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خطى ثابتة نحو التميز
ً
يعترب بنك القد�س من امل�ؤ�س�سات املالية القيادية ال�سريعة النمو ،وهو «بنك فل�سطيني»
ي�ضع العميل يف مركز �إهتمامه.

بد�أ بنك القد�س� ،أحد �أكرب البنوك املحلية العاملة
يف فل�سطني ،ن�شاطه عام  .1995ويعترب من
امل�ؤ�س�سات املالية القيادية ال�سريعة النمو ،وهو «بنك
فل�سطيني» ي�ضع العميل يف مركز �إهتمامه ،ويعمل
دوماً على تطوير خدمات ومنتجات مبتكرة ،تلبي
احتياجات جميع العمالء من �أفراد و�شركات وهيئات
وم�ؤ�س�سات ،يقدمها موظفون �أكفاء ومتخ�ص�صون
يتفانون يف خدمة العميل .وبخربته التي متتد
لأكرث من  17عاماً يف جمال الأعمال امل�صرفية عقد
العزم على �أن يكون يف طليعة البنوك العاملة يف
فل�سطني التي ت�ساهم يف تطوير ودعم املجتمع وفئاته
وركيزة �أ�سا�سية يف تنويع م�صادر التنمية املحلية.
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�أ�س�س البنك يف  2ني�سان (�إبريل)  ،1995ك�شركة م�ساهمة عامة حمدودة
وبر�أ�سمال حايل يبلغ  50مليون دوالر �أمريكي.
يحر�ص البنك دائماً بخربته املميزة على توظيف م�صادر الأموال لديه
للقيام بدور فعال وتنموي لكافة �شرائح عمالئه على اختالفهم وذلك
باالدارة املتوازنة واحل�صيفة مل�صادر االموال وا�ستخداماتها على حد �سواء
لتحقيق �أف�ضل عائد على ر�أ�س املال امل�ستثمر .ميار�س البنك ن�شاطه التجاري
يف فل�سطني ويرتكز على جذب ودائع العمالء على خمتلف �أنواعها ،وو�ضع
حلول متويلية ت�ستهدف الأفراد وال�شركات بالإ�ضافة �إىل امل�شاريع املتو�سطة
وال�صغرية مبختلف القطاعات واال�سهام املبا�شر وغري املبا�شر يف دعم
االقت�صاد الوطني.
ميار�س البنك ن�شاطه امل�صريف من خالل �إدارته العامة ومركزها الرئي�سي
يف مدينة رام اهلل  -منطقة املا�صيون ومن خالل �إثنني وع�شرين فرعاً
ومكتباً منت�شرة يف �أرجاء الوطن كافة.
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الرؤية والرسالة
قمنا بتحديد ر�ؤيتنا ،يف �سياق منو مت�صاعد لكون هدفنا الأ�سا�سي ي�سعى �إىل حت�سني املجتمع على النحو التايل:

"نتميز بنظام مايل متوازن وعادل ،ون�ؤمن ب�أن ما نحتاج �إليه :م�ؤ�س�سات مالية ت�ساهم يف بناء وتنمية املجتمع".
ولأن عمال�ؤنا هم �شركا�ؤنا قمنا بتحديد ر�سالتنا على النحو التايل:

"نطبق �أف�ضل املعايري املهنية على �أ�س�س من املبادىء املالية الف�ضلى والإدارة الر�شيدة ،مبا ميكننا من حتقيق
مبد�أ امل�شاركة يف املكا�سب مع �شركائنا يف النجاح «عمالئنا وم�ساهمينا ،ومكافئة موظفينا على اجلهد املبذول»".
�إن البنك بروحه املهنية وا�سرتاتيجيته املتينة �سيبقى يف و�ضع جيد ملواجهة �أية حتديات تطر�أ يف ال�سنوات املقبلة ،ويتطلع �إىل
امل�ستقبل يف ج ّو من التفا�ؤل ،وينمو على �أ�سا�س قوي وحافل بالإجنازات.

>

نتميز بنظام
مالي متوازن
وعادل

<
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نتائج األعمال للعام 2012
ت�شري نتائج ا لأعمال على �ضوء ما حتقق من نتائج خالل
ا لأعوام  2011 - 2007وما خ ّلفته من جناحات على �صعد
خمتلفة ومبا يتوافق مع الواقع االقت�صادي الفل�سطيني �إىل
حتقق �إجنازات �ضمن ما مت تخطيطه .ومن �أبرز اخلطوط
العري�ضة لنتائج ا لأعمال :بقاء النجاحات بكل �أ�شكالها
و�صورها جزء ًا من ر �ؤية حكيمة مثلتها قيادة بعيدة الر �ؤية
مل تبخل بتقدمي �أ�شكال خمتلفة من الدعم ،خللق مناخات
اقت�صادية ومالية م�ستقرة فتحت املجال �أمام هذه امل�ؤ�س�سة
امل�صرفية للرتكيز على خطط ا لأعمال اخلا�صة بها ،ومكنتها
من حتقيق النمو واالزدهار �أي�ض ًا  ،وبرغم ما مير به الوطن

والعامل من �أزمات ف�إن بنك القد�س كم�ؤ�س�سة مالية رائدة
يف فل�سطني ،ركز على متابعة وحتليل نتائج �أعماله ،متا�شي ًا
مع الواقع االقت�صادي احلايل للمنطقة ،كما ركز على خدمة
عمالئه �سواء كانوا �أفراد �أو �شركات وم�ؤ�س�سات بغ�ض النظر
عن حجمها ،وذلك من خالل حمفظة متنوعة من اخلدمات
امل�صرفية واملنتجات ا لإ�ستثنائية امل�صممة خ�صي�ص ًا لتلبي
تطلعات واحتياجات كافة القطاعات ،ف�ض ًال عن خطط العمل
التي تركز على �إدارة �أ�صول البنك من خالل �إ�ستثمارات
تتميز بو�ضوح الر �ؤية وقادرة على ا�ستقراء الواقع وامل�ستقبل
لتحقيق �أف�ضل عائد على �أ�س�س مدرو�سة املخاطر.
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التحكيم المؤسسي
احل�سا�سة فيما يتعلق بالأعمال
�إن جمل�س الإدارة يكون م�س�ؤو ًال عن �صياغة اال�سرتاتيجية العامة للبنك ،ومتابعة عملياتها واتخاذ القرارات ّ
الأخرى .ويت�ألف جمل�س الإدارة حالي ًا من �أحد ع�شر ع�ضو ًا ممن يتمتعون بخلفيات وخربات خمتلفة وميار�سون فرادى وجمتمعني �صالحياتهم
ب�إ�ستقاللية ومو�ضوعية.
ويقرتب هذا من الإطار العام ملفهوم التحكيم امل�ؤ�س�سي وهو املعنى املبا�شر لأنظمة ال�ضبط والرقابة الداخلية يف البنك ،حيث يبحث التحكيم
امل�ؤ�س�سي يف تنظيم عادل للعالقة التعاقدية ما بني �إدارة البنك وكل من امل�ساهمني والأطراف ذوي العالقة ي�ستند فيها �إىل ال�شفافية والنزاهة،
وامل�سائلة وامل�س�ؤولية ،والإ�ستقاللية والعدالة ،وينطلق من داخل البنك موجه ًا �أعماله لتلبية �إحتياجات كل من امل�ستثمرين وذوي العالقة من �ضمان
الإ�ستثمار وا�ستمرارية تعاظم الأرباح ويواكب توقعاتهم يف التمثيل العادل لتعامالتهم مع البنك بعيد ًا عن الت�أثري ال�شخ�صي لأي جهة ذات نفوذ.
ويوزع احلقوق والواجبات بني خمتلف الأطراف يف البنك مثل جمل�س الإدارة ،الإدارة التنفيذية ،وامل�ساهمني وذوي العالقة وي�ضع القواعد والإجراءات
الالزمة التخاذ القرارات اخلا�صة ب�ش�ؤون البنك ،كما ي�ضع الأهداف واال�سرتاتيجيات الالزمة لتحقيقها و�أ�س�س املتابعة لتقييم ومراقبة الأداء.
يعقد جمل�س الإدارة اجتماعات منتظمة (يف العادة �ست مرات يف ال�سنة) وله جدول ر�سمي بالأمور التي يخت�ص بها ،وينظر يف اجلوانب الأ�سا�سية
من �ش�ؤون البنك التي حتال �إليه التخاذ قرار ب�ش�أنها .يقوم املجل�س مبراجعة اخلطط املالية و�إقرارها وجميع التغيريات اجلوهرية املقرتحة يف
ال�سيا�سات املالية وهيكلته وتنظيمه وعن تقييم �أداء الإدارة التنفيذية.
وتقع على عاتق جمل�س الإدارة �أي�ض ًا امل�س�ؤولية العامة عن نظام الرقابة الداخلية للبنك وفعاليته وعن تعريف وتطبيق معايري امل�ساءلة واحلوكمة
التي متكن الإدارة التنفيذية من حتقيق �أهداف البنك ،وتوجد يف البنك �إجراءات معتمدة وم�ستمرة لت�شخي�ص وتقييم و�إدارة املخاطر الرئي�سية
التي يواجهها البنك ،وتتم مراجعة هذه الإجراءات بانتظام من قبل املجل�س .حيث تن�ص النظم للرقابة الداخلية على وجود ت�سل�سل موثق ،وميكن
التحقق منه للم�س�ؤولية ويطبق على جميع عمليات البنك.

مجلس اإلدارة
يت�ألف جمل�س الإدارة حالياً من �أحد ع�شر ع�ضواً ممن يتمتعون بخلفيات وخربات
خمتلفة وميار�سون فرادى وجمتمعني �صالحياتهم ب�إ�ستقاللية ومو�ضوعية
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أكرم عبد اللطيف جراب
كلمة

رئـيـــس مجلـس اإلدارة

ح�ضرات ال�سادة م�ساهمي بنك القد�س املحرتمني ،،
�أرحب بكم جميع ًا �أجمل ترحيب ،ويطيب يل �أن �أتقدم لكم ب�إ�سمي وب�إ�سم �أع�ضاء جمل�س الإدارة بعظيم ال�شكر على تلبية دعوتنا حل�ضور �إجتماع الهيئة العامة العادي ،والذي
نعر�ض فيه �إىل ح�ضراتكم التقرير ال�سنوي الثامن ع�شر لبنك القد�س للعام  ،2012مبا ي�شمل املوقف املايل للبنك ونتائج �أعماله عن العام املن�صرم والذي كان بكل املعايري
عام ًا للتحديات ،وا�ستطاع البنك التغلب على التحديات وبنجاح م�شهود .
�إنني وبحق �أقدر لكم ثقتكم املتوا�صلة ودعمكم لبنك القد�س� ،إميان ًا منكم بر�سالته الوطنية ودوره البناء يف االقت�صاد الفل�سطيني كم�ؤ�س�سة م�صرفية رائدة تلعب دور ًا هام ًا يف
التنمية االقت�صادية و�إعادة توزيع ر�أ�س املال ب�أف�ضل الطرق ووفق ًا لف�ضلى املعايري ،و�أ�شكر كذلك كافة عمالئنا الأفا�ضل على ثقتهم ووالئهم للبنك والذين كانوا دائم ًا حمور
اهتمامنا و�سعينا امل�ستمر لتقدمي �أف�ضل اخلدمات امل�صرفية �إليهم ونيل ر�ضاهم عن تلك اخلدمات .كما و�أتوجه بال�شكر لزمالئي �أع�ضاء جمل�س الإدارة على تعاونهم البناء
وتفانيهم يف تقدمي ما هو �أف�ضل للبنك و�إىل الإدارة التنفيذية وجميع موظفي البنك يف كافة مواقعهم لعطائهم املتوا�صل و�إخال�صهم يف �أداء واجباتهم   .
لقد كان العام  2012مليئا بالتحديات وال�صعوبات وذلك �إمتدادا لالزمة املالية واالقت�صادية العاملية يف العام ال�سابق وما قبله ،بل تعمقت خالل عام  2012التبعات ال�سلبية
للأزمة املالية العاملية وحتولت �إىل �أزمة اقت�صادية يف العديد من الدول حول العامل ،وقد كان االثر �أكرب على االقت�صاد الفل�سطيني نتيجة تفاقم الأزمة ال�سيا�سية واملالية
يف فل�سطني خالل العام املذكور و�إنخفا�ض الإنفاق احلكومي اىل حد كبري نتيجة �شح املوارد املالية للحكومة الفل�سطينية� ،سواء من الداخل ام من اخلارج باال�ضافة اىل
زيادة التعقيدات والغمو�ض ال�سيا�سي مما القى بظالله ال�سلبية على كافة القطاعات� ،أما القطاع امل�صريف فكان من �أكرث القطاعات ت�أثر ًا نتيجة الو�ضع املايل واالقت�صادي
�شح م�صادر الأموال وعدم تدفق �أموال من اخلارج كما كان يف
الفل�سطيني ،حيث عانت البنوك من �صعوبات كبرية يف تنمية �أعمالها وخ�صو�ص ًا يف جمال الودائع نتيجة ِّ
ال�سنوات ال�سابقة ،مما زاد من حدة املناف�سة بني البنوك وبالتايل رفع تكاليف ا�ستقطاب الودائع بل ورفع تكاليف املحافظة عليها ،كما و�أدى ذلك �إىل احلد من القدرة على
تنمية الت�سهيالت االئتمانية التي هي امل�صدر اال�سا�سي للأرباح� ،إ�ضافة لذلك �شهد العام � 2012صعوبات بالغة يف ت�صريف النقد(عملة ال�شيقل بالتحديد) املتجمع لدى البنوك
الفل�سطينية نتيجة الظروف ال�سيا�سية الراهنة ،وقد �أدى تراكم النقد مببالغ كبرية �إىل زيادة تكاليف النقد �إىل حد كبري بالإ�ضافة �إىل خ�سارة تعطل كبرية مما �أثر �سلب ًا على
نتائج الأعمال وا�ضطرار البنوك �إىل ا�ستخدام �أدوات عالية التكلفة لت�صريف النقد والتعوي�ض عن تراكمه وبكل ال�سبل القانونية املتاحة يف فل�سطني.
وبالرغم من التحديات التي �شهدها العام  2012اال ان البنك ا�ستطاع حتقيق منوا يف ارقام امليزانية وحت�سنا ملحوظا يف م�ؤ�شرات ال�سالمة املالية نتيجة تطبيق البنك خلطط
منهجية �سليمة يف التعامل مع التحديات احلا�صلة يف الو�ضع االقت�صادي واملايل واملتابعة احلثيثة لكل املتغريات  ،حيث �أدت االدارة الكف�ؤة والفعالة لرفع جانبي امليزانية ،مع
ا�ستمرارية العمل على تعزيز نوعية وجودة اال�صول وادارة هوام�ش الربحية بالطرق الف�ضلى والعادلة  ،ا�ضافة اىل ا�ستمرارية تو�سع اعمال البنك وح�ضوره يف �شتى املجاالت
امل�ستهدفة  ،فقد بلغ حجم املركز املايل للبنك يف نهاية عام  2012حوايل  481مليون دوالر مقارنة مببلغ  468مليون دوالر يف نهاية العام  ، 2011حيث حقق البنك منوا يف
اجمايل امليزانية بقيمة  13مليون دوالر وبن�سبة منو بلغت  . % 3وقد ترجم هذا النمو بامليزانية ب�شكل ا�سا�سي من خالل ارتفاع ودائع وت�أمينات العمالء بحوايل  16مليون دوالر
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بن�سبة منو بلغت  % 5حيث و�صلت ودائع وت�أمينات العمالء اىل حوايل  354مليون دوالر يف نهاية عام  2012مقارنة مببلغ  338مليون دوالر يف نهاية عام  .2011كما وبلغت
حمفظة الت�سهيالت االئتمانية حوايل  293مليون دوالر يف نهاية العام  2012مقارنة مببلغ  288مليون دوالر يف نهاية عام  2011حمققة منوا قيمته  5مليون دوالر ون�سبته .% 2
�أما بالن�سبة الجمايل الدخل فقد حافظ على نف�س امل�ستوى مقارنة مع العام ال�سابق وذلك عند حجم  25.2مليون دوالر ودون تغري يذكر ،وذلك نتيجة لعدم متكن البنك من
تنمية حمفظة الت�سهيالت ب�شكل ا�سا�سي� ،أما االرباح فقد ت�أثرت �سلبا بالظروف التي تعر�ض لها ال�سوق الفل�سطيني ب�شكل عام كما و�ضحنا اعاله حيث تراجعت االرباح ب�شكل
ا�سا�سي ب�سبب ارتفاع بع�ض التكاليف �أهمها تكاليف تراكم النقد مببالغ عالية ،تكاليف الفائدة املدفوعة على االموال نتيجة �شح املوارد املالية باالقت�صاد الفل�سطيني وزيادة
حدة التناف�س ،ارتفاع التكاليف الت�شغيلية وتكاليف املوظفني نتيجة التو�سع الذي ح�صل بالبنك وتزامن ذلك مع عدم امكانية تنمية حمفظة االئتمان ،حيث بلغت االرباح قبل
ال�ضريبة حوايل  4.5مليون دوالر عن العام  2012مقارنة مببلغ  6.5مليون دوالر عن العام  ،2011وبذلك فقد منت حقوق امل�ساهمني مببلغ  3.4مليون دوالر وبن�سبة  ،% 6حيث
بلغت حقوق امللكية حوايل  58مليون دوالر يف نهاية عام  2012مقارنة مببلغ  54.6يف نهاية العام ال�سابق . 2011
وا�ستمرت م�سرية بنك القد�س خالل عام  2012باجتاه تطوير اعماله وتعزيز قدراته التناف�سية و�سعيه لبناء م�ؤ�س�سي �سليم ومتني ي�ستطيع من خالله احداث انطالقة قوية
لتنمية م�ستدامة العماله وقدرات ثابتة ،وبالرغم من الظروف االقت�صادية واملالية ال�صعبة التي مر بها ال�سوق الفل�سطيني اال ان بنك القد�س ا�ستطاع اثبات قوته ومتانته وكفاءة
ادارته وامكانياته الفنية والب�شرية من خالل تطوير عالقات قوية مع كافة العمالء وترتيب ملفات ح�سابات ا�سرتاتيجية ب�صورة كف�ؤة والتعامل مع حتديات ال�سيولة النقدية
وايجاد حلول مالئمة ،وترتيب الكثري من العالقات امل�صرفية مع العمالء والبنوك وفق اف�ضل املعايري ،كما وا�ستطاع البنك ا�ستكمال الكادر االداري وتر�سيخ الفكر امل�ؤ�س�سي،
ا�ضافة اىل احداث تغيريات ادارية وتطوير الهيكل التنظيمي وفق الر�ؤية اال�سرتاتيجية للبنك وتطبيقا لأف�ضل املعايري بهذا ال�ش�أن.
وقد وا�صل البنك تطبيق خطته لتطوير خدماته امل�صرفية لتكون �شاملة ومتكاملة ،حيث وقع البنك اتفاقية كوكيل رئي�سي للحواالت ال�سريعة الوي�سرتن يونيون والتي تفتح �آفاقا
امام البنك للتو�سع بهذا املجال وب�أف�ضل املعايري ،كما وم�ضى البنك يف خطة تطوير وحدات تنمية االعمال وبالتعاون مع م�ؤ�س�سة التمويل الدولية ( )IFCوهدف البنك اىل بناء
مراكز تنمية اعمال متخ�ص�صة خلدمة امل�ؤ�س�سات ال�صغرية واملتو�سطة ( )SMEsحيث ا�صبح البنك باملراحل النهائية الطالق تلك املراكز والتي من امل�ؤمل ان ترتقي باخلدمة
امل�صرفية املقدمة لتلك القطاعات اىل اعلى م�ستوى من اجلودة ووفقا لتو�صيات م�ؤ�س�سة التمويل الدولية  ،كما �أقر البنك خطته يف تطوير تنظيم البنك والتي بنيت على ا�سا�س
وظيفي والتي تهدف اي�ضا اىل مركزة العمليات يف وحدات متخ�ص�صة وم�ؤهلة ت�ستطيع دعم الفروع بخدمات �سريعة ومنوذجية وذات اعتمادية عالية والتي من املنتظر اي�ضا ان
حتقق كفاءة وانتاجية اعلى لكافة مناحي عمل البنك وفق خطة وجداول تطبيق تنا�سب البنك ،وقد قام البنك اي�ضا بدرا�سة العمليات والعمل على اعادة هند�ستها لال�ستفادة
الق�صوى من املوارد املتاحة حيث مت اعادة ت�صميم دوائر االدارة العامة وت�أهيل بع�ض املواقع لت�ستغل لالعمال املركزية املختلفة والعمل جاري قدما بهذا املجال.
وعلى �صعيد خطة التو�سع واالنت�شار وتطوير الفروع ،فقد مت خالل العام  2012افتتاح فرع جديد للبنك يف قلقيلية بحلة مميزة لي�صل عدد فروعنا ومكاتبنا �إىل ( 22فرع ًا
ومكتب ًا) ،كما وقام البنك باعادة ت�أهيل �ضرورية وحتديثات لعدة فروع وهي فرع نابل�س ،فرع العيزرية وفرع البرية والتي مت اعادة افتتاحها بحلتها اجلديدة واطاللتها املميزة
والتي نالت ر�ضى وا�ستح�سان عمالئنا وعززت من جودة خدماتنا امل�صرفية و�سيكون لها �آثار ايجابية كبرية م�ستقب ًال ،ويجري العمل على حتديث بع�ض الفروع القدمية ونقل
بع�ضها الآخر اىل مقرات �أف�ضل ي�ستطيع البنك من خاللها تقدمي خدماته بطريقة تناف�سية �أكرب ،كما وقام البنك برتكيب جمموعة من ال�صرافات الآلية يف �شتى املواقع
لتكون رافدا قويا ملنافذ الو�صول للعمالء والعمل جاري لرتكيب �صرافات اخرى يف مواقع خمتلفة ،هذا وقام البنك بتحديث خدمة االنرتنت البنكي وفق اف�ضل املعايري ومبا
يالئم تطلعات العمالء ،ومت ان�شاء دائرة متخ�ص�صة للمبيعات ورفدها بالكوادر املتخ�ص�صة لتكون ذراع ًا ميداني ًا لبيع منتجات البنك املختلفة ويف كل املواقع ،ومت �أي�ض ًا اعادة
هيكلة دائرة التح�صيل ورفدها بالكوادر املالئمة نظر ًا لرتكيز البنك على ن�شاطات التح�صيل بالفرتات القادمة ملا لذلك من �أهمية واولوية كبرية ووفق تخطيط منظم ومتابعة
م�ستمرة ،ا�ضافة لذلك فقد مت رفد البنك بالكوادر الالزمة ال�ستكمال الوظائف الأ�سا�سية عن طريق ا�ستقطاب خربات م�صرفية متنوعة وم�ؤهلة وذلك من �أجل االنطالق
بالبنك بخطى وا�سعة باملراحل القادمة.
وقد �ساهم البنك م�ساهمة فعالة يف جمال امل�س�ؤولية االجتماعية انطالق ًا من �شعاره الدائم كبنك الوطن واملواطن ،و�سارع اىل الدعم املجتمعي يف عدة جماالت منها ن�شاطات
ثقافية ،تعليمية� ،صحية ،ريا�ضية ،اقت�صادية ،اجتماعية ومرافق العامة ،وذلك وفق خطط وموازنات �أعدت لهذا الغر�ض ،والتي كان لها �أثر ًا ايجابي ًا يف املجتمع ومبا ين�سجم
مع �إميان البنك بدوره الوطني .
وجملة القول �أنه وبرغم �أن عام  2012كان عام ًا للتحديات� ،إال �أن ذلك العام يعد لبنك القد�س عام التغلب على التحديات ،وعام ًا لت�أ�سي�س جناحات كبرية وثابتة للم�ستقبل.
و�أخري ًا فانني �أكرر �شكري الوفري اىل م�ساهمينا االفا�ضل و�أع�ضاء جمل�س االدارة االكارم جلهودهم وتعاونهم امل�ستمر ،كما و�أ�شكر الإدارة التنفيذية وكافة املوظفني والعاملني
يف بنك القد�س لبذلهم اجلهود املتوا�صلة واخال�صهم يف عملهم بكل م�س�ؤولية واخال�ص لتحقيق �أهداف البنك.
واهلل و ّ
يل التوفيق،،،
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أكرم عبد اللطيف جراب

رئي�س جمل�س الإدارة

ماج�ستري �إدارة �أعمال /جامعة درهم  -بريطانيا
• رئي�س جمل�س �إدارة ومالك �شركة
 / Cometa Scientificبريطانيا.
• رئي�س جمل�س �إدارة ومالك

Cumberland Health Care Ltd
 / Nottinghamبريطانيا.

• رئي�س جمل�س �إدارة ال�شركة العربية للعلوم والثقافة
(جامعة قا�سيون � -سوريا).
• م�ساهم رئي�سي يف ال�شركة العربية للفنادق  -فندق
املوفينبيك.
• م�ساهم رئي�سي وع�ضو جمل�س �إدارة يف �شركة القد�س
العقارية.
• م�ؤ�س�س ورئي�س جمل�س �إدارة �شركة الكرمل  -الأردن.
• م�ساهم رئي�سي وع�ضو جمل�س �إدارة يف �شركة دار الدواء/
الأردن.
• م�ساهم رئي�سي وع�ضو جمل�س �إدارة يف منتجع �سن داي/
البحر امليت  -لأردن.
• م�ساهم رئي�سي وع�ضو جمل�س �إدارة ببنك اجلزيرة/
ال�سودان.
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عبد الرحيم نزار جردانة

ع�ضو جلنة تنفيذية
نائب رئي�س جمل�س الإدارة

بكالوريو�س �صيدلة /جامعة مينا�سوتا
• رئي�س جمل�س �إدارة �شركة دار الدواء.
• رئي�س هيئة مديرين يف ال�شركة العربية
اال�ست�شارية لل�صناعات الدوائية.
• ع�ضو جمل�س �إدارة يف البنك اال�ستثماري.

عاهد فايق بسيسو

ع�ضو جمل�س �إدارة
ع�ضو جلنة التدقيق

بكالوريو�س هند�سة معمارية /جامعة القاهرة
• رئي�س جمل�س الإدارة يف �صندوق التنمية الفل�سطيني.
• ع�ضو جمل�س �إدارة يف جمل�س الإ�سكان الفل�سطيني .
• ع�ضو جلنة تنفيذية يف هيئة املعماريني العرب.
• ع�ضو جمل�س �إدارة يف امل�ؤ�س�سة امل�صرفية
الفل�سطينية .
• ع�ضو جمل�س �إدارة يف مركز التجارة الفل�سطيني /
بالرتيد.
• ممثل م�ؤ�س�سة �أولف بامل الأ�سبانية يف فل�سطني.
• ع�ضو هيئة عامة يف �صندوق الإ�ستثمار الفل�سطيني.
• ع�ضو جمل�س �إدارة يف منتدى الأعمال الفل�سطيني
الدويل .
• ع�ضو جمل�س �إدارة املجل�س الإ�ست�شاري يف وزارة
الأ�شغال العامة والإ�سكان.
• ع�ضو جمل�س �إدارة يف جلنة قرو�ض الإ�سكان “�سكن ” .
• ع�ضو جمل�س �إدارة جمعية الكرامة للأيتام.
• ع�ضو جمل�س �إدارة يف املعهد الأ�سباين الفل�سطيني
للتدريب العايل.
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دريد أكرم جراب
ع�ضو جمل�س �إدارة
ع�ضو جلنة التدقيق
ع�ضو جلنة املخاطر والإمتثال
ع�ضو جلنة احلاكمية امل�ؤ�س�سية والرت�شيحات واملكافئات املالية

ماج�ستري �إدارة �أعمال  /جامعة درهم  -بريطانيا
• مدير عام الق�سم الطبي يف جمموعة �شركة الكرمل/
الأردن.
• ع�ضو جمل�س �إدارة يف ال�شركة العربية للفنادق.
• ع�ضو جمل�س �إدارة يف �شركة دار الدواء.

لؤي بشارة قواس
(ممثال عن �صندوق الإ�ستثمار الفل�سطيني)
ع�ضو جمل�س �إدارة
ع�ضو جلنة املخاطر والإمتثال

بكالوريو�س حما�سبة /جامعة بيت حلم
• رئي�س جمل�س الإدارة /فندق جراند بارك.
• رئي�س جمل�س الإدارة /نادي تراي فتن�س ال�صحي.
• ع�ضو جمل�س �إدارة /بلك للنقل ال�سريع.
• ع�ضو جمل�س �إدارة� /شركة الريحان العقارية.
• ع�ضو جمل�س �إدارة /جريدة احلياة.
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حامد عبد الغني جبر

المـؤسسة المصرفية الفلسطينية
ع�ضو جمل�س �إدارة

دكتوراة هند�سة الكرتونية
• رئي�س �إحتاد مقاولو الدول الإ�سالمية.
• ع�ضو جمل�س �إدارة /بنك اجلزيرة.
• ع�ضو جمل�س �إدارة /مدحمة معلومات البناء.
• ع�ضو جمل�س �أمناء /م�ؤ�س�سة �إجناز.

PALESTINE BANKING CORPORATION

ممث ًال عنها بع�ضو تختاره امل�ؤ�س�سة
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ربى محمد مسروجي

وليد نجيب األحمد

ع�ضو جمل�س �إدارة
ع�ضو جلنة احلاكمية امل�ؤ�س�سية والرت�شيحات واملكافئات املالية

ماج�ستري �إدارة �أعمال /جامعة بريزيت
• الرئي�س التنفيذي لل�شركة املتحدة للأوراق املالية.
• م�ساهم وع�ضو جمل�س �إدارة يف �شركة امل�سروجي.
• ع�ضو يف منتدى �سيدات الأعمال.
• ع�ضو يف جمعية �إنعا�ش الأ�سرة وجمعية الأمل للأيتام.
• زميلة يف معهد �آ�سنب.

ع�ضو جمل�س �إدارة
ع�ضو جلنة تنفيذية

بكالوريو�س هند�سة كهربائية
• ع�ضو جمل�س �إدارة �شركة القد�س لال�ستثمارات
العقارية ونائب رئي�س جمل�س االدارة.
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منتصر عزت أبو دواس

صالح جبر أحميد

(ممث ًال عن بنك الإ�ستثمار)
ع�ضو جمل�س �إدارة
ع�ضو جلنة املخاطر والإمتثال
ع�ضو جلنة احلاكمية امل�ؤ�س�سية والرت�شيحات واملكافئات املالية

بكالوريو�س حما�سبة و�إدارة مالية  /جامعة باكنجهام
• حما�سب عام معتمد /الواليات املتحدة.
• الرئي�س التنفيذي لبنك الإ�ستثمار.

ع�ضو جمل�س �إدارة
ع�ضو جلنة تنفيذية

بكالوريو�س حما�سبة
• رئي�س جمل�س �إدارة م�صنع ال�شاي� /سرييالنكا
• ع�ضو جمل�س �إدارة يف املدار�س الع�صرية /عمان
• ع�ضو جمل�س �إدارة �شركة ميثاق العقارية /عمان
• ع�ضو جمل�س �أمناء جامعة قا�سيون� /سوريا
• ع�ضو هيئة مديرين مل�ؤ�س�سة فل�سطني الدولية /عمان
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اإلدارة التنفيذية

السيد عزام الشوا
المدير العام *
بكالوريوس رياضيات  -جامعة ليموين
أوين األميريكية (حتى .)2012/12/ 31

* تم تعيين السيد «محمد نبيل» حمدان

كمديرًا عامًا للبنك إبتداء من .2013/3/3

السيد سميح صبيح
نائب المدير العام
ماجستير محاسبة  -الجامعة األردنية.

السيد غسان قعدان
مساعد المدير العام للفروع والمبيعات
ماجستير في المحاسبة  -جامعة
اوكالهوما سيتي.

السيد زيد الجالد
المدير التنفيذي للعمليات والدعم
بكالوريوس إدارة مالية ومصرفية -
جامعة عمان األهلية.

السيد حسين هباب
المدير التنفيذي لتطوير األعمال والتسويق
والبحوث التسويقية
ماجستير إدارة أعمال  -جامعة كلير مونت
األميريكية.

السيد رائد نجيب
المدير التنفيذي للعمليات المصرفية
ماجستير إدارة أعمال  -جامعة
النجاح الوطنية.

السيد عبد الرؤوف السعدي
المديرالتنفيذي لفروع الوسط
ماجستير إدارة أعمال  -الجامعة الحرة /
هولندا.
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دائرة
االستثمار والخزينة

دائرة الخدمات
التجارية المركزية

دائرة مراقبة
وتنفيذ اإلتمان

دائرة
المتابعة والتحصيل

الرقابة المالية

الدائرة القانونية

دائرة التخطيط
االستراتيجي
والعالقات العامة

دائرة
تنمية االعمال

إئتمان األفراد

إئتمان الشركات
و SMEs

دائرة االئتمان

وحدة إجرائات
العمل وهندسة
العمليات

مكتب المدير العام

دائرة تكنولوجيا
المعلومات

مساعد المدير العام
للعمليات والدعم

المدير العام

دائرة العمليات
المركزية

دائرة الخدمات
اإلدارية والهندسية

نائب المدير العام

مستشارين

اللجنة التنفيذية

اللجنة التنفيذية

دائرة
رأس المال البشري

مساعد المدير
العام إلدارة
الفروع والمبيعات

أمانة سر مجلس
اإلدارة وشؤون
المساهمين

لجنة الحكومة
المؤسسة والمكافئات
والترشيحات

الهيكل التنظيمي

رئيس مجلس اإلدارة

دائرة
التدقيق الداخلي

دائرة االمتثال

دائرة المخاطر

لجنة المخاطر
واإلمتثال

لجنة التدقيق

اإلستراتيجية العامة للبنك
�شملت الإ�سرتاتيجية العامة للبنك عدة حماور �أ�سا�سية ،بنيت على خطط وبرامج عمل للو�صول �إىل
الأهداف املتمثلة يف حتقيق النمو واملتانة املالية والكفاءة الت�شغيلية والقدرة التناف�سية والربحية
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عمل جمل�س الإدارة على و�ضع خطة ا�سرتاتيجية ثالثية �شاملة ،تهدف �إىل تكري�س ريادة وفعالية البنك ،وبالتايل تلبية تطلعات �أ�صحاب امل�صلحة
والعالقة ،من خالل زيادة احل�صة ال�سوقية ودخول �أ�سواق /قطاعات جديدة وتقدمي �أف�ضل اخلدمات املتنوعة واحلديثة ،للمحافظة على التمييز
والنجاح ،وبالتايل تعظيم ربحية البنك وثروة امل�ساهمني من خالل رفع م�ستوى التناف�سية والكفاءة للبنك للقيام بدوره الفعال ،تلبية للغر�ض الذي
ت�أ�س�س من �أجله املتمثل يف خدمة القطاعات املختلفة يف املجتمع ودعم التنمية امل�ستدامة.
فقد عمد جمل�س الإدارة وبالتعاون مع الإدارة التنفيذية على و�ضع خطط وبرامج عمل للو�صول �إىل الأهداف املتمثلة يف حتقيق النمو واملتانة املالية
والكفاءة الت�شغيلية والقدرة التناف�سية والربحية من خالل املحاور اال�سا�سية التالية:
المحور

من خالل

�إعادة التنظيم ومركزة العمليات

1

رفع م�ستوى الكفاءة الت�شغيلية والقدرة على التناف�س والنمو

2

تنمية املواد الب�شرية لتكري�س امليزة التناف�سية وحتقيق الكفاءة الإ�ستثمار يف العن�صر الب�شري وتطوير �إمكانياته وتفعيل مهاراته
امل�ؤهلة كجزء �أ�سا�سي تكاملي من اال�سرتاتيجية العامة للبنك

3

دخول وا�ستهداف �أ�سواق وقطاعات جديدة جمزية وم�ضبوطة �إن�شاء «بنك القد�س �أعمال» خلدمة قطاع االعمال ،وبالتايل تفعيل مبد�أ �إدارة
العالقة مع العميل وحت�سني مبد�أ التخ�ص�ص وتوجيه اجلهود لبيع منتجات
املخاطر
وخدمات البنك ،الأمر الذي �سينعك�س �إيجاب ًا على ربحية العالقة والبنك ككل

4

�إبتكار وتفعيل اخلدمات املبتكرة املنوعة ذات الربحية املنا�سبة تنويع م�صادر الدخل من خالل ابتكار وتفعيل منتجات مميزة لتكون �أداة
واملخاطر املنخف�ضة  -االقرا�ضية وغري الإقرا�ضية منها فعالة يف حتقيق عائد �إ�ضايف م�ستقر ومتزايد
 - Lending and Non-lendingوتو�سيع منافذ الو�صول
للعمالء

> إعادة التنظيم ومركزة العمليات

يهدف البنك لتحقيق تطلعاته املنبثقة عن تطلعات امل�ساهمني ومبا
يتوافق مع تطلعات العمالء وال�سوق ومتطلبات اجلهات الرقابية
من خالل و�ضع خطة ا�سرتاتيجية داعمة حتدد االهداف الرئي�سية
واملحاور امل�ستهدفة واخلطط وبرامج العمل التي حتقق هذه
التطلعات للو�صول اىل ميزة تناف�سية وجودة �أداء �شاملة ،تكر�س
ريادة البنك وكفاءته الت�شغيلية كبنك ع�صري متطور وبالتايل
حتقيق الأهداف التالية:
	•رفع م�ستوى الكفاءة والت�شغيلية منها ب�شكل خا�ص.
	•رفع ح�صة البنك ال�سوقية والقدرة على التو�سع واالنت�شار
الداخلي واخلارجي.

