاد اإلدارة فإن تقديراتها ضمن البيانات المالية معقولة ومفصلة على النحو التالي:

ــل  � ــة معــدة مــن قب ــى دراســة قانوني ــك اعتمــادًا عل ــا المقامــة ضــد البن ــاء القضاي ــن مخصــص لق ــم تكوي  يت
محامــي ومستشــاري البنــك والتــي بموجبهــا يتــم تحديــد المخاطــر المحتمــل حدوثهــا فــي المســتقبل، ويعــاد 

النظــر فــي تلــك الدراســات بشــكل دوري.

تقــوم اإلدارة بتقديــر قيمــة مخصــص خســائر التســهيالت االئتمانيــة التــي تشــكل تدنــي فــي القيــم القابلــة  �
للتحصيــل وفقــًا لتعليمــات ســلطة النقــد الفلســطينية و المعاييــر الدوليــة للتقاريــر الماليــة ذات العالقــة وتعتمــد 

النتائــج األكثــر تحفظــًا بمــا يتوافــق مــع المعاييــر الدوليــة للتقاريــر الماليــة.  

يتــم قيــد تدنــي قيمــة الموجــودات المســتملكة اعتمــادًا علــى تقييمــات عقاريــة حديثــة ومعتمــدة مــن قبــل  �
مخمنين/مقدريــن معتمديــن لغايــات احتســاب التدنــي، ويعــاد النظــر فــي ذلــك التدنــي بشــكل دوري.

تقــوم اإلدارة بإعــادة تقديــر األعمــار اإلنتاجيــة للموجــودات الملموســة وغيــر الملموســة بشــكل دوري لغايــات  �
احتســاب اإلســتهالكات واإلطفــاءات الســنوية اعتمــادًا علــى الحالــة العامــة لتلــك الموجــودات وتقديــرات األعمــار 

اإلنتاجيــة المتوقعــة فــي المســتقبل، ويتــم أخــذ خســارة التدنــي )إن وجــدت( إلــى بيــان الدخــل.
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يتــم تحميــل الســنة بمــا يخصهــا مــن نفقــة الضرائــب وفقــًا لألنظمــة والقوانيــن الســارية والمعاييــر المحاســبية  �
ويتــم احتســاب واثبــات الموجــودات والمطلوبــات الضريبيــة المؤجلــة ومخصــص الضريبــة الالزم.

يتم احتساب مخصص تعويض نهاية الخدمة وفقًا لقانون العمل ساري المفعول في فلسطين. �

تقــوم االدارة بمراجعــة دوريــة للموجــودات الماليــة التــي تظهــر بالكلفــة لتقديــر أي تدنــي فــي قيمتهــا ويتــم  �
أخــذ التدنــي فــي بيــان الدخــل. وتقــوم اإلدارة بتقديــر التدنــي فــي القيمــة العادلــة عنــد بلــوغ أســعار الســوق 
حــدًا معينــًا يعتبــر مؤشــرًا لتحديــد خســارة التدنــي، وبمــا ال يتعــارض مــع تعليمــات الســلطات الرقابيــة والمعاييــر 

الدوليــة للتقاريــر الماليــة.

يقــوم البنــك بتحديــد واإلفصــاح عــن مســتويات القيمــة العادلــة، كمــا يتــم فصــل قياســات القيمــة العادلــة  �
وفقــًا للمســتويات المحــددة فــي المعاييــر الدوليــة للتقاريــر الماليــة. يمثــل الفــرق بيــن المســتوى 2 والمســتوى 
3 لمقاييــس القيمــة العادلــة تقييــم مــا إذا كانــت المعلومــات أوالمدخــالت يمكــن مالحظتهــا ومــدى أهميــة 
المعلومــات التــي ال يمكــن مالحظتهــا ممــا يتطلــب وضــع أحــكام وتحليــل دقيــق للمدخــالت المســتخدمة لقيــاس 

القيمــة العادلــة بمــا فــي ذلــك األخــذ باالعتبــار كافــة العوامــل التــي تخــص األصــل أو االلتــزام.

تعتقد اإلدارة أن التقديرات المعتمدة في إعداد البيانات المالية مناسبة ومعقولة.

إيضاح )4( نقد وأرصدة لدى سلطة النقد الفلسطينية 

تفاصيل البند
20172016

161,702,75992,508,754نقد في الخزينة والصناديق

أرصدة لدى سلطة النقد الفلسطينية:
23,100,39636,429,113حسابات جارية وتحت الطلب

72,687,84567,149,950متطلبات اإلحتياطي اإللزامي النقدي 
257,491,000196,087,817

لــدى ســلطة النقــد  البنــك اإلحتفــاظ  وفقــًا لتعميــم ســلطة النقــد الفلســطينية )2010/67( يتوجــب علــى 
الفلســطينية بإحتياطــي الزامــي نقــدي بنســبة %9  مــن كافــة ودائــع العمــالء لكافــة العمــالت، ال تعمــل ســلطة 
النقــد علــى دفــع فوائــد علــى هــذه اإلحتياطيــات اإللزاميــة، وبحســب التعليمــات رقــم )2012/2( يتــم تخفيــض 
قيمــة الرصيــد القائــم للتســهيالت الممنوحــة فــي مدينــة القــدس لبعــض القطاعــات قبــل احتســاب اإلحتياطــي 

اإللزامــي النقــدي.

ال تدفع سلطة النقد الفلسطينية فوائد على هذه اإلحتياطيات حسب التعليمات أعاله.  �
تدفــع ســلطة النقــد فوائــد علــى الودائــع الرأســمالية وفقــًا ألســعار الفائــدة الســائدة فــي الســوق بعــد خصــم  �

العمولة. 
ــى  � ــد متحــرك يضــاف إل ــل %20 مــن االحتياطــي اإللزامــي كرصي ــه يجــب تحوي ــم المشــار الي بحســب التعمي

ــت. ــاء %80 مــن اإلحتياطــي اإللزامــي كحســاب ثاب ــدى ســلطة النقــد وبق ــة ل الحســابات الجاري
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إيضاح )5( أرصدة لدى بنوك ومؤسسات مصرفية

تفاصيل البند
20172016

بنوك ومؤسسات مصرفية محلية:
18,395,6047,569,271ودائع تستحق خالل ثالثة أشهر

بنوك ومؤسسات مصرفية خارجية:
34,443,17432,603,673حسابات جارية و تحت الطلب

19,131,47917,479,758ودائع تستحق خالل ثالثة اشهر
53,574,65350,083,431
71,970,25757,652,702

ــون األول  ــد كمــا فــي 31 كان ــة التــي ال تتقاضــى فوائ ــوك والمؤسســات المصرفي ــدى البن بلغــت األرصــدة ل
2017 مبلــغ  34,586,587دوالر أمريكــي و 32,747,084 دوالر أمريكــي كمــا فــي 31 كانــون األول 2016.

ــغ 143,414 دوالر أمريكــي و 143,411  ــون األول 2017 مبل ــدة الســحب كمــا فــي 31 كان بلغــت األرصــدة مقي
ــون أول 2016. دوالر أمريكــي كمــا فــي 31 كان

إيضاح )6( موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل

يمثــل هــذا البنــد أســهم مدرجــة فــي بورصــة فلســطين بلغــت قيمتهــا العادلــة مبلــغ  103,260دوالر أمريكــي و 
96,820 دوالر أمريكــي كمــا فــي 31 كانــون األول 2017 و  2016علــى التوالــي.

إيضاح )7( تسهيالت ائتمانية مباشرة

تفاصيل البند-
20172016

566,270,781543,046,584قروض 
85,967,10969,458,357جاري مدين ومكشوفي الطلب

11,294,2968,692,696كمبياالت مخصومة
663,532,186621,197,637

ينزل:
)503,106()368,380(فوائد وعموالت معلقة

)4,554,172()4,645,843(مخصص تدني تسهيالت ائتمانية مباشرة
658,517,963616,140,359

يمثــل رصيــد الكمبيــاالت والقــروض المبلــغ الصافــي بعــد تنزيــل الفوائــد والعمــوالت المقبوضــة مقدمــًا 
والبالغــة 2,686,066 دوالر أمريكــي كمــا فــي 31 كانــون األول 2017 )مقابــل 1,691,300 دوالر أمريكــي كمــا 

فــي 31 كانــون األول 2016(.

بلغــت التســهيالت االئتمانيــة غيــر العاملــة بعــد تنزيــل الفوائــد المعلقــة مبلــغ  16,468,575دوالر أمريكــي 
ــل  ــة المباشــرة كمــا فــي 31 كانــون األول 2017 مقاب أي مــا نســبته ٪2.49 مــن إجمالــي التســهيالت االئتماني
15,317,543 دوالر أمريكــي أي مــا نســبته ٪2.47 مــن رصيــد التســهيالت اإلئتمانيــة المباشــرة بعــد تنزيــل 

الفوائــد المعلقــة كمــا فــي 31 كانــون األول 2016.
بلغــت قيمــة الديــون المتعثــرة كمــا فــي 31 كانــون األول 2017 مبلــغ 14,334,539 دوالر أمريكــي مقارنــة مــع 

مبلــغ 10,176,728 دوالر أمريكــي كمــا فــي 31 كانــون األول 2016.
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بلغــت قيمــة التســهيالت االئتمانيــة التــي مضــى علــى تعثرهــا اكثــر مــن 6 ســنوات 9,035,530 دوالر أمريكــي 
كمــا فــي 31 كانــون األول 2017 و مبلــغ 6,599,697 دوالر أمريكــي كمــا فــي 31 كانــون األول 2016.

بلــغ إجمالــي القــروض وحســابات الجــاري مديــن الممنوحــة للســلطة الوطنيــة الفلســطينية ووزاراتهــا مبلــغ  
33,014,970دوالر أمريكــي كمــا فــي 31 كانــون األول 2017 أي مــا نســبته 4.98% مــن إجمالــي التســهيالت 
االئتمانيــة المباشــرة مقابــل مبلــغ 144,377,783 دوالر أمريكــي كمــا فــي 31 كانــون األول 2016 أي مــا نســبته 

23.25% مــن إجمالــي التســهيالت االئتمانيــة المباشــرة.

بلغــت القيمــة العادلــة للضمانــات مقابــل التســهيالت االئتمانيــة مبلــغ  130,741,240دوالر أمريكــي كمــا فــي 
31 كانــون األول 2017 مقابــل مبلــغ 96,938,104 دوالر أمريكــي كمــا فــي 31 كانــون األول 2016.

بلغــت التســهيالت االئتمانيــة الممنوحــة لموظفــي القطــاع العــام 185,570,219 دوالر أمريكــي كمــا فــي 31 
ــغ 149,302,055 دوالر  ــي التســهيالت الممنوحــة ومبل ــون األول 2017 أي مــا نســبته %27.97 مــن اجمال كان

أمريكــي كمــا فــي 31 كانــون األول 2016 أي مــا نســبته %24.04 مــن اجمالــي التســهيالت الممنوحــة.

بلغــت التســهيالت االئتمانيــة الممنوحــة لغيــر المقيميــن 3,517,754  دوالر أمريكــي كمــا فــي 31 كانــون األول 
2017 و مبلــغ  3,419,035دوالر أمريكــي كمــا فــي 31 كانــون األول 2016.

فيما يلي الحركة على الفوائد المعلقة خالل السنة:

20172016

503,106512,870الرصيد في بداية السنة
283,90230,358فوائد معلقة خالل السنة

)9,144()22,123(فوائد محولة لإيرادات
)30,978(-فوائد معلقة تم شطبها 

فوائد معلقة على تسهيالت امضى على تعثرها أكثر من 6 
-)395,820(سنوات

-)685(فروقات عملة 
368,380503,106الرصيد في نهاية السنة 

فيما يلي الحركة على مخصص تدني التسهيالت االئتمانية المباشرة خالل السنة:

20172016

4,554,1723,323,133الرصيد في بداية السنة
3,853,8042,369,572إضافات إلى المخصص خالل السنة

)1,150,069()1,689,869(إسترداد مخصص تدني تسهيالت ائتمانية 
)4,236(-مخصص تم شطبه مقابل تسهيالت ائتمانية معدومة

استبعاد مخصص تدني تسهيالت مضى على تعثرها أكثر من 6  
-)2,257,393(سنوات

185,12915,772فروقات عملة 
4,645,8434,554,172الرصيد في نهاية السنة 
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فيمــا يلــي الحركــة علــى مخصــص تدنــي التســهيالت االئتمانيــة المباشــرة التــي مضــى علــى تعثرهــا أكثــر مــن 
6 ســنوات:

20172016

6,567,6226,943,540الرصيد في بداية السنة
المحول من مخصص تدني تسهيالت مضى على تعثرها اكثر من 

-62,257,393 سنوات

)289,343(-ديون معدومة
)132,319()321,072(االستبعادات

329,45045,744فروقات عملة 
8,833,3936,567,622الرصيد في نهاية السنة 

جميع المبالغ  بالدوالر االمريكي اال اذا اشير الى غير ذلك

التقرير السنوي



توزيع التسهيالت االئتمانية )قبل تنزيل مخصص التدني( على القطاعات اإلقتصادية:

20172016
قطاع عام

33,014,970144,377,783السلطة الوطنية الفلسطينية
20,599-مؤسسات القطاع العام غير المالية األخرى 