	•�ضبط املخاطر املرتبطة بالعمليات امل�صرفية.
	•رفع اال�ستفادة من املوارد املتاحة وتعزيز قدرة العن�صر الب�شري.
	•اال�ستثمار يف التكنولوجيا احلديثة ب�شكل اكرث فعالية.
	•تعزيز ال�شفافية ومبد�أ االف�صاح وتلك املتعلقة مبتطلبات ال�سلطات
الرقابية ب�شكل خا�ص.
ومن �أهم امل�شاريع التي اعتمدها جمل�س الإدارة م�شروع اعادة التنظيم
الداخلي للبنك ليتواكب مع املمار�سات امل�صرفية الف�ضلى ،ومبا يتوافق
مع الظروف والتعليمات الداخلية على م�ستوى البنك ومتطلبات البيئة
امل�ؤثرة املحيطة وفق خطة للتنفيذ تتوافق مع اخلطة اال�سرتاتيجية
العامة للبنك .وقد مت مراعاة حتقيق هذا امل�شروع ملجموعة من
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الأهداف التي ت�صب يف نهاية االمر يف حتقيق االهداف اال�سرتاتيجية
من خالل اعتماد جمموعة من املبادئ التنظيمية على النحو التايل :
> مبدأ فصل المسؤوليات

ويق�صد به حتديد امل�س�ؤوليات واملهام ب�شكل وا�ضح مينع التداخل
والتعار�ض ،بحيث يحقق الف�صل ما بني عملية البيع والت�سويق وتقدمي
اخلدمة عن عملية اتخاذر القرار االئتماين وعن عملية التنفيذ.
> مبدأ ثقافة البيع

ويق�صد بهذا املبد�أ توجيه اجلهود لبيع خدمات ومنتجات البنك من
خالل الطرق التالية:
	•البيع املتقاطع – املتبادل ( )Cross-Sellingوي�ستهدف به
العمالء احلاليني يف البنك.
	•البيع من خالل ا�ستقطاب عمالء جدد.
> مبدأ تصميم المنتج

ويق�صد به �إ�ستحداث منتجات جديدة /تطوير املنتجات القائمة بناء ًا
على �إحتياجات ورغبات العمالء بد ًال من بيع العمالء منتجات جاهزة .
> مبدأ ادارة العالقة مع العميل

()Relationship Management

ويق�صد به اعتماد مبد�أ التخ�ص�ص يف بناء العالقة مع العمالء
و�إدارتها وتلبية احتياجاتها من خالل وحدات �إدارية متخ�ص�صة وفق
ت�صنيف حمدد ميكن البنك من �إدارة عالقته مع عمالئه بالكفاءة
املطلوبه ،وتعزيز قدرته على التعامل مع متطلبات كل �شريحة.
> مبدأ مركزية العمليات ()Centralization

ويق�صد به �إ�سناد تنفيذ العمليات التي ال عالقة لها بالعمالء جلهة
مركزية تابعة للإدارة العامة مما يحقق املزايا التالية:
 الإ�ستثمار يف العن�صر الب�شري بال�شكل الأف�ضل و�إعادة توزيعالكوادر الب�شرية وبالتايل رفع انتاجية املوظف الواحد على م�ستوى
العملية (.)Economy of Large Scale

 تقليل االزدواجية يف العمل. تفعيل العن�صر الرقابي (الرقابة ما قبل التنفيذ). توحيد االجراءات . الإ�ستخدام الأمثل للنظام الآيل. الرتكيز على عملية البيع والت�سويق من قبل الفروع. ت�سهيل عمليات التدقيق الداخلي مما يوفر الوقت واجلهديف حتقيق الرقابة.
> مبدأ الخدمة المميزة

ويق�صد به توفري الوقت لدى الوظائف الأمامية للتعامل مع العمالء
وا�ستقبالهم وتقدمي اخلدمة املميزة لهم بامل�ستوى الذي يحقق ان مل يكن
يفوق ر�ضاهم �أو توقعاتهم وتعزيز العالقة معهم.

> مبدأ الرقابة ما قبل التنفيذ
( ) Preventive Monitoring and Control

ويق�صد به ت�صميم عمليات البنك ب�أ�سلوب يحقق التدقيق على العملية من
حيث مطابقتها ل�سيا�سات واجراءات وتعليمات البنك وتوافقها مع متطلبات
اجلهة الرقابية ماقبل و�ضعها مو�ضع التنفيذ ولي�س ما بعد التنفيذ.
وقد مت االعتماد على هذه اال�س�س يف بناء وت�صيم الهيكل التنظيمي االداري
للبنك وحتديد مالمح املحاور الرئي�سية مبا يتالئم مع املبادئ اعاله وعلى
النحو التايل:
	•حمور الأعمال (:)Business Orientation
ويتمثل بالوحدات الإدارية املعنية بتطوير �أعمال البنك و�إدارة
العالقة وفق ما يلي:
> الوحدات الإدارية املعنية بتطوير وت�سويق املنتجات واخلدمات لعمالء
البنك احلاليني وامل�ستهدفني يف جمال:
 ال�شركات وامل�ؤ�س�سات املتو�سطة وال�صغرية(.)Corporate and SME Banking
 -االفراد (.)Retail Banking

>> الإ�ستثمار ( :)Investment Functionوي�شمل كافة الوحدات
االدارية املعنية بعمليات تبادل العمالت و�إدارة تقلبات خماطر
ال�صرف واال�سهم وال�سندات وتوظيف االموال ل�صالح البنك
والعمالء على حد �سواء يف اال�سواق املحلية واخلارجية وادارة
العالقة مع البنوك وامل�ؤ�س�سات املالية .
	•حمور مراجعة االئتمان :وي�شمل الوحدات االدارية املعنية بدرا�سة
وحتليل طلبات الت�سهيالت املتعلقة بالعمالء احلاليني وامل�ستهدفني
واتخاذ القرار االئتماين املتعلق بها وفق ال�صالحيات املعتمدة من
قبل جمل�س االدارة.
	•حمور العمليات والدعم (:)Operations and Support

وي�شمل كافة الوحدات االدارية املعنية بتوفري كافة احتياجات
وحدات البنك املختلفة وتوفري متطلباتها لتحقيق �أهدافها وتتمثل
يف العمليات املركزية مبختلف وحداتها ،املوارد الب�شرية ،اخلدمات
الإدارية وامل�شرتيات� ،أنظمة املعلومات  ...الخ.

	•املحور الرقابي ( :)Controlوي�شمل الوحدات االدارية املعنية بو�ضع
الأ�س�س واملعايري الالزمة لتحقيق الرقابة على حماور العمل االخرى
وتنق�سم اىل ق�سمني:
 رقابة من قبل االدارة التنفيذية وتتمثل ب�أعمال الرقابة املالية. رقابة من قبل جمل�س االدارة وتتمثل ب�أعمال التدقيق الداخلي و�إدارةاملخاطر واالمتثال لتعليمات داخلية ومتطلبات ال�سلطات الرقابية.
و�سينبثق عن هذا امل�شروع جمموعة من عمليات التطوير املرتبطة باملهام
وامل�س�ؤوليات املتعلقة بالوحدات االدارية وفق الهيكل التنظيمي العام ومراجعة
وت�صميم م�سار العمليات ليتوافق مع املبادئ التنظيمية املعتمدة واعادة توزيع
الكوادر الب�شرية بناء على الكفاءات واملهارات ومتطلبات الوظائف.
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>> اإلستثمار في العنصر البشري وتطوير إمكانياته وتفعيل مهاراته

حر�ص البنك على �أن تكون هناك دائره متخ�ص�صة بادارة العالقة وتلبية احتياجات الكوادر الب�شرية باعتبارها �شريك �أ�سا�سي يف و�ضع وتنفيذ
اال�سرتاتيجيات ال�شامله للبنك وموفرا لها كل امكانيات النجاح .فقد تخطت دائرة ر�أ�س املال الب�شري حالي ًا املفهوم النمطي التقليدي املتمثل
بتقدمي اخلدمات الإدارية املرتبطة ب�ش�ؤون املوظفني من اجراءات التعيني واال�ستقالة وغريها �إىل مفاهيم �أو�سع و�أ�شمل ،ينطلق من مفهوم
اال�ستثمار يف العن�صر الب�شري بهدف تعزيز دوره وتطوير امكانياته ليكون عن�صر ًا فعا ًال �ضمن امل�ؤ�س�سة .وكبداية ول�ضمان حتقيق �أهداف ر�أ�س
املال الب�شري ،فقد �سعت الدائرة �إىل �ضم موظفني ذوي كفاءات عالية لها والعمل على تطويرهم ،كما اعتمدت الدائرة على جمموعة من
الأهداف لتحقيق ذلك:
	•البحث عن املواهب والكفاءات والعمل على �ضمها لكوادر البنك و�صقلها واحلفاظ عليها ل�ضمان عمليات النمو واال�ستمرار وحتقيق �أهداف
وا�سرتاتيجيات البنك بكل فاعلية من خالل القنوات املختلفة �سواء باال�شرتاك ب�أيام التوظيف التي تعقدها اجلامعات وامل�ؤ�س�سات وا�ستقطاب
املنا�سبني عرب �شبكات التوا�صل اخلا�صة بالتوظيف على االنرتنت والتن�سيق مع ال�شركات املهتمة بتوظيف اخلريجني اجلدد و غريها.
	•تغيري تبعية دائرة ر�أ�س املال الب�شري �إىل الدعم والعمليات ومبا بتنا�سب مع م�شروع البنك احلايل ب�إعادة تنظيم الهياكل الوظيفية ،ومبا
يحقق مفهوم ال�شخ�ص املنا�سب يف املكان املنا�سب حيث يتم االعالن داخلي ًا عن ال�شواغر با�ستمرار التاحة الفر�ص للجميع الختيار الأن�سب
منهم بعد عمل املقابالت وفح�ص مدى قابليتهم مللء هذه ال�شواغر.
	•درا�سة وحتديد احتياجات الفروع والدوائر من ر�أ�س املال الب�شري والعمل على تطويرها من خالل عمل الدورات التدريبية الالزمة التي متكن
من الإ�ستفادة الفعلية لرفع م�ستوى �أداء املوظفني من حيث املهارة واخلربة.
	•تفعيل عملية تدوير املوظفني ( )Staff Rotationsبني الدوائر والفروع ك�سرا للجمود الوظيفي وحتقيق ًا لعملية اكت�ساب مهارات جديدة
حيث يعد التدوير الوظيفي �أحد �أهم الإ�سرتاتيجيات لتطوير �أداء العاملني والبنك على حد �سواء ،ويعترب من الطرق الفعالة لتطوير �أداء
العاملني� ،سواء املدراء �أو املوظفون ،وذلك لأن التدوير الوظيفي يتيح للموظف ممار�سة عمل �آخر غري العمل الذي ميار�سه ،ويتيح له اكت�ساب
خربات جديدة بالإ�ضافة �إىل خرباته ال�سابقة ،كما �أنه ميكن الإدارة من �ضخ دماء جديدة لتويل مهام �إدارية �أو تقنية جديدة.
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	•حتقيق مبد�أ تكاف�ؤ الفر�ص �سواء يف التوظيف،التدريب والتطوير حيث يهدف التدريب وبناء القدرات املهنية يف البنك �إىل �إك�ساب
املوظفني معارف جديدة ،و�إطالعهم على كل امل�ستجدات اخلا�صة مبجال عملهم وتعزيز مهاراتهم وكفاءاتهم ،مبا ميكنهم من �أداء
وظائفهم بكفاءة وفعالية وم�ساندة التوجهات الإ�سرتاتيجية للبنك وحتقيق ر�ؤيته امل�ستقبلية.
	•حتفيز روح التناف�س الإيجابية بني املوظفني ،وفق نظام مدرو�س للحوافز واملكاف�آت،وذلك �إدراكا من البنك ب�أن �أي تقدم وجناح يف
نتائج الأعمال ما هو �إال انعكا�س �إيجابي لإنتاجية و�أداء املوظفني ،حيث �أن البنك يوفر با�ستمرار بيئة عمل حمفزة تدفعهم للأمام،
من حيث كتب ال�شكر والعالوات واملكاف�آت والو�سائل املختلفة اخلالقة الأخرى حر�ص ًا على ا�ستمرارية املوظف يف االجتهاد والعمل
بكفاءة وفعالية.
	•تطوير قنوات االت�صال ،وزيادة فاعليتها �أفقيا ور�أ�سيا مبا يتيح التوا�صل وتبادل املعلومات وحل اال�شكاليات ب�أ�سرع وقت .حيث �أن
االت�صال الفعال ينمي عالقات جيدة بني الفرد وزمالئه يف العمل وكل من يتعامل معهم ،بجانب �أنه ي�ساعد �أي�ضا على تنمية قدرات
الفرد يف التعبري عن نف�سه ،وحتديد �أفكاره و�آرائه بو�ضوح ،ومبا يجعل الآخرين قادرين على فهمه وهذا بالطبع ي�ساعد يف حل
امل�شكالت ،ويف التعامل مع خمتلف الأفراد وتنمينها نحو الأف�ضل.
	•�إن بيئة �أو مكان العمل من اجلوانب واملقومات املهمة لنجاح م�ؤ�س�سات ومن�ش�آت العمل احلديثة ،على اعتبار �أن تكري�س ر�ضى
العاملني عن بيئة العمل وهي من امل�ؤ�شرات التي تنعك�س على �أدائهم و�إنتاجيتهم ولهذا يعد تقييم معايري بيئة العمل با�ستمرار ،من
خالل قيا�س مدى الر�ضا الوظيفي للعاملني بالبنك ،من الأمور املهمة للتعرف على م�ستوى هذه املعايري ،ومن ثم توجيه بيئة العمل
نحو الأف�ضل.
ومن هنا نرى �أن جممل �أهداف دائرة ر�أ�س املال الب�شري يتمحور حول حتقيق الإدارة اال�سرتاتيجية لر�أ�س املال الب�شري ومبا يتوافق
مع �إعتبارات اجلودة والكفاءة والثقافة والقيم والإلتزام متا�شيا مع الإحتياجات احلالية وامل�ستقبلية للبنك وميثاق الأخالق الذي
يقر به البنك.
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>>> إنشاء < بنك القدس أعمال > لخدمة قطاع األعمال:
بنك القدس أعمال
يف �ضوء منو وتطور الإحتياجات امل�صرفية لقطاع الأعمال يف فل�سطني،
�إرت�أى بنك القد�س �إن�شاء دائرة م�ستقلة حتت م�سمى “بنك القد�س
�أعمال” والتي تعنى بتلبية االحتياجات امل�صرفية املتنامية واملتطورة
لهذا القطاع الهام .فباال�ضافة �إىل تعظيم م�صادر االيراد ،ف�إن الغاية
من ت�أ�سي�س “ بنك القد�س �أعمال” هي تنويع تلك امل�صادر مع تخفيف
لرتكزات املخاطر املت�أتيه من العمل مع قطاع معني.
تعنى هذه الدائرة بخدمة املن�ش�آت ال�صغرية واملتو�سطة والتي ت�شكل
�أكرث من  %95من املن�ش�آت العاملة وامل�سجلة يف فل�سطني � -أي ما
يزيد عن  110,000من�ش�أه ،ف�ضال عن كونها امل�شغل الأكرب للعمالة
الفل�سطينية على خمتلف �أنواعها وفئاتها .هذا بالإ�ضافة اىل قطاع
ال�شركات والتي تعد هي الأخرى حمور اهتمام “ بنك القد�س �أعمال”.
�إن مفهوم “بنك القد�س �أعمال” يقوم على تقدمي باقة من اخلدمات
امل�صرفية يف بيئة متطورة تت�سم بالتميز والتفرد وفق املعايري التالية:
	•وجود طاقم ذو خربة وكفاءة مميزة مكر�س خلدمة هذا القطاع
وتلبية �إحتياجاته.
العالقة
	•�إعتماد مبد�أ �إدارة
()Relationship Management
مع العمالء من حيث وجود عالقة تخ�ص�صيه لإدارة هذه العالقة.
	•�إعادة ت�أهيل  6مراكز متخ�ص�صة تعنى بتنمية الأعمال بحيث
تكون مدرو�سة التوزيع لتغطي الأماكن ذات الرتكز وتكون �أقرب

لقطاع الأعمال حيثما تواجد و�أينما كانت هنالك احلاجة �إليها يف
كافة �أرجاء الوطن.
	•تقدمي اال�ست�شارات املهنية املتخ�ص�صة مل�ساعدة قطاع الأعمال
على �إدارة ن�شاطات املن�ش�آت املختلفة مبهنية وكفاءة عالية.
وعليه ف�إن مفهوم «بنك القد�س �أعمال» هو مفهوم جديد ملبد�أ �إدارة
العالقة مع قطاع الأعمال يف فل�سطني ،حيث �أن التفرد بخدمة هذا
القطاع هو امتداد لإ�سرتاتيجية البنك يف الإبتكار والتخ�ص�ص وتفعيل
االمكانيات لإن�شاء عالقة مربحة وذات قيمة لكافة الإطراف.
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إستراتيجة التفرع واإلنتشار في فلسطين
يعترب التو�سع والإنت�شار من الأهداف الإ�سرتاتيجية الوا�ضحة ،التي تنفذ بجاهزية م�صرفية و�إدارية وتقنية عالية ت�أخذ بعني الإعتبار امل�ستجدات
ودرا�سة ال�سوق و�أية خماطر تواجه العمل امل�صريف ب�شكل عام واملنطقة املنوي التفرع بها ب�شكل خا�ص ،ومبا يكفل حتقيق �أهدافه ومن �أبرزها
زيادة احل�صة ال�سوقية ،وحتقيق منو مت�صاعد يف معدالت العائد على حقوق امل�ساهمني وعلى املوجودات ،وامل�ساهمة يف تو�سيع منافذ الو�صول
للعمالء وتنمية الودائع والن�شاطات امل�صرفية االخرى.
وي�ضاف �إىل ذلك  -مبا يتجان�س مع �إ�سرتاتيجية التفرع  ،-خطة حتديث الفروع وذلك بهدف االرتقاء بخدمة العمالء وحت�سني مرافئ البنك
ومن�شئاته القائمة ،حيث مت يف العام � 2011إفتتاح فرعني جديدين ومكتب يف كل من مدينة طولكرم ومدينة �أريحا باال�ضافة �إىل مكتب يف بلدة
بديا ،وا�ستمرت يف العام  2012هذه الإ�سرتاتيجية حيث مت افتتاح فرع قلقيلية وبذلك �أ�صبح البنك يغطي كافة مدن ال�ضفة الغربية وقطاع غزة
لي�صبح عدد فروعه ومكاتبه  .22كما مت �أي�ضا تقدمي طلبات للتفرع يف العديد من املدن والتجمعات ال�سكنية وذلك الجل الو�صول اىل املناطق
التي مل ت�صلها اخلدمات امل�صرفية.
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>>>> تنويع مصادر الدخل من خالل إبتكار وتفعيل منتجات مميزة
إستراتيجية التسويق
�إن التخطيط اال�سرتاتيجي لدى دائرة الت�سويق يف بنك القد�س
يعتمد على موائمة حاجات البنك مع حاجات العمالء ،يف درا�ساته
وت�صميمه للمنتجات واخلدمات املقدمة .فبالتوافق مع تطلعات جمل�س
الإدارة ،اعتمدت دائرة الت�سويق من خالل وحدة الدرا�سات والأبحاث
الت�سويقية على درا�سة معطيات و�إجتاهات ال�سوق من م�صادرها
الأولية والثانوية واخلروج ب�آليات عمل ت�صميم املنتج لتلبية �-إن مل
تكن لتفوق -حاجات وتوقعات العمالء احلالية واملتغرية ،ومن ثم
الرتويج لها با�ستخدام الأدوات الفعالة ،مع الأخذ باحل�سبان حتقيق
ربحية منا�سبة واالبقاء على درجة خماطره لتبقى �ضمن املتدنية اىل
املعقولة .فقد �ساهمت هذه اال�سرتاتيجية يف دعم الإدارة الفاعلة
والكف�ؤة لعملية التخطيط ودرا�سة املتغريات لعك�سها على اال�سرتاتيجية
العامة و متكني البنك من ا�ستثمار موارده املختلفة بكفاءة عالية،
تكر�س امليزة التناف�سية وحتقق الريادة.
التسويق وأهميته اإلستراتيجية للبنك
للوقوف على الأهمية الإ�سرتاتيجية للت�سويق يف البنك ومكانتها من
بني املهام املختلفة ،وبالنظر �إىل طبيعة الت�سويق املتمثلة يف كونه
ن�شاط ًا ديناميكي ًا متجدد ًا ،مت الرتكيز على املعنى ال�شمويل للت�سويق
لتتداخل مع الن�شاطات والوظائف املختلفة يف البنك بدء ًا من الدرا�سة
والتخطيط ومن ثم التن�سيق مع الدوائر املختلفة ذات العالقة ومن ثم
التنفيذ ،انتهاء مبراقبة وقيا�س فعالية واداء املنتج والتعديل حيثما
يلزم.
ً
باال�ضافة �إىل ما ذكر ف�إن ر�ؤية الت�سويق العامة -كونها جزءا من
اال�سرتاتيجية العامة للبنك -تتطلع ما يلي :
	-الت�أكيد على �أهمية التخطيط واملتابعة يف درا�سة حاجات العمالء
وردود �أفعالهم باعتبارهم املحدد الأ�سا�سي لإ�سرتاتيجية الت�سويق؛
	-ت�صميم منتجات �أو خدمات فعالة ذات قيمة م�ضافة للعمالء،

بحيث تكون مربحة وذات خماطر متدنية �أو معقولة؛
	-تو�سيع �أن�شطة الت�سويق لت�شمل جميع وظائف البنك.
	-الت�أكيد على �أهمية الأعمدة الرئي�سية للت�سويق املتمثلة يف املنتج
والت�سعري والتوزيع والرتويج ،دون �إهمال للمناف�سيني والبيئة
املحيطة وب�شكل يعك�س جتذر املفهوم يف خمتلف �أن�شطة البنك
وم�ستوياته التنظيمية واالدارية؛
	-تكري�س امل�س�ؤولية االجتماعية والأخالقية للبنك �إجتاه املجتمع.
نحو إستراتيجية تسويقية ناجعة وفعالة
يعمل البنك على حتقيق �أهدافه ومواجهة التحديات املختلفة لبيئته
باعتماد �إ�سرتاتيجية ت�سويقية ناجعة وفعالة �ضمن الإ�سرتاتيجية العامة.
�إن معايري النجاعة والفعالية هذه تتمحور �أ�سا�س ًا حول جملة عنا�صر
�أهمها:
	•خدمة الإ�سرتاتيجية العامة للبنك :فاال�سرتاتيجية الت�سويقية لبنك
القد�س ،كما �سبق الإ�شارة �إليه ،تندرج �ضمن �إطار الإ�سرتاتيجة
العامة ،لذا كان ال بد من التوافق مع �أهدافها ومع ر�سالة البنك،
فاحل�صة ال�سوقية هي هدف لأجل الو�صول لو�ضعية الرائد يف ال�سوق
امل�صريف الفل�سطيني.
	•التكيف مع املحيط امل�صريف وبناء الإ�سرتاتيجية على �أ�سا�س
االمكانيات  :وذلك يتطلب يف الأ�سا�س ت�شخي�ص املحيط والواقع
امل�صريف الفل�سطيني بفعالية والتحليل الدقيق ملختلف العوامل
الهيكلية امل�ؤثرة فيه ،وب�شكل تت�ضح معه خمتلف الفر�ص الواجب
�إ�ستغاللها �أو التهديدات الواجب جتنبها �سواء كانت داخلية �أو
خارجية ،كما يندرج �ضمن هذا الإطار حتديد �أهم اخليارات
الإ�سرتاتيجية املالئمة لهذا التكيف وطرق تنفيذها �أو الت�أثري عليها.
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فالعالقة بني دائرة الت�سويق وخمتلف دوائر البنك هي عالقة تكامليه وذات ت�أثري متبادل يهدف اىل تكري�س خلق القيمة و فعالية االداء و�صو ًال
اىل حتقيق االهداف اال�سرتاتيجية العليا .فاجلدير ذكره �أن مركزة العمليات (� )Centralizationست�سهم يف دعم اخلطة الت�سويقية العامة
للبنك ،وتعزيز مفهوم التوا�صل مع العمالء وخدمتهم ب�أف�ضل ال�سبل واالدوات وبالتايل تن�شيط بيع املنتجات واخلدمات املختلفة على �أ�س�س
ع�صرية ف َعالة لتحقيق الغاية املرجوة بتو�سيع قاعدة العمالء على اختالفهم و تلبية احتياجاتهم املتغرية واملتطورة بطريقة رائدة ومناف�سة حتقق
ربحية منا�سبة للبنك.

جودة الخدمة والعناية بالعمالء
تبقى �إ�سرتاتيجية جودة اخلدمة والعناية بالعمالء من �أهم
الإ�سرتاتيجيات التناف�سية التي تب ّناها بنك القد�س ،وذلك لزيادة
وتطوير قدراته وال�صمود يف وجه املناف�سة احلادة التي �أ�صبحت متيز
ال�سوق امل�صرفية الفل�سطينية .فجودة اخلدمة ال ت�أتي �إال نتاج ًا لتبني
فل�سفة �إدارة اجلودة ال�شاملة ،والعناية بالعميل التي هي �أ�سا�س والئهم
وثقتهم بالبنك حيث يعتمد بنك القد�س على عدة مقومات �أهمها:
	-اعتبار العميل هو املحور الرئي�سي الذي تدور حوله كل
�إ�سرتاتيجيات البنك.
	-ا�ستلهام حاجات العمالء وتوقعاتهم ك�أ�سا�س لت�صميم اخلدمات
وكافة وظائف ونظم البنك.
	-جعل جودة اخلدمة والعناية بالعمالء على ر�أ�س الأولويات.
	-تعزيز ثقافة جودة اخلدمة والعناية بالعمالء لدى كل العاملني بالبنك.
	 -تبني مفهوم التح�سني امل�ستمر لكافة اجلوانب التي تتعلق يف تعامل
�أو جتربة العميل مع البنك.
	-ا�ستخدام التكنولوجيا املتقدمة للمعلومات يف ت�صميم وتقدمي
اخلدمات امل�صرفية.
قامت وحدة جودة اخلدمة والعناية بالعمالء بتنفيذ العديد من الدرا�سات
واال�ستعانة بفريق من الباحثني املتمر�سني الذين يعتمدون �سيناريوهات
حقيقية با�ستخدام برنامج “العميل املتخفي” ك�أحد �أ�سا�سيات عمل
التقييم املو�ضوعي لقيا�س جودة اخلدمة ،التي قد يواجهها العمالء
املحتملني لدى ارتيادهم قنوات اخلدمة التقليدية مبا يف ذلك زيارة
الفروع ،ومراكز االت�صال �أو موقع البنك على �شبكة الإنرتنت.
ويف �سياق التزامه الدائم بتوفري خدمات عالية اجلودة ،د�أب بنك
عالمات تقييم فروع
بنك القدس حسب
المنطقة الجغرافية
لجميع المراحل
الخمسة.

القد�س با�ستمرار على مراقبة معايري اخلدمات يف الإجابة على
املكاملات الهاتفية ،والتعامل مع العمالء داخل الفروع ،ف�ض ًال عن
ت�سهيل �إجراء املعامالت .ويتم تقييم هذه املعايري داخلي ًا من قبل
موظفي وحدة اخلدمة والعناية بالعمالء� ،أو من قبل عمالء جمهولني
(العميل املتخفي)؛ كما يتم مراجعة نظام التقييم للبنك با�ستمرار
للتحقق من مدى كفاءته يف تقييم م�ستويات ر�ضا العمالء يف �أي وقت
كان ،وت�سليط ال�ضوء على اجلوانب التي حتتاج التخاذ �إجراءات فورية.
و�شهد العام � 2012إقرار برامج �إدارة ال�شكاوي واالقرتاحات �ضمن
�آليات واجراءات معتمدة من اجلهات الرقابية والرد على ال�شكاوي،
حيث عملت الوحدة �أي�ض ًا على درا�سة ال�شكاوى واالقرتاحات الواردة
من الفروع با�ستخدام املنافذ املتاحة ب�أنواعها كالرقم املجاين
املخ�ص�ص ال�ستقبالها و�صناديق االقرتاحات/ال�شكاوى� ،أو من خالل
الربيد االلكرتوين ،ومعاجلتها يف �أ�سرع وقت.
ي�سعى بنك القد�س لأن يكون امل�ؤ�س�سة املالية الرائدة من حيث توفري
اخلدمات املمتازة ،وهو ما يبدو جلي ًا يف معايريه ال�صارمة فيما
يتعلق مبعايري جودة اخلدمة والعناية بالعمالء ،وحر�صه على تكثيف
الربامج التدريبية املخت�صة بالتن�سيق والتعاون مع دائرة ر�أ�س املال
الب�شري وو�ضع خطط تدريبية �شاملة لتكري�س وتعزيز ثقافة جودة
اخلدمة ور�ضا العمالء .ويتطلع البنك دوم ًا لتكري�س طرق وقنوات
جديدة ت�ؤكد على التزامنا بذلك.
ويعد هذا اجلدول دلي ًال على التزام �إدارة البنك بتلبية �أعلى معايري
اجلودة يف خدمة العمالء ،والتي يتم تعزيزها �سنوي ًا بهدف �ضمان
التطوير امل�ستمر للخدمات».
املعدل الكلي
جلميع الفروع

81.70%

84.80%

86.50%

88.80%

88%

61.10%

84%

85%

86%

84.60%

60.80%

87.50%

81%

86.50%

81.80%

فروع جنوب
ال�ضفة الغربية

74%

89.70%

90.50%

93.10%

92.60%

فروع و�سط
ال�ضفة الغربية

80.0%

82.20%

85.90%

87.10%

86.90%

فروع �شمال
ال�ضفة الغربية

املرحلة
االوىل

املرحلة
الثانية

املرحلة
الثالثة

املرحلة
الرابعة

فروع قطاع غزة

املرحلة
اخلام�سة
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إستراتيجية رفع رأس المال
يف �ضوء التوجهات الإ�سرتاتيجية للنمو والتو�سع ،وبناء على قرار الهيئة
العامة غري العادي املنعقد يف �شهر حزيران من العام  ،2011با�شر
جمل�س االدارة يف العام  2012العمل على زيادة ر�أ�س املال لتدعيم
املركز املايل للبنك ومواكبة زيادة الطلب على الأعمال امل�صرفية
املتنوعة وحت�سني القدرة على تنمية املوجودات وتعزيز الإقرا�ض ومنح
االئتمان ،ف�ضال عن تعزيز املراكزالتناف�سية �أمام امل�صارف الوافدة
واملحلية ودخول �أ�سواق وقطاعات واعدة وجمزية.

	•زيادة القدرة على التو�سع وتلبية احتياجات املنح االئتماين
واالقرا�ض ،ال �سيما و�أن تكلفة الت�شغيل املتزايدة واملخاطر املت�أتية،
حتد من رغبة وا�ستعداد البنك للتو�سع االئتماين ب�شكل خا�ص
والنمو ب�شكل عام ،وحيث �أن زيادة ر�أ�س املال تعد م�سند ًا داعم ًا
لهذا التوجه ،ف�إن قدرة البنك على مواحهة التطورات والتحديات
امل�ستجدة تزيد وتتح�سن وتنعك�س على القدرة الكف�ؤه على التعامل
بفاعلية مع هذه املتغريات وبالتايل تقوية الأداء العام للبنك.

ترتكز دوافع ا�سرتاتيجية رفع ر�أ�س املال لدى بنك القد�س على
عوامل عدة� ،أهمها:
تدعيم عمل البنك وتهيئته للتو�سع واملناف�سة والنمو من جهة،
وت�شكيل خط دفاعي �أول حلماية �أموال املودعني وت�أمينها جتاه �أية
حتديات قد يتعر�ض لها البنك �أو القطاع امل�صريف ب�شكل عام ،االمر
الذي ي�ؤدي �إىل زيادة ثقة املودعني ،وقدرة امل�صرف على البقاء
واال�ستمرار طويل الأمد.

فقد اعتمد البنك يف ا�سرتاتيجيته على رفع ر�أ�س املال على:

وميكن تلخي�ص �أ�سباب زيادة ر�أ�س املال مبا يلي:
	•رغبة البنك يف التو�سع والنمو يف �أن�شطته ،الأمر الذي يتطلب
التفرع والتو�سع وتطوير و�سائل و�سبل تقدمي اخلدمة وتعزيز
القدرة التناف�سية ودخول �أ�سواق وقطاعات كفيلة بتحقيق عائد
جيد وم�ستقر ،مما �سي�ؤدي ذلك �إىل املحافظة على احل�صة
ال�سوقية ومن ثم االنطالق منها �إىل ح�صة �أكرب.