33,014,970144,398,382مجموع القطاع العام 
قطاع خاص

العقارات و االنشاءات
28,505,03819,789,000االنشاءات

2,994,2984,896,524سكن لالقامة وتحسين ظروف المسكن
11,814,96911,198,474عقارات تجارية واستثمارية 

43,314,30535,883,998

األراضي
8,921,4437,974,734لالستثمار

قطاع الصناعة والتعدين
46,455,70428,056,049الصناعة

قطاع التجارة العامة
140,994,55081,215,350تجارة داخلية

قطاع الزراعة والثروة الحيوانية
8,645,77010,298,011الزراعة

27,844,59229,254,588الثروة الحيوانية 
36,490,36239,552,599

12,644,1308,923,320قطاع السياحة والمطاعم والفنادق األخرى
2,246,8004,154,323النقل والمواصالت

قطاع الخدمات
28,387,25326,320,788الخدمات المالية 

قطاع الخدمات العامة
2,423,8761,230,354 االتصاالت 

643,407354,124الصحة 
5,330,4745,962,887التعليم

5,513,2332,310,010المرافق العامة 
40,281,86213,885,671أصحاب المهن 

54,192,85223,743,046
تمويل االستثمار باألسهم و األدوات المالية

--أخرى
17,019,64812,178,484تمويل شراء سيارات 

تمويل السلع االستهالكية
5,846,5465,688,009بطاقات االئتمان 

227,771,661196,633,093أخرى 
5,863,5825,972,356أخرى في القطاع الخاص 

239,481,789208,293,458
663,163,806620,694,531إجمالي تسهيالت القطاع العام والخاص 

جميع المبالغ  بالدوالر االمريكي اال اذا اشير الى غير ذلك

بنك القدس



التسهيالت المضمونة من قبل مؤسسات ضمان القروض: 

2017

نسبة تحمل الرصيد القائمالمبلغ الممنوحنوع التسهيل
الديون المتعثرةالمصرف

160,173%2,048,4471,202,41630تسهيالت مباشرة 
-%35-%1,515,8511,101,32815تسهيالت مباشرة

3,564,2982,303,744160,173
2016

نسبة تحمل الرصيد القائمالمبلغ الممنوحنوع التسهيل
الديون المتعثرةالمصرف

350,801%5,929,7153,096,84230تسهيالت مباشرة
-%35-%1,853,6381,399,91115تسهيالت مباشرة

7,783,3534,496,753350,801

إيضاح )8( موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل الشامل

تفاصيل البند
20172016

2,661,82912,090,667أسهم مدرجة في سوق فلسطين المالي )بورصة فلسطين(
396,500271,500موجودات مالية غير مدرجة )محلية(

3,058,32912,362,167

إن الحركة التي تمت على احتياطي القيمة العادلة هي كما يلي:

20172016
1,734,184153,909الرصيد في بداية السنة

2,482,9231,644,134أرباح غير متحققة
)63,859()6,999,481(ارباح بيع موجودات مالية من خالل الدخل الشامل

1,734,184)2,782,374(الرصيد في نهاية السنة

إيضاح )9( موجودات مالية بالكلفة المطفأة

تفاصيل البند

31 كانون األول 2017
سندات مالية

 حكومية

سندات مالية 
مدرجة في أسواق  

مالية
المجموع

3,770,0003,770,000-موجودات مالية بالكلفة المطفأة )محلية(
5,639,145-5,639,145موجودات مالية بالكلفة المطفأة )أجنبية(

5,639,1453,770,0009,409,145

سندات مالية 31 كانون األول 2016
حكومية

سندات مالية 
مدرجة في أسواق 

مالية
المجموع

2,980,0002,980,000-موجودات مالية بالكلفة المطفأة )محلية(
5,639,1452,563,3108,202,455موجودات مالية بالكلفة المطفأة )أجنبية(

5,639,1455,543,31011,182,455

جميع المبالغ  بالدوالر االمريكي اال اذا اشير الى غير ذلك

التقرير السنوي



إيضاح )10( ممتلكات ومعدات

اثاث ومعداتمباني أراضي31 كانون األول 2017
مكتبية

اجهزة وانظمة
تحسينات على سياراتالمعلومات

المجموعالمأجور

التكلفة

10,632,2764,059,0343,885,3298,982,641679,04514,808,92543,047,250الرصيد بداية السنة

375,7002,126,834398,789920,8256,282,651-2,460,503إضافات

-------تحويالت

)683,691()159,005()302,000()155,796()66,890(--إستبعادات

13,092,7794,059,0344,194,13910,953,679775,83415,570,74548,646,210الرصيد نهاية السنة

اإلستهالك المتراكم

641,8052,172,8095,423,811290,6697,665,33316,194,427-الرصيد بداية السنة

81,182381,419881,28782,6641,169,2362,595,788-إضافات

-------تحويالت

)422,337()137,579()139,912()110,659()34,187(--إستبعادات

722,9872,520,0416,194,439233,4218,696,99018,367,878-الرصيد نهاية السنة

صافي القيمة 
الدفترية 31 كانون 

األول 2017
13,092,7793,336,0471,674,0984,759,240542,4136,873,75530,278,332

اثاث ومعداتمباني أراضي31 كانون األول 2016
مكتبية

اجهزة وانظمة
تحسينات على سياراتالمعلومات

المجموعالمأجور

التكلفة

5,513,2194,059,0343,413,39610,711,627746,41011,677,02636,120,712الرصيد بداية السنة

250,518653,202253,4521,057,5217,333,750-5,119,057إضافات

-2,094,908-)2,324,326(229,418--تحويالت

)407,212()20,530()320,817()57,862()8,003(--إستبعادات

10,632,2764,059,0343,885,3298,982,641679,04514,808,92543,047,250الرصيد نهاية السنة

اإلستهالك المتراكم

560,6251,651,1356,328,589332,7374,980,57513,853,661-الرصيد بداية السنة

81,180341,656858,53275,6931,120,4332,477,494-إضافات

-1,564,941-)1,750,474(185,533--تحويالت

)136,728()616()117,761()12,836()5,515(--إستبعادات

641,8052,172,8095,423,811290,6697,665,33316,194,427-الرصيد نهاية السنة

صافي القيمة 
الدفترية 31 كانون 

األول 2016
10,632,2763,417,2291,712,5203,558,830388,3767,143,59226,852,823

جميع المبالغ  بالدوالر االمريكي اال اذا اشير الى غير ذلك

بنك القدس



إيضاح )11( موجودات غير ملموسة
تفاصيل البند

20172016
24,24426,007الرصيد في بداية السنة

)1,763()1,763(إطفاءات خالل السنة
22,48124,244الرصيد في نهاية السنة

 

إيضاح )12( موجودات ضريبية مؤجلة
تفاصيل البند- 

20172016
1,066,7271,066,727الرصيد في بداية السنة

--مخصص تعويض نهاية الخدمة 

--مخصص القضايا 

1,066,7271,066,727الرصيد في نهاية السنة

إيضاح )13( موجودات أخرى 
تفاصيل البند

20172016
28,003,41023,778,101مطالبات تحت التحصيل 

2,856,4032,806,918فوائد مستحقة القبض

1,328,3851,328,385موجودات مستملكة وفاء لديون مستحقة )*(

1,431,4801,431,480موجودات برسم البيع 

1,582,2531,762,793مصاريف مدفوعة مقدمًا

1,369,4671,286,295دفعات على حساب استثمارات

3,230,926739,423عقود بيع/شراء عمالت أجنبية )عمالء()**(

414,272362,242رسوم قضائية قابلة لالسترداد

48,7311,214,335صافي عقود صفقات تبادل عمالت اجلة مدينة 

379,621281,813مخزون قرطاسية ومطبوعات

40,644,94834,991,785
)*( بموجــب تعليمــات ســلطة النقــد الفلســطينية يتوجــب بيــع المبانــي واألراضــي التــي تــؤول ملكيتهــا للبنــك 
وفــاءًا لديــون مســتحقة علــى العمــالء  خــالل ســنتين مــن تاريــخ اســتمالكها ويمكــن تمديــد مــدة االســتمالك 

لتصــل كحــد أقصــى إلــى 3 ســنوات أخــرى.

فيما يلي ملخص الحركة على موجودات مستملكة وفاءًا لديون مستحقة: 
20172016

1,328,3851,746,241الرصيد في بداية السنة

)417,856(-ينزل : عقارات تم التخلص منها

1,328,3851,328,385الرصيد في نهاية السنة

)**( فيما يلي ملخص عقود صفقات تبادل العمالت االجلة كما في 31 كانون  األول 2017: 

صافي عقود صفقات تبادل 
عمالت اجلة دائنة

صافي عقود صفقات تبادل 
مجموع القيمة اإلسميةعمالت اجلة مدينة

عقود صفقات اجلة

)165,253,112(48,731-عقود شراء اجله بعمالت اجنبية

164,372,485-)929,358(عقود بيع اجله بعمالت اجنبية

)929,358(48,731)880,627(

جميع المبالغ  بالدوالر االمريكي اال اذا اشير الى غير ذلك

التقرير السنوي



إيضاح )14( ودائع بنوك ومؤسسات مصرفية 

تفاصيل البند
20172016

بنوك ومؤسسات مصرفية محلية:
657,261615,815حسابات جارية وتحت الطلب

11,902,66531,335,255ودائع ألجل تستحق خالل ثالثة أشهر
بنوك ومؤسسات مصرفية أجنبية:

8,500,000 3,000,000ودائع ألجل تستحق خالل ثالثة أشهر
15,559,92640,451,070 

إيضاح )15( ودائع عمالء 

تفاصيل البند
20172016

222,422,153216,649,191ودائع جارية وتحت الطلب
316,081,999267,099,107ودائع التوفير

247,465,894252,332,226ودائع ألجل وخاضعة إلشعار
785,970,046736,080,524

بلغــت ودائــع القطــاع العــام  11,199,586دوالر أمريكــي كمــا فــي 31 كانــون األول 2017 أي مــا نســبته  �
)1.43%( مــن إجمالــي الودائــع مقابــل 26,399,055 دوالر أمريكــي كمــا فــي 31 كانــون األول 2016 أي مــا 

نســبته )%3.59( مــن إجمالــي الودائــع.

ــدة  222,749,634دوالر أمريكــي كمــا فــي 31 كانــون األول 2017 أي مــا  � ــع التــي ال تحمــل فائ بلغــت الودائ
نســبته )%28.34( مــن إجمالــي الودائــع مقابــل 216,507,526 دوالر أمريكــي كمــا فــي 31 كانــون األول 2016 

أي مــا نســبته )%29.42( مــن إجمالــي الودائــع.

بلغــت قيمــة الودائــع الجامــدة كمــا فــي 31 كانــون األول 2017 مبلــغ 22,092,251 دوالر أمريكــي أي مــا  �
نســبته )%2.81(  مــن إجمالــي الودائــع، مقابــل مبلــغ  30,749,166 دوالر أمريكــي أي مــا نســبته )%4.18( مــن 

إجمالــي الودائــع كمــا فــي 31 كانــون األول 2016.

بلغــت قيمــة ودائــع العمــالء بالعمــالت األجنبيــة كمــا فــي 31 كانــون األول 2017 مبلــغ 431,185,948 دوالر  �
أمريكــي مقابــل 424,152,364 دوالر أمريكــي فــي 31 كانــون األول 2016.

ــون األول  � ــغ  15,831,659دوالر أمريكــي كمــا فــي 31 كان ــن مبل ــر المقيمي ــع العمــالء لغي بلغــت قيمــة ودائ
2017 مقابــل مبلــغ 18,868,265 دوالر أمريكــي كمــا فــي 31 كانــون األول 2016.

إيضاح )16( تأمينات نقدية

تفاصيل البند-
20172016

45,626,16527,242,156تأمينات مقابل تسهيالت مباشرة
9,777,5815,653,711تأمينات مقابل تسهيالت غير مباشرة

13,975,1348,687,222تأمينات أخرى 
69,378,88041,583,089

جميع المبالغ  بالدوالر االمريكي اال اذا اشير الى غير ذلك

بنك القدس



إيضاح)17(  أموال مقترضة

يمثــل هــذا المبلــغ الرصيــد القائــم لشــركة فلســطين لتمويــل الرهــن العقــاري كمــا فــي 31 كانــون األول 2017 
لتمويــل القــروض العقاريــة و الممنوحــة مــن قبــل بنــك القــدس لمــدة أقصاهــا خمــس ســنوات و يتــم تحديــد 
ســعر الفائــدة عنــد طلــب قــروض اعــادة التمويــل حســب اإلتفاقيــة المبرمــة بيــن بنــك القــدس و شــركة فلســطين 

لتمويــل الرهــن العقــاري بتاريــخ 4 حزيــران 2014.