	•جذب م�ستثمرين ا�سرتاتيجني من خالل التعاقد مع �شركة عاملية
متخ�ص�صة يف هذا املجال ومركزها الإقليمي – دبي -لإ�ستقطاب
�شركاء وم�ستثمرين حمليني واقليميني ودوليني ،علم ًا ب�أن ال�شركة
ب�صدد االنتهاء من ا�ستخال�ص وعر�ض املخرجات التي مت التو�صل
�إليها ،و عر�ضها على جمل�س الإدارة بنهاية الربع الأول من العام
 2013للتقييم و�إتخاذ القرار بهذا ال�ش�أن ،علم ًا ب�أن اعتبار جمل�س
االدارة يف تقييم هذه العرو�ض ي�ستند �إىل قبول م�ستثمرين ذوي
متانة مالية و قيمة ا�سرتاتيجية م�ضافة مع �صون حقوق امل�ساهميني
احلاليني و حتقيق �أجزى عائد لهم.
	•ر�سملة (�إحتجاز) الأرباح على مدى االعوام املقبلة لتمكني البنك
من اال�ستمرار يف تنمية وتطوير اعماله على النحو امل�ضطرد
املذكور �آنف َا.
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الحواالت السريعة
با�شر بنك القد�س خالل  2012العمل على تقدمي خدمة احلواالت
ال�سريعة  Western Unionكوكيل رئي�سي  ، Super-Agentمن
خالل كافة فروعه ومكاتبه ،التي من �ش�أنها تلبية احتياجات ال�شعب
الفل�سطيني فيما يتعلق ب�إر�سال الأموال وتلقيها ،وبذلك �ضمن البنك
احللول املتميزة لتحويل الأموال وزيادة عدد اخلدمات امل�صرفية.
وعالو ًة على ذلك ،متت ترقية املوقع االلكرتوين للبنك عرب �إدخال
حت�سينات كبرية ت�ضمن ت�سجيل مالحظات وردود العمالء وت�سهيل
اخلدمات امل�صرفية عرب الإنرتنت .كما �شهد عام  2012كذلك
قيام البنك بتو�سيع نطاق توا�صله مع العمالء عرب �شبكات التوا�صل
الإجتماعي.
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عدد عمالء البنك
والنمو في العام 2012
بلغت ن�سبة الزيادة يف عدد عمالء البنك حتى نهاية دي�سمرب من العام  2012ما يقارب  % 15.5عن العام � 2011أما ن�سبة الزيادة يف عدد
احل�سابات فقد بلغت ما يقارب .% 15

عدد احل�سابات
نهاية الفرتة

2012

167,300
145,938

96,575
83,559

2011
87,438

48,653

2010

65,123

38,863

2009

45,875
30,206
21,485

2008
2007
2006

عدد العمالء
نهاية الفرتة

28,381
18,767
13,643

�أما ن�سبة النمو يف عدد عمالء البنك حل�سابات التوفري حتى نهاية دي�سمرب من العام  2012عن العام ال�سابق فقد بلغت ما يقارب � ،% 32أما
ن�سبة الزيادة يف عدد احل�سابات فقد بلغت ما يقارب .% 32

عدد احل�سابات
نهاية الفرتة

2012

68,857
52,038

52,276
39,401

2011

35,447

27,019

2010

28,514

21,999

2009

20,401
11,501
7,584

2008
2007
2006

16,156
9,470
6,464

عدد العمالء
نهاية الفرتة
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جوائز حسابات التوفير للعام ( 2013وفر واكسبها)
تعد جوائز ح�سابات التوفري«وفر واك�سبها» التي مت �إطالقها يف العام  2012من �أكرب حمالت اجلوائز التي يتم تقدميها حل�سابات التوفري يف
فل�سطني ،فقد حققت زيادة ملحوظة على �إجمايل ودائع التوفري بزيادة بلغت  % 35.0عن العام  2011ومت ا�ستقطاب ح�سابات جديدة بلغت ما
يقارب � 20ألف ح�ساب .و�سيعمل البنك على تطوير وابتكار منتجات توفري جديدة لتعزيز ثقافة التوفري عند فئات جديدة كالأطفال وال�شباب.

عالقات المساهمين
�إن قيم ومبادىء البنك تتمثل يف توفري الفر�ص املت�ساوية لكافة امل�ساهمني وحت�سني طرق التوا�صل
الدائم معهم ب�شتى الو�سائل املتاحة ،ت�أكيد ًا ملبادئ ال�شفافية واحلوكمة املهنية
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المساهمون

عالقات المساهمون
كان امل�ساهمون دائما و�أبدا جل اهتمام بنك القد�س فكانت وال تزال قيم ومبادىء البنك
تتمثل يف توفري الفر�ص املت�ساوية لكافة امل�ساهمني ,فقد �أعطى نظام البنك الداخلي لكل
م�ساهم �سدد جميع ما عليه من �أق�ساط حق الإ�شرتاك يف �إجتماعات الهيئة العامة واحلق يف
الرت�شح لإنتخابات جمل�س الإدارة على ان يكون املر�شح قد �أكمل � 25سنة من عمره و�أن ميلك
ما ال يقل عن � 30,000سهم من �أ�سهم ال�شركة طيلة مدة ع�ضويته .وتطبيقا لهذه املبادىء،
حر�صت ادارة البنك على متثيل كافة �شرائح املجتمع يف جمل�س �إدارتها .ففي اجتماع الهيئة
العامة لعام  ،2011مت انتخاب جمل�س �إدارة جديد �شمل �أع�ضاء من الو�سط املهني والتجاري
وامل�صريف وامل�ؤ�س�ساتي ومن خمتلف الفئات العمرية .كما ولأول مرة مت انتخاب عن�صر
ن�سائي ذا قيمة م�ضافة حتى يكون التمثيل �أو�سع و�أ�شمل ولري�سم خطى مل�ستقبل واعد وو�ضع
�إ�سرتاتيجية طموحة لل�سنوات القادمة.

QUDS $1.04
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وعمل البنك جاهدا على التوا�صل الدائم مع كافة م�ساهميه ب�شتى الو�سائل املتاحة .فمن خالل دائرة امل�ساهمني ذات الإخت�صا�ص ومن خالل
فروعنا املنت�شرة من �شمال الوطن اىل جنوبه حافظ البنك على عالقته الإيجابية مع م�ساهميه .كما حر�ص البنك على اي�صال املعلومات التي
تخ�ص البنك مل�ساهمينا الكرام عن طريق التقرير ال�سنوي الذي ي�صدر يف نهاية كل عام وير�سل اىل كافة امل�ساهمني عن طريق الربيد امل�سجل
حيث يعمل البنك وبكافة ال�سبل على ت�شجيع امل�ساهمني وبخا�صة �صغار امل�ساهمني على ح�ضور االجتماع ال�سنوي للهيئة العامة والت�شجيع على
القيام بعمليات الت�صويت اما ب�شكل �شخ�صي او توكيل �شخ�صي يف حالة غيابهم  .ويتم �أي�ضا يف هذه الإجتماعات:
	•ح�ضور ر�ؤ�ساء اللجان املختلفة املنبثقة عن املجل�س.
	•ح�ضور ممثلني عن املدقيقني اخلارجيني االجتماع ال�سنوي للهيئة العامة بهدف االجابة عن اي �أ�سئلة قد تطرح حول التدقيق وتقرير املدقق.
	•دعوة ممثلني عن �سلطة النقد الفل�سطينية حل�ضور االجتماع بهدف االطالع على جمريات االمور.
	•انتخاب اع�ضاء املجل�س ممن تتوفر فيهم امل�ؤهالت وال�شروط عند انتهاء مدة املجل�س خالل االجتماع ال�سنوي للهيئة العامة.
	•انتخاب املدقق اخلارجي وحتديد اتعابه او تفوي�ض جمل�س االدارة بتحديد الأتعاب.
	•توثيق كافة وقائع اجلل�سات والتقارير حول جمريات االمور خالل اجتماع الهيئة العامة ال�سنوي ،مبا يف ذلك نتائج الت�صويت واال�سئلة
املطروحة من قبل امل�ساهمني فيما يتعلق مب�ساهمتهم.
ومتا�شي ًا مع خطة البنك يف التطور ،فقد ا�شتملت �صفحتنا الإلكرتونية على التقرير ال�سنوي كام ًال بالإ�ضافة اىل توا�صلنا مع م�ساهمينا على مدار
ال�ساعة على �صفحتنا على الفي�سبوك.
ملخ�ص تداول �سهم بنك القد�س خالل العام  2012على النحو التايل:
التداول في العام 2012

القيمة

الترتيب

مالحظات

عدد الأ�سهم املتداولة ()#

739,229

21

 % 0.50من �إجمايل التداول

قيمة الأ�سهم املتداولة (دوالر �أمريكي)

685,372

32

 % 0.25من �إجمايل التداول

عدد ال�صفقات املنفذة

345

21

معدل دوران ال�سهم ()%

% 1.48

42

 % 0.83من �إجمايل عدد ال�صفقات
عدد الأ�سهم املتداولة/عدد الأ�سهم املكتتب بها

عدد اجلل�سات التي تداول فيها �سهم ال�شركة

77

23

 % 30.92من عدد اجلل�سات خالل العام 2012

ن�سبة الأ�سهم احلرة ()Free Float

% 44.01

18

وفق حمددات �إحت�ساب هذه الن�سبة املعتمدة لدى البور�صة

�أما �أعلى و�أدنى �سعر خالل عام  2012فهو كما يلي:
أعلى سعر تداول 2012

أدنى سعر تداول 2012

سعر اإلغالق 2012

سعر اإلغالق 2011

نسبة التغير

$US 1.04

$US 0.84

$US 0.90

$US 1.02

-11.76%
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بلغ عدد امل�ساهمني  365نهاية عام  ( 2012مقارنة ب  362م�ساهما عام  )2011موزعني ح�سب اجلدول التايل:
البلد

النسبة ()%

عدد السهم

عددالمساهمين

الأردن
فل�سطني
ال�سعودية
الكويت
املانيا

68.97

34,486,105

84

27.12

13,558,095

276

2.45

1,225,000

3

1.40

700,000

1

0.06

30,800

1

الكويت
ال�سعودية

املانيا

مساهمينا >>

27.12

0.06 1.40

ف

ل�س
ط
ني
27.12

68.97

ال دأ
ر
ن
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فيما يلي امل�ستثمرين الذين تزيد ن�سبة ملكيتهم عن  % 5كما يف تاريخ :2012/12/31
نهاية 2012

اإلسم

نهاية 2011

نسبة المساهمة ()%

عدد األسهم

نسبةالمساهمة ()%

عدد األسهم

ال�سيد� /أكرم عبد اللطيف ح�سن جراب

10,588,202

21.18

10,588,202

21.18

�شركة عبد الرحيم جردانه و�أوالده

4,000,000

8.00

4,000,000

8.00

�شركة �صندوق اال�ستثمار الفل�سطيني

2,604,977

5.21

2,604,977

5.21

بنك لبنان واملهجر �ش.م.ل

2,500,000

5.00

2,500,000

5.00

�أما عن ملكية �أع�ضاء جمل�س الإدارة كما هي بتاريخ  2012/12/31ومقارنة مع ال�سنة ال�سابقة  2011/12/31فهي كما يلي:
عدد الألسهم المملوكة

الجنسية

اإلسم

نهاية 2012

نهاية 2011

نهاية 2012

ال�سيد� /أكرم عبد اللطيف جراب

رئي�س املجل�س �أردين

ال�سيد /عبد الرحيم نزار جردانه

نائب الرئي�س

�أردين

�شركة �صندوق اال�ستثمار الفل�سطيني

ع�ضو

فل�سطيني

2,604,977

الدكتور /حامد عبد الغني حممود جرب

ع�ضو

�أردين

1,500,000

1,500,000

ال�سيد /دريد �أكرم عبد اللطيف جراب

ع�ضو

�أردين

1,409,890

1,409,890

�شركة امل�ؤ�س�سة امل�صرفية الفل�سطينية

ع�ضو

فل�سطيني

1,300,000

1,300,000

ال�سيد� /صالح جرب �أحميد

ع�ضو

�أردين

1,349,870

753,250

البنك اال�ستثماري

ع�ضو

�أردين

1,097,549

1,097,549

املهند�س /وليد جنيب الأحمد

ع�ضو

فل�سطيني

185,100

206,600

املهند�س /عاهد فايق ب�سي�سو

ع�ضو

فل�سطيني

74,000

74,000

ال�سيدة /ربى حممد امل�سروجي

ع�ضو

فل�سطيني

30,000

-

10,588,202

10,588,202

1,337,154

1,337,154
2,604,977
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ملكية �أقارب �أع�ضاء جمل�س الإدارة كما هي بتاريخ  2012/12/31ومقارنة مع  2011/12/31فهي كما يلي:
األقارب

عدد األسهم المملوكة

الجنسية

درجة القرابة

نهاية 2012

نهاية 2012

نهاية 2011

مهند �أكرم عبد اللطيف جراب

�إبن ال�سيد �أكرم جراب

�أردين

1,497,832

1,497,832

دريد �أكرم عبداللطيف جراب

�إبن ال�سيد �أكرم جراب

�أردين

1,409,890

1,409,890

زيد �أكرم عبداللطيف جراب

�إبن ال�سيد �أكرم جراب

�أردين

1,368,928

1,368,928

يزن �أكرم عبد اللطيف جراب

�إبن ال�سيد �أكرم جراب

�أردين

1,368,929

1,368,929

جميلة حممد يو�سف م�سلم

زوجة ال�سيد �صالح احميد

فل�سطينية

10,000

5,000

لينا عبد الرحيم ر�ضا ار�شيد

زوجة ال�سيد �صالح احميد

فل�سطينية

10,000

5,000

ملكية الإدارة التنفيذية كما يف نهاية عام :2012
الجنسية

األسماء

فل�سطيني

ال�سيد /عزام عبد الكرمي ال�شوا

عدد األسهم المملوكة
نهاية 2012

نهاية 2011

123,696

123,696

ملكية �أقارب �أع�ضاء الإدارة التنفيذية كما بتاريخ  2012/12/31ومقارنة مع  2011/12/31فهي كما يلي:
األقارب

درجة القرابة

الجنسية

عدد األسهم المملوكة
نهاية 2012

نهاية 2011

�أمل فايق عاطف ال�شوا

زوجة ال�سيد عزام ال�شوا

فل�سطينية

70,000

70,000

تامر عزام ال�شوا

ابن ال�سيد عزام ال�شوا

فل�سطيني

5,200

5,200

ندمي عزام ال�شوا

ابن ال�سيد عزام ال�شوا

فل�سطيني

5,000

5,000

عايده عزام ال�شوا

ابنة ال�سيد عزام ال�شوا

فل�سطينية

5,000

5,000
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آلية إيصال المعلومات إلى المساهمين:
يزود امل�ساهمون باملعلومات عن البيانات املالية للبنك من خالل التقرير ال�سنوي والذي ير�سل �إىل كل م�ساهم بالربيد امل�سجل امل�ستعجل للإطالع
امل�سبق قبل �إنعقاد �إجتماعي الهيئة العامة العادي وغري العادي والتي يتم من خاللها الإلتقاء بامل�ساهمني الكرام وعر�ض نتائج البنك والتقرير
املايل والإداري وتقرير مدقق احل�سابات ،ويتم تزويد فروع البنك املنت�شرة يف معظم مناطق ال�ضفة الغربية وقطاع غزة ب�إعداد من التقرير
ال�سنوي لتكون متوفرة حال طلبها ،هذا بالإ�ضافة �إىل وجود طاقم متخ�ص�ص على مدار �ساعات الدوام م�ستعد دائم ًا مل�ساعدة امل�ساهمني والإجابة
عن �أي �إ�ستف�سار فيما يتعلق ب�سهم بنك القد�س.
ومتا�شي ًا مع حت�سني م�ستوى ال�شفافية والتقليل من املخاطر ،قمنا بتطوير �صفحة البنك الإلكرتونية لت�شمل التقرير ال�سنوي بكل تفا�صيله وميكن
للم�ساهمني الإطالع على �صفحة  Facebookاخلا�صة بالبنك والتي تت�ضمن �أحدث و�أهم �أخبار البنك حيث ميكن من خالل هذه ال�صفحة
التوا�صل املبا�شر مع امل�ساهمني.
مكاف�آت ونفقات �أع�ضاء جمل�س الإدارة:
بلغت مكاف�آت ونفقات �أع�ضاء جمل�س الإدارة  240,483دوالر للعام  2012مقابل  257,217دوالر للعام .2011
رواتب ومكاف�آت الإدارة التنفيذية:
بلغت رواتب ومكاف�آت االدارة التنفيذية  756,020دوالر للعام  2012مقابل  975,158للعام .2011
م�سائل �إحيلت للت�صويت من قبل امل�ساهمني:
ال يوجد.
البيانات املالية:

ال يوجد �إختالف بني البيانات املالية االولية املف�صح عنها بتاريخ 2013/2/14

وبني البيانات املالية املدققة من املدقق اخلارجي.

مدقق احل�سابات:
قام بتدقيق ح�سابات البنك للعام  2012ال�سادة ديلويت اندوت�ش� /سابا و�شركاهم.
املوعد املتوقع النعقاد الهيئة العامة:
من املتوقع انعقاد الهيئة العامة يف الن�صف الأول من �شهر �أيار .2013

الحاكمية المؤسسية
�إنطالق ًا من ر�ؤية البنك الإ�سرتاتيجية و�إميان جمل�س الإدارة ب�أهمية ممار�سات وتطبيقات احلاكمية
امل�ؤ�س�سية ال�سليمة ،وتعليمات �سلطة النقد الفل�سطينية ،واملمار�سات الدولية حول احلاكمية امل�ؤ�س�سية،
يلتزم جمل�س الإدارة بتطبيق دليل احلاكمية امل�ؤ�س�سية مبا يتوافق مع بيئة العمل امل�صرفية الفل�سطينية
وي�ضمن احلفاظ على البنك وتنميته
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اإللتزام بالحاكمية المؤسسية

�إنطالق ًا من ر�ؤية البنك اال�سرتاتيجية و�إميان جمل�س الإدارة ب�أهمية
ممار�سات وتطبيقات احلاكمية امل�ؤ�س�سية ال�سليمة ،والت�شريعات
التي حتكم �أعمال البنوك ،وتعليمات �سلطة النقد الفل�سطينية،
واملمار�سات الدولية التي ت�ضمنتها تو�صيات جلنة بازل حول
احلاكمية امل�ؤ�س�سية باال�ضافة اىل دليل القواعد واملمار�سات الف�ضلى
حلوكمة امل�صارف يف فل�سطني ،و�إنطالقا من ر�سالة البنك يف تقدمي
�أف�ضل اخلدمات امل�صرفية على �أ�س�س ع�صرية لكافة �شرائح املجتمع
الفل�سطيني يلتزم جمل�س الإدارة بتطبيق دليل احلاكمية امل�ؤ�س�سية
مبا يتوافق مع بيئة العمل امل�صريف الفل�سطينية والأطر الت�شريعية
والقانونية الناظمة لأعمال البنك وتعليمات هيئة �سوق را�س املال
وبور�صة فل�سطني.
هذا ويقوم البنك مبراجعة هذا الدليل وتطويره وتعديله من وقت الخر
ملواكبة �آخر التطورات والتعليمات باخل�صو�ص ون�شره �ضمن التقرير
ال�سنوي وعلى املوقع الإلكرتوين للبنك وللجمهور عند الطلب.
دور رئيس مجلس اإلدارة
يراعى في منصب رئيس مجلس اإلدارة ما يلي:

	•الف�صل بني من�صبي رئي�س املجل�س واملدير العام.
	•�أن ال تربطه باملدير العام �أي قرابة دون الدرجة الثالثة.
	•الف�صل يف امل�س�ؤوليات بني رئي�س املجل�س واملدير العام مبوجب

تعليمات كتابية مقرة من املجل�س ،على ان يتم مراعاة مراجعتها
كلما اقت�ضت احلاجة لذلك.
	•رئي�س جمل�س الإدارة ميار�س جميع املهام وال�صالحيات املمنوحة
له مبوجب القوانني النافذة يف فل�سطني وتعليمات �سلطة النقد
الفل�سطينية ،ويقوم مبمار�سة ال�صالحيات واملهام املفو�ضة اليه
من املجل�س.
ويقوم رئيس مجلس االدارة باالدوار الرئيسية التالية:

	•الإ�شراف على جميع �أعمال البنك ،وهو م�س�ؤول �أمام جمل�س
الإدارة عن اال�شراف ومتابعة �سري �أعمال البنك وعن متابعة تنفيذ
ال�سيا�سة التي ير�سمها املجل�س لتحقيق �أهداف البنك وغاياته،
ويقوم مبتابعة وتقييم الأداء العام للبنك وفقا للإ�سرتاتيجيات
واخلطط والأهداف وال�سيا�سات واملوازنات املعتمدة من قبل
جمل�س الإدارة.
	•يت�أكد رئي�س املجل�س من توفر حتكم م�ؤ�س�سي عايل امل�ستوى وفعال
لدى البنك ،ويقوم بان�شاء واملحافظة على عالقات جيدة وبناءة
تقوم على �أ�سا�س احلاكمية امل�ؤ�س�سية بني �أع�ضاء املجل�س والإدارة
التنفيذية  ،وي�ساهم يف ترويج ثقافة م�ؤ�س�سية يف جمل�س الإدارة
من خالل العمل على خلق ثقافة النقد البناء وت�شجيع تبادل
وجهات النظر بني �أع�ضاء املجل�س خالل الإجتماعات ،كما يت�أكد
من و�صول املعلومات املالئمة والكافية ويف االوقات املنا�سبة لكافة
�أع�ضاء املجل�س وامل�ساهمني.
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مسؤوليات مجلس اإلدارة

	•يتحمل جمل�س ادارة البنك امل�س�ؤوليات املتعلقة ب�إدارة البنك
و�سالمة او�ضاعه املالية واعتماد البيانات املالية الدورية املراجعة
من قبل املدقق اخلارجي ،والتو�صية للهيئة العامة العتماد
املدقق اخلارجي للبنك ،والتاكد من تلبية متطلبات �سلطة النقد
الفل�سطينية ورعاية م�صالح امل�ساهمني واملودعني والدائنني
واملوظفني واجلهات االخرى ذات العالقة ،والت�أكد من �أن ادارة
البنك تتم ب�شكل ح�صيف و�ضمن اطار القوانني والتعليمات
النافذة و�سيا�سات البنك الداخلية.
	•ر�سم ال�سيا�سة العامة للبنك مبا ي�شمل و�ضع اال�سرتاتيجيات
واالهداف و�سيا�سات العمل وتطويرها ب�شكل دوري والتاكد من
التزام االدارة التنفيذية بها.
	• جمل�س ادارة البنك هو اجلهة املخولة باملوافقة على الهيكل
التنظيمي والو�صف الوظيفي لكافة م�ستويات البنك وكذلك املوافقة
على ال�سيا�سات وخطط عمل البنك والتي من �ضمنها املوافقة
على �سيا�سة املخاطر واجراءات عملها مع الت�أكد من وجود �آلية
لقيا�س هذة املخاطر وو�ضع احلدود الالزمة لها ،وكذلك ال�سيا�سة
االئتمانية واال�ستثمارية و�سيا�سة التوظيف والتعيني وتقييم االداء
و�سيا�سة ال�ضبط الداخلي.
	•يقوم جمل�س االدارة باختيار اع�ضاء االدارة التنفيذية العليا للبنك
وكذلك اخلرباء واال�ست�شاريني وفق �سيا�سة التوظيف والتعيني
املعتمدة من املجل�س ،وحتديد رواتبهم ومكاف�آتهم وتقييمهم ب�شكل
�سنوي ،مع ت�أكد املجل�س من وجود خطة تعاقب الع�ضاء االدارة
العليا ت�ضمن توفر بدالء م�ؤهلني الدارة �ش�ؤون البنك.

	•يقوم جمل�س ادارة البنك باال�شراف والرقابة على ان�شطة البنك
وفق القوانني والتعليمات والقرارات النافذة واالنظمة الداخلية
للبنك ومبا ين�سجم مع مبادئ احلكم امل�ؤ�س�سي ال�سليم وطلب
التقارير الالزمة يف املواعيد املنا�سبة من االدارة.
	•يقوم جمل�س �إدارة البنك بتطوير اطار عام لالدارة ي�شتمل على
هيكل تنظيمي منا�سب يبني خطوط ال�سلطة وامل�س�ؤولية وم�ستويات
االدارة ،ونظام متكامل للتحكم امل�ؤ�س�سي ،ونظام الرقابة وال�ضبط
الداخلي ،ونظام الدارة املخاطر ،و�سيا�سة ملراقبة االمتثال
ومكافحة عمليات غ�سل الأموال ومعيار لل�سلوك والأخالقيات،
و�سيا�سة الدارة عمليات اخلزينة وتعليمات وقواعد ملنع عمليات
االحتيال والتزوير.
	•يقوم �أع�ضاء جمل�س ادارة البنك مبمار�سة واجباتهم جتاه البنك
بوالء وعناية ويقومون بالت�أكد من وجود الآليات التي ت�ضمن توافق
البنك مع كافة الت�شريعات واالنظمة والقوانني ،ويقوم �أع�ضاء
جمل�س االدارة عند ممار�ستهم لن�شاطاتهم بتجنب تعار�ض
امل�صالح او التي تظهر كتعار�ض للم�صالح ،ويلتزمون بتوفري الوقت
واجلهد الالزم للوفاء مب�س�ؤولياتهم جتاه البنك.
	•يقوم جمل�س ادارة البنك من خالل جلنة الرت�شيحات واملكافات
واحلاكمية امل�ؤ�س�سية بتقييم اداء املجل�س ككل مرة واحدة على
االقل �سنوي ًا.
	•يقوم جمل�س االدارة بتقييم املدير العام �سنوي ًا.
	•يقوم جمل�س االدارة بتقييم دوائر املخاطر واالمتثال والتدقيق
الداخلي.
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آلية عمل مجلس اإلدارة

	•يتم عقد �إجتماعات جمل�س الإدارة دوريا وح�سب متطلبات
القوانني والتعليمات النافذة واملعمول بها وبحد �أدنى مرة واحدة
على الأقل كل �شهرين ،ويتم تو�ضيح املوا�ضيع الرئي�سية يف جدول
�أعمال كل اجتماع ل�ضمان تغطية كافة املوا�ضيع.
	•يوفر البنك املعلومات الكافية لأع�ضاء جمل�س االدارة قبل عقد
االجتماعات لتمكينهم من الو�صول اىل قرارات �سليمة ،ويتم توزيع
م�سودة حما�ضر الإجتماعات مبا مت التو�صل اليه من نتائج خالل
�سبعة �أيام من تاريخ انعقاد االجتماع موقعة من كافة �أع�ضاء
املجل�س ويتم تزويد �سلطة النقد الفل�سطينية مبح�ضر كل �إجتماع
للمجل�س خالل �شهر من تاريخ الإجتماع.
	• يتوىل املجل�س حتديد وظيفة ومهام �أمني �سر املجل�س ب�شكل ر�سمي
وكتابي ويتم تعيينه �أو تنحيته مبوجب قرار من املجل�س على �أن
يتم مراعاة توفر اخلربة واملعرفة الالزمة للقيام باملهام املوكلة
اليه وذلك لأهمية الدور الذي يقوم به من توثيق لكافة حما�ضر
الإجتماعات والقرارات املتخذة من قبل املجل�س واللجان املنبثقة.
لجان مجلس االدارة

	•جمل�س الإدارة هو امل�س�ؤول النهائي عن �إدارة �أعمال البنك و�ش�ؤونه،
ولزيادة فعالية اداء املجل�س ومل�ساعدته يف �إدارة البنك ب�صورة
�سليمة فقد مت ت�شكيل جلان ت�ساعده على القيام مبهامه وواجباته
ب�شفافية وبكفاءة عالية ،وترفع هذة اللجان تقريرها اىل جمل�س
االدارة ،ويتم حتديد مهام وواجبات و�صالحيات وم�س�ؤوليات هذه
اللجان والفرتة الزمنية لها كتابيا من قبل جمل�س االدارة وفقا
للقوانني والتعليمات النافذة واملعمول بها.
	•يتم تعيني الأع�ضاء يف جلان جمل�س الإدارة بطريقة ر�سمية و�شفافة،
ويتم االف�صاح عن �أ�سماء �أع�ضاء اللجان وملخ�ص م�س�ؤولياتهم
ومهامهم يف التقرير ال�سنوي للبنك ،ويحق لكل جلنة منبثقة عن
جمل�س االدارة االت�صال املبا�شر مع الإدارة التنفيذية للبنك من
خالل رئي�س جمل�س الإدارة واملدير العام.
	•ينبثق عن جمل�س االدارة يف البنك (�أربعة) جلان رئي�سية وهي
(اللجنة التنفيذية  ،جلنة التدقيق ،جلنة املخاطر واالمتثال وجلنة

احلاكمية امل�ؤ�س�سية والرت�شيحات واملكاف�أت ) ولكل جلنة مهام حتدد
من جمل�س االدارة وفق القوانني والتعليمات ،ويتم ت�شكيل جلان
اخرى متخ�ص�صة من �أع�ضاء جمل�س االدارة عند احلاجة بهدف
التعامل مع معطيات حمددة يف حينه وميكن دمج عدة جلان معا اذا
وجد ذلك منا�سب ًا.
اللجنة التنفيذية

مت انتخاب اللجنة التنفيذية من �أربعة اع�ضاء من جمل�س الإدارة
بهدف التاكد من التزام الإدارة التنفيذية بال�سيا�سات االئتمانية
واال�ستثمارية وبال�صالحيات املحددة من جمل�س الإدارة ،ويتمتع
جميع �أع�ضاء اللجنة باملعرفة واملهارات واخلربات املطلوبة ،وتعمل
اللجنة حتت �إ�شراف جمل�س الإدارة وترفع تقاريرها وتو�صياتها بنتائج
�أعمالها اليه ،وجتتمع اللجنة ب�صفة دورية بح�ضور املدير العام �أو من
ينوبه ،ويتم �إعداد حما�ضر لهذه االجتماعات ب�شكل ا�صويل ،وتقوم
اللجنة باملهام والواجبات املن�صو�ص عليها يف القوانني والت�شريعات
وتعليمات �سلطة النقد الفل�سطينية باال�ضافة اىل �أف�ضل املمار�سات
و�إر�شادات جلنة بازل للرقابة امل�صرفية وللجنة دعوة من تراه منا�سبا
وير�أ�سها رئي�س جمل�س الإدارة وع�ضوية كل من ال�سادة عبد الرحيم
جردانه ،م .وليد االحمد و�صالح احميد.
وتتولى اللجنة القيام بالمهام الرئيسة:

	•�إجازة معامالت االئتمان واال�ستثمار التي تتجاوز �صالحيات
االدارة التنفيذية.
	•و�ضع ال�سيا�سة االئتمانية واال�ستثمارية للبنك و�شروط منح
الت�سهيالت وال�ضمانات وال�سقوف االئتمانية وحدود �صالحيات
اللجان التنفيذية مبا يتوافق مع القوانني وتعليمات �سلطة النقد
الفل�سطينية ومراجعتها وحتديثها ب�شكل دوري ومبا يتنا�سب مع
التطورات يف البيئة االقت�صادية وال�سيا�سة امل�صرفية والتغريات
يف و�ضع البنك.
	•التاكد من التزام الإدارة التنفيذية بال�سيا�سات االئتمانية
وبال�صالحيات التي يحددها جمل�س االدارة.
	•درا�سة و�ضع الديون املتعرثة القائمة وو�ضع اخلطط الالزمة للعمل
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على تخفي�ضها والتاكد من مدى كفاية املخ�ص�صات مقابلها وفقا
لتعليمات �سلطة النقد الفل�سطينية �إ�ضافة اىل تقدمي التو�صيات
املتعلقة باعدام هذه الديون.
	•رفع التقارير الدورية اىل جمل�س الإدارة حول و�ضع املحفظة
الإئتمانية من حيث حجمها والتطورات النا�شئة عليها والت�سهيالت
امل�صنفة واملخ�ص�صات املعدة ملواجهة �أية خ�سائر وجهود املتابعة
والتح�صيل وكذلك حمافظ البنك الإ�ستثمارية و�أية تغريات تطر�أ
على و�ضع هذه اال�ستثمارات.
لجنة التدقيق

مت �إنتخاب جلنة التدقيق من ثالثة �أع�ضاء من املجل�س غري التنفيذيني،
ويتمتع جميع �أع�ضاء اللجنة مب�ؤهالت علمية وخربة عملية يف املحا�سبة
والإدارة املاليه ،وتعمل اللجنة حتت �إ�شراف جمل�س الإدارة وترفع
تقاريرها وتو�صياتها بنتائج �أعمالها اليه ،وجتتمع اللجنة ب�صفة دورية
بح�ضور مدير دائرة التدقيق ويتم �إعداد حما�ضر لهذة االجتماعات
ب�شكل ا�صويل ،وتقوم اللجنة باملهام والواجبات املن�صو�ص عليها يف
القوانني والت�شريعات وتعليمات �سلطة النقد الفل�سطينية باال�ضافة اىل
�أف�ضل املمار�سات وار�شادات جلنة بازل للرقابة امل�صرفية وللجنة دعوة
من تراه منا�سبا ،وير�أ�س اللجنة الدكتور �أمني حداد  /ممثل امل�ؤ�س�سة
امل�صرفية وع�ضوية كل من ال�سيد دريد اكرم جراب وم.عاهد ب�سي�سو.
وتتولى اللجنة المهام الرئيسية التالية :

الإ�شراف على املدققني اخلارجيني والداخليني ومراقبة مدى �شمولية
�أعمالهم ونزاهة ودقة املعلومات املالية التي يتم تزويدها ملجل�س
االدارة وامل�ساهمني وامل�ستخدمني االخرين.
	•مراجعة املالحظات الواردة يف تقارير �سلطة النقد الفل�سطينية
واملدقق اخلارجي والداخلي ومتابعة االجراءات املتخذة ب�ش�أنها.
	•التاكد من كفاية وكفاءة اجراءات الرقابة الداخلية يف البنك
والتاكد من درجة التزام البنك بالقوانني واالنظمة والتعليمات
ال�صادرة عن �سلطة النقد الفل�سطينية وكذلك القواعد ال�صادرة
عن جمل�س االدارة والت�شريعات االخرى ال�سارية يف فل�سطني.