إيضاح)18(  مخصصات متنوعة  

تفاصيل البند 

المدفوع خالل التخصيص للسنةرصيد بداية السنة31 كانون األول 2017
رصيد نهاية السنةالسنة

مخصص تعويض نهاية 
5,063,104)952,550(4,435,0841,580,570الخدمة

100,000)41,297(102,76738,530مخصص القضايا
4,537,8511,619,100)993,847(5,163,104

المدفوع خالل التخصيص للسنةرصيد بداية السنة31 كانون األول 2016
رصيد نهاية السنةالسنة

مخصص تعويض نهاية 
4,435,084)640,018(4,106,457968,645الخدمة

102,767--102,767مخصص القضايا
4,209,224968,645)640,018(4,537,851

إيضاح )19( مخصص الضرائب 

لقــد كانــت الحركــة علــى حســاب مخصــص الضرائــب خــالل الســنة المنتهيــة فــي 31 كانــون األول 2017 والســنة 
المنتهيــة فــي 31 كانــون األول 2016 كمــا يلــي: 

20172016
161,672640,823رصيد بداية السنة
4,002,3002,165,362التخصيص للسنة

)188,784()102,300(خصومات ضريبية تشجيعية
)2,455,729()2,009,674(المدفوع خالل السنة

2,051,998161,672رصيد نهاية السنة

تــم إجــراء مخالصــة نهائيــة مــع ضريبــة الدخــل للســنوات الماليــة حتــى نهايــة عــام, 2012  حتــى تاريخــه لــم يتوصــل 
البنــك إلــى تســويات نهائيــة مــع دائــرة ضريبــة الدخــل لألعــوام مــن 2013 لغايــة العــام 2017، ويتابــع المستشــار 

الضريبــي للبنــك حاليــًا أعمالــه للحصــول علــى تســويات نهائيــة مــع دائــرة ضريبــة الدخــل لهــذه األعــوام. 

ــون األول 2017 و 2016 وفقــًا لألنظمــة  ــة فــي 31 كان ــة الدخــل للســنة المنتهي ــم إحتســاب مخصــص ضريب ت
ــة. ــة الدولي ــر المالي ــر التقاري ــن النافــذة ومعايي والقواني

جميع المبالغ  بالدوالر االمريكي اال اذا اشير الى غير ذلك

التقرير السنوي



فيما يلي تسوية الربح المحاسبي مع الربح الضريبي: 
20172016

15,080,46212,447,282الربح المحاسبي للبنك
9,161,7978,770,373الربح الخاضع لضريبة القيمة المضافة )*(

ينزل:
)1,209,707()1,263,696(ضريبة القيمة المضافة 

9,687,0945,971,030الربح الخاضع لضريبة الدخل
1,453,064895,655ضريبة الدخل 

2,716,7602,105,362مجموع ضريبة الدخل وضريبة القيمة المضافة المحتسبة
4,002,3002,165,362الضرائب المخصصة للسنة
)188,784()102,300(خصومات ضريبية تشجيعية

3,900,0001,976,578مصروف الضرائب الظاهر في بيان الدخل للسنة

)*( يمثــل هــذا البنــد الربــح الخاضــع لضريبــة القيمــة المضافــة لفــروع البنــك التــي تعمــل فــي محافظــات 
الشــمال )مناطــق الضفــة الغربيــة( للعــام 2017، وذلــك إســتنادًا للمرســوم الرئاســي الصــادر فــي حزيــران 2007 
والخــاص بإعفــاء مكلفــي الضرائــب فــي المحافظــات الجنوبيــة )قطــاع غــزة( مــن الضرائــب، يتــم توزيــع إيــرادات 

ومصروفــات فــروع البنــك وفقــًا لتقديــرات محــددة مــن قبــل اإلدارة.

إيضاح )20( مطلوبات أخرى

تفاصيل البند- 
20172016

2,233,8842,134,902فوائد مستحقة وغير مدفوعة 
998,171284,600مصاريف مستحقة وغير مدفوعة 

13,181,50411,940,951شيكات وحواالت برسم الدفع
1,233,309990,996امانات مؤقتة

300,000155,148مكافآت مستحقة ألعضاء مجلس اإلدارة 
3,495,5142,533,489ذمم دائنة 

217,202117,842ضرائب مقتطعة من العمالء ورواتب الموظفين
63,98364,357توزيعات أرباح نقدية غير مدفوعة

929,358607,258صافي عقود صفقات تبادل عمالت اجلة دائنة )إيضاح 13**(
4,359,4992,969,765عموالت مقبوضة غير مستحقة 

44,565801,383أخرى 
27,056,98922,600,691

جميع المبالغ  بالدوالر االمريكي اال اذا اشير الى غير ذلك
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إيضاح )21( راس المال المدفوع

إدارة مخاطر رأس المال
 

الهــدف الرئيســي مــن إدارة رأس مــال البنــك هــو الحفــاظ علــى نســب رأس مــال مناســبة بشــكل يدعــم أنشــطة 
البنــك ويعمــل علــى تحقيــق أعلــى المســتويات لحقــوق المســاهمين، لــم يقــم البنــك بإجــراء أيــة تعديــالت علــى 

األهــداف والسياســات المتعلقــة بهيكليــة رأس المــال خــالل الســنة الحاليــة أو الســنة الســابقة.

خــالل العــام 2017، تــم زيــادة رأس المــال المدفــوع بقيمــة 7,326,000 دوالر أمريكــي ليصبــح 68,376,000 
ــي. ــا 7,326,000 دوالر أمريك ــغ  قيمته ــق إصــدار أســهم البال ــن طري ــك ع ــي وذل دوالر أمريك

إن تفاصيل رأس المال األساسي والتنظيمي هي كما يلي:

20172016
نسبته الى 
الموجودات 

المرجحة 
بالمخاطر

نسبته إلى 
دوالر أمريكيالموجودات

نسبته الى 
الموجودات المرجحة 

بالمخاطر
نسبته إلى 
دوالر أمريكيالموجودات

72,793,796%7.58%86,182,95613.60%8.01%11.78رأس المال األساسي 
74,516,797%7.76%95,275,54913.92%8.86%13.02رأس المال التنظيمي 

إيضاح )22( توزيعات أرباح  

أقــرت الهيئــة العامــة للبنــك فــي اجتماعهــا الــذي عقــد بتاريــخ 8 أيــار 2017 توزيــع أربــاح كأســهم مجانيــة بنســبة 
%12 عــن نتائــج أعمــال البنــك لعــام 2016 وذلــك بواقــع 7,326,000 دوالر أمريكــي علــى مســاهمي البنــك كٌل 
بنســبة مــا يملكــه مــن أســهم البنــك. حيــث تــم زيــادة رأس المــال المدفــوع بقيمــة 7,326,000 دوالر أمريكــي 
ليصبــح 68,376,000 دوالر أمريكــي وذلــك عــن طريــق رســملة جــزء مــن احتياطــي التقلبــات الدوريــة بمبلــغ 

ــاح المــدورة - إيضــاح )23(.  3,327,181 دوالر أمريكــي ورســملة 3,998,819 دوالر أمريكــي مــن األرب

إيضاح )23( اإلحتياطات

احتياطي إجباري:
إســتنادًا لقانــون الشــركات وقانــون المصــارف فــي فلســطين، يتــم إقتطــاع مــا نســبته %10 مــن صافــي 
األربــاح الســنوية وتخصــص لحســاب اإلحتياطــي اإلجبــاري، ال يجــوز وقــف اإلقتطــاع قبــل أن يبلــغ مجمــوع المبالغ 
المتجمعــة فــي هــذا الحســاب ربــع رأس مــال البنــك، ال يجــوز توزيــع هــذا االحتياطــي علــى مســاهمي البنــك إال 

بموافقــة مســبقة مــن ســلطة النقــد الفلســطينية. 

احتياطي مخاطر مصرفية عامة:
يمثــل هــذا البنــد احتياطــي مخاطــر مصرفيــة عامــة يتــم احتســابه حســب تعليمات ســلطة النقد الفلســطينية رقم 
)2015/6( بنســبة %1.5 مــن التســهيالت االئتمانيــة المباشــرة بعــد طــرح مخصــص التدنــي فــي التســهيالت 
االئتمانيــة المباشــرة والفوائــد المعلقــة، كمــا ويتــم إقتطــاع نســبة %0.5 مــن التســهيالت االئتمانيــة غيــر 
المباشــرة بعــد طــرح الشــيكات برســم التحصيــل والكفــاالت المقبولــة والســحوبات المقبولــة المكفولــة المتعلقة 
ــواردة، ال يجــوز اســتخدام هــذا االحتياطــي أو تخفيضــه إال بموافقــة مســبقة مــن  باإلعتمــادات المســتندية ال
ســلطة النقــد الفلســطينية، يســتثنى مــن احتســاب هــذا البنــد التســهيالت الممنوحــة للشــركات الصغيــرة وفقــًا 

للتعميــم رقــم )2013/53(.

جميع المبالغ  بالدوالر االمريكي اال اذا اشير الى غير ذلك
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احتياطي التقلبات الدورية:
ــا لتعليمــات ســلطة النقــد الفلســطينية  ــه وفق ــم إقتطاع ــذي يت ــد قيمــة إحتياطــي المخاطــر ال ــل هــذا البن يمث
رقــم )2015/6( بنســبة %15 مــن األربــاح الســنوية الصافيــة بعــد الضرائــب لتدعيــم رأس مــال البنــك لمواجهــة 
المخاطــر المحيطــة بالعمــل المصرفــي ويســتمر اإلقتطــاع حتــى يصبــح الرصيــد مــا نســبته %20 مــن رأس مــال 
البنــك المدفــوع، ال يجــوز اســتخدام اي جــزء مــن هــذا اإلحتياطــي أو تخفيضــة إال بعــد الحصــول علــى الموافقــة 
المســبقة مــن ســلطة النقــد الفلســطينية. تــم خــالل العــام 2017 رســملة مبلــغ 3,327,181 دوالر أمريكــي مــن 
رصيــد احتياطــي التقلبــات الدوريــة وذلــك كجــزء مــن التوزيعــات المعلنــة فــي عــام 2017 بمــا يخــص نتائــج أعمــال 
ــاب  البنــك عــن عــام 2016 – إيضــاح )22(  وذلــك بعــد الحصــول علــى موافقــة ســلطة النقــد الفلســطينية )كت

ــخ 30 اذار 2017. رقــم: د4 – 3210/03/2017( بتاري

إيضاح )24( الفوائد الدائنة

تفاصيل البند- 
20172016

34,190,44931,133,732قروض
8,226,8365,278,983حسابات جارية مدينة و حسابات طلب مكشوفة 

624,672369,711كمبياالت مخصومة
902,377477,001أرصدة لدى بنوك ومؤسسات مصرفية

37,82314,698فروقات متاجرة عمالت
1,670,7531,137,969بطاقات االئتمان

598,813707,804موجودات مالية بالتكلفة المطفأة
46,251,72339,119,898

إيضاح )25( الفوائد المدينة

يشمل هذا البند الفوائد المدينة على الحسابات التالية:
20172016

فوائد على ودائع العمالء 
8,134,9676,823,880ودائع عمالء الجل
1,643,266831,920ودائع عمالء توفير

123,644174,376ودائع عمالء جارية وتحت الطلب
9,901,8777,830,176

666,684344,246فوائد على بنوك ومؤسسات مصرفية
324,41386,638فوائد على ودائع سلطة النقد الفلسطينية

أخرى
657,918378,037فوائد مدفوعة عن تأمينات نقدية

18,55745,554تكلفة  تمويل عن عمليات  مقايضة  
676,475423,591

11,569,4498,684,651
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إيضاح )26( صافي إيرادات العموالت  

تفاصيل البند- 
20172016

عموالت دائنة
5,099,3873,379,691تسهيالت ائتمانية مباشرة

918,532460,327تسهيالت ائتمانية غير مباشرة
6,224,3814,741,304أخرى

12,242,3008,581,322
عموالت مدينة

53,64185,189بنوك ومؤسسات محلية
332,697291,672بنوك ومؤسسات خارجية

1,858,9831,134,994عموالت مدفوعة بطاقات وشحن نقد
2,245,3211,511,855
9,996,9797,069,467

إيضاح )27( صافي أرباح موجودات مالية 

تفاصيل البند- 
20172016

أسهم شركات مدرجة في السوق المالي 
6,440170أرباح غير متحققة من تقييم موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل  

519,651423,065عوائد توزيعات موجودات مالية
526,091423,235

إيضاح )28( إيرادات أخرى

تفاصيل البند- 
20172016

425,503410,190إيرادات دفاتر  شيكات  
178,823169,999إيرادات البريد  

57,29141,716إيجارات الصناديق الحديدية  
28,22741,263إيرادات فاكس و برقيات وهاتف

329,424252,476إيرادات أخرى متفرقة
1,019,268915,644
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إيضاح )29( نفقات الموظفين

تفاصيل البند- 
20172016

13,570,68911,489,741الرواتب واألجور والمكافآت  
2,055,0091,504,014ضريبة القيمة المضافة على الرواتب  

718,214690,840نفقات طبية  
572,948517,956مساهمة البنك في صندوق اإلدخار)*(

316,833310,461نفقات سفر و تنقالت  
98,393132,378بدل اجازات الموظفين  
332,824164,119نفقات تدريب موظفين 

73,54561,593نفقات التأمين على حياة الموظفين  
78,975100,111بدل مالبس الموظفين  

17,817,43014,971,213

)*( يمثــل هــذا البنــد مســاهمة البنــك فــي صنــدوق إدخــار الموظفيــن حيــث تمثــل %10 مــن راتــب الموظفيــن 
األساســي، أمــا مســاهمة الموظفيــن فهــي %5 مــن الراتــب األساســي وتقتطــع بشــكل شــهري ويجــوز زيــادة 

هــذه المســاهمة لتصــل إلــى 10%.
تظهر اقتطاعات صندوق ادخار الموظفين في حساب ودائع العمالء.