	•مراجعة البيانات املالية الدورية واملعلومات املالية االخرى قبل
عر�ضها على جمل�س الإدارة للتحقق من �سالمتها وفق املبادئ
املحا�سبية املتبعة ومتطلبات �سلطة النقد الفل�سطينية والقوانني
وكفاية املخ�ص�صات الالزمة.
	•توفري اال�ستقاللية الالزمة الدارة التدقيق الداخلي الداء مهامها
واملوافقة على تر�شيح مدير دائرة التدقيق �أو اال�ستغناء عن
خدماته وادائه وتقييمه ال�سنوي وو�ضع اليات وا�ضحة مل�سائلة
دائرة التدقيق مبا ي�ضمن قيامهم باملهام وامل�س�ؤوليات املناطه بهم
واعتماد �صالحيات وم�س�ؤوليات دائرة التدقيق.
	•درا�سة التقارير املالية قبل عر�ضها على جمل�س االدارة وتقدمي
تو�صيات ب�ش�أنها ومن �ضمنها التقارير حول �أي تغيري يف ال�سيا�سات
املحا�سبية املتبعة �أو �أي تغيري يطر�أ على ح�سابات البنك جراء
عملية التدقيق �أو اقرتاحات مدقق احل�سابات ،والت�أكد من دقة
الإجراءات املحا�سبية والرقابية و�سالمتها ومدى التقييد بها.
	•التو�صية ملجل�س الإدارة بخ�صو�ص تر�شيح/تعيني /انهاء عمل/
مكاف�أة مدقق احل�سابات اخلارجي وانتخابه من قبل الهيئة العامة
والت�أكد من �إ�ستيفائه ل�شروط ومتطلبات �سلطة النقد الفل�سطينية
والقوانني والت�شريعات النافذة واملعمول بها.
	•و�ضع معايري االف�صاح وال�شفافية ورفعها ملجل�س االدارة
للم�صادقة عليها.
	•التن�سيق مع جلنة ادارة املخاطر مبا يكفل بيان و�ضع البنك
املايل و�أدائه.
	•درا�سة �أي م�س�ألة تعر�ض عليها من جمل�س ادارة البنك �أو اي
م�س�ألة ترى اللجنة �ضرورة بحثها وابداء الر�أي ب�ش�أنها.
لجنة المخاطر واإلمتثال

مت �إنتخاب جلنة املخاطر والإمتثال من ثالثة �أع�ضاء من املجل�س،
ويتمتع جميع �أع�ضاء اللجنة باملعرفة واملهارات واخلربات املطلوبة،
وتعمل اللجنة حتت �إ�شراف جمل�س الإدارة وترفع تقاريرها وتو�صياتها
بنتائج �أعمالها اليه ،وجتتمع اللجنة ب�صفة دورية بح�ضور املدير
العام �أو من ينوبه ،ويتم �إعداد حما�ضر لهذه االجتماعات ب�شكل
ا�صويل ،وتقوم اللجنة باملهام والواجبات املن�صو�ص عليها يف القوانني
والت�شريعات وتعليمات �سلطة النقد الفل�سطينية بالإ�ضافة اىل �أف�ضل
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املمار�سات و�إر�شادات جلنة بازل للرقابة امل�صرفية وللجنة دعوة من
تراه منا�سب ًا اللجنة ،وير�أ�س اللجنة ال�سيد ل�ؤي قوا�س /ممثل �صندوق
الإ�ستثمار الفل�سطيني وع�ضوية كل من ال�سادة دريد �أكرم جراب
ومنت�صر دوا�س  /ممثل البنك الإ�ستثماري.
وتتولى اللجنة القيام بالمهام الرئيسة:

	•مراجعة �سيا�سات وا�سرتاتيجيات �إدارة املخاطر التي تواجه
عمل البنك بكافة فئاتها ومنها على �سبيل املثال ال احل�صر
(خماطر االئتمان ،خماطر ال�سوق ،خماطر الت�شغيل،
خماطر ال�سيولة ،خماطر الرتكزات الإئتمانية ،خماطر
�أ�سعار الفائدة ....الخ) وذلك قبل رفعها �إىل جمل�س الإدارة
العتمادها.
	•حتديد �أ�ساليب و�آليات تخفيف املخاطر ب�شكل ين�سجم مع
املتطلبات الرقابية املرعية يف هذا ال�ش�أن وذلك بهدف احلد
من �أثر تلك املخاطر على �سالمة ومتانة الو�ضع املايل للبنك.
	•تقع على عاتق الإدارة التنفيذية للبنك م�س�ؤولية تنفيذ
ال�سيا�سات واال�سرتاتيجيات والأ�ساليب امل�شار �إليها �أعاله
وذلك حتت �إ�شراف جلنة �إدارة املخاطر واالمتثال.
	•احل�صول على مقرتحات من الإدارة التنفيذية للبنك حول
هيكل دائرة املخاطر وعملية تطويرها وبحيث تقوم اللجنة
مبراجعة املقرتحات و�إدخال �أي تعديالت عليها لي�صار �إىل
رفعها �إىل جمل�س الإدارة لإعتمادها.
	•تتوىل جلنة املخاطر واالمتثال م�س�ؤولية مواكبة التطورات
ال�سريعة والتعقيدات املتزايدة التي تطر�أ على �إدارة املخاطر
داخل البنك وتقوم اللجنة برفع تقارير دورية حولها �إىل
جمل�س الإدارة.
	•احل�صول على كافة املعلومات عن �أي م�س�ألة تدخل �ضمن
مهامها.
• مراجعة تقارير دائرة مراقبة االمتثال يف البنك ومتابعة
التزامها بدليل اجراءات العمل ومن مدى �شمول تقاريرها
لكافة نواحي العمل وفق متطلبات �سلطة النقد ذات العالقة،
وذلك بهدف الو�صول اىل �أق�صى درجات االمتثال للقوانني
والتعليمات واالنظمة واملمار�سات امل�صرفية ال�سليمة.

لجنة الحاكمية المؤسسية والترشيحات والمكافات

مت �إنتخاب جلنة احلاكمية امل�ؤ�س�سية من ثالثة �أع�ضاء من املجل�س غري
التنفيذيني ويتمتع جميع �أع�ضاء اللجنة باملعرفة واملهارات واخلربات
املطلوبة التخاذ قرارات م�ستقلة ومو�ضوعية ،وتعمل اللجنة حتت
�إ�شراف جمل�س الإدارة وترفع تقاريرها وتو�صياتها بنتائج �أعمالها
اليه ،وجتتمع اللجنة ب�صفة دورية بح�ضور املدير العام �أو من ينوبه،
ويتم �إعداد حما�ضر لهذه االجتماعات ب�شكل ا�صويل ،وتقوم اللجنة
باملهام والواجبات املن�صو�ص عليها يف القوانني والت�شريعات وتعليمات
�سلطة النقد الفل�سطينية باال�ضافة اىل �أف�ضل املمار�سات وار�شادات
جلنة بازل للرقابة امل�صرفية وللجنة دعوة من تراه منا�سبا وتت�ألف
اللجنة من الفا�ضله ربى امل�سروجي وال�سيد دريد اكرم جراب وال�سيد
منت�صر دوا�س  /ممثل البنك اال�ستثماري.
وتتولى اللجنة القيام بالمهام الرئيسة :

	•�إعداد دليل احلاكمية امل�ؤ�س�سية و�سيا�سة منح املكافات املالية
ح�سب القوانني والتعليمات والت�شريعات ال�صادرة بهذا اخل�صو�ص
واعتمادها من جمل�س الإدارة.
	•تعزيز مبادئ احلوكمة الفاعلة واملمار�سات ال�سليمة والتاكد من
�إن�شاء عالقة بناءة ما بني �إدارة البنك و�أع�ضاء جمل�س الإدارة
وترويج الثقافة امل�ؤ�س�سية التي ت�شجع على النقد البناء واالراء
البديلة وحتديد امل�س�ؤوليات وتو�ضيح خطوط االت�صال واملرجعية
للإداريني على خمتلف م�ستوياتهم الإدارية.
	•الت�أكد من قيام الإدارة التنفيذية بواجبها فيما يتعلق بالرقابة
املنا�سبة على �أعمال البنك والقيام بو�ضع �أنظمة و�إجراءات حمكمة
والية �إ�شراف فاعلة ومبا يتوافق مع تعليمات �سلطة النقد الفل�سطينية
واملبادئ واملعايري ال�صادرة عن جلنة بازل للرقابة امل�صرفية.
	•مراجعة �سنوية لدليل احلاكمية و�سيا�سة منح املكافات من خالل
جهات م�ستقله عن الإدارة والت�أكد من التزام الإدارة التنفيذية
بقواعد ممار�سات منح املكافات ال�صادرة بهذا اخل�صو�ص
وتوافقها مع تعليمات �سلطة النقد الفل�سطينية.
	•الت�أكد من �أن �سيا�سات منح املكافات كافية لإ�ستقطاب �أ�شخا�ص
م�ؤهلني للعمل يف البنك وحتافظ على املوظفني ذوي الكفاءة واملعرفة
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واملهارات واخلربات الالزمة للقيام باالعمال امل�صرفية يف البنك.
	•التو�صية اىل جمل�س الإدارة مبكافات وبدالت رئي�س واع�ضاء
جمل�س االدارة وامل�س�ؤولني الرئي�سني يف البنك.
	•التو�صية اىل جمل�س الإدارة بتعيني املدير العام على ان يتمتع
بال�شروط التي ن�صت عليها تعليمات �سلطة النقد الفل�سطينية
وكذلك املدراء التنفيذيني.
	•الت�أكد من �أن �سيا�سة منح املكافات ت�أخذ بعني االعتبار كافة انواع
املخاطر التي تعر�ض لها البنك واملوازنة بني االرباح املتحققة
ودرجة املخاطر والتن�سيق مع جلنة املخاطر و�/أو دائرة املخاطر
يف تقييم احلوافز املقدمة.
	•تقوم اللجنة بالت�أكد من �إ�ستقاللية دوائر املخاطر واالمتثال
والتدقيق الداخلي ومن وجود هيكل منح املكافات املالية
املتعلقة بهم.
	•التاكد من قيام �إدارة البنك باالف�صاح يف البيانات املالية ال�سنوية
عن املعلومات اخلا�صة مبنح املكافات املالية لرئي�س واع�ضاء
جمل�س االدارة واالدارة التنفيذية العليا والدوائر الرقابية
واملوظفني املتعاقد معهم من جهات خارجية .توفري املعلومات
وامللخ�صات ملجل�س االدارة والتاكد من اطالعهم امل�ستمر حول
�أحدث املوا�ضيع ذات العالقة بالعمل امل�صريف.

	•ا�ستقاللية دوائر التدقيق واالمتثال وادارة املخاطر.
التدقيق الداخلي

يدرك البنك �أن وجود �إدارة تدقيق داخلي فعالة ي�سهم يف تعزيز
�أنظمة الرقابة الداخلية وما متثله من دعم للرقابة امل�صرفية ال�شاملة
باعتبارها خط الدفاع االول واالطار العام الدارة املخاطر املتعلقة
بان�شطة البنك املختلفة.
وفيما يلي اهداف ومهام دائرة التدقيق الداخلي

	•و�ضع ميثاق التدقيق الداخلي واعتماده من جمل�س االدارة.
	•و�ضع اجراءات للتدقيق الداخلي.
	•فح�ص وتقييم درجة مالئمة وفاعلية ال�ضبط الداخلي وااللية
التي تتم فيها اجناز املهام املوكلة لكافة دوائر واق�سام البنك.
	•�إعداد تقرير �سنوي حول مدى كفاية انظمة ال�ضبط والرقابة
الداخلية للحد من املخاطر التي يتعر�ض لها البنك.
	•�إعداد خطة تدقيق �سنوية معتمدة من جلنة املراجعة والتدقيق.
	•تقوم دائرة التدقيق الداخلي برفع تقاريرها اىل جلنة املراجعة
والتدقيق.

بيئة ونظام الرقابة والضبط الداخلي

	•مت بناء نظام الرقابة وال�ضبط الداخلي للبنك ا�ستنادا اىل
االطار العام لنظام الرقابة الداخلية واىل تعليمات �سلطة النقد
الفل�سطينية والقوانني واالر�شادات النافذة باخل�صو�ص.
	•يتم مراجعة هيكل انظمة ال�ضبط والرقابة الداخلية من قبل
املدقق الداخلي واخلارجي مرة واحدة على االقل �سنوي ًا.
	•يقوم البنك با�ضافة بيان يف التقرير ال�سنوي حول كفاية انظمة
الرقابة الداخلية على التقارير املالية.
	•ي�ضطلع جمل�س االدارة مب�س�ؤولياته باالعتماد على اطار عام
للرقابة الداخلية وذلك بهدف التحقق من فعالية وكفاءة العمليات
وم�صداقية التقارير املالية والتقيد بالقوانني والتعليمات النافذة.
	•توفري اجراءات ت�ضمن و�صول املعلومات ملتخذي القرار يف الوقت
املنا�سب مبا فيها خطة الطوارئ .

دائرة االمتثال

يف �إطار تعزيز التزام وتوافق البنك مع متطلبات جلنة بازل،
فقد مت ت�أ�سي�س دائرة االمتثال و�أوكلت �إليها مهام الإ�شراف على
االلتزام بالأنظمة والقوانني والت�شريعات واملعايري واملتطلبات العاملية
والأخالقية ال�صادرة عن اجلهات الرقابية املختلفة و�سيا�سات
البنك الداخلية ورفدها بالكوادر الب�شرية امل�ؤهلة واال�ستثمار يف
احدث االنظمة االلية العاملية بهذا اخل�صو�ص نظامي  Filteringو
 ،Profilingوعلى �صعيد �إدارة االمتثال فقد مت ح�صر كافة القوانني
والأنظمة والتعليمات الناظمة لأعمال البنك ،وتثقيف وتوعية كافة
املوظفني ،مبفهوم االمتثال من خالل ور�شات العمل والن�شرات
والدورات التدريبية ،كما مت تطوير �سيا�سة مكافحة عمليات غ�سل
الأموال لتتوافق مع قانون مكافحة غ�سل الأموال رقم ( )9ل�سنة .2007
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وفيما يلي اإلطار العام لعمل إدارة االمتثال:

وتعمل إدارة المخاطر ضمن اإلطار العام التالي:

	•�إعداد �سيا�سية االمتثال وتطويرها ومراجعتها ب�شكل دوري (مرة
بال�سنة كحد �أدنى) وكلما دعت احلاجة لذلك.
	•تطبيق �سيا�سة الإمتثال يف البنك.
	•�إعداد منهجية فعالة ل�ضمان �إمتثال البنك جلميع القوانني
والت�شريعات النافذة و�أي �إر�شادات و�أدلة ذات عالقة .
	•رفع التقارير الدورية (ن�صف �سنوية) حول نتائج �أعمالها ومراقبتها
للإمتثال �إىل جلنة املخاطر واالمتثال/التنفيذية التي �ستتوىل
بدورها رفعها �إىل جلنة املخاطر والإمتثال /جمل�س الإدارة.
	•تقييم ومتابعة تطبيق احلاكمية امل�ؤ�س�سية يف البنك.

ترفع �إدارة املخاطر يف البنك تقاريرها �إىل جلنة املخاطر واالمتثال /
التنفيذية ب�شكل دوري �أما بالن�سبة لالعمال اليومية فيكون ارتباطها
مع املدير العام.

إدارة المخاطر :

لقد �أولت �إدارة البنك �أهمية خا�صة ملتطلبات جلنة بازل وتعليمات
�سلطة النقد الفل�سطينية وذلك باعتبارها �إطار لرت�سيخ وتعزيز قدرة
البنك على االرتقاء بالبيئة الرقابية وجمابهة خمتلف �أنواع املخاطر،
ونظرا لطبيعة الو�ضع ال�سيا�سي واالمني يف االرا�ضي الفل�سطينية والذي
يت�سم بعدم اال�ستقرار وعدم الثبات فقد �إتخذت �إدارة البنك اخلطوات
العملية لتطبيق ما جاء فيها ومن ذلك ت�أ�سي�س �إدارات متخ�ص�صة يف
�إدارة خمتلف املخاطر (ائتمان ،ت�شغيل � ،سوق� ،سيولة  )....ورفدها
بالكوادر الب�شرية امل�ؤهلة واال�ستثمار ب�أحدث االنظمة واملعدات وبناء
املواقع البديلة الدارة العمليات اليومية يف احلاالت الطارئة ومت و�ضع
خطط ملواجهة تلك املخاطر والكوارث مبنية على ا�س�س �سليمة و�صحيحة
 .كما مت اال�ستثمار من خالل �شراء وتطبيق نظام  CAREلإدارة املخاطر
الت�شغيلية ومت �إن�شاء ملف خماطر  Risk Profileلكافة فروع البنك،
هذا بالإ�ضافة لبناء قاعدة بيانات بالأخطاء الت�شغيلية.
ويف هذا ال�سياق قام البنك بتعزيز الأطر التي حتكم �إدارة خماطر
االئتمان من خالل الف�صل يف االدوار وامل�س�ؤوليات بني دوائر ائتمان
ال�شركات و  SMEsوائتمان الأفراد ،ومت تعزيز دوائر الرقابة على
االئتمان واملتابعة والتح�صيل بالإ�ضافة �إىل حتديث وتطوير �سيا�سات
و�إجراءات �إدارة املخاطر التي من �ش�أنها املحافظة على جودة املحفظة
االئتمانية ونوعيتها.
هذا و�شكل البنك جلنة لإدارة املخاطر والإمتثال على م�ستوى الإدارة
التنفيذية تتوىل مراجعة وتقييم �أعمال كافة دوائر املخاطر املختلفة
وترفع تقارير دورية عن نتائج �أعمالها �إىل جلنة املخاطر واالمتثال
املنبثقة عن جمل�س الإدارة.

تتولى إدارة المخاطر المسؤوليات التاليــة:

	•اعداد �سيا�سات املخاطر لكافة �أنواع املخاطر واعتمادها من
جمل�س الإدارة.
	•حتليل جميع املخاطر مبا فيها خماطر االئتمان ،خماطر ال�سوق،
خماطر ال�سيولة وخماطر العمليات.
	•تطوير منهجيات القيا�س وال�ضبط لكل نوع من �أنواع املخاطر.
	•التو�صية للجنة املخاطر واالمتثال  /التنفيذية ب�سقوف املخاطر،
واملوافقات ،ورفع التقارير وت�سجيل حاالت اال�ستثناءات عن
�سيا�سة �إدارة املخاطر.
	•تزويد املجل�س والإدارة التنفيذية العليا مبعلومات عن قيا�س
املخاطر ومنظومة املخاطر ) (Risk Profileيف البنك ويقوم
املجل�س مبراجعة �إح�صائيات املخاطر يف البنك النوعية والكمية
وب�شكل منتظم.
• اعتماد الو�سائل التي ت�ساعد يف �إدارة املخاطر ومنها:
> التقييم الذاتي للمخاطر وو�ضع م�ؤ�شرات للمخاطر.
> �إعداد قاعدة بيانات تاريخيه للخ�سائر وحتديد م�صادر تلك
اخل�سائر وتبويبها وفق ًا لنوع املخاطر.
> توفري التجهيزات الالزمة والنظم الآلية املالئمة لإدارة املخاطر
لدى البنك.
تقوم جلان البنك مثل جلان االئتمان �أو �إدارة املوجودات واملطلوبات/
اخلزينة وخماطر الت�شغيل مب�ساعدة �إدارة املخاطر يف القيام مبهامها
وفق ال�صالحيات املحددة لهذه اللجان.
> ت�ضمني التقرير ال�سنوي للبنك مبعلومات عن �إدارة املخاطر
بخ�صو�ص هيكلها وطبيعة عملياتها والتطورات التي طر�أت عليها.
> توفري معلومات حول املخاطر لدى البنك ال�ستخدامها لأغرا�ض
الإف�صاح والن�شر للجمهور.
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التدقيق الخارجي

العالقة مع المساهمين

ميثل التدقيق اخلارجي م�ستوى اخر من الرقابة على م�صداقية
البيانات املالية ال�صادرة عن انظمة البنك املحا�سبية واملعلوماتية
وخا�صة فيما يتعلق بابداء الر�أي الوا�ضح وال�صريح يف مدى عدالة
هذه البيانات وعك�سها للواقع الفعلي خالل فرتة معينة  ،ويراعى
يف اختيار املدقق اخلارجي ان يكون معتمدا من قبل �سلطة النقد
الفل�سطينية وان ال يكون حا�صال على اية ت�سهيالت ائتمانية مبا�شرة او
غري مبا�شرة من البنك ويحر�ص جمل�س االدارة على الدوران املنتظم
للمدقق وجتاربه مع امل�ؤ�س�سات االخرى.

	•يقوم البنك بتطوير عالقات ايجابية مع كافة امل�ساهمني ،ويف هذا
املجال يعمل البنك وبكافة ال�سبل على ت�شجيع امل�ساهمني وبخا�صة
�صغار امل�ساهمني على ح�ضور االجتماع ال�سنوي للهيئة العامة
والت�شجيع على القيام بعمليات الت�صويت اما ب�شكل �شخ�صي او
توكيل �شخ�صي يف حالة غيابهم.
	•يتم تزويد امل�ساهمني بن�سخة من التقرير ال�سنوي على عناوينهم
الربيدية ودعوة الجتماع الهيئة العامة وجدول اعمالها وجميع
املعلومات واملواد االعالمية املوجهه للم�ساهمني ب�شكل عام.
	•ح�ضور ممثلني عن املدقيقني اخلارجيني االجتماع ال�سنوي للهيئة
العامة بهدف االجابة عن اي �أ�سئلة قد تطرح حول التدقيق
وتقرير املدقق.
	•دعوة ممثلني عن �سلطة النقد الفل�سطينية حل�ضور االجتماع
بهدف االطالع على جمريات االمور.
	•�إنتخاب اع�ضاء املجل�س ممن تتوفر فيهم امل�ؤهالت وال�شروط عند
انتهاء مدة املجل�س خالل االجتماع ال�سنوي للهيئة العامة.
	•�إنتخاب املدقق اخلارجي وحتديد اتعابه او تفوي�ض جمل�س االدارة
بتحديد الأتعاب.
	•توثيق كافة وقائع اجلل�سات والتقارير حول جمريات االمور خالل
�إجتماع الهيئة العامة ال�سنوي ،مبا يف ذلك نتائج الت�صويت
والأ�سئلة املطروحة من قبل امل�ساهمني فيما يتعلق مب�ساهمتهم.

مهام ومسؤليات المدقق الخارجي

	•تدقيق البيانات املالية وال�سجالت املحا�سبية للبنك مبا ين�سجم مع
املعايري الدولية للتقارير املالية ( )IFRSومعايري املحا�سبة الدولية
(.)IAS
	•االلتزام مبتطلبات احلد االدنى من معايري االف�صاح للبيانات
املالية ال�صادرة عن �سلطة النقد الفل�سطينية.
	•التقيد بال�سرية التامة مبوجب قواعد ال�سلوك املهني.
	•تزويد جلنة املراجعة والتدقيق بن�سخة عن تقريره.
	•ح�ضور اجتماعات الهيئة العامة للبنك لالجابة على ما يخ�صه من
ا�ستف�سارات امل�ساهمني.
	•العمل على تزويد �سلطة النقد الفل�سطينية بن�سخة عن التقرير
ال�سنوي خالل �شهرين من انتهاء ال�سنة املالية م�شتمال على ما يلي :
> �أي خمالفات الحكام القوانني والتعليمات ال�صادرة مبا فيها
تعليمات البنك الداخلية.
> ر�أيه حول مدى كفاية �أنظمة الرقابة وال�ضبط الداخلي ومدى كفاية
املخ�ص�صات ملقابلة املخاطر املحتملة.
> التحقق من عدالة البيانات التي اعطيت له خالل عملية التدقيق.
ميثاق أخالقيات العمل

تبنى البنك ميثاق اخالقيات العمل الذي مت �إقراره من جمل�س الإدارة
وتعهد بالتزام كافة موظفي البنك به على �إختالف م�ستوياتهم
الإدارية اىل جانب �أع�ضاء جمل�س �إدارة البنك كما يو�ضح الدليل
العواقب املرتتبة على اي خرق لبنوده ،وقد حدد هذا امليثاق �أخالق
وقيم ومبادئ موظفي البنك ب�أربعة حماور رئي�سية املتمثلة بالنزاهة،
الإمتثال للقوانني  ،ال�شفافية والوالء للبنك.

الشفافية واإلفصاح

تنطوي احلاكمية امل�ؤ�س�سية لبنك القد�س على ابعاد تت�صف بالنزاهة
والتعامل با�ستقامة وامانة ومو�ضوعية فيما يتعلق بالقرارات التي مت
اتخاذها من قبل اجلهات ذات العالقة يف البنك وال�شفافية واالف�صاح
واالنفتاح على املجتمع.
وحول ال�شفافية واالف�صاح واالنفتاح فانها من العنا�صر الهامة يف احلاكمية
امل�ؤ�س�سية اجليدة لبنك القد�س  ،حيث ان البنك معني باالف�صاح العام عن
كافة املعلومات املوثوقة التي تقدم يف اوقاتها املنا�سبة مل�ساعدة م�ستخدمي
هذة املعلومات على اجراء تقييم دقيق للموقف املايل للبنك واجنازاته
وان�شطته وخماطره ،كما ان البنك يعمل جاهدا على توفري وب�شكل دوري
ومتاح للجميع معلومات كاملة حول ن�شاطاته لكافة اجلهات ذات العالقة
مثل �سلطة النقد الفل�سطينية وامل�ساهمني واملودعني واجلمهور ب�شكل عام
مع الرتكيز على الق�ضايا ذات االثر اجلوهري على البنك.

المؤشرات المالية
حقق البنك النتائج املميزة يف العام  2012باملزيد من النمو يف املو�شرات املالية
الأ�سا�سية وفق ًا للإ�سرتاتيجية العامة للبنك والتي �أدت اىل تكري�س قوة �أو�ضاع
البنك املالية والتنظيمية والنمو املمنهج

�إن امل�ؤ�شرات املعتمدة واملبينة �أدناه ،تعك�س النمو ال�سنوي املركب ما بني الأعوام  2012-2008مع �أالرقام املقارنة للقطاع امل�صريف،
والتي �أدت اىل تكري�س قوة �أو�ضاع البنك املالية والتنظيمية و النمو املمنهج للبنك حتقيق ًا للإ�سرتاتيجية الطموحة ملجل�س الإدارة
والتي �أ�صبحت كحجر الأ�سا�س للإنتقال للمرحلة الثانية لإ�سرتاتيجية النمو املق ّرة من قبل جمل�س الإدارة حيث مت �إعتماد معدل
النمو ال�سنوي املركب ( )Compound Annual Growth Rateأو  CAGRكم�ؤ�شر �أ�سا�سي للمقارنة.
ودائع العمالء

CAGR
2012-2008

القطاع
امل�صريف
6.5%
22.3%

بنك
القد�س

20.0%

25.0%

15.0%

10.0%

0.0%

5.0%

بلغ معدل النمو ال�سنوي املركب للودائع يف بنك القد�س  % 22.3مقارنة مع  % 6.5للقطاع امل�صريف لنف�س الفرتة ،علما ب�أن هذه الن�سبة قد جتاوزت
العديد من البنوك العاملة يف فل�سطني مما يدل على جناح �إ�سرتاتيجية البنك يف تقدمي منتجات وخدمات ذات قيمة م�ضافة للعمالء ،مما انعك�ست
بزيادة متطردة على مدار ال�سنوات ال�سابقة.

الموجودات

CAGR
2012-2009

القطاع
امل�صريف
7.3%

بنك
القد�س
16.7%
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18.0%

16.0%

14.0%

12.0%

10.0%

8.0%

6.0%

4.0%

2.0%

0.0%

بلغ معدل النمو ال�سنوي املركب للموجودات يف بنك القد�س  % 16.7مقارنة مع  % 7.3للقطاع امل�صريف لنف�س الفرتة ،مما يدل على �إ�سرتاتيجية
النمو والتو�سع الناجحة على مدى االعوام ال�سابقة والتي جعلت بنك القد�س �أحد �أكرب البنوك املحلية الفل�سطينية.
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األرباح

CAGR
2012-2009

4.3%

القطاع
امل�صريف

6.9 %

بنك
القد�س

8.0%

7.0%

6.0%

5.0%

4.0%

3.0%

2.0%

1.0%

0.0%

بلغ معدل النمو ال�سنوي املركب للأرباح يف بنك القد�س  % 6.9مقارنة مع  % 4.3للقطاع امل�صريف لنف�س الفرتة ،وهي النتيجة احلتمية للإ�ستثمار
املجدي يف قطاعات مربحة وذات خماطر متدنية وي�أتي هذا يف �إطار حتقيق العوائد املجزية للم�ساهمني.

58

2
0
1
2
الموجودات

CAGR 16.7%
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عمل بنك القد�س على تنمية العائد على املوجودات من خالل الإ�ستغالل الأمثل والتنويع يف الإ�ستثمار مع املخاطر
املتعلقة بها وحماولة ال�سيطرة وت�شخي�ص هذه املخاطر ب�شكل كبري.
ودائع العمالء

CAGR 22٫3%
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حيث عمل البنك على تنمية ودائع العمالء وتنويع تركيبة الودائع ب�شكل ي�سمح ببناء عالقة بني الودائع والت�سهيالت
و�ضمن تكلفة متويل معقولة وب�شكل ي�سمح ب�إعادة الإقرا�ض �ضمن �أ�سعار مريحة للعمالء والبنك على حد �سواء.
التسهيالت

CAGR 22٫9%
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متت درا�سة الت�سهيالت وبناء خطة العمل اخلا�صة ب�إدارة املحفظة ب�شكل يحقق عائد منا�سب ومن خالل �إعادة درا�سة
بع�ض امللفات وهيكلتها وربط العائد باملخاطر.
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إجمالي الدخل

CAGR 29.4%
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والنمو امل�ستمر يف �إجمايل الدخل يعك�س تعاظم حجم العمل والتنويع يف م�صادر الدخل بني �إيرادات ت�شغيلية و�أخرى
ما يعك�س �إ�ستغالل �أمثل ملوجودات البنك.
الفوائد والعموالت

CAGR 25٫9%
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حيث عمل البنك على تنمية �إيرادات العموالت من غري الت�سهيالت والتي تتمثل يف تطوير وحت�سني اخلدمات امل�صرفية
املقدمة للعمالء ومبا ي�ضمن قدرة البنك على تقدمي �أف�ضل تلبي حاجات العمالء وبتكلفه مناف�سة.

رأس المال البشري
ي�ؤمن بنك القد�س �أن منوه امل�ستدام يعتمد على تطوير موظفيه
وتدريبهم ،فال ي� ُأل جهد ًا يف توجيه اال�ستثمارات الكفيلة ببناء
مهاراتهم وتنميتها والإرتقاء بها
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يدرك بنك القد�س �أن منوه امل�ستدام يعتمد على تطوير موظفيه وتدريبهم ،فال ي� ُأل البنك جهد ًا يف توجيه الإ�ستثمارات الكفيلة ببناء مهاراتهم
وتنميتها والإرتقاء بها ،فقد �أطلق البنك خالل العام  2012العديد من الدورات التدريبية يف كافة املجاالت امل�صرفية ،بغية تعزيز الثقافة
املرتكزة على خدمة العمالء و�ضمان الوفاء باحتياجاتهم و�ضمان التفوق والتميز يف تقدمي اخلدمات لهم .وف�ض ًال عن ذلك ،با�شر البنك بتطوير
خرباته يف جمال املخاطر والإمتثال من �أجل املحافظة على جهوزيته و� ّإطالعه الدائم على كافة امل�ستجدات التي تطر�أ على الإجراءات الإدارية
املرعية فيها ،وذلك مبا ين�سجم من تركيز �سلطة النقد الفل�سطينية على هذه املجاالت ومن �أجل �ضمان تطبيق �أنظمة الرقابة املالية املنا�سبة
ملمو�سا
تقدما
التي تكفل تقلي�ص املخاطر و�أعمال التزوير .كما �شهدت برامج التدريب امل�ستمر الداخلية التي نفذها فريق من خرباء البنك ً
ً
خالل العام  ،2012حيث تطرقت هذه الربامج �إىل جماالت متنوعة ومتعددة حتتاج �إىل التطوير والتحديث الدوريني .و يزخر البنك بالعديد من
اخلربات ممن يكر�سون خرباتهم الريادية يف توجيه وتدريب فريق متخ�ص�ص من املوظفني.
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يدرك البنك �أهمية الإحتفاظ مبوظفيه الذين يتمتعون باملواهب واملهارات الفريدة من خالل �إدارة الأداء الفعال واملتخ�ص�ص ،فهو ي�ؤمن بر�أ�س
ماله الب�شري .ففي العام � ،2012صمم البنك ونفذ خطط مدرو�سة ت�ستهدف �إ�سناد فريقه ودعمه يف موا�صلة العمل احلثيث على �إ�ضفاء قيمة
فريدة وخربات مالية ملوظفيه .و يخ�ضع كل موظف للم�ساءلة عن الأعمال التي ي�ؤديها ويحظى باملكاف�أة املنا�سبة لقاء �إ�سهامه يف النتائج التي
يحرزها البنك .كل هذا �ضمن للبنك حتقيق �إنتاجية عالية على جميع امل�ستويات والإلتزام بالثقافة التي ترتكز على الأداء .وقد �أ�سهمت تقييمات
الأداء ال�سنوية� ،إىل جانب الربامج التدريبية اخلارجية والداخلية التي متيزت ب�شموليتها ،يف تركيز �إ�سرتاتيجية ر�أ�س املال الب�شري وتوجيهها
نحو تطبيق �أعمال التطوير الأفقية والعمودية والنجاح يف زيادة ن�سبة الرتقيات الداخلية بني املوظفني.
وقد �أ�سهمت هذه ال�سيا�سة يف تر�سيخ ثقافة بنك القد�س التي تف�سح املجال �أمام كل موظف من موظفيه للم�شاركة وامل�ساهمة يف ق�صة النجاح
التي ّ
ي�سطرها البنك بفخر و�إعتزاز.
المؤهل العلمي

دكتوراه
ماج�ستري
بكالوريو�س
دبلوم معهد
توجيهي
دون التوجيهي
بلغ عدد موظفي البنك  452موظف/ة لعام  2012مقارنة بـ  448يف عام 2011

العدد

1
19
287
66
29
51

المسؤولية المجتمعية
م�س�ؤوليتنا املجتمعية تهدف �إىل م�ساندة ودعم �شرائح املجتمع وذلك من خالل رعاية ودعم �أن�شطة مدرو�سة
ومنظمة ومنوعة ف وت�ستمد قوتها من طبيعتها الإختيارية� ،آخذين بعني الإعتبار الأ�ضالع الثالثة التي عرفها
جمل�س االعمال العاملي للتنمية امل�ستدامة وهي النمو الإقت�صادي والتقدم الإجتماعي وحماية البيئة
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ال نعتمد يف بناء �سمعتنا على مركزنا املايل فح�سب بل ن�سعى اىل تبني �أف�ضل مبادئ وممار�سات اال�ستثمار يف العاملني ،والوعي البيئي ،وحماربة
الفقر وحت�سني اخلدمات واملنتجات واجلودة واالبتكار يف العالقات املتميزة والتي من �ش�أنها ان ت�ؤدي اىل زيادة دمج وتقوية البنك يف املجتمع
املحلي وحت�سني نوعية الظروف املعي�شية يف املجتمع ككل وتقليل التلوث ب�أ�ساليب تخدم البنك واملجتمع مع ًا.
م�س�ؤوليتنا املجتمعية تهدف �إىل النظر �إىل م�صالح املجتمع ،وذلك من خالل رعاية ودعم �أن�شطة مدرو�سة ومنظمة ومنوعة يف جوهرها �شي �أدبي
ومعنوي وت�ستمد قوتها من طبيعتها االختيارية � .آخذين بعني االعتبار اال�ضالع الثالثة التي عرفها جمل�س االعمال العاملي للتنمية امل�ستدامة وهي
النمو الإقت�صادي والتقدم االجتماعي وحماية البيئة.

> التعليم

�إن احلياة مزيج من العلم والعمل بكد وتعب وكفاح حيث مينح التعليم املجتمع حتررا من خملفات اجلهل والفقر واملر�ض جميع ًا ،و�إذا �أردنا الو�صول
�إىل ذلك امل�ستوى فالبد �أن نبذل جهدا مق�صودا ومنظما من �أجل تطوير املعارف واملعلومات من خالل التعليم والقراءة واالطالع ولذلك فقد
�أوىل البنك اهتماما بان�شطة املدار�س واملعارف والثقافة والكتاب .و�ساهم البنك بعدد من الأن�شطة يف هذا املجال ومببلغ يقدر بحوايل .$4,238

التعليم

المبلغ بالدوالر

رعاية يوم درا�سي يف مدر�سة دير الغ�ضون  -عتيل

324

رعاية مهرجان التو�أمة الداخلية للمدار�س والذي �أقامته مديرية تربية وتعليم حمافظة بيت حلم

811

تفدمي هدايا يف حفل تكرمي �أوائل الطلبة ملدر�سة احلاجة نظمية داود اال�سا�سية  -عتيل  /طولكرم

108

رعاية حفل تكرمي طالبات مدر�سة بنات زنوبيا اال�سا�سية  -طولكرم

400

رعاية احلفل اخلتامي للمدر�سة الإ�سالمية الإ�سا�سية للذكور التابعة جلمعية الت�ضامن اخلريية  /نابل�س

1000

رعاية احلفل اخلتامي لتكرمي الطلبة املتفوقني ملدر�سة اال�سراء التابعة ل�صندوق زكاة طولكرم

324

رعاية حفل تكرمي �أوائل الطلبة ملدر�سة ذكور �سلفيت

270

رعاية حفل تكرمي طلبة التوجيهي والذي �أقامته جمعية عنبتا الزراعية

1000

67
> الصحة

ترتبط زيادة االمرا�ض با�سلوب احلياة وقلة الن�شاط البدين والعادات الغذائية ال�سيئة وهذا املجال لي�س فقط يف فل�سطني بل بجميع دول العامل
لذا ي�شجع البنك خمتلف الأن�شطة الريا�ضية والأندية الفل�سطينية  ،ويقدم �ضمن �إمكانياته املتوا�ضعة كل دعم م�ستطاع حلياة �صحية اف�ضل
للجميع .و�ساهم البنك بعدد من الأن�شطة يف هذا املجال ومببلغ يقدر بحوايل .$6,270

الصحة

المبلغ بالدوالر

دعم لطباعة دفاتر مواعيد ومراجعة مر�ضى ال�سكري جلمعية �أ�صدقاء مر�ضى ال�سكري  -طولكرم

270

رعاية امل�ؤمتر االول لزراعة اال�سنان يف فل�سطني والذي �أقامته اجلمعية الفل�سطينية لزراعة اال�سنان

5000

تربع مل�ساعدة ال�سيد ز/ف يف عالج �إبنه

1000

> الطفولة والشباب

ميتاز املجتمع الفل�سطيني ب�أنه جمتمع فتي  ،حيث قدرت ن�سبة الأفراد يف الفئة العمرية (� )14 - 0سنة نهاية العام  )% 40.8( 2011من جممل
�سكان الأرا�ضي الفل�سطينية بينما ن�سبة الأفراد الذين تبلغ �أعمارهم � 65سنة ف�أكرث قدرت ن�سبتهم يف نف�س العام بحوايل ( )% 2.9لذا يعي البنك
�أهمية فئة الطفولة وال�شباب ويقدم لهم كل العون وامل�ساعدة .و�ساهم البنك بعدد من الأن�شطة يف هذا املجال ومببلغ يقدر بحوايل .$5,516

الطفولة والشباب

المبلغ بالدوالر

رعاية اليوم الطبي جلمعية رعاية الطفل الفل�سطيني اليتيم املري�ض  /بيت حلم

2405

رعاية املخيم ال�صيفي جلمعية فل�سطني الغد للطفولة والفرح

811

رعاية املخيم ال�صيفي للأطفال جلمعية ال�سيدات لرعاية الطفل  -بيت جاال

300

رعاية معر�ض فل�سطني ال�شباب �« 2012أ�شرعة للحرية»  /القد�س

2000
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> المسؤولية المجتمعية تجاه البيئة

لقد زاد الإهتمام بالبيئة وعنا�صرها املختلفة تبع ًا لزيادة �أعداد ال�سكان
ب�شكل كبري ،وزيادة خملفاتهم ال�صلبة وغري ال�صلبة يف الت�أثري على
مكونات الكرة الأر�ضية ،كما �أثر التلوث مبفاهيمه املختلفة على �صحة
البيئة والإ�ضرار بها كثري ًا ،و�أ�صبحت م�صادرها الأ�سا�سية معتلة مبا
�أ�صابها من م�شكالت �أثرت على �سالمة الكائن احلي ودميومة حياته.
�إن مفهوم امل�س�ؤولية املجتمعية ال�شامل والذي ع ّرف وفق ًا ملا حدده
البنك الدويل لقطاع الأعمال «ب�أنه التزام �أ�صحاب الن�شاطات
التجارية بامل�ساهمة يف التنمية امل�ستدامة من خالل العمل مع
موظفيهم وعائالتهم واملجتمع املحلي واملجتمع ككل لتح�سني م�ستوى
املعي�شة ب�أ�سلوب يخدم التجارة والتنمية يف وقت واحد ،مبا يعني تفعيل

الآليات والو�سائل التي تدمج فيها من�ش�آت الأعمال اهتماماتها البيئية
واالقت�صادية واالجتماعية �ضمن قيمها وثقافتها امل�ؤ�س�سية ،و�آليات
�صنع قراراتها ،وذلك يف �إطار من ال�شفافية واملحا�سبية ،رمبا يكر�س
ملمار�سات مثلى تعظم الرثوة وتطور املجتمع ،وحتقق التنمية امل�ستدامة».
ومن هذا الباب جاء اهتمامنا بالوعي البيئي وامل�ساهمة يف احلفاظ
على البيئة من ملوثاتها املدمرة ،حتى ينعم اجلميع ببيئة �صاحلة
لل�سكن مع املحافظة على موجوداتها ،وا�ستغاللها اال�ستغالل الأمثل
حتى نحقق مفهوم التنمية امل�ستدامة التي تخدمنا �إىل ما ال نهاية
و�شاركنا يف احلدث البيئي االكرب وهو �ساعة لالر�ض الذي ي�صادف
�آخر �سبت من �شهر �آذار من كل عام.

�ساعة الأر�ض �أكرب حملة بيئية تطوعية يف العامل ،جاءت عام  2012حتت �شعار < سأفعل ،إذا فعلت أنت > للربهنة على �أن لكل منا القدرة
على تغيري العامل الذي نعي�ش فيه .حيث اتخذت �ساعة الأر�ض خطوة كبرية ومنحى �أو�سع يتعدى الدعوة �إىل �إطفاء الأنوار فقط ،لتفتح الفر�صة
�أمام اجلميع للم�شاركة يف هذا العمل البيئي العاملي.
بد�أت �ساعة الأر�ض كفعالية يف مدينة واحدة يف عام  ،2007وقد ات�سع مداها منذ ذلك احلني لت�صل �إىل  5251مدينة يف العامل و�إىل ما يقدر بـ
 1,8مليار �شخ�ص يف  135دولة عرب القارات ال�سبعة�« .أعطت حملة �س�أفعل �إذا فعلت �أنت كل فرد الفر�صة لإلهام �أ�صدقائهم وزمالئهم وجريانهم
وت�شجعيهم على تبني �أفعال م�ستدامة ،لي�س فقط خالل �ساعة الأر�ض ،ولكن ملا بعد �ساعة الأر�ض �أي�ض ًا».
متحورت فكرة «�س�أفعل �إذا فعلت �أنت» حول عقد �أو تعهد �إجتماعي يجمع طرفني – لريبط فرد �أو �شركة �أو م�ؤ�س�سة بوعد وتعهد ،ويربط
�أ�صدقائهم ،وعائالتهم وعمالئهم بتحدي ما -وذلك لتوحيدهم وراء هدف بيئي واحد .وميكن للتعهد ب�أن يتخذ �أي �شكل من الأ�شكال ،مثل
االلتزام بالتدوير� ،أو ا�ستخدام الأ�ضواء املوفرة للطاقة� ،أو االلتزام بف�صل �شواحن الهواتف املتحركة عند عدم ا�ستخدامها.
بيئة

رعاية خميم �صيفي بيئي بالتعاون مع وزارة �ش�ؤون البيئة  UNDPواحتاد ال�شباب الفل�سطيني

المبلغ بالدوالر

2000

69
> اإلغاثة

ي�ست�شعر البنك اهمية هذا الدور لإعانة الفئات املت�ضررة يف املجتمع نتيجة للأحداث الطارئة فمن خالله ا�ستطاع البنك تقدمي اخلدمات
وامل�ساعدات الفورية للعديد من املحتاجيني واملعوزين ،و�ساهم البنك بعدد من الأن�شطة يف هذا املجال ومببلغ يقدر بحوايل .$34,254

إغاثة

المبلغ بالدوالر

�إقامة حفل �إفطار يف مقر جمعية �أ�صدقاء دار الأيتام الإ�سالمية يف العيزرية

4054

التربع بقيمة �أجر يوم عمل من موظفي البنك لإغاثة �أهلنا يف غزة وتربع البنك مببلغ مماثل

30200

> التنمية

تهدف م�شاركة بنك القد�س يف مثل هذه الأن�شطة اىل حتقيق �أعلى م�ستوى ممكن من الرفاهية الإجتماعية و�إحداث تغيريات وحتفيز وا�ستثمار
كافة الطاقات الب�شرية واملادية املتاحة ،و�ساهم البنك بعدد من الأن�شطة يف هذا املجال ومببلغ يقدر بحوايل .$98,649

تنمية

المبلغ بالدوالر

رعاية دورة للدفاع املدين والتي �أقامتها بلدية عنبتا

541

التربع لعمل مقاعد ومظالت ملدر�سة قراوة بني ح�سان

108

رعاية معر�ض نابل�س للأثاث واملفرو�شات والذي �أقامته غرفة جتارة و�صناعة نابل�س

10000

تقدمي الرعاية الذهبية مل�ؤمتر الإ�ستثمار  -طولكرم

20000

امل�شاركة يف احلملة الت�سويقية لغرفة جتارة طولكرم

5000

رعاية �إحتفاليات ال�صحفيني الفل�سطينني حتت عنوان «يوم احلرية العاملي لل�صحافة» والذي �أقامته نقابة ال�صحافيني

3000

التربع لت�شييد وبناء ميدان عزيز �شاهني يف منطقة املا�صيون  -رام اهلل

50000

تقدمي الرعاية الذهبية ملهرجان اجلوافا  -قلقيلية

10000
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> الثقافة

يهدف البنك من خالل رعايته ملثل هذه الأن�شطة اىل دعم امل�ؤ�س�سات الثقافية واجلهات ذات العالقة ،وذلك لأجل تعزيز �شراكة الفرد مع بقية �أفراد جمتمعه
ومتثل الرابط التي تربط جميع �أفراده ،و�ساهم البنك بعدد من الأن�شطة يف هذا املجال ومببلغ يقدر بحوايل .$7,784

ثقافة

المبلغ بالدوالر

رعاية حفل عيد الأم يف دار امل�سنيني يف بلدة ع�صرية

270

رعاية حفل عيد االم الذي �أقامه نادي �شباب رام اهلل

500

رعاية حفل �إحياء ذكرى النكبة والذي �أقامته اللجنة ال�شعبية خلدمات خميم الفارعة

270

رعاية مهرجان فواني�س رم�ضان ال�سنوي للرتاث والفنون الذي �أقامته جمعية امل�سرح ال�شعبي لفنون الأداء والتدريب

5000

رعاية االحتفال اخلا�ص بالذكرى اخلام�سة ع�شر لتا�سي�س جمعية التعاون الثقايف اخلليل  -فرن�سا « حتت عنوان � 5أعوام من ال�سياحة البديلة»

1000

> اإلحتياجات الخاصة

�شملت هذه الأن�شطة العديد من املوهوبني واملر�ضى واملعوقني واحلوامل وامل�سنني كونها تختلف عن �إحتياجات باقي �أفراد املجتمع نظر ًا لطبيعة
هذه الإحتياجات واخل�صائ�ص التي تت�سم بها كل فئة منهم ،و�ساهم البنك بعدد من الأن�شطة يف هذا املجال ومببلغ يقدر بحوايل .$2,838

رعاية ذوي اإلحتياجات الخاصة

المبلغ بالدوالر

التربع بجهاز حا�سوب وطابعة جلمعية عقابا لذوي االحتياجات اخلا�صة

1000

رعاية خميم �صيفي لذوي الإحتياجات اخلا�صة والذي �أقامته بلدية ع�صرية ال�شمالية

541

تربع مل�ساعدة ال�سيد م/ع للعالج

135

تقدمي عدد من الطواقي حتمل �شعار البنك لن�شاط �أقامته جمعية الإغاثة الطبية الفل�سطينية وذلك �ضمن خميم �صيفي
لذووي الإحتياجات اخلا�صة يف قفني  -عتيل  /طولكرم
رعاية خميم �صيفي لذووي الإحتياجات اخلا�صة من فئة الإعاقة العقلية الذي �أقامته جمعية النه�ضة الن�سائية

162
1000

71
> الرياضة

تنوعت م�شاركة البنك يف الأن�شطة الريا�ضية �سوا ًء كانت ترفيهية �أو مناف�سة �أو تطوير مهارات �أو دعم �أندية ريا�ضية ،و�ساهم البنك بعدد من
الأن�شطة يف هذا املجال ومببلغ يقدر بحوايل .$2,905

المبلغ بالدوالر

رياضة

رعاية �أ�سبوع نادي بيت حلم الريا�ضي

1500

التربع لنادي دير ا�ستيا الريا�ضي  -زي ريا�ضي

270

رعاية املهرجان الريا�ضي املركزي  -مدر�سة بنات بديا اال�سا�سية

135

رعاية حفل مرور« »11عام ًا على ت�أ�سي�س �شبكة �أطل�س �سبورت يف غزة

1000

> أنشطة نسائية

�ساهم البنك يف دعم الن�شاط الن�سوي وحر�ص على امل�شاركة يف الفعاليات بهدف تعزيز دور املر�أة الإجتماعي والتطوعي ،و�ساهم البنك بعدد من
الأن�شطة يف هذا املجال ومببلغ يقدر بحوايل .$500
المبلغ بالدوالر

نشاطات نسائية

رعاية ن�شاطات جلمعية ملتقى �سيدات ال�شيخ جراح /القد�س

500

نموذج نشاطات البنك في المسؤولية االجتماعية للعام 2012
عدد المؤسسات الشريكة

قيمة المساهمة
USD
98,649
34,254
4,238
5,516
7,784
6,270
2,905
2,000
2,838
500

التنمية
الإغاثة
التعليم
الطفولة وال�شباب
الثقافة
ال�صحة
الريا�ضة
البيئة
ذوي االحتياجات اخلا�صة
�أن�شطة ن�سائية

بلغ جمموع مبالغ م�ساهمات بنك القد�س يف العام 2012
نحو $164,954
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التنمية
الإغاثة
التعليم
الطفولة وال�شباب
الثقافة
ال�صحة
الريا�ضة
البيئة
ذوي االحتياجات اخلا�صة
�أن�شطة ن�سائية

بلغ جمموع عدد امل�ؤ�س�سات ال�شريكة
لبنك القد�س يف العام  2012نحو

41

البيانات المالية
البيانات املالية وتقرير مدقق ح�سابات امل�ستقل كما يف  13كانون الأول 2012
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(شركة مساهمة عامة محدودة)
رام اهلل  -فلسطين

القوائم المالية وتقرير مدقق الحسابات المستقل

 31كانون الأول 2012
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المحتويات
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تقرير مدقق الحسابات المستقل
قائمة المركز المالي
قائمة الدخـــل
قائمة الدخـــل الشامل
قائمة التغيرات في حقوق الملكية
قائمة التدفقات النقدية
إيضاحات حول القوائم المالية
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(قائمة-أ)

بنك القدس
(�شركة م�ساهمة عامة حمدودة)
قائمة المركز المالي
كما يف  31كانون الأول 2012
�إي�ضاح

(ظهرت املبالغ لأقرب دوالر �أمريكي)

 31كانون الأول 2012

 31كانون الأول2011

الموجـودات

نقد و�أر�صدة لدى �سلطة النقد الفل�سطينية
�أر�صدة لدى بنوك وم�ؤ�س�سات م�صرفية
موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل
ت�سهيالت ائتمانية مبا�شرة  -بال�صايف
موجودات مالية من خالل قائمة الدخل ال�شامل الآخر
موجودات مالية متوفرة للبيع
موجودات مالية بالتكلفة املطف�أة
ا�ستثمارات يف �شركات تابعة
ممتلكات وعقارات ومعدات – بال�صايف
موجودات �ضريبية م�ؤجلة
موجودات غري ملمو�سة
موجودات �أخرى

4

108,629,228

79,397,834

5

35,175,886

60,792,655

6

138,293

-

7

292,863,010

288,376,020

8

6,696,886

-

� / 9أ

-

6,630,084

10

980,000

-

/9ب

-

872,708

11

19,320,344

19,250,122

12

931,727

424,493

13

31,296

33,058

14

16,140,123

11,903,203

480,906,793

467,680,177

جمموع املوج ــودات

المطلوبات وحقوق الملكية:
المطلوبات

ودائع �سلطة النقد الفل�سطينية
ودائع بنوك وم�ؤ�س�سات م�صرفية
ودائع العمالء
ت�أمينات نقدية
خم�ص�صات متنوعة
خم�ص�ص ال�ضرائب
مطلوبات �أخرى
جمموع املطلوبات

 /15أ�
 /15ب

25,000,000

45,651,596

34,214,897

21,134,551

16

334,256,777

315,726,133

17

19,350,334

22,345,206

18

2,796,452

2,109,696

19

2,586,621

2,585,203

20

4,716,026

3,549,046

422,921,107

413,101,431

حقوق الملكية

ر�أ�س املال املدفوع
عالوة �إ�صدار
االحتياطي القانوين
االحتياطي الإختياري
احتياطي خماطر م�صرفية عامة
احتياطي التقلبات الدورية
احتياطي القيمة العادلة

خ�سائر مرتاكمة (قائمة-ج)
�صايف حقوق امللكية
جمموع املطلوبات وحقوق امللكية

50,000,000

50,000,000

21

3,000,000

3,000,000

22

2,283,922

1,957,129

22

224,912

224,912

22

4,491,253

4,482,439

22

1,838,081

1,347,892

/ 9ج

()1,321,556

()1,117,385

()2,530,926

()5,316,241

57,985,686

54,578,746

480,906,793

467,680,177

تعترب الإي�ضاحات املرفقة من رقم (� )1إىل رقم ( )41جز ًء من هذه القوائم املالية وتقر�أ معها

81

(قائمة-ب)

بنك القدس
(�شركة م�ساهمة عامة حمدودة)
قائمة الدخـــل
لل�سنة املنتهية يف  31كانون الأول 2012

(ظهرت املبالغ لأقرب دوالر �أمريكي)

ال�سنة املنتهية يف  31كانون الأول

الفوائد الدائنــة
الفوائد املدينة
�صايف �إيرادات الفوائد
�صايف �إيراد العموالت
�صايف �إيرادات الفوائد والعموالت
�صايف �أرباح التعامل بالعمالت الأجنبية
�صايف �أرباح موجودات مالية
ا�سرتداد خم�ص�ص تدين ت�سهيالت ائتمانية
�أرباح بيع ممتلكات وعقارات ومعدات
�إيرادات �أخرى

�إي�ضاح

2012

2011

23

20,715,122

18,981,888

24

()4,542,581

()3,320,237

16,172,541

15,661,651

4,966,521

5,141,115

21,139,062

20,802,766

2,117,796

1,791,659

26

12,384

121,971

7

1,309,037

1,250,320

2,432

690,457

669,472
25,250,183

559,339
25,216,512

25

27

�إجمايل الدخل
المصروفات:

نفقات املوظفني
م�صاريف ت�شغيلية �أخرى
خم�ص�ص تدين الت�سهيالت الإئتمانية
خم�ص�ص تعوي�ض نهاية اخلدمة
�إ�ستهالكات و�إطفاءات
غرامات �سلطة النقد الفل�سطينية
خم�ص�ص الق�ضايا

28

10,304,895

29

6,079,164

5,293,072

7

1,209,991

1,804,727

18

878,405

931,252

2,247,037

1,651,761

30

-

12,052

18

20,000

-

20,739,492

18,684,718

4,510,691

6,531,794

�إجمايل امل�صروفات
الربح لل�سنة قبل ال�ضرائب

8,991,854

انتفاعات �ضريبية م�ؤجلة
�ضرائب على الدخل
الربح لل�سنة بعد ال�ضرائب

12

507,234

19

()1,750,000

()1,950,000

3,267,925

4,581,794

احل�صة الأ�سا�سية و املخف�ضة لل�سهم من ربح ال�سنة

37

0.065

0.092

تعترب الإي�ضاحات املرفقة من رقم (� )1إىل رقم ( )41جز ًء من هذه القوائم املالية وتقر�أ معها

82
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(قائمة-ج)

بنك القدس
(�شركة م�ساهمة عامة حمدودة)
قائمة الدخـــل الشامل
لل�سنة املنتهية يف  31كانون الأول 2012

(ظهرت املبالغ لأقرب دوالر �أمريكي)
ال�سنة املنتهية يف  31كانون الأول

الربح لل�سنة
ي�ضاف :بنود الدخل ال�شامل الآخر
�صايف التغري يف القيمة العادلة ملوجودات مالية متوفرة للبيع
�صايف التغري يف القيمة العادلة ملوجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل ال�شامل الآخر

اجمايل الدخل ال�شامل الآخر لل�سنة

2012

2011

3,267,925

4,581,794
()378,462

()32,888
3,235,037

تعترب الإي�ضاحات املرفقة من رقم (� )1إىل رقم ( )41جز ًء من هذه القوائم املالية وتقر�أ معها

4,203,332

83
الر�صيد يف  31كانون الأول 2011

ربح �سنة 2011
�صايف التغري يف القيمة العادلة للموجودات املالية
املتوفرة للبيع
�إجمايل الدخل ال�شامل الآخر
املحول لبيان الدخل من التغري املرتاكم يف
القيمة العادلة لال�ستثمار
املحول اىل االحتياطيات

الر�صيد يف  1كانون الثاين2011

 31كانون الأول :2011

الر�صيد يف  31كانون الأول 2012

املحول اىل االحتياطيات

�إجمايل الدخل ال�شامل الآخر لل�سنة

�صايف التغري يف احتياطي القيمة العادلة

ربح �سنة 2012

الر�صيد املعدل

الر�صيد يف  1كانون الثاين 2012
التغري يف القيمة العادلة للموجودات املالية
املتوفرة للبيع حتى  30حزيران 2012
�أثر تطبيق املعيار الدويل للتقارير املالية
رقم �( 9إي�ضاح)38 -

 31كانون الأول :2012

50,000,000

-

-

50,000,000

50,000,000

-

50,000,000

50,000,000

ر�أ�س املال املدفوع

1,957,129

458,179

-

-

1,498,950

2,283,922

326,793

-

1,957,129

1,957,129

224,912

-

-

224,912

224,912

-

224,912

224,912

4,482,439

1,377,279

-

-

3,105,160

4,491,253

8,814

-

4,482,439

4,482,439

1,347,892

687,269

-

-

660,623

1,838,081

490,189

-

1,347,892

1,347,892

احتياطي التقلبات
الدورية

تعترب الإي�ضاحات املرفقة من رقم (� )1إىل رقم ( )41جز ًء من هذه القوائم املالية وتقر�أ معها

3,000,000

-

-

3,000,000

3,000,000

-

3,000,000

3,000,000

عالوة �إ�صدار

االحتياطي
القانوين

االحتياطي
الإختياري

احتياطي خماطر
م�صرفية عامة

لل�سنة املنتهية يف  31كانون الأول 2012

قائمة التغيرات في حقوق الملكية

بنك القدس
(�شركة م�ساهمة عامة حمدودة)

3,267,925

()4,973,055

343,186

3,267,925

54,750,649

()1,432

4,203,332

()378,462

4,581,794

50,433,196

57,985,686

--

()1,117,385

()57,782

()378,462

()378,462

()681,141

()5,316,241

()2,522,727

54,578,746

-

()57,782

4,581,794

-

4,581,794

()7,375,308

()2,530,926

()825,796

3,267,925

3,235,037

()1,321,556

()32,888

()32,888

()32,888

()1,288,668

()344,618

173,335

()5,316,241

54,578,746

173,335

()1,117,385

احتياطي القيمة
العادلة

خ�سائر مرتاكمة

�صايف حقوق امللكية

(ظهرت املبالغ لأقرب دوالر �أمريكي)

(قائمة-د)
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(قائمة-هـ)

بنك القدس
(�شركة م�ساهمة عامة حمدودة)
قائمة التدفقات النقدية
لل�سنة املنتهية يف  31كانون الأول 2012

(ظهرت املبالغ لأقرب دوالر �أمريكي)
ال�سنة املنتهية يف  31كانون الأول
2012

2011

التدفق النقدي من عمليات الت�شغيل:
الربح لل�سنة قبل ال�ضرائب

4,510,691

6,531,794

تعديالت:
�إ�ستهالكات و�إطفاءات

2,247,037

1,651,761

خم�ص�ص تدين ت�سهيالت ائتمانية مبا�شرة

1,209,991

1,804,727

خم�ص�ص تعوي�ض نهاية اخلدمة

878,405

931,252

املحرر من خم�ص�ص ق�ضايا مقامة �ضد البنك

20,000

()66,629

املحرر من خم�ص�ص الإجازات

()4,226

()11,850

خ�سائر تدين موجودات مالية متوفرة للبيع

6,292

38,372

ارباح ا�ستبعاد ممتلكات و عقارات و معدات

()2,432

()690,457

8,865,758

10,188,970

التغري يف املوجودات واملطلوبات:
(الزيادة) يف االحتياطي الإلزامي لدى �سلطة النقد

157,208

()4,749,805

-

8,916,055

(الزيادة) النق�ص يف الت�سهيالت االئتمانية املبا�شرة

()5,696,981

()91,230,082

النق�ص (الزيادة) يف �أر�صدة موجودات �أخرى

()4,236,920

11,246,781

7,654

500,000

الزيادة يف ودائع العمالء

18,530,644

28,510,383

الزيادة يف الت�أمينات النقدية

()2,994,872

2,035,419

(النق�ص) الزيادة يف مطلوبات �أخرى

1,171,206

()3,489,144

15,803,697

()38,071,423

()211,649

()335,809

ال�ضرائب املدفوعة

()1,748,582

()750,000

�صايف التدفق (اال�ستخدام) النقدي من عمليات الت�شغيل بعد التعوي�ضات وال�ضرائب املدفوعة
التدفق النقدي من عمليات اال�ستثمار:

13,843,466

()39,157,232

�شراء ممتلكات و عقارات و معدات

()2,338,290

()9,127,137

-

804,807

872,708

-

()1,052,372

()364,489

25,225

2,173,618

�صايف (النق�ص) يف النقد من عمليات اال�ستثمار

()2,492,729

()6,513,201

�صايف الزيادة (النق�ص) يف النقد وما يف حكمه

11,350,737

()45,670,433

النقد وما يف حكمه يف بداية ال�سنة

43,806,630

89,477,063

النقد وما يف حكمه يف نهاية ال�سنة (�إي�ضاح )35

55,157,367

43,806,630

الزيادة (النق�ص) يف �أر�صدة بنوك وم�ؤ�س�سات م�صرفية

الزيادة يف ودائع بنوك وم�ؤ�س�سات م�صرفية

�صايف التدفق (اال�ستخدام) النقدي من عمليات الت�شغيل قبل التعوي�ضات وال�ضرائب املدفوعة
التعوي�ضات املدفوعة للموظفني

العائد من بيع �أوراق مالية
العائد من بيع ا�ستثمارات يف �شركات تابعة
ا�ستثمارات يف �أوراق مالية
العائد من ا�ستبعاد ممتلكات و عقارات و معدات

تعترب الإي�ضاحات املرفقة من رقم (� )1إىل رقم ( )41جز ًء من هذه القوائم املالية وتقر�أ معها
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بنك القدس
(�شركة م�ساهمة عامة حمدودة)
إيضاحات حول القوائم المالية
لل�سنة املنتهية يف  31كانون الأول 2012
 .1عــام:

»

»
»

»
»
»
»

ت�أ�س�س بنك القد�س بتاريخ  2ني�سان  1995ك�شركة م�ساهمة عامة حمدودة يف غزة حتت رقم  563200880بر�أ�سمال مقداره
 20,000,000دوالر �أمريكي مق�سم �إىل � 20,000,000سهم بقيمة ا�سمية مقدارها دوالر �أمريكي واحد لكل �سهم وبتاريخ � 20أب 2005
مت رفع ر�أ�س املال بقيمة  5,000,000دوالر �أمريكي يف اكتتاب خا�ص ،وبذلك �أ�صبح ر�أ�سمال البنك  25,000,000دوالر �أمريكي بنف�س
القيمة اال�سمية لل�سهم .بتاريخ  26حزيران  2006قررت الهيئة العامة يف اجتماعها غري العادي رفع ر�أ�س املال بقيمة 25,000,000
دوالر �أمريكي لي�صبح ر�أ�سمال البنك  50,000,000دوالر �أمريكي بنف�س القيمة اال�سمية لل�سهم.
قررت الهيئة العامة غري العادية باجتماعها املنعقد بتاريخ  5حزيران  2011زيادة ر�أ�س مال البنك �إىل مائة مليون دوالر وتكليف جمل�س
الإدارة لتنفيذ ذلك خالل ال�سنوات القادمة وذلك بعد �أخذ املوافقات الالزمة من اجلهات الر�سمية ذات االخت�صا�ص.
با�شر البنك ن�شاطه امل�صريف بتاريخ  18كانون الثاين  1997ويعمل حاليا من خالل �إدارته العامة وفروعه ال�سبعة ع�شر يف كل من
املا�صيون ،العيزرية ،نابل�س ،نابل�س اجلديد ،بيت جاال ،رام اهلل ،البرية� ،سلفيت ،طوبا�س ،اخلليل ،جنني ،عتيل� ،أريحا ،طولكرم،
قلقيلية ،غزة وغزة الرمال بالإ�ضافة �إىل خم�سة مكاتب يف كل من جامعة النجاح و بيت الهيا وعنبتا وبديا ومكتب فندق املوفنبيك� .إن
العنوان امل�سجل للبنك (الإدارة العامة وفرع املا�صيون) هو  :املا�صيون – رام اهلل � ،ص.ب . 2471
يزاول البنك الأعمال امل�صرفية التجارية واال�ستثمارية من خالل الإقرا�ض والتمويل وفتح احل�سابات والإعتمادات امل�ستندية مبا يتفق
والأهداف اال�ستثمارية للبنك ،كما يتقبل الودائع من اجلمهور للآجال املتو�سطة والطويلة ،بالإ�ضافة �إىل احل�سابات اجلارية كما وميار�س
املتاجرة يف العمالت املختلفة بيع ًا و�شراء.
يخ�ضع البنك لقانون امل�صارف الفل�سطيني ولتعليمات �سلطة النقد الفل�سطينية.
�أ�سهم البنك مدرجة للتداول يف �سوق فل�سطني للأوراق املالية.
بلغ عدد موظفي البنك ( )452موظف ًا كما يف  31كانون الأول  2012و ( )448موظف ًا كما يف  31كانون الأول .2011

 .2القوائم المالية وأسس إعدادها:

»
»
»
»
»
»

مت �إعداد القوائم املالية املرفقة وفق ًا للمعايري ال�صادرة عن جمل�س معايري املحا�سبة الدولية والتف�سريات ال�صادرة عن جلنة تف�سريات
التقارير املالية الدولية املنبثقة عن جمل�س معايري املحا�سبة الدولية ووفق ًا للقوانني املحلية النافذة وتعليمات �سلطة النقد الفل�سطينية.
مت �إعداد القوائم املالية املرفقة وفق ًا ملبد�أ التكلفة التاريخية با�ستثناء املوجودات املالية التي تظهر بالقيمة العادلة بتاريخ القوائم املالية.
�إن الدوالر الأمريكي هو عملة �إظهار القوائم املالية للبنك والذي ميثل العملة الرئي�سية للبنك.
ت�شتمل القوائم املالية املرفقة على القوائم املالية لفروع البنك والقوائم املالية للإدارة العامة يف رام اهلل ،وقد مت جتميع القوائم املالية
بعد �أن مت �إجراء التقا�ص للح�سابات الداخلية امل�شرتكة بني الإدارة والفروع املذكورة� .إن املعامالت يف الطريق بني الإدارة والفروع تظهر
�ضمن املوجودات  /املطلوبات الأخرى يف قائمة املركز املايل املرفقة.
مت �إقرار القوائم املالية املرفقة من قبل جمل�س �إدارة البنك يف اجلل�سة رقم ( )1ل�سنة  2013بتاريخ � 21آذار  ،2013هذا و�سوف يتم
عر�ض هذه القوائم املالية على الهيئة العامة للم�ساهمني يف �إجتماعهم العادي القادم للموافقة عليها.
�إن ال�سيا�سات املحا�سبية املتبعة لل�سنة متماثلة مع ال�سيا�سات التي مت �إتباعها يف ال�سنوات ال�سابقة با�ستثناء ما هو مبني ادناه :
• التطبيق املبكر للمعيار الدويل للتقارير املالية رقم (« )9الأدوات املالية» ال�صادرة بت�شرين الثاين  2009واملعدل بت�شرين الأول .2010
• قام البنك يف  1متوز  2012و بناء على تعليمات �سلطة النقد الفل�سطينية بتطبيق املعيار الدويل للتقارير املالية رقم ( )9يف �إعداد القوائم
املالية واملتعلق بقيا�س وتبويب املوجودات املالية وفق ًا للأحكام االنتقالية للمعيار ،وعليه مل يتم تعديل �أرقام املقارنة للفرتة ال�سابقة.
• �أوجد املعيار الدويل للتقارير املالية رقم (« )9الأدوات املالية» متطلبات جديدة لت�صنيف وقيا�س املوجودات املالية على النحو التايل:
يتطلب املعيار الدويل للتقارير املالية رقم ( )9قيا�س جميع املوجودات املالية �ضمن نطاق معيار املحا�سبة الدويل رقم (« :)39االعرتاف
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والقيا�س» بالتكلفة املطف�أة �أو القيمة العادلة ،وعلى وجه التحديد ،اال�ستثمارات املحتفظ بها �ضمن مناذج �أعمال تهدف اىل حت�صيل التدفقات
النقدية التعاقدية والتي تتمثل بدفعات من �أ�صل الدين والفائدة على ر�صيد الدين القائم والتي تقا�س بالتكلفة املطف�أة يف نهاية الفرتات
املحا�سبية الالحقة ،كما يتم قيا�س جميع اال�ستثمارات الأخرى (�أدوات امللكية والدين) بقيمتها العادلة يف نهاية الفرتات املحا�سبية الالحقة.
�إن تفا�صيل �أثر �إتباع املعيار الدويل للتقارير املالية رقم ( )9مدرجة يف الإي�ضاح رقم ( )38حول القوائم املالية املرفقة.
 .3أهم السياسات المحاسبية:
أ .المعايير والتعديالت والتفسيرات الجديدة:

�صدر خالل ال�سنة احلالية املنتهية يف  31كانون الأول  2012معايري دولية لإعداد التقارير املالية وتف�سريات جديدة منها ما هو �ساري
املفعول اعتبارا من الأول من كانون الثاين  2012ومنها ما مل ي�سري مفعوله بعد و�إمنا ي�سري مفعوله اعتبار ًا من تاريخ الأول من كانون
الثاين  2013وما بعده ،كما �صدرت تعديالت على بع�ض املعايري خالل ال�سنة منها ما هو �ساري املفعول على ال�سنة احلالية ومنها ما
هو م�ؤجل �سريان مفعوله ملا بعد  31كانون الأول  ،2012هذا ،وقد تبنى البنك كافة املعايري والتف�سريات اجلديدة والتعديالت ال�سارية
املفعول ومت �أخذها بعني االعتبار يف حت�ضري القوائم املالية املرفقة ومل يكن لذلك �أي ت�أثري على املبالغ واالي�ضاحات يف هذه القوائم املالية.
من جهة ثانية ،ف�إن �إدارة البنك تتوقع �أن تتعاطى مع كافة املعايري والتف�سريات اجلديدة والتعديالت غري ال�سارية املفعول بعد و�أن تتبنى
تطبيقها بتواريخ �سريان مفعولها وال تتوقع �إدارة البنك �أن يكون لذلك �أثار مادية وجوهرية على القوائم املالية للبنك� .أن تفا�صيل هذه
املعايري مدرج يف الإي�ضاح رقم (.)41
ب .أهم السياسات المحاسبية المتبعة إلعداد القوائم المالية:
 .1األدوات المالية:

�أ .تاريخ االعرتاف بالأدوات املالية
�إن م�شرتيات ومبيعات املوجودات املالية التي ي�شرتط ت�سليمها خالل فرتة زمنية حمددة مبوجب لوائح �أو �أعراف ال�سوق يتم االعرتاف
بها يف تاريخ ال�سداد ،ويتم االعرتاف بالودائع والأر�صدة امل�ستحقة للبنوك والعمالء والقرو�ض يف تاريخ ا�ستالم النقد من قبل البنك
�أو الإقرا�ض للعمالء.