إيضاح )30( مصاريف تشغيلية أخرى

تفاصيل البند-
20172016

1,542,2331,486,288ايجارات
2,369,1771,801,033رسوم ضمان الودائع*
1,432,6101,268,114بريد هاتف وسويفت

298,428258,083نفقات التنظيف  
1,035,439877,168صيانة وتصليحات  

476,982459,704رسوم ورخص واشتراكات
738,017632,770إنارة وتدفئة ومياه

578,5781,047,434دعاية وإعالن 
458,206408,969قرطاسية ومطبوعات ودفاتر شيكات 

1,155,754290,283تبرعات ورعايات**
152,252129,967رسوم تأمين

412,897388,740أتعاب استشارات ومصاريف قضائية 
154,086111,745برمجيات 

107,808105,582ضيافة 
247,835180,557مصاريف إجتماعات

413,336209,315نفقات ومكافات أعضاء مجلس اإلدارة 
214,487108,953خدمات  

222,980226,655رسوم و ضرائب  
181,408138,588مصاريف السيارات  ووسائط  نقل  
36,32059,640خسائر استبعاد ممتلكات ومعدات 

474,166387,544مصاريف أخرى   
12,702,99910,577,132
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* اســتنادًا لقــرار قانــون مؤسســة ضمــان الودائــع الفلســطينية رقــم )7( لســنة 2013 تــم اقتطــاع %0.3 مــن 
إجمالــي الودائــع المحــددة لحســاب مؤسســة ضمــان الودائــع الفلســطينية، حيــث يتوجــب علــى البنــوك احتســاب 

رســوم اشــتراك ســنوية ابتــداءًا مــن عــام 4102.

** بلغــت مســاهمة البنــك فــي المســؤولية اإلجتماعيــة للعــام 2017 مــا قيمتــه 1,155,754 دوالر أمريكــي مــا 
ــث بلغــت قيمتهــا 290,283 دوالر أمريكــي مــا نســبته  ــة بالعــام 2016 حي ــاح مقارن نســبته 10.34 % مــن األرب

2.78 % مــن األربــاح. 

تهــدف المســؤولية المجتمعيــة إلــى مســاندة ودعــم شــرائح المجتمــع وذلــك مــن خــالل رعايــة ودعــم أنشــطة 
مدروســة ومنظمــة ومنوعــة وتســتمد قوتهــا مــن طبيعتهــا اإلختياريــة، اخذيــن بعيــن االعتبــار األضــالع الثالثــة 
ــة المســتدامة وهــي النمــو اإلقتصــادي والتقــدم اإلجتماعــي  ــي عرفهــا مجلــس األعمــال العالمــي للتنمي الت

وحمايــة البيئــة.

إيضاح )31( قطاعات األعمال 

تنقسم أعمال البنك إلى ثالثة قطاعات أعمال رئيسية:
قطــاع األفــراد: تتكــون األعمــال البنكيــة لألفــراد مــن الحســابات الجاريــة الشــخصية وحســابات التوفيــر والودائــع 

وبطاقــات االئتمــان والقــروض. 
قطاع الشركات والمؤسسات: يشمل متابعة الودائع والتسهيالت االئتمانية والخدمات المصرفية األخرى.

ــل  ــي ومعامــالت تحوي ــداول والســوق المال ــم خدمــات الت ــة تقدي ــة: تشــمل أعمــال الخزين قطــاع أعمــال الخزين
العمــالت األجنبيــة وإدارة مــوارد البنــك وإســتثماراته. 

شركات أفراد
20172016أخـــــرىخـــزينةومؤسسات

24,309,28729,306,4707,507,9504,358,51865,482,22554,019,605إجمالي اإليرادات

مخصص تدني التسهيالت، 
)1,087,184()1,842,863(--)128,880()1,713,983(بالصافي

22,595,30429,177,5907,507,9504,358,51863,639,36252,932,421نتائج أعمال القطاع

)40,485,139()48,558,900(----مصاريف غير موزعة 

15,080,46212,447,282----الربح قبل الضرائب

)1,976,578()3,900,000(----مصروف الضرائب

11,180,46210,470,704----صافي ربح السنة

معلومات أخرى:

283,601,918341,901,070375,046,96775,079,5791,075,629,534960,072,367موجودات القطاع

472,222,626383,129,88982,896,15534,650,190972,898,860871,005,078مطلوبات القطاع

6,282,6517,333,750----مصاريف رأسمالية

2,597,5512,479,257----استهالكات واطفاءات

التركز في التعرضات االئتمانية حسب التوزيع الجغرافي

المجموعخارج فلسطينداخل فلسطين
201720162017201620172016

9,809,8379,528,0801,370,625942,62411,180,46210,470,704ربح السنة
1,016,415,736901,784,43759,213,79858,287,9301,075,629,534960,072,367الموجودات  

6,282,6517,333,750--6,282,6517,333,750المصاريف الرأسمالية

جميع المبالغ  بالدوالر االمريكي اال اذا اشير الى غير ذلك
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إيضاح )32( التركز في التعرضات االئتمانية حسب التوزيع الجغرافي

تفاصيل البند للعام 2017:

المجموعأخرىإسرائيلاألردنفلسطين
نقد وأرصدة لدى سلطة النقد الفلسطينية و 

257,491,000---257,491,000مؤسسات مصرفية

18,395,60411,733,78011,473,48330,367,39071,970,257أرصدة لدى بنوك ومؤسسات مصرفية 

موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل 
103,260---103,260بيان الدخل

658,517,963---658,517,963تسهيالت ائتمانية مباشرة  

3,058,329---3,058,329موجودات مالية من خالل بيان الدخل الشامل

9,409,145--3,770,0005,639,145موجودات مالية بالكلفة المطفأة

30,278,332---30,278,332ممتلكات ومعدات 

3,067,092---3,067,092مشاريع تحت التنفيذ 

22,481---22,481موجودات غير ملموسة

1,066,727---1,066,727موجودات ضريبية مؤجلة

40,644,948---40,644,948موجودات أخرى

1,016,415,73617,372,92511,473,48330,367,3901,075,629,534

19,591,738---19,591,738سقوف تسهيالت ائتمانية غير مستغلة

57,667,325---57,667,325كفاالت

7,062,311---7,062,311اعتمادات 

3,975,218---3,975,218سحوبات وبوالص مقبولة

88,296,592---88,296,592
تفاصيل البند للعام 2016:

المجموعأخرىإسرائيلاألردنفلسطين
نقد وأرصدة لدى سلطة النقد 

196,087,817---196,087,817الفلسطينية و مؤسسات مصرفية

7,569,27115,018,64014,692,54520,372,24657,652,702أرصدة لدى بنوك ومؤسسات مصرفية 

موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل 
96,820---96,820بيان الدخل

616,140,359---616,140,359تسهيالت ائتمانية مباشرة  

موجودات مالية من خالل بيان الدخل 
12,362,167---12,362,167الشامل

2,563,31111,182,455-2,980,0005,639,144موجودات مالية بالكلفة المطفأة

26,852,823---26,852,823ممتلكات ومعدات 

3,614,468---3,614,468مشاريع تحت التنفيذ 

24,244---24,244موجودات غير ملموسة

1,066,727---1,066,727موجودات ضريبية مؤجلة

34,991,78534,991,785موجودات أخرى

901,786,48120,657,78414,692,54522,935,557960,072,367

24,846,821---24,846,821سقوف تسهيالت ائتمانية غير مستغلة

29,745,964---29,745,964كفاالت

5,808,132---5,808,132اعتمادات 

780,020---780,020سحوبات وبوالص مقبولة

61,180,937---61,180,937
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إيضاح )33( التزامات محتملة )خارج بيان المركز المالي(

تفاصيل البند-
20172016

19,591,73824,846,821سقوف تسهيالت ائتمانية غير مستغلة
57,667,32529,745,964كفاالت

7,062,3115,808,132اعتمادات
3,975,218780,020سحوبات وبوالص مقبولة 

88,296,59261,180,937

إيضاح )34( معامالت مع أطراف ذات عالقة 

يمثــل هــذا البنــد العمليــات التــي تمــت مــع أطــراف ذات عالقــة والتــي تتضمــن المســاهمين الرئيســيين، أعضــاء 
ــم اعتمــاد  ــا, يت ــر به ــى التأثي ــدرة عل ــا أو لهــم الق ــة شــركات يســيطرون عليه ــا وأي ــس اإلدارة واإلدارة العلي مجل
سياســات األســعار والشــروط المتعلقــة بالمعامــالت مــع الجهــات ذات العالقــة مــن قبــل مجلــس إدارة البنــك، 

تمــت خــالل الســنة معامــالت مــع هــذه األطــراف تمثلــت كمــا يلــي: 

2017

أعضاء مجلس اإلدارة و 
المجموعأخرىاإلدارة التنفيذية 

بنود بيان المركز المالي 

6,166,36026,957,55933,123,919تسهيالت مباشرة

29,262,500-29,262,500ودائع 

300,000-300,000مكافات مستحقة 

إلتزامات محتملة 

71,4178,660,0008,731,417تسهيالت غير مباشرة

بنود بيان الدخل

758,22788,048846,275فوائد وعموالت دائنة

466,305-466,305فؤائد وعموالت مدينة

1,251,764-1,251,764الرواتب والمكافات

413,336-413,336بدل حضور جلسات ومكافئات مجلس اإلدارة

2016

أعضاء مجلس اإلدارة و 
المجموعأخرىاإلدارة التنفيذية 

بنود بيان المركز المالي 

14,284,432 5,094,1569,190,276تسهيالت مباشرة

4,053,780-4,053,780ودائع 

155,148-155,148مكافات مستحقة 

إلتزامات محتملة 

68,631189,350257,981تسهيالت غير مباشرة

بنود بيان الدخل

575,942113,653689,595فوائد وعموالت دائنة

19,264-19,264فؤائد وعموالت مدينة

1,168,961-1,168,961الرواتب والمكافات

209,315-209,315بدل حضور جلسات ومكافئات مجلس اإلدارة
تسهيالت أطراف ذات عالقة: 

جميع المبالغ  بالدوالر االمريكي اال اذا اشير الى غير ذلك
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نسبتها 
إلى صافي 
التسهيالت

نسبتها إلى 
قاعدة رأس 

المال
المصنفة 

منها
المخصصات 

المكونة مقابلها

للسنة المنتهية في 31 كانون األول 2017
تسهيالت أطراف ذات عالقة

األطراف ذات عالقة
--%6.47%0.94أعضاء مجلس إدارة واإلدارة التنفيذية

--%28.29%4.09أطراف ذات عالقة آخرون
--

للسنة المنتهية في 31 كانون األول 2016
تسهيالت أطراف ذات عالقة

األطراف ذات عالقة
--6.84%0.83%أعضاء مجلس إدارة واإلدارة التنفيذية

-12.33525,263%1.49%أطراف ذات عالقة آخرون
525,263-

إيضاح )35( النقد وما في حكمه

تفاصيل البند-
20172016

257,491,000196,087,817نقد وأرصدة لدى سلطة النقد الفلسطينية
71,970,25757,652,702أرصدة لدى بنوك ومؤسسات مالية تستحق خالل ثالثة أشهر

329,461,257253,740,519
ينزل:

ودائع البنوك والمؤسسات المصرفية وسلطة النقد الفلسطينية 
)65,451,070()82,896,155(التي تستحق خالل ثالثة أشهر

)67,149,950()72,687,845(متطلبات اإلحتياطي اإللزامي النقدي
173,877,257121,139,499

إيضاح )36( القضايا على البنك

هنالــك قضايــا مقامــة علــى البنــك إلبطــال مطالبــات البنــك علــى الغيــر و/ أو للمطالبــة بالعطــل والضــرر و/ أو 
مطالبــات عماليــة وغيــر ذلــك، حيــث بلــغ عــدد هــذه القضايــا ثمانيــة قضايــا للعــام 2017 مقابــل خمســة وعشــرون 
ــا  ــب عليه ــن أن يترت ــي يمك ــا الت ــغ القضاي ــإن مبل ــك ف ــة للبن ــرة القانوني ــام 2016 وحســب رأي الدائ ــة للع قضي
التزامــات مســتقبلية بلغــت 3,153,636 دوالر أمريكــي للعــام 2017 مقابــل  3,042,139  للعــام 2016 ويبلــغ 
رصيــد مخصــص القضايــا المرصــود مبلــغ 100,000 دوالر أمريكــي للعــام 2017 مقابــل 102,767 دوالر أمريكــي 

للعــام 2016 وفــي رأي محامــي البنــك واإلدارة أن هــذا المخصــص كافــي لمواجهــة تلــك القضايــا.

إيضاح  )37( غرامات سلطة النقد الفلسطينية

يمثــل هــذا المبلــغ غرامــات عــن عــدم التــزام البنــك بتعليمــات ســلطة النقــد الفلســطينية بتحديــث بيانــات 
العمــالء.