ب .االعرتاف املبدئي للأدوات املالية
يتم ت�صنيف الأدوات املالية مبدئي ًا بنا ًء على الغر�ض الذي من �أجله يتم �شراء الأدوات املالية وعلى خ�صائ�صها املميزة ،ويتم قيا�س
جميع الأدوات املالية مبدئي ًا بقيمتها العادلة م�ضاف ًا �إليها �أية تكاليف �شراء �أو �إ�صدار مبا�شرة يف حالة املوجودات املالية واملطلوبات
املالية التي ال ت�سجل بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل.
ج .الت�سهيالت االئتمانية املبا�شرة  -بال�صايف
�إن الت�سهيالت االئتمانية املبا�شرة هي موجودات مالية مببالغ ثابتة �أو دفعات حمددة وذات �أجل معني وال يتم تداولها يف �أ�سواق مالية
ن�شطة ،وال يتم التعاقد فيها بغر�ض البيع العاجل �أو متو�سط الأجل.
يتم تكوين خم�ص�ص تدين للت�سهيالت الإئتمانية املبا�شرة اذا تبني عدم �إمكانية حت�صيل املبالغ امل�ستحقة للبنك وعندما يتوفر دليل
مو�ضوعي على ان حدثا ما قد �أثر �سلب ًا على التدفقات النقدية امل�ستقبلية للت�سهيالت الإئتمانية املبا�شرة وعندما ميكن تقدير هذا
التدين ،وت�سجل قيمة التدين يف قائمة الدخل .
يتم تعليق الفوائد والعموالت على الت�سهيالت الإئتمانية غري العاملة املمنوحة للعمالء وفق ًا لتعليمات �سلطة النقد الفل�سطينية.
يتم �شطب الت�سهيالت الإئتمانية املعد لها خم�ص�صات يف حال عدم جدوى الإجراءات املتخذة لتح�صيلها بتنزيلها من املخ�ص�ص ويتم
حتويل �أي فائ�ض يف املخ�ص�ص الإجمايل � -إن وجد  -اىل قائمة الدخل ،وي�ضاف املح�صل من الديون ال�سابق �شطبها �إىل الإيرادات.
د .املوجودات املالية
يتم االعرتاف ب�شراء وبيع املوجودات املالية يف تاريخ املتاجرة (تاريخ التزام البنك �أو �شراء املوجودات املالية) بالقيمة العادلة
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وب�صايف تكاليف املعاملة املتعلقة بعملية االقتناء با�ستثناء املوجودات املالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل حيث تقيد بداية
بالقيمة العادلة ويتم ت�سجيل م�صاريف االقتناء يف قائمة الدخل .يتم قيا�س كافة املوجودات املالية الحقا بالتكلفة املطف�أة �أو القيمة
العادلة.
> املوجودات املالية وفقاً للمعيار الدويل للتقارير املالية رقم :9
يتم قيا�س املوجودات املالية الحق ًا بالتكلفة املطف�أة �أو القيمة العادلة.
الأدوات املالية بالتكلفة املطف�أة:
يتم قيا�س �أدوات الدين ،وت�شمل الت�سهيالت االئتمانية املبا�شرة والأذونات وال�سندات ،بالتكلفة املطف�أة يف حال توافر ال�شرطني
التاليني:
�أ�	.إذا كانت تلك املوجودات املالية (�أدوات الدين) حمتفظ بها وفقا لنموذج �أعمال يهدف �إىل االحتفاظ باملوجودات بغر�ض حت�صيل
التدفقات النقدية املتعاقد عليها.
ب�	.إذا كان ين�ش�أ عن ال�شروط التعاقدية للموجودات املالية مواعيد حمددة لتدفقات نقدية متمثلة ح�صريا ب�أ�صل مبلغ الدين غري
امل�سدد والفوائد املرتتبة عليه.
يتم قيا�س �أدوات الدين التي تطابق هذين ال�شرطني بداية بالقيمة العادلة بعد �إ�ضافة تكاليف املعاملة
(�إال �إذا كانت م�صنفة ك�أدوات دَين بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل) .ويتم قيا�سها الحقا بالتكلفة
املطف�أة با�ستخدام طريقة الفائدة الفعالة بعد طرح �أي خ�سارة تدين يف القيمة ،ويتم االعرتاف ب�إيراد
الفائدة يف قائمة الدخل.
يف حال تغريت �أهداف منوذج الأعمال بحيث كان هنالك تعار�ض مع �شروط التكلفة املطف�أة ،ف�إنه يجب على
البنك �إعادة ت�صنيف �أدوات الدين امل�صنفة �سابقا بالتكلفة املطف�أة لت�صنيف بالقيمة العادلة من خالل
قائمة الدخل.
وقد يختار البنك �أن ت�صنف �أدوات الدين التي تطابق �شروط التكلفة املطف�أة امل�شار �إليها �أعاله ك�أدوات
مداينة بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل �إذا كان هذا الت�صنيف يلغي عدم التوافق املحا�سبي �أو يقلل
منه بدرجة كبرية يف حال قيا�س املوجودات املالية بالتكلفة املطف�أة.
> املوجودات املالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل
�إن �أدوات الدين التي ال تتطابق مع �شروط التكلفة املطف�أة املذكورة �أعاله� ،أو التي تطابق تلك ال�شروط ومع ذلك اختار البنك عند
االعرتاف الأويل ت�صنيفها بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل ،يتم قيا�سها بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل.
ويف حال تغريت �أهداف منوذج الأعمال بحيث كان هناك توافق مع �شروط التكلفة املطف�أة وكانت التدفقات املالية التعاقدية للأداة
تطابق �شروط التكلفة املطف�أة ،ف�إن على البنك �إعادة ت�صنيف �أدوات الدين امل�صنفة بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل
لت�صنف بالتكلفة املطف�أة .ال يجوز �إعادة ت�صنيف �أدوات الدين امل�صنفة عند االعرتاف الأويل بالقيمة العادلة من خالل قائمة
الدخل.
يتم ت�صنيف اال�ستثمارات يف �أدوات امللكية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل� ،إال �إذا قام البنك بت�صنيف ا�ستثمار حمتفظ به
لغري املتاجرة بالقيمة العادلة من خالل الدخل ال�شامل الآخر عند االعرتاف املبدئي.
يتم قيا�س املوجودات املالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل بالقيمة العادلة ،ويتم االعرتاف بالأرباح واخل�سائر الناجتة عن
�إعادة القيا�س يف قائمة الدخل.
يتم االعرتاف ب�إيرادات توزيعات الأرباح من اال�ستثمارات يف �أدوات امللكية بالقيمة العادلة من خالل الأرباح يف قائمة الدخل عندما
ين�شا حق للبنك يف احل�صول على توزيعات الأرباح (�إقرارها من قبل الهيئة العامة).
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> املوجودات املالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل ال�شامل الآخر
ميكن للبنك �أن يختار ب�شكل نهائي (على �أ�سا�س كل �أداة على حدة) �أن ت�صنف �أدوات امللكية بالقيمة العادلة من خالل الدخل ال�شامل
الآخر ،وال ي�سمح الت�صنيف بالقيمة العادلة من خالل الدخل ال�شامل الآخر �إذا كان اال�ستثمار ب�أداة امللكية حمتفظ به لغر�ض
املتاجرة.
تعترب املوجودات حمتفظ بها لغر�ض املتاجرة �إذا:
> مت �شرا�ؤها �أ�سا�س ًا لغر�ض بيعها يف امل�ستقبل القريب� ،أو
> كانت عند االعرتاف املبدئي جزء من حمفظة �أدوات مالية حمددة يديرها البنك ولها طابع فعلي حديث للح�صول على �أرباح يف
فرتات ق�صرية� ،أو
> كانت �أدوات م�شتقة غري م�صنفة وفعالة ك�أداة حتوط �أو ك�ضمان مايل.
يتم قيا�س اال�ستثمارات يف �أدوات امللكية بالقيمة العادلة من خالل الدخل ال�شامل الآخر مبدئيا بالقيمة العادلة م�ضاف �إليها تكاليف
املعاملة .ويتم قيا�سها الحقا بالقيمة العادلة ويتم االعرتاف بالأرباح واخل�سائر النا�شئة عن التغري يف القيمة العادلة حتت بند الدخل
ال�شامل الآخر وت�ضاف �إىل احتياطي �إعادة تقييم اال�ستثمارات .عند ا�ستبعاد املوجودات املالية ،ف�إن الأرباح �أو اخل�سائر املرتاكمة
�سابقا يف احتياطي �إعادة تقييم اال�ستثمارات ال يتم �إعادة ت�صنيفها �إىل قائمة الدخل ولكن يتم �إعادة ت�صنيفها �إىل الأرباح املدورة.
يتم االعرتاف بتوزيعات الأرباح على هذه اال�ستثمارات يف �أدوات امللكية يف قائمة الدخل عندما ين�ش�أ حق البنك يف ا�ستالم هذه
التوزيعات� ،إال �إذا كانت هذه التوزيعات متثل ب�شكل وا�ضح ا�سرتداد جلزء من تكاليف اال�ستثمار.
> املوجودات املالية وفقاً للمعيار املحا�سبي لدويل للتقارير املالية رقم :39
موجودات مالية للمتاجرة:
هي تلك املوجودات التي مت اقتنا�ؤها ب�صفة �أ�سا�سية بغر�ض بيعها يف مدى زمني ق�صري �أو كانت جزءا من حمفظة �أدوات مالية يتم
�إدارتها معا ويوجد دليل على وجود معامالت فعلية حديثة ت�ؤيد احل�صول على �أرباح ق�صرية الأجل.
يتم ت�سجيل املوجودات املالية للمتاجرة املحددة بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل عند ال�شراء يف حني يتم ت�سجيل م�صاريف
االقتناء يف قائمة الدخل .ويعاد تقييمها يف تاريخ القوائم املالية بالقيمة العادلة ويتم ت�سجيل التغريات الالحقة يف قائمة الدخل يف
نف�س فرتة حدوث هذا التغري.
يتم ت�سجيل الأرباح املوزعة �ضمن بند �أرباح موجودات مالية للمتاجرة يف حني يتم ت�سجيل الفوائد املتحققة من بند الفوائد الدائنة
يف قائمة الدخل .
موجودات مالية متوفرة للبيع:
متثل املوجودات املالية املتوفرة للبيع �إ�ستثمارات يف �أ�سهم �شركات و �سندات دين منها ما هو متداول يف اال�سواق املالية وبالتايل
لها �أ�سعار �سوقية متثل قيمتها العادلة  ،ومنها ما هو غري متداول يف الأ�سواق املالية وتظهر بالقيمة العادلة املقدرة بح�سب الطرق
واالعتبارات امل�شروحة يف القيمة العادلة هنا بعده .
> يتم ت�سجيل املوجودات املالية املتوفرة للبيع بالقيمة العادلة م�ضاف ًا اليها م�صاريف االقتناء عند ال�شراء ويعاد تقييمها بتاريخ القوائم
املالية بالقيمة العادلة  ،ويظهر التغري يف القيمة العادلة يف بيان الدخل ال�شامل ومن ثم يف بند م�ستقل �ضمن حقوق امللكية .يف حال
بيع هذه املوجودات �أو جزء منها �أو ح�صول تدين يف قيمتها يتم ت�سجيل الأرباح �أو اخل�سائر الناجتة عن ذلك يف قائمة الدخل مبا
يف ذلك املبالغ املقيدة �سابق ًا يف حقوق امللكية والتي تخ�ص هذه املوجودات  .ميكن �إ�سرتجاع خ�سارة التدين التي مت ت�سجيلها �سابق ًا
يف قائمة الدخل لأدوات الدين �إذا ما تبني مبو�ضوعية �أن الزيادة يف القيمة العادلة لتلك الأدوات قد حدثت يف فرتة الحقة لت�سجيل
خ�سائر التدين .
> ال ميكن ا�سرتجاع خ�سائر التدين يف �أ�سهم ال�شركات من خالل قائمة الدخل ،وميكن �إعادتها من خالل التغري املرتاكم يف القيمة
العادلة.
> يتم ت�سجيل االرباح �أو اخل�سائر الناجمة عن فروقات حتويل العملة االجنبية لأدوات الدين ( التي حتمل فوائد) �ضمن املوجودات
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املالية املتوفرة للبيع يف قائمة الدخل  .يف حني يتم ت�سجيل فروقات حتويل العملة االجنبية لأدوات امللكية يف بند التغري املرتاكم يف
القيمة العادلة �ضمن حقوق امللكية.
> يتم ت�سجيل الفوائد املكت�سبة من املوجودات املالية املتوفرة للبيع يف قائمة الدخل با�ستخدام طريقة الفائدة الفعلية كما ي�سجل
التدين يف قيمة املوجودات يف قائمة الدخل عند حدوثه .
> تظهر املوجودات املالية التي ال ميكن حتديد قيمتها العادلة ب�شكل يعتمد عليه بالتكلفة ويتم ت�سجيل �أي تدين يف قيمتها يف قائمة
الدخل .
موجودات مالية حمتفظ بها حتى تاريخ الإ�ستحقاق:
> هي موجودات مالية لها دفعات ثابتة �أو حمددة القيمة والأجل ولدى البنك النية والقدرة للإحتفاظ بها حتى تاريخ اال�ستحقاق.
> يتم ت�سجيل املوجودات املالية املحتفظ بها حتى تاريخ اال�ستحقاق عند ال�شراء بالكلفة (القيمة العادلة) م�ضاف ًا �إليها م�صاريف
االقتناء ،وتطف�أ العالوة �أو اخل�صم با�ستخدام طريقة الفائدة الفعلية قيد ًا على �أو حل�ساب الفائدة ويتم ت�سجيل �أي تدين يف قيمتها
يف قائمة الدخل.
 .2إلغاء االعتراف بالموجودات المالية والمطلوبات المالية

�أ .املوجودات املالية
يلغى االعرتاف باملوجودات املالية يف احلاالت التالية:
> انتهاء احلق يف ا�ستالم تدفقات نقدية من املوجودات� ،أو
> قيام البنك بتحويل حقوقه يف ا�ستالم تدفقات نقدية من املوجودات �أو بالتعهد بدفع التدفقات النقدية امل�ستلمة كاملة ودون ت�أخري
ملمو�س �إىل طرف ثالث مبوجب ترتيبات التحويل� ،أ و
> �أن يكون البنك قد قام فعلي ًا بتحويل كافة خماطر ومنافع املوجودات� ،أو مل يقم فعلي ًا بتحويل كافة خماطر ومنافع املوجودات �أو
احتفظ بها ولكنه قام بتحويل ال�سيطرة على املوجودات.
ب .املطلوبات املالية
يلغى االعرتاف باملطلوبات املالية يف حالة دفع �أو �إلغاء �أو انتهاء �سريان االلتزام باملطلوبات .عندما ت�ستبدل مطلوبات مالية حالية مع
نف�س امل ِقر�ض �أو عندما يتم تعديل �شروط املطلوبات احلالية ب�شكل جوهري ،ف�إن هذا اال�ستبدال �أو التعديل يعامل ك�إلغاء للمطلوبات
احلالية واالعرتاف مبطلوبات جديدة ويتم ت�سجيل الفرق يف القيمة الدفرتية يف قائمة الدخل.
 .3تحديد القيمة العادلة:

يتم حتديد القيمة العادلة للأدوات املالية املتداولة يف �أ�سواق مالية ن�شطة وفق ًا لأ�سعار ال�سوق عند تاريخ الإقفال ( �سعر ال�شراء
بالن�سبة للمراكز طويلة الأجل و�سعر العر�ض للمراكز ق�صرية الأجل
بالن�سبة جلميع الأدوات املالية الأخرى غري املدرجة يف �أ�سواق مالية ن�شطة  ،يتم حتديد القيمة العادلة با�ستخدام تقنيات التقييم
املنا�سبة ،وت�شتمل هذه التقنيات على تقييم �صايف القيمة احلالية ،واملقارنة ب�أدوات مالية مماثلة والتي يكون لها �أ�سعار تبادل وا�ضحة
�أو مناذج داخلية للت�سعري والتقييم.
 .4تسوية األدوات المالية فيما بينها:

املوجودات واملطلوبات املالية يتم ت�سويتها على �أن تظهر يف قائمة املركز املايل بالقيمة ال�صافية عند وجود الزام قانوين ب�إظهارها
بال�صايف ووجود النية يف ت�سويتها بالقيمة ال�صافية� ،أو االعرتاف بالأ�صل وت�سوية االلتزام يف نف�س الوقت.

 .5اإليجارات :

�إن حتديد ما �إذا كانت اتفاقية ما هي عقد �إيجار �أو ت�شتمل على �إيجار يعتمد على مو�ضوع االتفاقية ويتطلب تقييم ما اذا كان تنفيذ
االتفاقية يعتمد على ا�ستخدام �أ�صل معني �أو �أ�صول معينة �أو تنقل االتفاقية حق ا�ستخدام الأ�صل.

90

2
0
1
2

عقود االيجار التي �أبرمها البنك ال حتول اىل البنك جميع خماطر ومنافع ملكية الأ�صول امل�ست�أجرة وتعترب �إيجارات ت�شغيلية ويتم
�إدراج مدفوعات االيجارات الت�شغيلية كم�صاريف يف قائمة الدخل وتدرج على �أ�سا�س الق�سط الثابت على مدى فرتة الإيجار.
 .6تدني قيمة الموجودات المالية:

يقوم البنك ،يف تاريخ كل �إ�صدار للتقارير ،بتقييم ما �إذا كان يوجد �أي دليل مو�ضوعي لتدين قيمة �أحد �أو جمموعة من املوجودات
املالية ،وتعترب قيمة املوجودات املالية قد انخف�ضت فقط �إذا وجد دليل مو�ضوعي لالنخفا�ض كنتيجة لواحد �أو �أكرث من الأحداث
التي وقعت بعد التقييم الأويل للموجودات (حدث حتقيق خ�سارة) و�أنه كان لهذا احلدث �أو الأحداث ت�أثري على التدفقات النقدية
التقديرية امل�ستقبلية من املوجودات املالية �أو جمموعة املوجودات املالية والتي ميكن تقديرها ب�صورة موثوقة .
> التقييم املج ّمع للت�سهيالت االئتمانية
عندما يتم �إعادة تقدير قيمة ت�سهيالت ائتمانية مت تقييمها ب�شكل فردي وعند عدم وجود �أو حتديد دليل حايل على وجود خ�سارة،
ف�إن هناك احتمالية خل�سائر مبنية على تقديرات املخاطر واحتمالية تغري حالة القر�ض �أو �أو�ضاع ال�سوق.
تغطي خم�ص�صات التدين يف القيمة اخل�سائر التي من املمكن �أن تتحقق من قرو�ض عاملة فردية والتي تدنت قيمتها يف تاريخ قائمة
املركز املايل ،ولكن مل يتم حتديدها ب�صفة خا�صة على �أنها متدنية يف القيمة �إال يف فرتة الحقة.
يتم احت�ساب التدين املتوقع يف القيمة من قبل �إدارة البنك لكل حمفظة حمددة اخل�صائ�ص ،وذلك بح�سب متطلبات �سلطة النقد
الفل�سطينية بنا ًء على اخلربات ال�سابقة  ،والت�صنيف االئتماين ،وتغري حالة القرو�ض املتوقع ،وذلك بالإ�ضافة �إىل اخل�سائر ال�ضمنية
املقدرة والتي تعك�س واقع البيئة االقت�صادية وو�ضع االئتمان.
> اال�ستثمارات بالتكلفة املطف�أة
بالن�سبة لال�ستثمارات بالتكلفة املطف�أة يقوم البنك بتقييمها فردي ًا للت�أكد من وجود �أدلة مو�ضوعية بتدين قيمتها ب�صورة دائمة �إذا وجد
دليل ب�أن البنك قد تكبد خ�سارة من التدين ،يحدد مبلغ اخل�سارة كفرق بني القيمة الدفرتية للموجودات والقيمة احلالية للتدفقات
النقدية التقديرية امل�ستقبلية .يتم تخفي�ض القيمة الدفرتية وتدرج قيمة اخل�سارة يف قائمة الدخل و�إذا ،يف �سنة الحقة ،نق�صت خ�سارة
التدين التقديرية نتيجة حلدث وقع بعد �أن مت �إدراج التدين ،ت�ضاف �أية مبالغ مدرجة �سابق ًا يف «خ�سائر تدين اال�ستثمارات املالية».
 .7تحقق اإليرادات:

يتم االعرتاف بالإيرادات على �أ�سا�س اال�ستحقاق .ت�سجل �إيرادات وم�صاريف الفوائد با�ستخدام طريقة العائد الفعلي ،ويتم تعليق
الفائدة على القرو�ض املتعرثة عندما ي�صبح من امل�شكوك فيه حت�صيل هذه الفائدة �أو املبلغ الأ�صلي للقر�ض.
تتحقق �إيرادات العموالت والر�سوم البنكية يف تاريخ املعاملة التي ينتج عنها الإيراد ،وتتحقق الإيرادات من �أرباح الأ�سهم عندما يتم
�إعالن احلق يف ا�ستالم توزيعات الأرباح.
 .8استثمار في شركة تابعة:

ال�شركة التابعة هي تلك ال�شركة التي ميار�س البنك فيها ت�أثري ًا فعا ًال على القرارات املتعلقة بال�سيا�سات املالية والت�شغيلية والتي ميلك
البنك فيها ن�سبة تزيد عن  % 50من حقوق الت�صويت ،ويظهر اال�ستثمار يف ال�شركة التابعة بالتكلفة يف البيانات املالية املرفقة كون
تلك ال�شركات ما زالت قيد الت�أ�سي�س.
 .9ممتلكات وعقارات ومعدات:

تظهر املمتلكات والعقارات واملعدات بالتكلفة بعد تنزيل اال�ستهالك املرتاكم (فيما عدا الأر�ض واملمتلكات حتت الإن�شاء) ،وت�شمل
التكلفة على جميع التكاليف املتعلقة بعملية ال�شراء .ويتم ا�ستهالك هذه املوجودات عندما تكون جاهزة لال�ستخدام بطريقة الق�سط
الثابت على مدى العمر االنتاجي املتوقع لها با�ستخدام الن�سب ال�سنوية التالية:
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�أجهزة ومعدات
�أثاث ومفرو�شات
�سيارات
�أجهزة وبرامج احلا�سوب
ديكورات وحت�سينات على امل�أجور

% 15
% 10
% 20
% 25
% 15

> عندما يقل املبلغ املمكن ا�سرتداده من �أي من املوجودات الثابتة عن �صايف قيمتها الدفرتية ف�إنه يتم تخفي�ض قيمتها �إىل القيمة
املمكن ا�سرتدادها وت�سجل قيمة التدين يف قائمة الدخل.
> يتم مراجعة العمر االنتاجي للموجودات الثابتة يف نهاية كل عام ،فاذا كانت توقعات العمر االنتاجي تختلف عن التقديرات املعدة
�سابق ًا يتم ت�سجيل التغري يف التقدير لل�سنوات الالحقة باعتباره تغري يف التقديرات.
> يتم ا�ستبعاد املوجودات الثابتة عند التخل�ص منها �أو عندما ال يعود �أي منافع م�ستقبلية متوقعة من �إ�ستخدامها �أو من التخل�ص
منها.
 .10الموجودات غير الملموسة

يتم ت�صنيف املوجودات غري امللمو�سة على ا�سا�س تقدير عمرها الزمني لفرتة حمددة �أو لفرتة غري حمددة ،ويتم اطفاء املوجودات
غري امللمو�سة التي لها عمر زمني حمدد خالل هذا العمر ويتم قيد االطفاء يف قائمة الدخل� ،أما املوجودات غري امللمو�سة التي عمرها
الزمني غري حمدد فيتم مراجعة التدين يف قيمتها يف تاريخ القوائم املالية ويتم ت�سجيل �أي تدين يف قيمتها يف قائمة الدخل.
ال يتم ر�سملة املوجودات غري امللمو�سة الناجتة عن اعمال البنك ويتم ت�سجيلها يف قائمة الدخل يف نف�س الفرتة.
يتم مراجعة �أية م�ؤ�شرات على تدين قيمة املوجودات غري امللمو�سة يف تاريخ القوائم املالية ،كذلك يتم مراجعة تقدير العمر الزمني
لتلك املوجودات ويتم اجراء �أية تعديالت على الفرتات الالحقة.
وفاء لديون مستحقة
 .11الموجودات التي آلت ملكيتها للبنك
ً

تظهر املوجودات التي �آلت ملكيتها للبنك يف قائمة املركز املايل �ضمن بند “موجودات �أخرى” وذلك بالقيمة التي �آلت بها للبنك
�أو القيمة العادلة �أيهما �أقل ،ويعاد تقييمها يف تاريخ القوائم املالية بالقيمة العادلة ب�شكل �إفرادي ،ويتم ت�سجيل �أي تدين يف قيمتها
كخ�سارة يف قائمة الدخل وال يتم ت�سجيل الزيادة ك�إيراد .يتم ت�سجيل الزيادة الالحقة يف قائمة الدخل �إىل احلد الذي ال يتجاوز قيمة
التدين الذي مت ت�سجيله �سابق ًا.
مبوجب تعليمات �سلطة النقد الفل�سطينية ،يتوجب التخل�ص من االرا�ضي والعقارات التي �آلت ملكيتها للبنك وفا ًء لديون خالل فرتة
�أق�صاها خم�س �سنوات من تاريخ التملك ،هذا ويتم متديد فرتة الإحتفاظ بهذه املوجودات من قبل �سلطة النقد الفل�سطينية ح�سب
قانون امل�صارف والتعليمات ذات العالقة.
 .12مخصص تعويض نهاية الخدمة

يتم �أخذ خم�ص�ص لاللتزامات املرتتبة على البنك من تعوي�ض نهاية اخلدمة للموظفني وفق ًا لقانـون العمل ال�ساري يف فل�سطني.
ت�سجل املبالغ الواجب اقتطاعها �سنوي ًا على ح�ساب الدخل وت�سجل التعوي�ضات املدفوعة للموظفني الذين يرتكـون اخلدمة على ح�ساب
خم�ص�ص تعويــ�ض نهاية اخلدمـ ــة.
 .13المخصصات األخرى

يتم االعرتاف باملخ�ص�صات عندما يكون على البنك التزامات يف تاريخ املركز املايل نا�شئة عن �أحداث �سابقة و�أن ت�سديد االلتزامات
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حمتمل وميكن قيا�س قيمتها ب�شكل يعتمد عليه .يقوم البنك بتكوين خم�ص�صات خ�صم ًا على قائمة الدخل لأي التزامات �أو مطالبات
حمتملة وفق ًا للقيمة املقدرة لها واحتماالت حتققها بتاريخ املركز املايل.
 .14الضرائـب

متثل م�صاريف ال�ضرائب مبالغ ال�ضرائب امل�ستحقة.
حت�سب م�صاريف ال�ضرائب امل�ستحقة على �أ�سا�س الأرباح اخلا�ضعة لل�ضريبة ،وتختلف الأرباح اخلا�ضعة لل�ضريبة عن الأرباح املعلنة يف
القوائم املالية لأن الأرباح املعلنة ت�شمل ايرادات غري خا�ضعة لل�ضريبة �أو م�صاريف غري قابلة للتنزيل يف ال�سنة املالية و�إمنا يف �سنوات
الحقة �أو اخل�سائر املرتاكمة املقبولة �ضريبي ًا �أو بنود لي�ست خا�ضعة �أو مقبولة التنزيل لأغرا�ض �ضريبية.
> حت�سب ال�ضرائب مبوجب الن�سب ال�ضرائبية املقررة مبوجب القوانني والأنظمة والتعليمات يف مناطق ال�سلطة الفل�سطينية.
> �إن ال�ضرائب امل�ؤجلة هي ال�ضرائب املتوقع االنتفاع منها �أو تكبدها نتيجة الفروقات الزمنية امل�ؤقتة بني قيمة املوجودات �أو املطلوبات
يف القوائم املالية والقيمة التي يتم احت�ساب الربح ال�ضريبي على �أ�سا�سها.
 .15العمالت االجنبية

> يتم ت�سجيل املعامالت التي تتم بالعمالت الأجنبية خالل ال�سنة ب�أ�سعار ال�صرف ال�سائدة يف تاريخ �إجراء املعامالت.
> يتم حتويل �أر�صدة املوجودات املالية واملطلوبات املالية ب�أ�سعار العمالت الأجنبية الو�سطية ال�سائدة يف تاريخ قائمة املركز املايل
واملعلنة من �سلطة النقد الفل�سطينية.
> يتم حتويل املوجودات غري املالية واملطلوبات غري املالية بالعمالت الأجنبية والظاهرة بالقيمة العادلة يف تاريخ حتديد قيمتها
العادلة.
> يتم ت�سجيل الأرباح واخل�سائر الناجتة عن حتويل العمالت الأجنبية يف قائمة الدخل.
> يتم ت�سجيل فروقات التحويل لبنود املوجودات واملطلوبات بالعمالت الأجنبية غري النقدية (مثل الأ�سهم) كجزء من التغري يف القيمة
العادلة.
 .16أطراف ذات عالقة :

تعترب ال�شركات التابعة و�أع�ضاء جمل�س الإدارة واملوظفني الإداريني الرئي�سيني �أطراف ذات عالقة.
 .17النقد وما في حكمه

هو النقد والأر�صدة النقدية التي ت�ستحق خالل مدة ثالثة �أ�شهر ،وتت�ضمن :النقد والأر�صدة لدى �سلطة النقد الفل�سطينية والودائع
لدى البنوك وامل�ؤ�س�سات امل�صرفية ،وتنزل ودائع البنوك وامل�ؤ�س�سات امل�صرفية وودائع �سلطة النقد الفل�سطينية التي ت�ستحق خالل
مدة ثالثة �أ�شهر والأر�صدة مقيدة ال�سحب مبا فيها االحتياطي الإلزامي لدى �سلطة النقد الفل�سطينية.
 .18استخدام التقديرات

�إن �إعداد القوائم املالية وتطبيق ال�سيا�سات املحا�سبية يتطلب من �إدارة البنك القيام بتقديرات واجتهادات ت�ؤثر يف مبالغ املوجودات
واملطلوبات املالية و احتياطي القيمة العادلة و كذلك الإف�صاح عن االلتزامات املحتملة  .كما �أن هذه التقديرات واالجتهادات ت�ؤثر
يف االيرادات وامل�صاريف واملخ�ص�صات وكذلك يف التغريات يف القيمة العادلة التي تظهر يف قائمة الدخل ال�شامل و �ضمن حقوق
امللكية .وب�شكل خا�ص يتطلب من ادارة البنك ا�صدار احكام واجتهادات هامة لتقدير مبالغ التدفقات النقدية امل�ستقبلية و�أوقاتها.
�إن التقديرات املذكورة مبنية بال�ضرورة على فر�ضيات وعوامل متعددة لها درجات متفاوتة من التقدير وعدم التيقن وان النتائج
الفعلية قد تختلف عن التقديرات وذلك نتيجة التغريات الناجمة عن �أو�ضاع وظروف تلك التقديرات يف امل�ستقبل.
يف اعتقاد االدارة ف�أن تقديراتها �ضمن القوائم املالية معقولة ومف�صلة على النحو التايل:
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> يتم حتميل ال�سنة مبا يخ�صها من نفقة ال�ضرائب وفق ًا للأنظمة والقوانني املرعية واملعايري املحا�سبية ويتم احت�ساب واثبات
املوجودات واملطلوبات ال�ضريبية امل�ؤجلة وخم�ص�ص ال�ضريبة الالزم.
> يتم احت�ساب خم�ص�ص تعوي�ض نهاية اخلدمة وفق ًا لقانون العمل �ساري املفعول يف مناطق ال�سلطة الفل�سطينية.
> تقوم االدارة ب�إعادة تقدير االعمار االنتاجية للموجودات امللمو�سة وغري امللمو�سة ب�شكل دوري لغايات احت�ساب اال�ستهالكات
واالطفاءات ال�سنوية اعتمادا على احلالة العامة لتلك املوجودات وتقديرات االعمار االنتاجية املتوقعة يف امل�ستقبل  ،ويتم اخذ
خ�سارة التدين (�إن وجدت) �إىل قائمة الدخل .
> تقوم االدارة مبراجعة دورية للموجودات املالية التي تظهر بالكلفة لتقدير �أي تدين يف قيمتها ويتم �أخذ التدين يف قائمة الدخل.
> تقوم االدارة بتقدير قيمة خم�ص�ص خ�سائر الت�سهيالت االئتمانية التي ت�شكل تدين يف القيم القابلة للتح�صيل وفق ًا لتعليمات �سلطة
النقد الفل�سطينية وتعتمد النتائج الأكرث حتفظ ًا مبا يتوافق مع املعايري الدولية للتقارير املالية.
> يتم قيد تدين قيمة العقارات امل�ستملكة اعتمادا على تقييمات عقارية حديثة ومعتمدة من قبل مقدرين معتمدين لغايات احت�ساب
التدين ،ويعاد النظر يف ذلك التدين ب�شكل دوري.
> تقوم الإدارة بتقدير التدين يف القيمة العادلة عند بلوغ �أ�سعار ال�سوق حدا معينا يعترب م�ؤ�شرا لتحديد خ�سارة التدين ،ومبا ال
يتعار�ض مع تعليمات ال�سلطات الرقابية واملعايري الدولية للتقارير املالية.
> يتم تكوين خم�ص�ص لقاء الق�ضايا املقامة �ضد البنك اعتمادا على درا�سة قانونية معدة من قبل حمامي وم�ست�شاري البنك والتي
مبوجبها يتم حتديد املخاطر املحتمل حدوثها يف امل�ستقبل ،ويعاد النظر يف تلك الدرا�سات ب�شكل دوري.
> تقوم الإدارة مبراجعة دورية للموجودات املالية والتي تظهر بالقيمة العادلة �أو بالتكلفة لتقدير �أي تدين يف قيمتها ويتم اخذ هذا
التدين يف قائمة الدخل املوحدة.
 .19معلومات القطاعات