إيضاح )38( الحصة األساسية والمخفضة للسهم من ربح السنة
جميع المبالغ  بالدوالر االمريكي اال اذا اشير الى غير ذلك
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ــة  يتــم إحتســاب الربــح األساســي للســهم الواحــد بتقســيم الربــح علــى متوســط عــدد األســهم العاديــة القابل
ــح األساســي للســهم الواحــد. ــار المحاســبة الدولــي رقــم )33( – الرب ــداول خــالل الســنة وفقــًا لمعي للت

20172016
11,180,46210,470,704ربح السنة 

68,376,00068,376,000المتوسط المرجح لعدد األسهم المصدرة 
0.1640.153الحصة األساسية والمخفضة للسهم من ربح السنة

إيضاح )39( األدوات المالية 

األدوات المالية

تفاصيل األدوات المالية وتصنيفها

تتمثــل األدوات الماليــة للبنــك فــي الموجــودات والمطلوبــات الماليــة، وتتضمــن الموجــودات الماليــة أرصــدة 
النقــد والحســابات الجاريــة والودائــع لــدى ســلطة النقــد الفلســطينية والبنــوك واالســتثمارات الماليــة والقــروض 
للعمــالء والبنــوك، وتتضمــن المطلوبــات الماليــة ودائــع العمــالء والمســتحق للبنــوك، كمــا تتضمــن األدوات 

الماليــة الحقــوق والتعهــدات المدرجــة ضمــن البنــود خــارج بيــان المركــز المالــي.

إن القيمــة العادلــة للموجــودات والمطلوبــات الماليــة التــي ال تظهــر بالقيمــة العادلــة فــي البيانــات الماليــة ال 
تختلــف بشــكل جوهــري عــن قيمتهــا الدفتريــة، وهــي كمــا يلــي:

20172016
القيمة العادلةالقيمة الدفتريةالقيمة العادلةالقيمة الدفترية

الموجودات
نقد و أرصدة لدى سلطة النقد 

257,491,000257,491,000196,087,817196,087,817الفلسطينية

71,970,25771,970,25757,652,70257,652,702أرصدة لدى بنوك ومؤسسات مصرفية
658,517,963658,517,963616,140,359616,140,359تسهيالت ائتمانية مباشرة 

موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل 
103,260103,26096,82096,820بيان الدخل

موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل 
3,058,3293,058,32912,362,16712,362,167بيان الدخل الشامل 

9,409,1459,409,14511,182,45511,182,455موجودات مالية بالكلفة المطفأة
المطلوبات

ودائع بنوك ومؤسسات مصرفية سلطة 
82,896,15582,896,15565,451,07065,451,070النقد 

785,970,046785,970,046736,080,524736,080,524ودائع العمالء
69,378,88069,378,88041,583,08941,583,089تأمينات نقدية

381,688381,688590,181590,181أموال مقترضة

ــة  ــر المدرج ــة غي ــألدوات المالي ــة ل ــم العادل ــد القي ــي وصــف للطــرق واالفتراضــات المســتخدمة لتحدي فيمــا يل
ــة: ــات المالي ــة فــي البيان بالقيمــة العادل
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األدوات المالية التي تقارب قيمتها العادلة القيمة الدفترية: �

وهــي الموجــودات والمطلوبــات الماليــة النقديــة أو التــي لهــا فتــرة إســتحقاق قصيــرة )أقــل مــن ثالثــة أشــهر(  �
وتكــون قيمتهــا الدفتريــة مقاربــة لقيمتهــا العادلــة. 

األدوات المالية ذات سعر الفائدة الثابت: �

يتــم تقديــر القيمــة العادلــة للموجــودات والمطلوبــات الماليــة التــي لهــا ســعر فائــدة ثابــت عــن طريــق مقارنــة 
أســعار الفائــدة الســوقية عنــد إدراجهــا أول مــرة مــع األســعار الســوقية الحاليــة ألدوات ماليــة مشــابهة.

قياس القيمة العادلة
يستخدم البنك التسلسل التالي لتحديد واإلفصاح عن القيم العادلة ألدواته المالية:

المســتوى األول:  بإســتخدام أســعار التــداول )غيــر المعدلــة( ألدوات ماليــة مشــابهة تمامــًا فــي أســواق ماليــة  �
نشــطة لــألدوات الماليــة.

المســتوى الثانــي:  بإســتخدام معطيــات غيــر أســعار التــداول ولكــن يمكــن مالحظتهــا بشــكل مباشــر أو غيــر  �
مباشــر.

المستوى الثالث:  بإستخدام معطيات ال تستند لبيانات سوق يمكن مالحظتها. �

يمثل الجدول التالي القيمة العادلة وتوزيعها حسب التسلسل الهرمي كما في تاريخ البيان المالي:

المستوى المستوى الثانيالمستوى األولكما في 31 كانون األول 2017
المجموعالثالث

موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل 
بيان الدخل الشامل

2,661,829--2,661,829اسهم مدرجة
396,500396,500--اسهم غير مدرجة

2,661,829-396,5003,058,329
موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل 

بيان الدخل
103,260--103,260استثمارات في أسهم محلية

103,260--103,260
2,765,089-396,5003,161,589

المستوى المستوى األولكما في 31 كانون األول 2016
الثاني

المستوى 
المجموعالثالث

موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل 
بيان الدخل الشامل

12,090,667--12,090,667اسهم مدرجة
271,500271,500--اسهم غير مدرجة

12,090,667-271,50012,362,167
موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل 

بيان الدخل
96,820--96,820استثمارات في أسهم محلية

96,820--96,820
12,187,487-271,50012,458,987
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إيضاح )40( إدارة المخاطر

اإلطار العام إلدارة المخاطر

قــام البنــك بتحديــد المســتويات الرقابيــة )خطــوط الدفــاع( إلدارة المخاطــر علــى مســتوى البنــك وذلــك مــن خــالل 
وضــع اإلطــار العــام لهــذة المســتويات كاالتي:

وحــدات العمــل )Business Units(: يمثــل الموظفيــن ضمــن وحــدات العمــل خــط الدفــاع األول وبحيــث يكونــوا 
مســؤولين بشــكل مباشــر عــن إدارة المخاطــر وتقييــم اإلجــراءات الرقابيــة المتعلقــة بهــا.

إدارة المخاطــر )Risk Management Department(: يمثــل موظفــي إدارة المخاطــر أحــد العناصــر لخــط الدفــاع 
الثانــي وبحيــث يكونــوا مســؤولين عــن تنســيق جهــود ادارة المخاطــر وتســهيل عمليــة االشــراف علــى االليــات 

المســتخدمة والمتبعــة مــن قبــل البنــك الدارة المخاطــر.

إدارة االمتثــال )Compliance Department(: يمثــل موظفــي االمتثــال عنصــر آخــر لخــط الدفــاع الثانــي حيــث 
يعنــى موظفــوا ادارة االمتثــال بالتأكــد مــن اإلمتثــال للقوانيــن واألنظمــة والتعليمــات الصــادرة مــن ســلطة 

ــة الســليمة. ــة األخــرى والممارســات المصرفي النقــد الفلســطينية والجهــات الرقابي

ــث  ــي خــط الدفــاع الثال ــق الداخل ــل موظفــي التدقي ــي )Internal Audit Department(: يمث ــق الداخل التدقي
ويكونــوا مســؤولين عــن اجــراء عمليــة المراجعــة المســتقلة لإجــراءات الرقابيــة والعمليــات واألنظمــة المرتبطــة 

بــإدارة المخاطــر علــى مســتوى البنــك.

قــام البنــك بتشــكيل لجنــة إلدارة المخاطــر منبثقــة عــن مجلــس اإلدارة وتعنــى هــذه اللجنــة بالتأكــد مــن أن كافــة 
ــم ادارتهــا بشــكل كفــؤ للتخفيــف مــن  ــك أو مــن الممكــن أن يتعــرض لهــا، يت المخاطــر التــي يتعــرض لهــا البن
اثرهــا علــى أنشــطة البنــك المختلفــة والتأكــد مــن حســن ســير ادارتهــا وانســجامها مــع اســتراتيجية البنــك بهــدف 
تعظيــم حقــوق الملكيــة والمحافظــة علــى نمــو البنــك ضمــن اطــار المخاطــر المعتمــد، وهــي منوطــة بالمهــام 

الرئيســية التاليــة:
اإلشــراف علــى سياســات واســتراتيجية إدارة المخاطــر و التأكــد مــن أن إدارة المخاطــر تقــوم بمهامهــا حســب  �

السياســات واالســتراتيجية المعتمــدة.
التأكــد مــن تقديــم الدعــم الكافــي و المناســب إلدارة المخاطــر ألداء مهامهــا حســب السياســات و اإلجــراءات  �

المعتمــدة و تعليمــات ســلطة النقــد الفلســطينية.
التأكد من استخدام األساليب الحديثة في إدارة و تقييم مخاطر البنك �
اإلطالع على التقارير الدورية إلدارة المخاطر. �
مراجعة مستوى المخاطر المقبولة لدى البنك والتحقق من معالجة التجاوزات عليها. �
مراجعــة وثيقــة التقييــم الداخلــي لكفايــة رأس مــال البنــك ورفعهــا إلــى مجلــس اإلدارة العتمادهــا ، آخذيــن  �

ــار خطــة البنــك اإلســتراتيجية وخطــة رأس المــال. باإلعتب
التأكد من استقاللية ادارة المخاطر. �
التأكد من التزام البنك بتعليمات سلطة النقد الفلسطينية بهذا الخصوص. �

هــذا وباإلضافــة الــى ذلــك فقــد قــام البنــك بتشــكيل لجنــة ادارة المخاطــر التنفيذيــة والتــي تقــوم بدورهــا فــي 
ــى اإلطــار العــام إلدارة  ــك باإلضافــة ال ــواع المخاطــر التــي قــد تواجــه البن االشــراف علــى جهــود إدارة كافــة أن
المخاطــر وتقــوم لجنــة ادارة المخاطــر التنفيذيــة برفــع التقاريــر الالزمــة الــى لجنــة المخاطــر المنبثقــة عــن مجلــس 

اإلدارة.

و تتولــى إدارة المخاطــر عمليــة إدارة مخاطــر البنــك المختلفــة بشــكل يومــي )مخاطــر االئتمــان و مخاطــر التشــغيل 
ومخاطــر الســوق( و ذلــك ضمــن اإلطــار العــام لسياســات إدارة المخاطــر المعتمــدة وذلــك مــن خــالل :

� .)Risk Identification(تحديد المخاطر
� .)Risk Assessment( تقييم المخاطر
� .)Risk Control/Mitigation( ضبط و تغطية المخاطر
� .)Risk Monitoring( مراقبة المخاطر
تخفيض المخاطر �
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كجــزء مــن عمليــة إدارة المخاطــر يقــوم البنــك بإســتخدام مشــتقات وأدوات ماليــة أخــرى إلدارة المراكــز الناتجــة عــن 
التغيــر فــي أســعار الفائــدة والعمــالت األجنبيــة ومخاطــر رأس المــال واالئتمــان، وتقيــم المخاطــر قبــل الدخــول 
فــي عمليــات التحــوط، كمــا تقــوم دائــرة المخاطــر بمراقبــة فعاليــة عمليــات التحــوط بشــكل شــهري، وفــي حــال 

وجــود عمليــات تحــوط غيــر فعالــة يقــوم البنــك بتنفيــذ عمليــات تحــوط مناســبة لتخفيــف أثــر هــذه العمليــات.

1-40 مخاطر االئتمان والتركز في الموجودات والمطلوبات

تعــرف المخاطــر االئتمانيــة بأنها:«احتمــال عــدم اســترداد أصــل الديــن أو الفوائــد فــي الوقــت المحــدد وبشــكل 
كامــل األمــر الــذي ينتــج عنــه خســارة ماليــة للبنــك«.

ــام وبســبب إدراك  ــك بشــكل ع ــا البن ــي يتعــرض له ــر مــن المخاطــر الت ــزء األكب ــة الج ــل المخاطــر االئتماني وتمث
البنــك لهــذه الحقيقــة فقــد أولــى إدارة مخاطــر االئتمــان أهميــة كبيــرة، مــن خــالل إدارة هــذه المخاطــر االئتمانيــة 
علــى مســتوى المحفظــة، ولتحقيــق ذلــك فقــد قــام البنــك انطالقــا مــن إســتراتيجية إدارة المخاطــر بمــا يلــي:

تطويــر وثيقــة المخاطــر المقبولــة وتحديــد ســقوف لمخاطــر االئتمــان )Risk Appetite( وذلــك للتخفيــف مــن  �
المخاطــر االئتمانيــة التــي مــن الممكــن أن يتعــرض لهــا البنــك.

التخفيــف مــن مخاطــر االئتمــان مــن خــالل مخففــات مخاطــر االئتمــان )الضمانــات النقديــة أو العقاريــة أو  �
األســهم أو أخــرى( والــذي يتناســب مــع مخاطــر االئتمــان التــي يتعــرض لهــا البنــك.