تعر�ض قوائم قطاع الت�شغيل بطريقة تن�سجم مع التقارير الداخلية التي تقدم اىل امل�س�ؤول عن اتخاذ قرارات الت�شغيل� .إن امل�س�ؤول
عن اتخاذ قرارات الت�شغيل هو جمل�س �إدارة البنك وهو اجلهة التي تقوم بتخ�صي�ص املوارد على قطاعات الت�شغيل وتقييم الأداء
فيها.
ت�ستخدم االيرادات وامل�صاريف املتعلقة مبا�شرة بكل قطاع يف حتديد �أداء قطاعات الت�شغيل� .إن التقارير الداخلية تعنى بالرتكزات
االئتمانية وحتليل نتائج الأعمال ح�سب قطاعات الأعمال والقطاعات االقت�صادية واجلغرافية (�إي�ضاح .)40 -
> م�ستويات القيمة العادلة:
تتطلب املعايري الدولية للتقارير املالية التحديد والإف�صاح عن امل�ستوى يف ت�سل�سل القيمة العادلة الذي ت�صنف مبوجبه مقايي�س
القيمة العادلة كاملة وف�صل قيا�سات القيمة العادلة وفق ًا للم�ستويات املحددة يف املعايري الدولية للتقارير املالية .الفرق بني
امل�ستوى ( )2وامل�ستوى ( )3ملقايي�س القيمة العادلة يعني تقييم ما �إذا كانت املعلومات �أو املدخالت ميكن مالحظتها ومدى
�أهمية املعلومات التي ال ميكن مالحظتها مما يتطلب و�ضع �أحكام وحتليل دقيق للمدخالت امل�ستخدمة لقيا�س القيمة العادلة مبا
يف ذلك الأخذ باالعتبار كافة العوامل التي تخ�ص الأ�صل �أو االلتزام.
 .20ال ّتقاص :

يتم �إجراء تقا�ص بني املوجودات املالية واملطلوبات املالية و�إظهار املبلغ ال�صايف يف قائمة املركز املايل فقط عندما تتوفر احلقوق
القانونية امللزمة وكذلك عندما يتم ت�سويتها على �أ�سا�س التقا�ص �أو يكون حتقق املوجودات وت�سوية املطلوبات يف نف�س الوقت .
 .21األدوات المالية وإدارة المخاطر المتعلقة بها:

�أ -تفا�صيل الأدوات املالية وت�صنيفها
تتمثل الأدوات املالية للبنك يف املوجودات واملطلوبات املالية ،وتت�ضمن املوجودات املالية �أر�صدة النقد واحل�سابات اجلارية والودائع
لدى �سلطة النقد الفل�سطينية والبنوك واال�ستثمارات املالية والقرو�ض للعمالء والبنوك .وتت�ضمن املطلوبات املالية ودائع العمالء
وامل�ستحق للبنوك ،كما تت�ضمن الأدوات املالية احلقوق والتعهدات املدرجة �ضمن البنود خارج قائمة املركز املايل.
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�إن القيمة العادلة للموجودات واملطلوبات املالية التي ال تظهر بالقيمة العادلة يف القوائم املالية ال تختلف ب�شكل جوهري عن قيمتها
الدفرتية.
فيما يلي و�صف للطرق واالفرتا�ضات امل�ستخدمة لتحديد القيم العادلة للأدوات املالية غري املدرجة بالقيمة العادلة يف القوائم
املالية:
الأدوات املالية التي تقارب قيمتها العادلة القيمة الدفرتية
وهي املوجودات واملطلوبات املالية النقدية �أو التي لها فرتة ا�ستحقاق ق�صرية (�أقل من ثالثة �أ�شهر) وتكون قيمتها الدفرتية مقاربة
لقيمتها العادلة.
الأدوات املالية ذات �سعر الفائدة الثابت
يتم تقدير القيمة العادلة للموجودات واملطلوبات املالية التي لها �سعر فائدة ثابت عن طريق مقارنة �أ�سعار الفائدة ال�سوقية عند
�إدراجها �أول مرة مع الأ�سعار ال�سوقية احلالية لأدوات مالية م�شابهة.
ب .قيا�س القيمة العادلة
مت قيا�س القيمة العادلة للأدوات املالية بعد تاريخ االعرتاف املبدئي وفق ًا ملا يلي:
امل�ستوى الأول :قيا�س القيمة العادلة من واقع الأ�سعار املتداولة (غري املعدّلة) يف الأ�سواق املالية الن�شطة لأ�صول �أو التزامات
مماثلة.
امل�ستوى الثاين  :قيا�س القيمة العادلة من م�صادر غري تلك املذكورة يف امل�ستوى الأول �أعاله  ،وذلك �إما ب�شكل مبا�شر (كالأ�سعار)
�أو غري مبا�شر (من واقع م�ؤ�شر الأ�سعار).
امل�ستوى الثالث  :قيا�س القيمة العادلة من واقع تقنيات التقييم والتي تت�ضمن معلومات عن الأ�صول �أو االلتزامات التي ال ت�ستند �إىل
معلومات متاحة عن ال�سوق.
 .4نقد وأرصدة لدى سلطة النقد الفلسطينية:

�إن تفا�صيل هذا البند هي كما يلي:
 31كانون الأول
نقد يف اخلزينة و ال�صناديق
�أر�صدة لدى �سلطة النقد:
> ح�سابات جارية وحتت الطلب
> االحتياطي الإلزامي

املجمــوع

 31كانون الأول

2012

2011

77,592,976

46,782,642

1,095,748

2,517,480

29,940,504
108,629,228

30,097,712
79,397,834

> بح�سب التعميم رقم  2010/ 67ال�صادرة عن �سلطة النقد الفل�سطينية لكافة البنوك العاملة يف فل�سطني بتاريخ  5متوز  ،2010يتعني
على البنك الإحتفاظ لدى �سلطة النقد ب�إحتياطيات الزامية بن�سب مئوية تعادل  % 9من كافة ودائع العمالء وجلميع العمالت ،كما تقرر
بح�سب التعميم امل�شار اليه حتويل  % 20من االحتياطي الإلزامي كر�صيد متحرك ي�ضاف �إىل احل�سابات اجلارية لدى �سلطة النقد وبقاء
 % 80من االحتياطي الإلزامي كح�ساب ثابت.
ال تدفع �سلطة النقد فائدة على االحتياطي املحت�سب وفق ًا للتعميم املذكور.
> ب�إ�ستثناء الإحتياطي الإلزامي ال يوجد �أر�صدة مقيدة ال�سحب كما يف  31كانون  2012و  31كانون الأول 2011
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> بح�سب تعليمات �سلطة النقد الفل�سطينية رقم  2012/ 02ال�صادر بتاريخ � 21آذار  ،2012يتم تخفي�ض وعاء االحتياطي الإلزامي بقيمة
الر�صيد القائم للت�سهيالت املمنوحة لبع�ض القطاعات يف القد�س وت�شمل هذه القطاعات قطاع الإن�شاءات والعقارات ،قطاع الأرا�ضي،
قطاع ال�صناعة والتعدين ،قطاع الزراعة والرثوة احليوانية وقطاع ال�سياحة واملطاعم والفنادق.
 .5أرصدة لدى بنوك ومؤسسات مصرفية:

�إن تفا�صيل هذا البند هي كما يلي:

�أ .بنوك وم�ؤ�س�سات م�صرفية حملية :
ح�سابات جارية و حتت الطلب
ودائع ت�ستحق خالل ثالثة �أ�شهر
ب .بنوك وم�ؤ�س�سات م�صرفية خارجية :
ح�سابات جارية و حتت الطلب
ودائع ت�ستحق خالل ثالثة ا�شهر

 31كانون الأول

 31كانون الأول

2012

2011

6,659

301,781

14,291,035

9,869,090

14,297,694

10,170,871

7,366,241

9,550,231

13,511,951

41,071,553

20,878,192

50,621,784

35,175,886

60,792,655

بلغت الأر�صدة لدى البنوك وامل�ؤ�س�سات امل�صرفية التي ال تتقا�ضى فوائد كما يف  31كانون الأول  2012مبلغ  7,372,900دوالر �أمريكي و 9,747,512
دوالر �أمريكي كما يف  31كانون الأول . 2011

 .6موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل:

�إن تفا�صيل هذا البند مبوجب املعيار الدويل للتقارير املالية رقم ( )9هي كما يلي:
 31كانون الأول  31 2012كانون الأول 2011

�أوراق مالية متداولة يف �أ�سواق مالية حملية � -أ�سهم

138,293

-

138,293

-
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 .7تسهيالت ائتمانية مباشرة ـ بالصافي:

�إن تفا�صيل هذا البند هي كما يلي:
 31كانون الأول

 31كانون الأول

2012

2011

قرو�ض و�سلف

261,826,706

199,617,610

جاري مدين ومك�شويف الطلب

34,066,086

90,247,982

978,364

2,274,797

296,871,156

292,140,389

ينزل  :فوائد معلقة

)(1,068,268

()1,048,364

ينزل  :خم�ص�ص تدين ت�سهيالت ائتمانية مبا�شرة

()2,939,878

()2,716,005

292,863,010

288,376,020

كمبياالت خم�صومة
املجموع

�صايف الت�سهيالت االئتمانية املبا�شرة

> ميثل ر�صيد الكمبياالت والقرو�ض املبلغ ال�صايف بعد تنزيل الفوائد والعموالت املقبو�ضة مقدم ًا والبالغة  28,113دوالر �أمريكي كما يف
 31كانون الأول ( 2012مقابل  58,186دوالر �أمريكي كما يف  31كانون الأول .)2011
> بلغ �إجمايل الت�سهيالت االئتمانية املبا�شرة غري العاملة وفق ًا لتعليمات �سلطة النقد الفل�سطينية كما يف  31كانون الأول  2012مبلغ
 20,652,492دوالر �أمريكي �أي ما ن�سبته ( )% 6.96من �إجمايل الت�سهيالت االئتمانية ومبلغ  12,453,386دوالر �أمريكي كما يف 31
كانون الأول � 2011أي ما ن�سبت ( )% 4,26من �إجمايل الت�سهيالت االئتمانية.
> بلغت الت�سهيالت االئتمانية املبا�شرة غري العاملة بعد تنزيل الفوائد املعلقة كما يف  31كانون الأول  2012مبلغ  19,584,224دوالر
�أمريكي �أي ما ن�سبته ( )% 6.69من الت�سهيالت االئتمانية املبا�شرة ومبلغ  11,405,022دوالر �أمريكي �أي ما ن�سبته ( )% 3.9من
ر�صيد الت�سهيالت االئتمانية املبا�شرة لل�سنة املنتهية يف  31كانون الأول .2011
> بلغت الت�سهيالت االئتمانية املمنوحة ملوظفي القطاع العام  77,331,903دوالر �أمريكي كما يف  31كانون الأول  2012ومبلغ
 54,319,515دوالر �أمريكي كما يف  31كانون الأول .2011
> بلغت الت�سهيالت االئتمانية املبا�شرة املمنوحة ب�ضمانات عقارية  23,304,924دوالر �أمريكي كما يف  31كانون الأول  2012مقابل
 36,043,676دوالر كما يف  31كانون الأول .2011
> بلغت القيمة العادلة لل�ضمانات مقابل الت�سهيالت االئتمانية مبلغ  62,078,239دوالر �أمريكي كما يف  31كانون الأول  2012مقابل
 62,277,909دوالر كما يف  31كانون الأول .2011
> بلغت قيمة الت�سهيالت االئتمانية بالعمالت الأجنبية مبلغ  171,514,627دوالر �أمريكي كما يف  31كانون الأول  2012مقابل مبلغ
114,445,683دوالر �أمريكي كما يف  31كانون الأول .2011
> بلغت الت�سهيالت االئتمانية امل�ضمونة من قبل م�ؤ�س�سات �ضمان القرو�ض  2,198,321دوالر �أمريكي كما يف  31كانون الأول ( 2012مبلغ
 9,464,251دوالر �أمريكي كما يف  31كانون الأول . )2011
> بلغت القرو�ض وح�سابات اجلاري مدين املمنوحة لل�سلطة الوطنية الفل�سطينية ووزاراتها مبلغ  127,079,273دوالر �أمريكي كما يف 31
كانون الأول � 2012أي ما ن�سبته ( )% 42٫81من الت�سهيالت االئتمانية املبا�شرة مقابل مبلغ  122,021,809دوالر كما يف  31كانون
الأول � 2011أي ما ن�سبته ( )%41,77من الت�سهيالت االئتمانية املبا�شرة.
> تت�ضمن الت�سهيالت الإئتمانية املبا�شرة ح�سب القطاع ت�سهيالت ائتمانية ممنوحة لغري املقيمني كما يلي:

�شركات وم�ؤ�س�سات
�أخرى

 31كانون الأول

 31كانون الأول

2012

2011

2,810,747

4,001,352

4,828,676
7,639,423

4,966,479
8,967,831
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توزيع الت�سهيالت االئتمانية (قبل تنزيل خم�ص�ص التدين) على القطاعات االقت�صادية:

 31كانون الأول
2012

القطاع العام:
ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية
ال�سلطات املحلية الفل�سطينية
م�ؤ�س�سات القطاع العام غري املالية
القطاع اخلا�ص:
العقارات و االن�شاءات:
االن�شاءات
�سكن لالقامة وحت�سني ظروف امل�سكن
عقارات جتارية وا�ستثمارية
الأرا�ضي
لالقتناء ال�شخ�صي
لال�ستثمار
قطاع ال�صناعة والتعدين:
ال�صناعة
املناجم والتعدين
قطاع التجارة العامة:
جتارة داخلية
جتارة خارجية
قطاع الزراعة والرثوة احليوانية:
الزراعة
قطاع ال�سياحة واملطاعم والفنادق الأخرى
النقل واملوا�صالت
قطاع اخلدمات:
اخلدمات املالية
ال�صحة والتعليم
املرافق العامة
االت�صاالت
�أ�صحاب مهن
متويل اال�ستثمار بالأ�سهم والأدوات املالية:
�شركات مالية
�أخرى
متويل �شراء ال�سيارات
�أخرى
�أخرى يف القطاع اخلا�ص

127,067,211
8,340
3,722
127,079,273

7,795,814
4,846,867
7,583,411
20,226,092
28,657
758,692
787,349
7,801,395
2,965,852
10,767,247
26,936,411
26,936,411
4,718,280
4,718,280
5,940,264
5,940,264
1,166,809
1,166,809

 31كانون الأول
2011

121,708,714
299,874
13,221
122,021,809

8,735,053
4,105,021
9,310,758
22,150,832
48,754
798,689
847,443
18,280,480
3,755,636
22,036,116
26,354,010
26,354,010
5,688,991
5,688,991
6,792,365
6,792,365
2,284,543
2,284,543

9,834,780
-5,994,762
373,020
1,568,253
17,770,815

6,532,473
63,641
7,033,585
6,698,627
3,063,246
23,391,572

3,001,253

1,958,421

68,860,438
8,548,657
295,802,888

53,407,956
4,157,967
291,092,025
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> خم�ص�ص تدين ت�سهيالت ائتمانية مبا�شرة:
فيما يلي احلركة على خم�ص�ص التدين يف الت�سهيالت االئتمانية املبا�شرة :
خم�ص�ص التدين:
الر�صيد يف بداية ال�سنة
الإ�ضافات �إىل املخ�ص�ص خالل ال�سنة
ينزل :املخ�ص�ص املحول اىل االيراد خالل ال�سنة
املخ�ص�ص الذي مت �شطبه مقابل ت�سهيالت معدومة خالل ال�سنة
خم�ص�ص التدين للت�سهيالت التي م�ضى على تعرثها �أكرث من � 6سنوات
فرق عملة

الر�صيد يف نهاية ال�سنة
> الفوائد املعلقة:
فيما يلي احلركة على الفوائد املعلقة :
الر�صيد يف بداية ال�سنة
ي�ضاف :الفوائد املعلقة خالل ال�سنة
ينزل :الفوائد املحولة لاليرادات
فوائد معلقة م�شطوبة خالل ال�سنة
الفوائد املعلقة على الت�سهيالت التي م�ضى على تعرثها �أكرث من � 6سنوات

الر�صيد يف نهاية ال�سنة

 31كانون الأول

 31كانون الأول

2012

2011

2,716,005

1,806,246

1,209,991

1,762,826

()736,207

()663,119

()17,010

--

()271,655

()123,603

38,754

()66,345

2,939,878

2,716,005

 31كانون الأول

 31كانون الأول

2012

2011

1,048,364

835,071

270,660

497,197

-

()144,871

()47,341

()43,190

()203,415

()95,843

1,068,268

1,048,364

�إن تفا�صيل خم�ص�ص الت�سهيالت التي م�ضى على تعرثها �أكرث من �ست �سنوات هي كما يلي:
 31كانون الأول

 31كانون الأول

9,770,265

10,850,250

-

41,901

271,655

123,603

()165,062

()333,244

74,776

()325,007

()572,830

()587,238

9,378,804

9,770,265

2012

الر�صيد يف بداية ال�سنة
الإ�ضافات
املحول من خم�ص�ص التدين للت�سهيالت التي م�ضى على تعرثها �أقل من � 6سنوات
ديون معدومة
فرق عملة
اال�ستبعادات  /ت�سديدات خالل ال�سنة
الر�صيد يف نهاية ال�سنة

2011
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 .8موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر:

�إن تفا�صيل هذا البند مبوجب املعيار الدويل للتقارير املالية رقم ) (9هي كما يلي:
 31كانون الأول  31 2012كانون الأول 2011

�أوراق مالية متداولة يف �أ�سواق مالية حملية � -أ�سهم

6,696,886

-

6,696,886

-

 .9موجودات مالية متوفرة للبيع:

�أ .تفا�صيل املوجودات املالية املتوفرة للبيع بقيمتها العادلة مبوجب معيار املحا�سبة الدويل رقم ( )39هي كما يلي:
 31كانون الأول  31 2012كانون الأول 2011

�أ�سهم �شركات حملية مدرجة
جمموع املوجودات املالية املعدة للبيع

--

6,630,084

--

6,630,084

ب .ا�ستثمارات يف �شركات تابعة:
يت�ألف ر�صيد هذا البند كما يف  31كانون الأول  2011من ا�ستثمارات يف �أ�سهم �شركات ما زالت غري عاملة حتى تاريخ القوائم املالية
وهي كما يلي:

�شركة الأفق للأوراق املالية ،م�سددة بن�سبة  % 25من ر�أ�س املال البالغ  2,000,000دينار
�شركة الن�سر اال�ستثمارية ،م�سددة بن�سبة  % 25من ر�أ�س املال البالغ  500,000دينار

الر�صيد يف نهاية ال�سنة

جرى خالل �سنة  2012ت�صفية هذه ال�شركات و�إ�ستعادة الإ�ستثمار املدفوع من قبل البنك.

 31كانون الأول

 31كانون الأول

2012

2011

--

698,166

--

174,542

--

872,708
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ج� .صايف التغري يف �إحتياطي القيمة العادلة:
�إن احلركة التي متت على هذا احل�ساب هي كما يلي:

الر�صيد يف �أول ال�سنة
التغري يف القيمة العادلة للموجودات املالية املتوفرة للبيع حتى  30حزيران 2012

التغري يف القيمة العادلة للموجودات املالية املتوفرة للبيع
امل�سرتد من خ�سائر تدين موجودات مالية متوفرة للبيع حممل على قائمة الدخل
املحمل على قائمة الدخل مقابل التدين امل�ستمر والدائم يف الأوراق املالية املتوفرة للبيع
�أثر تطبيق املعيار الدويل للتقارير املالية رقم ()9
التغري يف القيمة العادلة للفرتة من  1متوز حتى  31كانون الأول 2012

الر�صيد يف نهاية ال�سنة

 31كانون الأول

 31كانون الأول

2012

2011

()1,117,385

()681,141

173,335

()378,462

--

()96,154

--

38,372

()344,618
()32,888
()204,171

()436,244

()1,321,556

()1,117,385

 .10موجودات مالية بالتكلفة المطفأة :

�إن تفا�صيل هذا البند هي كما يلي:
 31كانون الأول

 31كانون الأول

2012

2011

�سندات دين حملية

980,000

-

املجموع

980,000

-
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 .11ممتلكات وعقارات و معدات – بالصافي:

�إن تفا�صيل هذا البند هي كما يلي - :
�أثاث ومعدات �أجهزة و�أنظمة
املعلومات
املكاتب
 31كانون �أول :2012
الكلفة:
الر�صيد يف بداية ال�سنة
�إ�ضافات
�إ�ستبعادات
الر�صيد يف نهاية ال�سنة
اال�ستهالك املرتاكم:
ا�ستهالك مرتاكم يف بداية ال�سنة
ا�ستهالك ال�سنة
�إ�ستبعادات
اال�ستهالك املرتاكم يف نهاية ال�سنة
�صايف القيمة الدفرتية
 31كانون �أول :2011
الكلفة :
الر�صيد يف بداية ال�سنة
�إ�ضافات
�إ�ستبعادات
الر�صيد يف نهاية ال�سنة
اال�ستهالك املرتاكم:
ا�ستهالك مرتاكم يف بداية ال�سنة
ا�ستهالك ال�سنة
�إ�ستبعادات ال�سنة
اال�ستهالك املرتاكم يف نهاية ال�سنة
�صايف القيمة الدفرتية

و�سائل نقل

حت�سينات
م�أجور وا�ضافات
ر�أ�سمالية

مباين و�أرا�ضي
مملوكة

املجموع

2,181,177

7,160,384

442,697

5,741,771

9,572,253

25,098,282

264,141

580,300

297,341

1,196,508

--

2,338,290

()4,021

)(2,015

()33,500

()93,186

--

)(132,722

2,441,297

7,738,669

706,538

6,845,093

9,572,253

27,303,850

677,584

3,091,340

90,990

1,752,344

235,902

5,848,160

200,567

1,061,162

90,539

811,826

81,181

2,245,275

()4,007

()818

()20,937

()84,167

--

()109,929

874,144

4,151,684

160,592

2,480,003

317,083

7,983,506

3,586,985 1,567,153

545,946

4,365,090

19,320,344 9,255,170

1,706,152

5,227,575

146,929

3,587,379

475,025

1,932,809

295,768

2,154,392

(*)

-

-

-

-

(**)

442,697

5,741,771

7,160,384 2,181,177

6,786,272

17,454,307

4,269,199

9,127,193

()1,483,218( )1,483,218
25,098,282 9,572,253

513,278

2,248,746

43,524

1,237,894

154,720

4,198,162

164,306

842,594

47,466

514,450

81,182

1,649,998

-

-

-

-

-

-

677,584

3,091,340

90,990

1,752,344

235,902

5,848,160

4,069,044 1,503,593

351,707

3,989,427

19,250,122 9,336,351

(*) متثل كامل ثمن قطعة �أر�ض م�شرتاه يف منطقة االر�سال �سنرت – رام اهلل بهدف �إقامة مبنى الإدارة اجلديد و تبلغ م�ساحة الأر�ض  3278مرت مربع.
(**) متثل تكلفة قطعة �أر�ض قام البنك خالل �سنة  2011ببيعها مببلغ  2,150,000دوالر و قد مت قيد الربح الناجت عن عملية البيع و البالغ  666,782دوالر يف بيان الدخل.
 .12موجودات ضريبية مؤجلة:

 31كانون الأول :2012

احل�سابات امل�شمولة

خم�ص�ص تعوي�ض نهاية
اخلدمة والإجازات
خم�ص�ص ق�ضايا

ر�صيد بداية
ال�سنة

املبالـغ املحررة املبالغ امل�ضافة ر�صيد نهاية ال�سنة احلالية ر�صيد نهاية ال�سنة ال�سابقة

696,307

()71,325

290,225

915,207

395,525

9,912

-

6,608

16,520

28,968

706,219

()71,325

296,833

931,727

424,493

�إن ن�سبة ال�ضريبة املوحدة على احل�سابات امل�شمولة باملنافع ال�ضريبية امل�ؤجلة هي  % 33,04كما يف  31كانون الأول  2012و  % 27,66كما يف  31كانون الأول .2011
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 .13موجودات غير ملموسة:

ميثل ر�صيد هذا البند قيمة املفتاحية املدفوعة لإ�ستئجار فرع طولكرم مببلغ  35,262دوالر �أمريكي بعد �أن مت �إطفاء مبلغ  1,762دوالر
خالل ال�سنة احلالية ومبجموع  3,966دوالر مبا فيها ال�سنوات ال�سابقة.
 .14موجودات أخرى:

�إن تفا�صيل هذا البند هي كما يلي:

م�صروفات مدفوعة مقدم ًا
م�شاريع قيد التنفيذ (*)
خمزون قرطا�سية ومطبوعات
فوائد م�ستحقة القب�ض
معامالت بالطريق بني الإدارة والفروع � /شيكات مقا�صة
مطالبات حتت التح�صيل و�شيكات مقا�صه
�أرا�ضي م�ستملكة لقاء ديون (**)
دفعات على ح�ساب �إ�ستثمارات
ر�سوم ق�ضائية قابلة لال�سرتداد

املجموع

 31كانون الأول

 31كانون الأول

2012

2011

1,832,083

1,699,151

1,213,568

663,457

35,093

45,834

943,287

652,441

7,070

6,475,691

9,825,993

515,012

1,519,053

1,519,053

417,087

-

346,889
16,140,123

332,564
11,903,203

(*) متثل دفعات على ح�ساب �أعمال ت�شطيب وتو�سيع وحت�سينات م�أجور لفروع البنك مبا فيها الفروع اجلديدة.
(**) قام البنك بتاريخ � 14أيلول  2009ب�إ�ستمالك عقار لأحد عمالء البنك وذلك ك�سداد ملديونية ذلك العميل وقد مت تقييمه بذلك التاريخ
مببلغ  1,502,500دوالر �أمريكي.
 .15ودائع سلطة النقد الفلسطينية وودائع بنوك و مؤسسات مصرفية:

�إن تفا�صيل هذا البند هي كما يلي:
�أ .ودائع �سلطة النقد الفل�سطينية:
 31كانون الأول

 31كانون الأول

2012

2011

ودائع لأجل – ت�ستحق خالل فرتة ثالثة �أ�شهر

25,000,000

45,651,596

املجموع

25,000,000

45,651,596

ب .ودائع بنوك وم�ؤ�س�سات م�صرفية:

ح�سابات جارية وحتت الطلب  -م�صارف حملية

 31كانون الأول

 31كانون الأول

2012

2011

276,714

110,757

ودائع لأجل:

م�صارف حملية  -ت�ستحق خالل فرتة ثالثة �أ�شهر
م�صارف حملية  -ت�ستحق خالل �أكرث من ثالثة �أ�شهر
م�صارف �أجنبية -ت�ستحق خالل فرتة ثالثة �أ�شهر

31,780,529

15,523,794

507,654

500,000

1,650,000
34,214,897

5,000,000
21,134,551
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 .16ودائع العمالء:

�إن تفا�صيل هذا البند هي كما يلي

ودائع جارية وحتت الطلب
ودائع التوفري
ودائع لأجل وخا�ضعة لإ�شعار

 31كانون الأول

 31كانون الأول

2012

2011

133,655,679

121,144,187

112,232,727

83,108,497

88,368,371

111,473,449

334,256,777

315,726,133

> بلغت ودائع القطاع العام  12,586,716دوالر �أمريكي كما يف  31كانون الأول � 2012أي ما ن�سبته ( )% 3,77من �إجمايل الودائع مقابل
 27,386,487دوالر �أمريكي كما يف  31كانون الأول � 2011أي ما ن�سبته ( )% 8,67من �إجمايل الودائع.
> بلغت الودائع التي ال حتمل فائدة  141,887,617دوالر �أمريكي كما يف  31كانون الأول � 2012أي ما ن�سبته ( )% 42,45من �إجمايل
الودائع مقابل  123,008,646دوالر �أمريكي كما يف  31كانون الأول � 2011أي ما ن�سبته ( (38,96%من �إجمايل الودائع.
> بلغت الودائع املحجوزة (مقيدة ال�سحب)  3,587,525دوالر �أمريكي كما يف  31كانون الأول � 2012أي ما ن�سبته ( )% 1,07من
�إجمايل الودائع مقابل  1,612,359دوالر �أمريكي كما يف  31كانون الأول � 2011أي ما ن�سبته ( ) % 0,51من �إجمايل الودائع.
> بلغت قيمة الودائع اجلامدة كما يف  31كانون الأول  2012مبلغ  6,500,588دوالر �أمريكي �أي ما ن�سبته ( )% 1,95من �إجمايل
الودائع ،مقابل مبلغ  7,062,282دوالر �أمريكي �أي ما ن�سبته ( )% 2,23من �إجمايل الودائع كما يف  31كانون الأول .2011
> بلغت قيمة ودائع العمالء بالعمالت الأجنبية كما يف  31كانون الأول  2012مبلغ  217,202,375دوالر �أمريكي مقابل 209,502,600
دوالر �أمريكي يف  31كانون الأول .2011
> بلغت قيمة ودائع العمالء لغري املقيمني مبلغ  4,931,461دوالر �أمريكي كما يف  31كانون الأول  2012مقابل مبلغ  4,254,918دوالر
�أمريكي كما يف  31كانون الأول .2011
 .17تأمينات نقدية:

�إن تفا�صيل هذا البند هي كما يلي:

ت�أمينات مقابل ت�سهيالت مبا�شرة
ت�أمينات مقابل ت�سهيالت غري مبا�شرة
ت�أمينات �أخرى مبا فيها ت�أمينات مقابل �إ�صدار دفاتر �شيكات

 31كانون الأول

 31كانون الأول

2012

2011

13,498,171

15,276,114

3,431,170

5,137,093

2,420,993

1,931,999

19,350,334

22,345,206

 .18مخصصات متنوعة:

�إن تفا�صيل هذا البند هي كما يلي:

خم�ص�ص تعوي�ض نهاية اخلدمة
خم�ص�ص الق�ضايا املقامة �ضد البنك

تت�ألف احلركة على ح�ساب خم�ص�ص تعوي�ض نهاية اخلدمة مما يلي:

 31كانون الأول

 31كانون الأول

2012

2011

2,746,452

2,079,696

50,000

30,000

2,796,452

2,109,696
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 31كانون الأول

 31كانون الأول

2012

2011

2,079,696

1,484,252

878,405

931,252

ر�صيد بداية ال�سنة
املخ�ص�ص املكون خالل ال�سنة
املخ�ص�ص امل�ستخدم خالل ال�سنة

()211,649

()335,808

ر�صيد نهاية ال�سنة

2,746,452

2,079,696

تت�ألف احلركة على ح�ساب خم�ص�ص الق�ضايا مما يلي:

ر�صيد بداية ال�سنة
املخ�ص�ص املكون خالل ال�سنة
املخ�ص�ص املحرر خالل ال�سنة

ر�صيد نهاية ال�سنة

 31كانون الأول

 31كانون الأول

2012

2011

30,000

96,629

20,000

-

-

()66,629

50,000

30,000

 .19مخصص الضرائب:

�إن احلركة التي متت على خم�ص�ص ال�ضرائب هي كما يلي :
 31كانون الأول

 31كانون الأول

2012

2011

ر�صيد بداية ال�سنة
املدفوع خالل ال�سنة
خم�ص�ص ال�ضرائب املحمل لقائمة الدخل لل�سنة

2,585,203

1,385,203

()1,748,582

()750,000

1,750,000

1,950,000

ر�صيد نهاية ال�سنة

2,586,621

2,585,203

ح�صل البنك على املخال�صات ال�ضريبية لل�سنوات حتى نهاية  2007ويتابع امل�ست�شار ال�ضريبي للبنك حالي ًا احل�صول على املخال�صة
ال�ضريبية لل�سنوات من  2008و حتى .2011
الربح املحا�سبي والربح ال�ضريبي:

الربح املحا�سبي للبنك
الربح اخلا�ضع ل�ضريبة القيمة امل�ضافة
�ضريبة القيمة امل�ضافة
ايرادات خا�ضعة ل�ضريبة الدخل
الربح اخلا�ضع ل�ضريبة الدخل بال�صايف من �ضريبة القيمة امل�ضافة
�ضريبة الدخل
جمموع �ضريبة الدخل والقيمة امل�ضافة املحت�سبة
ال�ضرائب املخ�ص�صة لل�سنة

 31كانون الأول

 31كانون الأول

2012

2011

4,510,691

6,531,794

5,647,394

6,588,727

724,130

834,380

165,401

483,933

5,088,165

6,238,280

1,016,057

935,742

1,740,187

1,770,122

1,750,000

1,950,000
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 .20مطلوبات أخرى:

�إن تفا�صيل هذا البند هي كما يلي:

فوائد م�ستحقة غري مدفوعة
م�صاريف م�ستحقة
�شيكات وحوالت بر�سم الدفع
�أمانات م�ؤقتة
�إجازات م�ستحقة للموظفني
مكاف�أة �أع�ضاء جمل�س الإدارة م�ستحقة
دائنون خمتلفون
�ضرائب مقتطعة من العمالء و رواتب املوظفني
�أخرى

املجموع

 31كانون الأول

 31كانون الأول

2012

2011

722,389

426,593

294,699

237,549

2,444,336

1,734,286

577,367

646,250

23,544

27,770

155,148

183,357

315,135

44,152

141,926

144,775

41,482

104,314

4,716,026

3,549,046

 .21رأس المال المدفوع:

�إدارة خماطر ر�أ�س املال
يقوم البنك ب�إدارة ر�أ�س املال ل�ضمان وتوفري قاعدة ر�أ�سمال قوية لدعم وتطوير ومناء �أن�شطته ،وبالتايل تعظيم العائد على امل�ساهمني،
كما ي�سعى البنك من خالل ادارة ر�أ�س املال وتوافقه مع متطلبات وقواعد ر�أ�س املال اىل حتقيق جدارة ائتمانية قوية ت�ساعده على ت�سيري
�أعماله مع العمالء والبنوك و�إيجاد ن�سب �صحية لر�أ�س املال .تتكون حقوق امللكية كما يف  31كانون الأول  2012من مبلغ 57,985,686
دوالر متثل ر�أ�س املال املدفوع وعالوة الإ�صدار والأحتياطيات املختلفة بعد طرح اخل�سائراملرتاكمة �أي مبا يعادل حوايل  % 12من جمموع
موجودات البنك كما بذلك التاريخ.
مل ت�شهد �سيا�سة البنك �أي تغيريات على �سيا�ستها يف �أدارة ر�أ�س املال خالل �سنة  2012عما كانت عليه يف �سنة .2011
�إن تفا�صيل ر�أ�س املال الأ�سا�سي والتنظيمي هي كما يلي:
 31كانون الأول 2012