التوثيق القانوني واالئتماني المناسب والجيد لكافة الشروط المصاحبة للتسهيالت االئتمانية. �

إن منــح التســهيالت االئتمانيــة هــو مســؤولية لجنــة التســهيالت فــي البنــك وفقــًا لمتطلبــات سياســة االئتمــان 
وبمــا يتفــق مــع حــدود الصالحيــات المعمــول بهــا وفــق سياســة االئتمــان، تقــوم لجنــة التســهيالت بدراســة كل 
طلــب ائتمانــي علــى حــدة مــن واقــع البيانــات التــي يقدمهــا العميــل طالــب التســهيل مــن بيانــات ماليــة مدققــة 
وبيانــات إيضاحيــة أخــرى حــول مــالءة العميــل الماليــة والضمانــات الممكــن الحصــول عليهــا ودراســات الجــدوى 

االقتصاديــة للمشــاريع موضــوع التمويــل وحجــم االئتمــان المطلــوب.

كمــا تقــوم لجنــة التســهيالت فــي البنــك بالتعــاون مــع فريــق التدقيــق الداخلــي بمراقبــة التســهيالت االئتمانيــة 
الممنوحــة للعمــالء بشــكل دوري للوقــوف علــى أيــة انحرافــات مــن شــأنها أن تعــرض البنــك لمخاطــر عــدم الوفــاء 

بااللتزامــات التــي تعهــد بهــا العميــل، وبالتالــي إتخــاذ اإلجــراءات الالزمــة لحمايــة أمــوال البنــك.
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تتوزع التعرضات اإلئتمانية للتسهيالت اإلئتمانية حسب درجة المخاطر وفق الجدول التالي:

القروض االفراد
الشركات الكبرىالعقارية

المؤسسات 
الصغيرة

والمتوسطة

الحكومة 
والقطاع

العام
المجموع

 2017/ دوالر 
9,634,86524,221,40533,014,97483,286,982-16,415,738متدنية المخاطر
580,245,204-247,398,42126,928,681154,227,014151,691,088مقبولة المخاطر
منها مستحقة: 

2,134,036-1,042,128423,592-668,316تحت المراقبة 
غير عاملة:

5,495,588-431,9142,483,024-2,580,650دون المستوى 
3,607,624-631,958723,002-2,252,664مشكوك فيها 

5,231,327-401,0672,125,148-2,705,112ديون متعثرة
263,814,15926,928,681163,861,879175,912,49333,014,974663,532,186المجموع

)368,380(-)115,592(--)252,788(يطرح: فوائد معلقة
)4,645,843(-)1,642,505(--)3,003,338(يطرح: مخصص التدني 

260,558,03326,928,681163,861,879174,154,39633,014,974658,517,963الصافي 

القروض االفراد
الشركات الكبرىالعقارية

المؤسسات 
الصغيرة

والمتوسطة
الحكومة والقطاع

المجموعالعام

2016 / دوالر 

5,340,3488,387,86231,570,73444,177,157144,398,382233,874,483متدنية المخاطر

387,323,154-201,309,08513,244,30282,566,24890,203,519مقبولة المخاطر

منها مستحقة: 

5,140,815-3,906,103737,185-497,527تحت المراقبة 

غير عاملة:

2,922,129-2742,196,946-724,909دون المستوى 

1,821,991-1,090,279--731,712مشكوك فيها 

5,432,608-3,777,408--1,655,200ديون متعثرة

206,649,43321,632,164114,136,982134,380,676144,398,382621,197,637المجموع

)503,106(-)422,800(--)80,306(يطرح: فوائد معلقة

)4,554,172(-)3,073,731(--)1,480,441(يطرح: مخصص التدني 

205,088,68621,632,164114,136,982130,884,145144,398,382616,140,359الصافي 
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فيما يلي توزيع القيمة العادلة للضمانات المقدمة مقابل التسهيالت:

المجموعالشركاتالقروض العقاريةاالفراد
31 كانون االول 2017

32,213,76545,626,165-13,412,400متدنية المخاطر 
2,018,9458,591,28369,582,57580,192,803مقبولة المخاطر  

886,8471,051,054-164,207تحت المراقبة

---غير عاملة:
1,738,8332,577,091-838,258دون المستوى
830,5391,294,127-463,588مشكوك فيها

16,897,3988,591,283105,252,559130,741,240المجموع
-منها

32,213,76545,626,165-13,412,400تأمينات نقدية
3,044,9988,591,28368,148,34179,784,622عقارية

4,890,4535,330,453-440,000أسهم متداولة
16,897,3988,591,283105,252,559130,741,240المجموع

المجموعالشركاتالقروض العقاريةاالفراد
31 كانون االول 2016

27,242,156 3,174,57328,20924,039,374متدنية المخاطر 
52,055,65262,925,554-10,869,902مقبولة المخاطر  

2,471,6182,471,618--تحت المراقبة
غير عاملة:

73,15040,618415,252529,020دون المستوى
400,61441,5033,327,6393,769,756مشكوك فيها

14,518,239110,33082,309,53596,938,104المجموع
منها

8,545,21928,20925,079,09033,652,518تأمينات نقدية
5,533,02082,12149,396,02755,011,168عقارية

7,834,4188,274,418-440,000أسهم متداولة
14,518,239110,33082,309,53596,938,104المجموع
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ــد   ــد إحتســاب وتحدي ــة عن ــات المقبول ــة والضمان ــع فــي البنــك لتصنيــف التســهيالت اإلئتماني إن اإلطــار المتب
الديــون  عــن  الناجمــة  االئتمــان  مخاطــر  لتغطيــة  اإلئتمانيــة  التســهيالت  فــي  التدنــي  ومخصصــات  مبالــغ 
المشــكوك فــي تحصيلهــا والهالكــة هــو تعليمــات ســلطة النقــد الفلســطينية رقــم )1( الصــادر بتاريــخ 20 كانــون 
الثانــي 2008 حيــث يتطلــب هــذا التعميــم مــن كافــة البنــوك العاملــة فــي فلســطين تقييــم محافظهــا اإلئتمانيــة 

مــرة كل ثالثــة أشــهر علــى االقــل وتكويــن المخصصــات المطلوبــة.

Operational Risk 2-40 مخاطر التشغيل

تعــرف مخاطــر التشــغیل بأنھــا »مخاطــر الخســارة الناتجــة عــن فشــل أو عــدم كفایــة اإلجــراءات الداخلیــة، والعنصــر 
البشــري، واألنظمــة، أو عــن أحــداث خارجیــة، ویشــمل ھــذا التعریــف المخاطــر القانونیــة«.

 )Control and Risk Self-Evaluation( لقــد قــام بنــك القــدس بتطبيــق نظــام التقييــم الذاتــي للمخاطــر واإلجــراءات الرقابيــة
الدارة مخاطــر التشــغيل وذلــك مــن خــالل اســتخدام نظــام آلــي لهــذه الغايــة )CARE System( ويتولــى بنــك القــدس إدارة 

مخاطــر التشــغيل ضمــن المعطيــات التاليــة:

إعداد سياسة إلدارة مخاطر التشغيل واعتمادها من قبل مجلس إدارة البنك. �
إنشــاء ملفــات مخاطــر )Risk Profile( يتــم مــن خاللهــا تحديــد المخاطــر واإلجــراءات الرقابيــة التــي تحــد  �

منهــا  لدوائــر البنــك المهمــة.
تطبيــق نظــام آلــي الدارة مخاطــر التشــغيل )CARE System( وذلــك لتطبيــق منهجيــة التقييــم الذاتــي للمخاطــر  �

واإلجــراءات الرقابية.
العمل على بناء قاعدة بيانات باألحداث الناتجة عن المخاطر واالخطاء التشغيلية. �
إبداء الرأي حول اجراءات العمل لبيان المخاطر الواردة فيها ومدى كفاية اإلجراءات الرقابية المرتبطة بها. �
تزويــد - لجــان إدارة المخاطــر )لجنــة ادارة المخاطــر المنبثقــة عــن مجلــس اإلدارة ولجنــة إدارة المخاطــر التنفيذيــة(  �

 Compliance Riskبالتقاريــر الالزمة.مخاطــر االمتثــال

ــة َأو مخاطــر الســمعة  ــة أو الخســارة المادي ــة والرقابي ــات القانوني ــا مخاطــر العقوب ــال بأنه تعــرف مخاطــر اإلمتث
التــي قــد يتعــرض لهــا البنــك جــراء عــدم اإلمتثــال للقوانيــن واألنظمــة والتعليمــات واألوامــر وقواعــد الســلوك 

والمعاييــر والممارســات المصرفيــة الســليمة.

ويعتبــر عــدم اإلمتثــال للتعليمــات والقوانيــن الصــادرة مــن الجهــات الرقابيــة المختلفــة احــد أهــم المخاطــر التــي 
مــن الممكــن أن يتعــرض لهــا أي بنــك، نظــرًا للخســائر الماليــة الكبيــرة المترتبــة علــى مخالفــة هــذه التعليمــات 
والقوانيــن والتــي تنعكــس بدورهــا علــى ســمعة البنــك، وقــد شــهدت الســنوات األخيــرة زيــادة كبيــرة فــي 
إصــدار التعليمــات والقوانيــن المتعلقــة بتنظيــم عمــل المؤسســات المختلفــة ونظــرًا لذلــك فــإن الحاجــة إلــى 
إدارة مخاطــر اإلمتثــال داخــل البنــك أصبــح ضــرورة البــد منهــا، حيــث أن وجــود وظيفــة اإلمتثــال تــؤدي إلــى زيــادة 
الكفــاءة فــي إدارة المخاطــر وتخفيــض التكاليــف التــي مــن الممكــن أن يتعــرض لهــا البنــك نتيجــة لعــدم امتثالــه 

للقوانيــن والتعليمــات.

مخاطر السيولة

تتمثــل مخاطــر الســيولة فــي عــدم قــدرة البنــك علــى توفيــر التمويــل الــالزم لتأديــة التزاماتــه فــي تواريــخ 
اســتحقاقها، وللوقايــة مــن هــذه المخاطــر تقــوم اإلدارة بتنويــع مصــادر التمويل وإدارة الموجــودات والمطلوبات 
وموائمــة آجالهــا واإلحتفــاظ برصيــد كاف مــن النقــد ومــا فــي حكمــه واألوراق الماليــة القابلــة للتــداول. كمــا تقوم 
ســلطة النقــد الفلســطينية بمراقبــة أوضــاع الســيولة فــي البنــوك بشــكل دوري مــن خــالل تحديــد نســب مئويــة 
مــن الودائــع يتوجــب علــى البنــوك االحتفــاظ بهــا علــى الــدوام وعــدم الهبــوط عنهــا، كمــا يتــم مراقبــة أوضــاع 
ــة الموجــودات  ــررة مــن ســلطة النقــد الفلســطينية مــن خــالل لجن ــك النســب المق ــك وكذل الســيولة فــي البن

والمطلوبــات فــي البنــك.

جميع المبالغ  بالدوالر االمريكي اال اذا اشير الى غير ذلك

التقرير السنوي



ي 31 
ســتحقاقها كمــا فــ

ى إ
ت المتبقيــة علــ

ى الفتــرا
ك بنــاءًا علــ

ت البنــ
طلوبــا

ت وم
ل موجــودا

صيــ
ي تفا

فيمــا يلــ
ألول 2017 و2016:

كانــون ا

ألول 2017
31 كانون ا

ل 
شهر فأق

ى 3 
شهر إل

ن 
أكثر م

شهر
أ

ى 
شهر إل

ن 3 ا
أكثر م

شهر
6 أ

ى 
شهر إل

ن 6 أ
أكثر م

سنة
ى 3 

سنة حت
ن 

أكثر م
ت

سنوا

ن 3
أكثر م

ت
سنوا

 
ق

ستحقا
بدون ا

المجموع

ي 
الر أمريك

دو
ي 

الر أمريك
دو

ي 
الر أمريك

دو
ي 

الر أمريك
دو

ي 
الر أمريك

دو
ي 

الر أمريك
دو

ي 
الر أمريك

دو
ي 

الر أمريك
دو

ت
الموجودا

طة النقد 
سل

ى 
صدة لد

نقد و أر
طينية

س
الفل

257,491,000
-

-
-

-
-

-
257,491,000

صرفية
ت م

سا
س

ك و مؤ
ى بنو

صدة لد
أر

59,612,317
12,357,940

-
-

-
-

-
71,970,257

الل 
ن خ

ت مالية بالقيمة العادلة م
موجودا

ل
بيان الدخ

-
-

-
-

-
-

103,260
103,260

شرة 
ت ائتمانية مبا

ال
سهي

ت
37,909,453

18,154,222
29,122,993

69,972,454
46,655,418

456,703,423
-

658,517,963

ل 
الل بيان الدخ

ن خ
ت مالية م

موجودا
ل

شام
ال

-
-

-
-

-
-

3,058,329
3,058,329

طفأة
ت مالية بالكلفة الم

موجودا
-

-
-

-
5,639,145

3,770,000
-

9,409,145

ت 
ت و معدا

ممتلكا
-

-
-

-
-

-
30,278,332

30,278,332

ت التنفيذ 
شاريع تح

م
-

-
-

3,067,092
-

-
-

3,067,092

سة
ت غير ملمو

موجودا
-

-
-

-
-

-
22,481

22,481

ضريبية مؤجلة
ت 

موجودا
-

-
-

-
1,066,727

-
-

1,066,727

ى
ت أخر

موجودا
-

27,106,598
4,160,285

4,721,738
4,656,327

-
-

40,644,948

ت
مجموع الموجودا

355,012,770
57,618,760

33,283,278
77,761,284

58,017,617
460,473,423

33,462,402
1,075,629,534

ت 
طلوبا

الم

صرفية و 
ت م

سا
س

ك ومؤ
ودائع بنو

طينية
س

طة النقد الفل
سل

59,114,855
23,781,300

-
-

-
-

-
82,896,155

الء
ودائع عم

276,119,432
152,947,459

137,017,686
162,819,501

57,065,968
-

-
785,970,046

ت نقدية
تأمينا

4,483,460
1,912,658

3,068,285
7,372,024

4,915,433
47,627,020

-
69,378,880

ضة
أموال مقتر

381,688
-

-
-

-
-

-
381,688

ت متنوعة
صا

ص
مخ

-
-

-
-

5,163,104
-

-
5,163,104

ب
ضرائ

ص ال
ص

مخ
-

-
-

2,051,998
-

-
-

2,051,998

ى
ت أخر

طلوبا
م

-
13,533,719

1,854,550
2,353,119

9,315,601
-

-
27,056,989

ت 
طلوبا

مجموع الم
340,099,435

192,175,136
141,940,521

174,596,642
76,460,106

47,627,020
-

972,898,860

ن 
ساهمي

ق الم
حقو

-
-

-
-

-
-

102,730,674
102,730,674

ق 
ت وحقو

طلوبا
مجموع الم

ن 
ساهمي

الم
340,099,435

192,175,136
141,940,521

174,596,642
76,460,106

47,627,020
102,730,674

1,075,629,534

ت المالية
ي البيانا

الفجوة ف
14,913,335

)134,556,376(
)108,657,243(

)96,835,358(
)18,442,489(

412,846,403
)69,268,272(

-

سيولة
طر ال

ي مخا
الفجوة التراكمية ف

14,913,335
)119,643,041(

)228,300,284(
)325,135,642(

)343,578,131(
69,268,272

-
-

ك
ى غير ذل

شير ال
ال اذا ا

ي ا
المريك

الر ا
جميع المبالغ  بالدو

بنك القدس



ألول 2016
31 كانون ا

ل 
شهر فأق

ى 3 
شهر إل

ن 
أكثر م

شهر
أ

ى 
شهر إل

ن 3 ا
أكثر م

شهر
6 أ

ى 
شهر إل

ن 6 أ
أكثر م

سنة
ى 3 

سنة حت
ن 

أكثر م
ت

سنوا

ن 3
أكثر م

ت
سنوا

 
ق

ستحقا
بدون ا

المجموع

ي 
الر أمريك

دو
ي 

الر أمريك
دو

ي 
الر أمريك

دو
ي 

الر أمريك
دو

ي 
الر أمريك

دو
ي 

الر أمريك
دو

ي 
الر أمريك

دو
ي 

الر أمريك
دو

ت
الموجودا

طة النقد 
سل

ى 
صدة لد

نقد و أر
طينية

س
الفل

196,087,817
-

-
-

-
-

-
196,087,817

ت 
سا

س
ك و مؤ

ى بنو
صدة لد

أر
صرفية

م
50,332,102

7,320,600
-

-
-

-
-

57,652,702

ت مالية بالقيمة العادلة 
موجودا

ل
الل بيان الدخ

ن خ
م

96,820
-

-
-

-
-

-
96,820

شرة 
ت ائتمانية مبا

ال
سهي

ت
49,274,390

17,248,202
14,395,016

55,203,131
47,814,448

432,205,172
-

616,140,359

الل بيان 
ن خ

ت مالية م
موجودا

ل
شام

ل ال
الدخ

12,362,167
-

-
-

-
-

-
12,362,167

ت مالية بالكلفة 
موجودا
طفأة

الم
-

-
980,000

-
10,202,455

-
-

11,182,455

ت 
ت و معدا

ممتلكا
-

-
-

-
-

-
26,852,823

26,852,823

ت التنفيذ 
شاريع تح

م
-

-
-

3,614,468
-

-
-

3,614,468

سة
ت غير ملمو

موجودا
-

-
-

-
-

-
24,244

24,244

ضريبية مؤجلة
ت 

موجودا
-

-
-

-
1,066,727

-
-

1,066,727

ى
ت أخر

موجودا
-

23,673,985
2,048,370

2,044,606
-

7,224,824
-

34,991,785

ت
مجموع الموجودا

308,153,296
48,242,787

17,423,386
60,862,205

59,083,630
439,429,996

26,877,067
960,072,367

ت 
طلوبا

الم

ت 
سا

س
ك ومؤ

ودائع بنو
طة النقد 

سل
صرفية و 

م
طينية

س
الفل

63,451,070
2,000,000

-
-

-
-

-
65,451,070

الء
ودائع عم

253,158,132
130,270,492

103,486,097
94,527,690

154,552,878
85,235

-
736,080,524

ت نقدية
تأمينا

3,324,288
1,163,647

971,157
3,724,270

3,225,793
29,173,934

-
41,583,089

ضة
أموال مقتر

590,181
-

-
-

-
-

590,181

ت متنوعة
صا

ص
مخ

-
-

-
-

4,537,851
-

-
4,537,851

ب
ضرائ

ص ال
ص

مخ
-

-
-

161,672
-

-
-

161,672

ى
ت أخر

طلوبا
م

-
8,504,406

133,563
507,258

-
13,455,464

-
22,600,691

ت 
طلوبا

مجموع الم
320,523,671

141,938,545
104,590,817

98,920,890
162,316,522

42,712,590
-

871,005,078

ن 
ساهمي

ق الم
حقو

-
-

-
-

-
-

89,067,289
89,067,289

ق 
ت وحقو

طلوبا
مجموع الم

ن 
ساهمي

الم
320,523,671

141,938,545
104,590,817

98,920,890
162,316,522

42,712,590
89,067,289

960,072,367

ت المالية
ي البيانا

الفجوة ف
)12,370,375(

)93,695,758(
)87,167,431(

)38,058,685(
)103,232,892(

396,715,363
)62,190,222(

-

طر 
ي مخا

الفجوة التراكمية ف
سيولة

ال
)12,370,375(

)106,066,133(
)193,233,564(

)231,292,249(
)334,525,141(

62,190,222
-

-

ك
ى غير ذل

شير ال
ال اذا ا

ي ا
المريك

الر ا
جميع المبالغ  بالدو

التقرير السنوي



ألول 2016
31 كانون ا

ل 
شهر فأق

ى 3 
شهر إل

ن 
أكثر م

شهر
أ

ى 
شهر إل

ن 3 ا
أكثر م

شهر
6 أ

ى 
شهر إل

ن 6 أ
أكثر م

سنة
ى 3 

سنة حت
ن 

أكثر م
ت

سنوا

ن 3
أكثر م

ت
سنوا

 
ق

ستحقا
بدون ا

المجموع

ي 
الر أمريك

دو
ي 

الر أمريك
دو

ي 
الر أمريك

دو
ي 

الر أمريك
دو

ي 
الر أمريك

دو
ي 

الر أمريك
دو

ي 
الر أمريك

دو
ي 

الر أمريك
دو

ت
الموجودا

طة النقد 
سل

ى 
صدة لد

نقد و أر
طينية

س
الفل

196,087,817
-

-
-

-
-

-
196,087,817

ت 
سا

س
ك و مؤ

ى بنو
صدة لد

أر
صرفية

م
50,332,102

7,320,600
-

-
-

-
-

57,652,702

ت مالية بالقيمة العادلة 
موجودا

ل
الل بيان الدخ

ن خ
م

96,820
-

-
-

-
-

-
96,820

شرة 
ت ائتمانية مبا

ال
سهي

ت
49,274,390

17,248,202
14,395,016

55,203,131
47,814,448

432,205,172
-

616,140,359

الل بيان 
ن خ

ت مالية م
موجودا

ل
شام

ل ال
الدخ

12,362,167
-

-
-

-
-

-
12,362,167

ت مالية بالكلفة 
موجودا
طفأة

الم
-

-
980,000

-
10,202,455

-
-

11,182,455

ت 
ت و معدا

ممتلكا
-

-
-

-
-

-
26,852,823

26,852,823

ت التنفيذ 
شاريع تح

م
-

-
-

3,614,468
-

-
-

3,614,468

سة
ت غير ملمو

موجودا
-

-
-

-
-

-
24,244

24,244

ضريبية مؤجلة
ت 

موجودا
-

-
-

-
1,066,727

-
-

1,066,727

ى
ت أخر

موجودا
-

23,673,985
2,048,370

2,044,606
-

7,224,824
-

34,991,785

ت
مجموع الموجودا

308,153,296
48,242,787

17,423,386
60,862,205

59,083,630
439,429,996

26,877,067
960,072,367

ت 
طلوبا

الم

ت 
سا

س
ك ومؤ

ودائع بنو
طة النقد 

سل
صرفية و 

م
طينية

س
الفل

63,451,070
2,000,000

-
-

-
-

-
65,451,070

الء
ودائع عم

253,158,132
130,270,492

103,486,097
94,527,690

154,552,878
85,235

-
736,080,524

ت نقدية
تأمينا

3,324,288
1,163,647

971,157
3,724,270

3,225,793
29,173,934

-
41,583,089

ضة
أموال مقتر

590,181
-

-
-

-
-

590,181

ت متنوعة
صا

ص
مخ

-
-

-
-

4,537,851
-

-
4,537,851

ب
ضرائ

ص ال
ص

مخ
-

-
-

161,672
-

-
-

161,672

ى
ت أخر

طلوبا
م

-
8,504,406

133,563
507,258

-
13,455,464

-
22,600,691

ت 
طلوبا

مجموع الم
320,523,671

141,938,545
104,590,817

98,920,890
162,316,522

42,712,590
-

871,005,078

ن 
ساهمي

ق الم
حقو

-
-

-
-

-
-

89,067,289
89,067,289

ق 
ت وحقو

طلوبا
مجموع الم

ن 
ساهمي

الم
320,523,671

141,938,545
104,590,817

98,920,890
162,316,522

42,712,590
89,067,289

960,072,367

ت المالية
ي البيانا

الفجوة ف
)12,370,375(

)93,695,758(
)87,167,431(

)38,058,685(
)103,232,892(

396,715,363
)62,190,222(

-

طر 
ي مخا

الفجوة التراكمية ف
سيولة

ال
)12,370,375(

)106,066,133(
)193,233,564(

)231,292,249(
)334,525,141(

62,190,222
-

-

-40 3 مخاطر السوق

تعــرف مخاطــر الســوق بأنهــا المخاطــر التــي تؤثــر علــى قيمــة االســتثمارات واألصــول الماليــة للبنــك الناتجــة مــن 
التغيــر فــي عوامــل الســوق )مثــل أســعار الفائــدة، أســعار الصــرف، أســعار األســهم، أســعار الســلع(.

للخســائر  تقديــرات  ولوضــع  الســوق  مخاطــر  لتقييــم  المناســبة  المنهجيــات  بتطبيــق  دوريــًا  البنــك  ويقــوم 
ــرات ظــروف الســوق المختلفــة، ومــن هــذه  اإلقتصاديــة المحتملــة بنــاًء علــى مجموعــة مــن اإلفتراضــات وتغُي
  Stress Testingالمنهجيــات التــي يقــوم البنــك بتطبيقهــا لقيــاس مخاطــر الســوق: اختبــارات األوضــاع الضاغطــة

بشــكل نصــف ســنوي.

مخاطر أسعار الفائدة

تنتــج مخاطــر أســعار الفائــدة مــن إحتماليــة التغيــر فــي أســعار الفائــدة وبالتالــي التأثيــر علــى التدفقــات النقديــة 
أو القيمــة العادلــة لــألدوات الماليــة، يتعــرض البنــك لمخاطــر أســعار الفائــدة وذلــك لوجــود فجــوة زمنيــة إلعــادة 
التســعير بيــن الموجــودات وبيــن المطلوبــات هــذا ويتــم مراقبــة هــذه الفجــوات بشــكل دوري مــن قبــل لجنــة 
الموجــودات والمطلوبــات )ALCO(، وتســتخدم إذا لــزم األمــر عــدة أســاليب لتحــول دون تجــاوز الحــدود المقبولــة 

لمخاطــر أســعار الفائــدة. 

جميع المبالغ  بالدوالر االمريكي اال اذا اشير الى غير ذلك

بنك القدس



سعير الفائدة
فجوة إعادة ت

سعير 
فجوة إعادة الت

شهر واحد
ى 

حت
شهر لغاية 3 

ن 
م

شهر
أ

شهر لغاية 6 
ن 3 أ

م
شهر

أ
سنة

ى 
شهر إل

ن 6 أ
م

ى 3 
سنة إل

ن 
م

ت
سنوا

ت
سنوا

ن 3 
أكثر م

ضعة 
بنود غير خا

سعار الفائدة
أل

المجموع

ي 
الر أمريك

دو
ي 

الر أمريك
دو

ي 
الر أمريك

دو
ي 

الر أمريك
دو

ي 
الر أمريك

دو
ي 

الر أمريك
دو

ي 
الر أمريك

دو
ي 

الر أمريك
دو

ت
الموجودا

طة النقد 
سل

ى 
صدة لد

نقد و أر
طينية

س
الفل

-
-

-
-

-
-

257,491,000
257,491,000

صرفية
ت م

سا
س

ك و مؤ
ى بنو

صدة لد
أر

59,612,317
12,357,940

-
-

-
-

-
71,970,257

ن 
ت مالية بالقيمة العادلة م

موجودا
ل

الل بيان الدخ
خ

-
-

-
-

-
-

103,260
103,260

ن 
ت مالية بالقيمة العادلة م

موجودا
ل

شام
ل ال

الل الدخ
خ

-
-

-
-

-
-

3,058,329
3,058,329

طفأة
ت مالية بالكلفة الم

موجودا
-

-
-

4,232,714
1,406,431

3,770,000
-

9,409,145

شرة
ت ائتمانية مبا

ال
سهي

ت
37,909,453

18,154,222
29,122,993

69,972,454
46,655,418

456,703,423
-

658,517,963

ت 
ت و معدا

ممتلكا
-

-
-

-
-

-
30,278,332

30,278,332

ت التنفيذ 
شاريع تح

م
-

-
-

-
-

3,067,092
3,067,092

سة
ت غير ملمو

موجودا
-

-
-

-
-

-
22,481

22,481

ضريبية مؤجلة
ت 

موجودا
-

-
-

-
-

1,066,727
-

1,066,727

ى
ت أخر

موجودا
-

-
-

-
-

-
40,644,948

40,644,948

ت
مجموع الموجودا

97,521,770
30,512,162

29,122,993
74,205,168

48,061,849
461,540,150

334,665,442
1,075,629,534

ت 
طلوبا

الم

صرفية و 
ت م

سا
س

ك ومؤ
ودائع بنو

طينية
س

طة النقد الفل
سل

59,114,855
23,781,300

-
-

-
-

-
82,896,155

الء
ودائع عم

276,119,432
152,947,459

137,017,686
162,819,501

57,065,968
-

-
785,970,046

ت نقدية
تأمينا

4,483,460
1,912,658

3,068,285
7,372,024

4,915,433
47,627,020

-
69,378,880

ضة
أموال مقتر

-
-

-
-

-
-

381,688
381,688

ى
ت أخر

صا
ص

مخ
-

-
-

-
-

-
5,163,104

5,163,104

ب
ضرائ

ص ال
ص

مخ
-

-
-

-
-

-
2,051,998

2,051,998

ى
ت أخر

طلوبا
م

-
-

-
-

-
-

27,056,989
27,056,989

ت 
طلوبا

مجموع الم
339,717,747

178,641,417
140,085,971

170,191,525
61,981,401

47,627,020
34,653,779

972,898,860

ن 
ساهمي

ق الم
مجموع حقو

-
-

-
-

-
-

102,730,674
102,730,674

ق 
ت وحقو

طلوبا
ي الم

إجمال
ن 

ساهمي
الم

339,717,747
178,641,417

140,085,971
170,191,525

61,981,401
47,627,020

137,384,453
1,075,629,534

سعير الفائدة 
فجوة إعادة ت

)242,195,977(
)148,129,255(

)110,962,978(
)95,986,357(

)13,919,552(
413,913,130

197,280,989
-

الفجوة التراكمية 
)242,195,977(

)390,325,232(
)501,288,210(

)597,274,567(
)611,194,119(

)197,280,989(
-

-

ك
ى غير ذل

شير ال
ال اذا ا

ي ا
المريك

الر ا
جميع المبالغ  بالدو

التقرير السنوي



سعير الفائدة
فجوة إعادة ت

سعير 
فجوة إعادة الت

شهر واحد
ى 

حت
شهر لغاية 3 

ن 
م

شهر
أ

شهر لغاية 6 
ن 3 أ

م
شهر

أ
سنة

ى 
شهر إل

ن 6 أ
م

ى 3 
سنة إل

ن 
م

ت
سنوا

ت
سنوا

ن 3 
أكثر م

ضعة 
بنود غير خا

سعار الفائدة
أل

المجموع

ي 
الر أمريك

دو
ي 

الر أمريك
دو

ي 
الر أمريك

دو
ي 

الر أمريك
دو

ي 
الر أمريك

دو
ي 

الر أمريك
دو

ي 
الر أمريك

دو
ي 

الر أمريك
دو

ت
الموجودا

طة النقد 
سل

ى 
صدة لد

نقد و أر
طينية

س
الفل

-
-

-
-

-
-

257,491,000
257,491,000

صرفية
ت م

سا
س

ك و مؤ
ى بنو

صدة لد
أر

59,612,317
12,357,940

-
-

-
-

-
71,970,257

ن 
ت مالية بالقيمة العادلة م

موجودا
ل

الل بيان الدخ
خ

-
-

-
-

-
-

103,260
103,260

ن 
ت مالية بالقيمة العادلة م

موجودا
ل

شام
ل ال

الل الدخ
خ

-
-

-
-

-
-

3,058,329
3,058,329

طفأة
ت مالية بالكلفة الم

موجودا
-

-
-

4,232,714
1,406,431

3,770,000
-

9,409,145

شرة
ت ائتمانية مبا

ال
سهي

ت
37,909,453

18,154,222
29,122,993

69,972,454
46,655,418

456,703,423
-

658,517,963

ت 
ت و معدا

ممتلكا
-

-
-

-
-

-
30,278,332

30,278,332

ت التنفيذ 
شاريع تح

م
-

-
-

-
-

3,067,092
3,067,092

سة
ت غير ملمو

موجودا
-

-
-

-
-

-
22,481

22,481

ضريبية مؤجلة
ت 

موجودا
-

-
-

-
-

1,066,727
-

1,066,727

ى
ت أخر

موجودا
-

-
-

-
-

-
40,644,948

40,644,948

ت
مجموع الموجودا

97,521,770
30,512,162

29,122,993
74,205,168

48,061,849
461,540,150

334,665,442
1,075,629,534

ت 
طلوبا

الم

صرفية و 
ت م

سا
س

ك ومؤ
ودائع بنو

طينية
س

طة النقد الفل
سل

59,114,855
23,781,300

-
-

-
-

-
82,896,155

الء
ودائع عم

276,119,432
152,947,459

137,017,686
162,819,501

57,065,968
-

-
785,970,046

ت نقدية
تأمينا

4,483,460
1,912,658

3,068,285
7,372,024

4,915,433
47,627,020

-
69,378,880

ضة
أموال مقتر

-
-

-
-

-
-

381,688
381,688

ى
ت أخر

صا
ص

مخ
-

-
-

-
-

-
5,163,104

5,163,104

ب
ضرائ

ص ال
ص

مخ
-

-
-

-
-

-
2,051,998

2,051,998

ى
ت أخر

طلوبا
م

-
-

-
-

-
-

27,056,989
27,056,989

ت 
طلوبا

مجموع الم
339,717,747

178,641,417
140,085,971

170,191,525
61,981,401

47,627,020
34,653,779

972,898,860

ن 
ساهمي

ق الم
مجموع حقو

-
-

-
-

-
-

102,730,674
102,730,674

ق 
ت وحقو

طلوبا
ي الم

إجمال
ن 

ساهمي
الم

339,717,747
178,641,417

140,085,971
170,191,525

61,981,401
47,627,020

137,384,453
1,075,629,534

سعير الفائدة 
فجوة إعادة ت

)242,195,977(
)148,129,255(

)110,962,978(
)95,986,357(

)13,919,552(
413,913,130

197,280,989
-

الفجوة التراكمية 
)242,195,977(

)390,325,232(
)501,288,210(

)597,274,567(
)611,194,119(

)197,280,989(
-

-

سعير
فجوة إعادة الت

شهر واحد
ى 

حت
شهر لغاية 3 

ن 
م

شهر
أ

شهر لغاية 6 
ن 3 أ

م
شهر

أ
سنة

ى 
شهر إل

ن 6 أ
م

ى 3 
سنة إل

ن 
م

ت
سنوا

ت
سنوا

ن 3 
أكثر م

ضعة 
بنود غير خا

سعار الفائدة
أل

المجموع

ي 
الر أمريك

دو
ي 

الر أمريك
دو

ي 
الر أمريك

دو
ي 

الر أمريك
دو

ي 
الر أمريك

دو
ي 

الر أمريك
دو

ي 
الر أمريك

دو
ي 

الر أمريك
دو

ت
الموجودا

طة النقد 
سل

ى 
صدة لد

نقد و أر
طينية

س
الفل

-
-

-
-

-
-

196,087,817
196,087,817

ت 
سا

س
ك و مؤ

ى بنو
صدة لد

أر
صرفية

م
50,332,102

7,320,600
-

-
-

-
-

57,652,702

ن 
ت مالية بالقيمة العادلة م

موجودا
ل

الل بيان الدخ
خ

96,820
-

-
-

-
-

-
96,820

ن 
ت مالية بالقيمة العادلة م

موجودا
ل

شام
ل ال

الل الدخ
خ

12,362,167
-

-
-

-
-

-
12,362,167

طفأة
ت مالية بالكلفة الم

موجودا
-

980,000
-

10,202,455
-

-
11,182,455

شرة
ت ائتمانية مبا

ال
سهي

ت
49,274,390

17,248,202
14,395,016

55,203,131
47,814,448

432,205,172
-

616,140,359

ت 
ت و معدا

ممتلكا
-

-
-

-
-

-
26,852,823

26,852,823

ت التنفيذ 
شاريع تح

م
-

-
-

-
-

3,614,468
3,614,468

سة
ت غير ملمو

موجودا
-

-
-

-
-

-
24,244

24,244

ضريبية مؤجلة
ت 

موجودا
-

-
-

-
-

1,066,727
-

1,066,727

ى
ت أخر

موجودا
-

 23,673,985
2,048,370

2,044,606
-

7,224,824
-

34,991,785

ت
مجموع الموجودا

112,065,479
48,242,787

17,423,386
57,247,737

58,016,903
440,496,723

226,579,352
960,072,367

ت 
طلوبا

الم

صرفية و 
ت م

سا
س

ك ومؤ
ودائع بنو

طينية
س

طة النقد الفل
سل

63,451,070
2,000,000

-
-

-
-

-
65,451,070

الء
ودائع عم

253,158,132
130,270,492

103,486,097
94,527,690

154,552,877
85,236

-
736,080,524

ت نقدية
تأمينا

3,324,288
1,163,647

971,157
3,724,270

3,225,793
29,173,934

-
41,583,089

ضة
أموال مقتر

-
-

-
-

-
-

590,181
590,181

ى
ت أخر

صا
ص

مخ
-

-
-

-
-

-
4,537,851

4,537,851

ب
ضرائ

ص ال
ص

مخ
-

-
-

-
-

-
161,672

161,672

ى
ت أخر

طلوبا
م

-
8,504,406

133,563
507,258

-
13,455,464

-
22,600,691

ت 
طلوبا

مجموع الم
319,933,490

141,938,545
104,590,817

98,759,218
157,778,670

42,714,634
5,289,704

871,005,078

ن 
ساهمي

ق الم
مجموع حقو

-
-

-
-

-
-

89,067,289
89,067,289

ق 
ت وحقو

طلوبا
ي الم

إجمال
ن 

ساهمي
الم

319,933,490
141,938,545

104,590,817
98,759,218

157,778,670
42,712,591

94,356,993
960,072,367

سعير الفائدة 
فجوة إعادة ت
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مخاطر العمالت األجنبية
مخاطــر العمــالت األجنبيــة هــي مخاطــر تغيــر قيمــة األدوات الماليــة نتيجــة التغيــر فــي أســعار العمــالت األجنبيــة، 
يعتبــر الــدوالر األمريكــي عملــة األســاس للبنــك، يقــوم مجلــس اإلدارة بوضــع حــدود للمركــز المالــي لــكل عملــة 
لــدى البنــك، يتــم مراقبــة مركــز العمــالت األجنبيــة بشــكل يومــي ويتــم اتبــاع اســتراتيجيات للتحــوط وللتأكــد مــن 

اإلحتفــاظ بمراكــز العمــالت األجنبيــة ضمــن الحــدود المعتمــدة.

مخاطر أسعار األسهم

تنتــج مخاطــر أســعار األســهم عــن التغيــر فــي القيمــة العادلــة لالســتثمارات فــي األســهم، يعمــل البنــك علــى 
إدارة هــذه المخاطــر عــن طريــق تنويــع االســتثمارات فــي عــدة مناطــق جغرافيــة وقطاعــات اقتصاديــة، معظــم 

اســتثمارات األســهم التــي يملكهــا البنــك مدرجــة فــي ســوق فلســطين لــألوراق الماليــة.

يبيــن الجــدول التالــي الربــح أو الخســارة غيــر المتحققــة نتيجــة للتغيــرات الممكنــة والمحتملــة فــي أســعار األســهم 
بواقــع %10 مــع بقــاء جميــع المؤثــرات األخــرى ثابتــة:

التغير في 

المؤشر
األثر على بيان 

الدخل
األثر على حقوق 

الملكية

31 كانون األول 2017
305,833-10%اوراق مالية من خالل بيان الدخل الشامل

-1010,326%اوراق مالية من خالل بيان الدخل
31 كانون األول 2016

1,236,217-10%اوراق مالية من خالل بيان الدخل الشامل
-109,682%اوراق مالية من خالل بيان الدخل

إيضاح )41( أرقام المقارنة

تــم إعــادة تبويــب أرقــام المقارنــة للســنة المنتهيــة كمــا فــي 31 كانــون أول 2016 ليتناســب عرضهــا مــع الســنة 
الحاليــة.
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التقرير السنوي