دوالر �أمريكي

ن�سبته �إىل
املوجودات

ن�سبته اىل الأ�صول
املرجحة باملخاطر

53,860,539

%11.20

%25.49

50,756,142

10.85%

23.96%

47,977,802

%9.98

%22.22

46,618,404

%9.97

%21.98

دوالر �أمريكي
ر�أ�س املال الأ�سا�سي
ر�أ�س املال التنظيمي

 31كانون الأول 2011

ن�سبته اىل الأ�صول
ن�سبته �إىل املوجودات
املرجحة باملخاطر

 .22االحتياطيات:

االحتياطي القانوين:
ً
متثل املبالغ املتجمعة يف هذا احل�ساب ما مت حتويله من الإرباح ال�سنوية بن�سبة  % 10خالل ال�سنوات ال�سابقة وال�سنة احلالية وفقا لقانون
امل�صارف .ال يجوز وقف االقتطاع قبل �أن يبلغ جمموع املبالغ املتجمعة يف هذا احل�ساب ر�أ�سمال البنك .كما ال يجوز توزيع هذا االحتياطي
على امل�ساهمني.
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االحتياطي االختياري:
متثل املبالغ املتجمعة يف هذا احل�ساب ما مت حتويله من الإرباح ال�سنوية بن�سبة ال تزيد عن  20%من الأرباح ال�سنوية لل�سنوات حتى نهاية
 2008بح�سب ما ت�سمح به القوانني ذات ال�صلة وي�ستخدم هذا االحتياطي يف الأغرا�ض التي يقررها جمل�س الإدارة .يحق للهيئة العامة
توزيعه بالكامل �أو �أي جزء منه ك�أرباح على امل�ساهمني.
احتياطي خماطر م�صرفية عامة:
ميثل هذا البند احتياطي خماطر م�صرفية عامة يتم احت�سابه وفقا للآلية املطبقة ح�سب تعليمات �سلطة النقد الفل�سطينية رقم ()2008 /5
ال�صادرة بتاريخ  29كانون الأول  2008بواقع  % 1.5من الت�سهيالت االئتمانية املبا�شرة بعد طرح خم�ص�ص التدين املر�صود و الفوائد املعلقة
و  % 0.5من الت�سهيالت االئتمانية غري املبا�شرة بعد طرح ال�شيكات بر�سم التح�صيل والكفاالت املقبولة وال�سحوبات املقبولة املكفولة املتعلقة
بالإعتمادات امل�ستندية الواردة� .إن تخفي�ض ر�صيد هذا االحتياطي يحتاج �إىل موافقة م�سبقة من �سلطة النقد الفل�سطينية.
احتياطي التقلبات الدورية:
ميثل هذا البند �إحتياطي مت تكوينة مبوجب تعليمات �سلطة النقد الفل�سطينية رقم ( )2011 /1حيث يتم اقتطاع ما ن�سبتة  % 15من
�صايف �أرباح البنك ال�سنوية حل�ساب هذا الإحتياطي وي�ستمر االقتطاع حتى ي�صبح االحتياطي م�ساوي  % 20من را�س مال البنك املدفوع .
يحظر ا�ستخدام احتياطي التقلبات الدورية الي هدف كان دون احل�صول على املوافقة اخلطية امل�سبقة ل�سلطة النقد .
 .23الفوائــد الدائنـــة:

�إن تفا�صيل هذا البند هي كما يلي :
لل�سنة املنتهية يف  31كانون الأول
2012

ت�سهيالت ائتمانية:
�سلف وقرو�ض م�ستغلة
ح�سابات جارية مدينة
كمبياالت وا�سناد خم�صومة
بطاقات االئتمان
�أر�صدة لدى �سلطة النقد
�أر�صدة و�إيداعات لدى م�صارف وم�ؤ�س�سات م�صرفية
موجودات مالية بالتكلفة املطف�أة

املجم ــوع

2011

14,045,688

11,139,322

6,035,938

6,807,923

165,434

318,009

89,165

1,417

583

333

326,065

714,884

52,249

--

20,715,122

18,981,888

 .24الفوائـــد المدينــــة:

�إن تفا�صيل هذا البند هي كما يلي :
لل�سنة املنتهية يف  31كانون الأول
ودائع بنوك وم�ؤ�س�سات م�صرفية
ودائع عمالء:
ودائع جارية وحتت الطلب
ودائع توفري
ودائع لأجل
ت�أمينات نقدية
�أخرى

املجم ــوع

2012
1,210,242

2011
857,718

71,043

46,089

681,849

509,971

2,113,006

1,692,450

184,025

104,052

282,416

109,957

4,542,581

3,320,237
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 .25صافي إيراد العموالت:

�إن تفا�صيل هذا البند هي كما يلي:
لل�سنة املنتهية يف  31كانون الأول
2011

2012

عموالت دائنة:
عموالت ت�سهيالت مبا�شرة
عموالت ت�سهيالت غري مبا�شرة
عموالت اخرى
ينزل :عموالت مدينة

2,493,708

2,779,184

346,933

441,097

2,459,487

2,211,516

()333,607

()290,682

�صايف �إيرادات العموالت

4,966,521

5,141,115

 .26صافي أرباح موجودات مالية:

�إن تفا�صيل هذا البند هي كما يلي:

ال�سنة املنتهية يف  31كانون الأول :2012
�أ�سهم �شركات مدرجة يف اال�سواق املالية
ال�سنة املنتهية يف  31كانون الأول :2011
�أ�سهم �شركات مدرجة يف اال�سواق املالية

)خ�سائر( �أرباح
�أرباح بيع
ا�ستثمارات متوفرة التدين يف عوائد توزيعات
القيمة العادلة
للبيع

املجموع

--

()6,292

18,676

12,384

96,154

()38,372

64,189

121,971

 .27إيرادات أخرى:

�إن تفا�صيل هذا البند هي كما يلي :
لل�سنة املنتهية يف  31كانون الأول
�إيرادات دفاتر �شيكات
�إيرادات هاتف وبريد و�سويفت
�إيرادات طوابع بريدية
�إيرادات �إيجار �صناديق حديدية
خ�صم ت�شجيعي عن �سلفيات �ضرائب مدفوعة
املحرر من خم�ص�ص الق�ضايا
�إيرادات �أخرى متفرقة

2012

2011

275,051

237,579

22,187

13,524

84,184

80,870

18,566

14,536

--

60,000

--

66,629

269,484

86,201

669,472

559,339
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 .28نفقات الموظفين:

�إن تفا�صيل هذا البند هي كما يلي:
لل�سنة املنتهية يف  31كانون الأول
رواتب ومنافع وعالوات املوظفني
م�ساهمة البنك يف �صندوق الإدخار (*)
�ضريبة قيمة م�ضافة على الرواتب
نفقات ومكاف�آت �أع�ضاء جمل�س االدارة
�سفر وتنقالت
نفقات طبية
نفقات تدريب املوظفني
بدل �إجازات
مالب�س للموظفني
(*)

2012

2011

7,788,213

6,749,167

316,473

276,807

984,177

834,529

240,483

257,217

94,535

116,776

580,022

442,735

106,620

148,668

43,874

70,966

150,498

94,989

10,304,895

8,991,854

ميثل هذا البند م�ساهمة البنك يف �صندوق �إدخار املوظفني حيث متثل  % 10من راتب املوظفني الأ�سا�سي� ،أما م�ساهمة املوظفني فهي  % 5من
الراتب الأ�سا�سي وتقتطع ب�شكل �شهري و يجوز زيادة هذه امل�ساهمة لت�صل �إىل  .% 10تظهر مديونية البنك ل�صندوق ادخار املوظفني يف ح�ساب
ودائع العمالء.

 .29مصاريف تشغيلية أخرى:

�إن تفا�صيل هذا البند هي كما يلي :
لل�سنة املنتهية يف  31كانون الأول
�إيجارات
قرطا�سية ومطبوعات ودفاتر �شيكات
بريد وهاتف و�سويفت
�صيانة وت�صليحات وتنظيفات
ر�سوم ورخ�ص وا�شرتاكات
م�صروفات ت�أمني
�إنارة وتدفئة ومياه
برامج كمبيوتر
نفقات �ضيافة
�أتعاب مهنية
م�صاريف �إجتماعات ون�شاطات
ا�ستئجار �سيارات
دعاية و�إعالن
�أخرى متفرقة
م�صاريف �شحن ونقل نقود
تربعات

2012

2011

1,018,216

778,503

442,829

559,885

872,141

638,305

683,965

624,936

483,642

499,901

150,983

95,915

446,343

378,514

64,689

123,205

94,626

78,872

517,937

130,678

45,125

45,849

168,244

139,243

642,096

848,755

183,174

83,815

243,311

197,307

21,843

69,389

6,079,164

5,293,072
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 .30غرامات سلطة النقد الفلسطينية:

�إن تفا�صيل هذه الغرامات لل�سنة ال�سابقة كما يلي:
غرامة ناجتة عن عدم االلتزام بتعليمات �سلطة النقد بخ�صو�ص نظام ال�شيكات املعادة الآيل.
غرامة ناجتة عن عدم االلتزام بتعليمات �سلطة النقد بخ�صو�ص موعد اجتماع الهيئة العامة العادي وغري العادي.

2011
7,052
5,000
12,052
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 .31معلومات عن قطاعات أعمال البنك :

تنق�سم �أعمال البنك اىل قطاعني رئي�سيني هما ،قطاع الأعمال البنكية للأفراد وامل�ؤ�س�سات وقطاع �أعمال اخلزينة .تتكون الأعمال البنكية
للأفراد من احل�سابات اجلارية ال�شخ�صية وح�سابات التوفري والودائع وبطاقات الإئتمان والقرو�ض والرهونات� ،أما الأعمال البنكية
للم�ؤ�س�سات فتتعلق باملعامالت املربمة مع امل�ؤ�س�سات مبا يف ذلك امل�ؤ�س�سات والهيئات احلكومية وتتكون من معامالت القرو�ض والت�سلفيات
والتمويل التجاري والودائع .ت�ضم �أعمال اخلزينة �أن�شطة غرفة التداول وال�سوق املايل ومعامالت حتويل العمالت االجنبية لدى البنوك
وامل�ؤ�س�سات املالية مبا يف ذلك �سلطة النقد الفل�سطينية .
2012

2011

االفـ ــراد

لل�شركـات

اخل ــزينة

�أخـ ـ ــرى

دوالر �أمريكي

دوالر �أمريكي

14,727,872

4,475,212

2,496,693

7,117,557

28,817,334

27,577,111

116,966

()17,920

99,046

()554,407

نتائج �أعمال القطاع

14,844,838

4,457,292

2,496,693

م�صاريف غري موزعة على
القطاعات

()3,181,356

()150,983

()20,490,910( )24,405,689( )19,863,108( )1,210,242

الربح قبل ال�ضرائب

11,663,482

4,306,309

القائمة
اجمايل االيرادات
خم�ص�ص (�إ�سرتداد) تدين
الت�سهيالت الإئتمانية املمنوحة
للعمالء

)12,745,551( 1,286,451

�ضرائب على الربح ،بال�صايف
من ال�ضرائب امل�ؤجلة
�صايف ربح (خ�سائر) ال�سنة

7,117,557

()1,242,766
11,663,482

4,306,309

)13,988,317( 1,286,451

27,022,704 28,916,380

4,510,691

6,531,794

()1,242,766

()1,950,000

3,267,925

4,581,794

معلومات �أخرى:
موجودات القطاع

467,680,177 480,906,793 259,445,847 66,212,138 39,320,453 115,928,355

مطلوبات القطاع

413,101,431 422,921,107

59,214,897 91,547,996 249,478,676

22,679,538

م�صاريف ر�أ�سمالية

2,338,290

9,127,137

ا�ستهالكات و�إطفاءات

2,247,037

1,651,761
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 .32التركز في التعرضات اإلئتمانية حسب القطاع :

معلومات عن قطاعات �أعمال البنك :
�أ .الرتكز يف التعر�ضات الإئتمانية ح�سب التوزيع اجلغرايف
داخل فل�سطني
ربح ال�سنة
املوجودات

املجموع

خارج فل�سطني

2012

2011

2012

2011

2012

2011

3,073,164

4,034,868

194,761

546,926

3,267,925

4,581,794

460,028,601

408,090,562

20,878,192

59,589,615

480,906,793

467,680,177

ب .الرتكز يف التعر�ضات الإئتمانية ح�سب القطاع اجلغرايف
2012

نقد و�أر�صدة لدى �سلطة النقد و
م�ؤ�س�سات م�صرفية
موجودات مالية بالقيمة العادلة من
خالل قائمة الدخل
ت�سهيالت ائتمانية مبا�شرة  -بال�صايف
موجودات مالية من خالل قائمة الدخل
ال�شامل
موجودات مالية بالتكلفة املطف�أة
ممتلكات و عقارات و معدات –
بال�صايف
موجودات �ضريبية م�ؤجلة
موجودات غري ملمو�سة
موجودات �أخرى
اعتمادات م�ستندية
�سحوبات بوال�ص مقبولة مكفولة
كفاالت م�صرفية
�سقوف ت�سهيالت مبا�شرة غري م�ستغلة

فل�سطني

الأردن

�إ�سرائيل

�أخرى

املجموع

122,926,922

2,316,921

5,784,244

12,777,027

143,805,114

138,293

138,293

292,863,010

292,863,010

6,696,886

6,696,886

980,000

980,000

19,320,344

--

--

--

19,320,344

931,727

--

--

--

931,727

31,296

--

--

--

31,296

16,140,123

--

--

--

16,140,123

460,028,601

2,316,921

5,784,244

12,777,027

480,906,793

1,849,606

--

--

--

1,849,606

2,905,841

--

--

--

2,905,841

8,648,192

--

--

--

8,648,192

9,163,813

--

--

--

9,163,813

22,567,452

--

--

--

22,567,452
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نقد و�أر�صدة لدى �سلطة النقد و
م�ؤ�س�سات م�صرفية
ت�سهيالت ائتمانية مبا�شرة  -بال�صايف
موجودات مالية متوفرة للبيع
ا�ستثمارات يف �شركات تابعة
ممتلكات و عقارات و معدات –
بال�صايف
موجودات �ضريبية م�ؤجلة
موجودات غري ملمو�سة
موجودات �أخرى

فل�سطني

الأردن

�إ�سرائيل

�أخرى

املجموع

80,600,874

10,560,586

16,429,704

32,599,325

140,190,489
288,376,020

288,376,020
6,630,084

--

--

--

6,630,084

872,708

--

--

--

872,708

19,250,122

--

--

--

19,250,122

424,493

--

--

--

424,493

33,058

--

--

--

33,058

11,903,203

--

--

--

11,903,203

408,090,562

10,560,586

16,429,704

32,599,325

467,680,177

اعتمادات م�ستندية
�سحوبات بوال�ص مقبولة مكفولة
كفاالت م�صرفية

2,679,962

--

--

--

2,679,962

1,209,313
15,856,518

---

---

---

1,209,313
15,856,518

�سقوف ت�سهيالت مبا�شرة غري م�ستغلة

12,823,342

--

--

--

12,823,342

--

--

--

--

--

32,569,135

--

--

--

32,569,135

�أخرى

 .33ارتباطات والتزامات محتملة :

ال�سقوف غري امل�ستغلة
الكفاالت
اعتمادات
قبوالت
املجموع

2012

2011

9,163,813

12,823,342

8,648,192

15,856,518

1,849,606

2,679,962

2,905,841

1,209,313

22,567,452

32,569,135

 .34أرصدة مع جهات ذات عالقة :

ال�سنة املنتهية يف  31كانون الأول :2012
ال�شركات التابعة/
احلليفة
بنود داخل امليزانية
ت�سهيالت مبا�شرة
ودائع لدى امل�صرف
الت�أمينات النقدية
بنود داخل امليزانية
ت�سهيالت غري مبا�شرة
عنا�صر الدخل :
فوائد وعموالت دائنة
ف�ؤائد وعموالت مدينة

الأطراف ذوي ال�صلة
الأطراف ذوي
�أع�ضاء
الإدارة التنفيذية
ال�صلة الآخرون
جمل�س الإدارة
الأخرى
1,765,163

املجموع

2,989,792

1,587,766

6,342,721

7,523

635,515

643,038

22,570

258,189

280,759

439,445

948,339

1,387,784

230,420

338,182

607,883

()15

()6,852

()6,867

39,281
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ال�سنة املنتهية يف  31كانون الأول :2011
ال�شركات التابعة/
احلليفة
بنود داخل امليزانية
ت�سهيالت مبا�شرة
ودائع لدى امل�صرف
الت�أمينات النقدية
بنود خارج امليزانية
ت�سهيالت غري مبا�شرة
عنا�صر الدخل :
فوائد وعموالت دائنة
ف�ؤائد وعموالت مدينة

ت�سهيالت ذوي ال�صلة
الأطراف ذوي ال�صلة
�أع�ضاء جمل�س الإدارة والإدارة التنفيذية
الأطراف ذوي ال�صلة الآخرون
املجموع
ت�سهيالت ذوي ال�صلة
الأطراف ذوي ال�صلة
�أع�ضاء جمل�س الإدارة والإدارة التنفيذية
الأطراف ذوي ال�صلة الأخرون
املجموع

-

الأطراف ذوي ال�صلة
الأطراف ذوي
�أع�ضاء
الإدارة التنفيذية
ال�صلة الآخرون
جمل�س الإدارة
الأخرى
510,662

-

2,694,592

2,863,271

6,068,525

5,320

450,822

456,142

423,833

423,833

935,349

935,349

220,459

323,562

581,604

()10

()4,861

()4,871

-

37,583

-

املجموع

2012

ن�سبتها �إىل
�صايف الت�سهيالت

ن�سبتها �إىل قاعدة
ر�أ�س املال

امل�صنفة منها

املخ�ص�صات
ّ
املكونة مقابلها

%1.62

%9.51

--

--

%0.5

%3.17

--

--

--

--

2011

ن�سبتها �إىل
�صايف الت�سهيالت

ن�سبتها �إىل قاعدة
ر�أ�س املال

امل�صنفة منها

املخ�ص�صات
ّ
املكونة مقابلها

%1.10

%6.9

--

--

%1

%6.1

--

--

--

--

 .35النقد وما في حكمه:

�إن تفا�صيل هذا البند هي كما يلي:

نقد و�أر�صدة لدى �سلطة النقد الفل�سطينية
ي�ضاف� :أر�صدة لدى بنوك وم�ؤ�س�سات م�صرفية ت�ستحق خالل ثالثة �أ�شهر
ينزل :ودائع البنوك وامل�ؤ�س�سات امل�صرفية و�سلطة النقد الفل�سطينية التي ت�ستحق خالل ثالثة
�أ�شهر
احتياطي الزامي

 31كانون الأول

 31كانون الأول

2012

2011

108,629,228

79,397,834

35,175,886
()58,707,243

60,792,655
()66,286,147

()29,940,504

()30,097,712

55,157,367

43,806,630
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 .36القضايا المقامة على البنك :

هنالك ق�ضايا مقامة على البنك البطال مطالبات البنك على الغري و� /أو للمطالبة بالعطل وال�ضرر و� /أو مطالبات عمالية وغري ذلك،
حيث بلغ عدد هذه الق�ضايا �سبعة ع�شر ق�ضية و بلغ جمموع هذه الدعاوي حوايل  2,5مليون دوالر ويبلغ ر�صيد خم�ص�ص الق�ضايا املر�صود
كاف ملواجهة تلك الق�ضايا.
مبلغ  50,000دوالر �أمريكي ويف ر�أي حمامي البنك والإدارة �أن هذا املخ�ص�ص ٍ
 .37الحصة األساسية و المخفضة للسهم من ربح السنة:

يتم �إحت�ساب الربح اال�سا�سي لل�سهم الواحد بتق�سيم الربح على متو�سط عددالأ�سهم العادية القابلة للتداول خالل ال�سنة وفق ًا ملعيار املحا�سبة الدويل
رقم ( – )33الربح اال�سا�سي لل�سهم الواحد.
لل�سنة املنتهية يف  31كانون الأول

الربح لل�سنة
املتو�سط املرجح لعدد الأ�سهم امل�صدرة

2012

2011

3,267,925

4,581,794

50,000,000

50,000,000

0.065

0.092

 .38أثر إتباع المعيار الدولي للتقارير المالية رقم (:)9

قام البنك يف بالتطبيق املبكر للمعيار الدويل للتقارير املالية رقم (� )9إعتبار ًا من الأول من متوز ( 2012تاريخ بدء التطبيق) وقد نتج
عنه ما يلي:
�أول كانون الثاين 2012

املوجودات املالية

فئ ـ ـ ــة القيا�س
معيار التقارير املالية
املعيار املحا�سبي
الدويل رقم ()9
ال ـ ــدويل رقم ()39

القيمة الدفرتي ـ ـ ــة
معيار التقارير املالية
املعيار املحا�سبي
الدويل رقم ()9
الـ ـ ــدويل رقم ()39

الفرق

موجودات مالية
�أدوات ملكية
(كما يف  1متوز  )2012متوفرة للبيع

موجودات مالية بالقيمة
العادلة من خالل قائمة
الدخل

144,584

144,584

--

�أدوات ملكية

موجودات مالية
متوفرة للبيع

موجودات مالية بالقيمة
العادلة من خالل
الدخل ال�شامل

6,729,775

6,731,207

1,432

�أدوات دين

موجودات مالية
متوفرة للبيع

موجودات مالية
بالتكلفة املطف�أة

980,000

980,000

-

حقوق امللكية

التغري املرتاكم يف
القيمة العادلة

احتياطي القيمة
العادلة

()944,045

()1,288,668

344,623

حقوق امللكية

اخل�سائر املرتاكمة

اخل�سائر املرتاكمة

()3,903,619

()3,560,433

()343,186
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 .39أرقام المقارنة :

مت �إعادة ت�صنيف بع�ض �أرقام املقارنة لتتالئم مع الت�صنيف املتبع يف ال�سنة احلالية  ،ومل يكن لذلك �أي ت�أثري على حقوق امللكية �أو �صايف
ربح ال�سنة ال�سابقة.
 .40األدوات المالية وإدارة المخاطر المتعلقة بها:

الأدوات املالية:
�أ .تفا�صيل الأدوات املالية وت�صنيفها
تتمثل الأدوات املالية للبنك يف املوجودات واملطلوبات املالية ،وتت�ضمن املوجودات املالية �أر�صدة النقد واحل�سابات اجلارية والودائع لدى
�سلطة النقد الفل�سطينية والبنوك واال�ستثمارات املالية والقرو�ض للعمالء والبنوك .وتت�ضمن املطلوبات املالية ودائع العمالء وامل�ستحق
للبنوك ،كما تت�ضمن الأدوات املالية احلقوق والتعهدات املدرجة �ضمن البنود خارج قائمة املركز املايل.
�إن القيمة العادلة للموجودات واملطلوبات املالية التي ال تظهر بالقيمة العادلة يف القوائم املالية ال تختلف ب�شكل جوهري عن قيمتها
الدفرتية.
فيما يلي و�صف للطرق واالفرتا�ضات امل�ستخدمة لتحديد القيم العادلة للأدوات املالية غري املدرجة بالقيمة العادلة يف القوائم املالية:
> الأدوات املالية التي تقارب قيمتها العادلة القيمة الدفرتية
وهي املوجودات واملطلوبات املالية النقدية �أو التي لها فرتة �إ�ستحقاق ق�صرية (�أقل من ثالثة �أ�شهر) وتكون قيمتها الدفرتية مقاربة
لقيمتها العادلة.
> الأدوات املالية ذات �سعر الفائدة الثابت
يتم تقدير القيمة العادلة للموجودات واملطلوبات املالية التي لها �سعر فائدة ثابت عن طريق مقارنة �أ�سعار الفائدة ال�سوقية عند �إدراجها
�أول مرة مع الأ�سعار ال�سوقية احلالية لأدوات مالية م�شابهة.
ب .قيا�س القيمة العادلة
يتم قيا�س القيمة العادلة لالدوات املالية بعد تاريخ االعرتاف املبدئي وفق ًا ملا يلي :
 قيا�س القيمة العادلة من واقع الأ�سعار املتداولة (غري املعدّلة) يف الأ�سواق املالية الن�شطة لأ�صول �أو �إلتزامات مماثلة. قيا�س القيمة العادلة من م�صادر غري تلك املذكورة �أعاله  ،وذلك �إما ب�شكل مبا�شر (كالأ�سعار) �أو غري مبا�شر (من واقع م�ؤ�شرالأ�سعار).
 قيا�س القيمة العادلة من واقع تقنيات التقييم والتي تت�ضمن معلومات عن الأ�صول �أو الإلتزامات التي ال ت�ستند �إىل معلومات متاحة عنال�سوق.
يو�ضح اجلدول التايل حتلي ًال للأدوات املالية والتي مت قيا�سها بالقيمة العادلة بعد تاريخ الإعرتاف املبدئي ،والتي مت جتميعها يف ثالثة
م�ستويات تبع ًا ملدى �إمكانية قيا�س القيمة العادلة.
امل�ستوى الأول :قيا�س القيمة العادلة من واقع الأ�سعار املتداولة (غري املعدّلة) يف الأ�سواق املالية الن�شطة لأ�صول �أو �إلتزامات مماثلة.
امل�ستوى الثاين :قيا�س القيمة العادلة من م�صادر غري تلك املذكورة يف امل�ستوى الأول �أعاله  ،وذلك �إما ب�شكل مبا�شر (كالأ�سعار) �أو غري
مبا�شر (من واقع م�ؤ�شر الأ�سعار).
امل�ستوى الثالث :قيا�س القيمة العادلة من واقع تقنيات التقييم والتي تت�ضمن معلومات عن الأ�صول �أو الإلتزامات التي ال ت�ستند �إىل معلومات
متاحة عن ال�سوق.
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�أ�سهم متداولة يف �سوق فل�سطني للأوراق املالية
�سندات دين

امل�ستوى الأول

امل�ستوى الثاين

امل�ستوى الثالث

املجموع

6,835,179

--

--

6,835,179

980,000

980,000

�إدارة املخاطر:
> �إطار �إدارة املخاطر
ً
تتم �إدارة املخاطر ال�ضمنية املتعلقة ب�أن�شطة البنك وقيا�سها ومراقبتها ب�شكل م�ستمر لتبقى يف �إطار احلدود امل�سموح بها .ونظرا لأهمية
عملية �إدارة املخاطر على �أرباح البنك ،يتم توزيع املهام وامل�س�ؤوليات الرقابية املرتبطة بهذه املخاطر على املوظفني .يتعر�ض البنك
للمخاطر الإئتمانية وخماطر ال�سيولة وخماطر ال�سوق التي متثل خماطر عمليات املتاجرة والتحوط ،وخماطر الت�شغيل .يتم �إدارة
املخاطر املتعلقة بتغري العوامل و�أثر العوامل التكنولوجية وقطاع ال�صناعة من خالل عملية التخطيط اال�سرتاتيجي ولي�س من خالل
عملية �إدارة املخاطر االعتيادية.
> عملية �إدارة املخاطر
يعترب جمل�س �إدارة البنك هو امل�س�ؤول عن حتديد ومراقبة املخاطر ،وبالإ�ضافة اىل ذلك يوجد عدة جهات م�س�ؤولة عن عملية �إدارة
خماطر البنك يف كافة مناطق تواجده.
> جلنة املخاطر
تقع م�س�ؤولية تطوير �إ�سرتاتيجية املخاطر وتطبيق املباديء والأطر العامة واحلدود امل�سموح بها على جلنة املخاطر.
> قيا�س املخاطر و�أنظمة التقارير
تتم مراقبة املخاطر وال�سيطرة عليها من خالل مراقبة احلدود امل�سموح بها لكل نوع من �أنواع املخاطر .تعك�س هذه احلدود �إ�سرتاتيجية
عمل البنك وعوامل ال�سوق املختلفة املحيطة بالإ�ضافة اىل م�ستوى املخاطر املقبول مع الرتكيز على قطاعات مالية معينة .يتم جمع
املعلومات من الإدارات املختلفة وحتليلها للتعرف املبكر على املخاطر املتوقعة التي قد تنجم عنها .تعر�ض هذه املعلومات على جمل�س
�إدارة البنك وجلنة التدقيق والرئي�س املبا�شر لكل �إدارة من �إدارات البنك ويتم عر�ض نتائج عملها على جلنة التدقيق.
> التدقيق الداخلي
يتم تدقيق عمليات �إدارة املخاطر دوريا من خالل دائرة التدقيق الداخلي ومن خالل فح�ص كفاية الإجراءات املتخذة ومدى االلتزام
بالإجراءات املطلوبة .تقوم دائرة التدقيق الداخلي مبناق�شة نتائج التدقيق مع �إدارات البنك ويتم عر�ض نتائج عملها على جلنة التدقيق.
> تخفي�ض املخاطر
كجزء من عملية �إدارة املخاطر يقوم البنك ب�إ�ستخدام م�شتقات و�أدوات مالية �أخرى لإدارة املراكز الناجتة عن التغري يف �أ�سعار الفائدة
والعمالت الأجنبية وخماطر ر�أ�س املال واالئتمان .تقيم املخاطر قبل الدخول يف عمليات حتوط ،كما تقوم دائرة املخاطر مبراقبة فعالية
عمليات التحوط ب�شكل �شهري ،ويف حال وجود عمليات حتوط غري فعالة يقوم البنك بتنفيذ عمليات حتوط منا�سبة لتخفيف �أثر هذه
العمليات.
ب -خماطر االئتمان والرتكز يف املوجودات واملطلوبات
خماطر االئتمان هي املخاطر التي قد تنجم عن تخلف �أو عجز الطرف االخر لالداة املالية عن الوفاء بالتزاماته جتاه البنك مما ي�ؤدي
اىل حدوث خ�سائر .يعمل البنك على ادارة خماطر االئتمان من خالل و�ضع �سقوف ملبالغ الت�سهيالت الإئتمانية املبا�شرة (فرد �أو م�ؤ�س�سة)
وجمموع القرو�ض والديون املمنوحة لكل قطاع وكل منطقة جغرافية  ،كذلك يعمل البنك على مراقبة خماطر االئتمان ويعمل ب�إ�ستمرار
على تقييم الو�ضع االئتماين للعمالء ا�ضافة اىل ح�صول البنك على �ضمانات منا�سبة من العمالء.
ان تفا�صيل حمفظة الت�سهيالت الإئتمانية املبا�شرة مبينة يف اي�ضاح رقم ( )7بالإ�ضافة اىل ذلك ف�إن التزامات البنك خارج القوائم
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املالية املعر�ضة ملخاطر االئتمان مبينة يف اي�ضاح رقم ( )33كما يحد البنك من خماطر تركز املوجودات واملطلوبات من خالل توزيع
ن�شاطاته على عدة قطاعات.
�إن منح الت�سهيالت االئتمانية هو م�س�ؤولية جلنة الت�سهيالت يف البنك وفق ًا ملتطلبات �سيا�سة االئتمان ومبا يتفق مع حدود ال�صالحيات
املعمول بها وفق �سيا�سة االئتمان  .تقوم جلنة الت�سهيالت بدرا�سة كل طلب ائتماين على حدة من واقع البيانات التي يقدمها العميل طالب
الت�سهيل من قوائم مالية مدققة وقوائم �إي�ضاحية �أخرى حول مالءة العميل املالية وال�ضمانات املمكن احل�صول عليها ودرا�سات اجلدوى
االقت�صادية للم�شاريع مو�ضوع التمويل وحجم االئتمان املطلوب.
كما تقوم جلنة الت�سهيالت يف البنك بالتعاون مع فريق التدقيق الداخلي مبراقبة الت�سهيالت االئتمانية املمنوحة للعمالء ب�شكل دوري
للوقوف على �أية انحرافات من �ش�أنها �أن تعر�ض البنك ملخاطر عدم الوفاء بااللتزامات التي تعهد بها العميل ،وبالتايل �إتخاذ االجراءات
الالزمة حلماية �أموال البنك.
�أ .1/تتوزع التعر�ضات الإئتمانية للت�سهيالت الإئتمانية ح�سب درجة املخاطر وفق اجلدول التايل:
 / 2012دوالر

متدنية املخاطر
مقبولة املخاطر
منها م�ستحقة)*( :
لغاية  30يوم ًا
من  31لغاية
 60يوم ًا
حتت املراقبة
غري عاملة:
دون امل�ستوى
م�شكوك فيها
املجموع

الأفراد

القرو�ض
العقارية

ال�شركات
الكربى

امل�ؤ�س�سات
ال�صغرية
واملتو�سطة

احلكومة والقطاع
العام

املجموع

2,534,147

1,820,696

5,643,306

2,137,340

127,079,273

139,214,762

113,394,208

3,813,520

33,677,147

6,771,519

--

157,656,394

167,173

--

1,523,650

--

--

1,690,823

258,636

--

71,590

--

--

330,226

375,696

--

318,565

--

--

694,261

---

296,871,156 127,079,273 8,908,859 39,320,453 5,634,216 115,928,355

يطرح :فوائد معلقة
()2,939,878
--()1,152,517
-يطرح :خم�ص�ص التدين ()1,787,361
ال�صايف
292,863,010 127,079,273 8,908,859 37,810,715 5,634,216 113,429,947
()711,047

--

()357,221

--

--

()1,068,268
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الأفراد

القرو�ض
العقارية

ال�شركات
الكربى

امل�ؤ�س�سات
ال�صغرية
واملتو�سطة

متدنية املخاطر
مقبولة املخاطر
منها م�ستحقة)*( :
لغاية  30يوم ًا
من  31لغاية
 60يوم ًا
حتت املراقبة
غري عاملة:
دون امل�ستوى
م�شكوك فيها
املجموع
يطرح :فوائد معلقة
يطرح :خم�ص�ص التدين
ال�صايف

1,887,551

1,253,658

5,010,291

1,475,253

131,648,562 122,021,809

95,529,554

3,698,806

58,549,222

2,714,245

--

160,491,827

232,142

--

86,325

118,044

--

436,511

3,820,375

--

--

120,813

--

3,941,188

1,406,509

--

--

--

2,447,176

احلكومة والقطاع
العام

1,040,667

63,559,513 4,952,464 97,417,105

4,189,498

املجموع

292,140,389 122,021,809

()802,305

--

--

()246,059

--

()1,048,364

()1,816,127

--

--

()899,878

--

()2,716,005

63,559,513 4,952,464 94,798,673

3,043,561

288,376,020 122,021,809

�أ .2/فيما يلي توزيع القيمة العادلة لل�ضمانات املقدمة مقابل الت�سهيالت :
 / 2012دوالر
متدنية املخاطر
مقبولة املخاطر
حتت املراقبة
غري عاملة:
دون امل�ستوى
م�شكوك فيها
املجموع
منها:
ت�أمينات نقدية
عقارية
�أ�سهم متداولة
املجموع

الأفراد

القرو�ض العقارية

ال�شركات

احلكومة والقطاع
العام

املجموع

2,534,147    

1,820,696   

5,643,306

--

9,998,149

29,834,767  

784,566

18,745,447

--

49,364,780

167,173

--

1,523,650

--

1,690,823

258,636

--

71,590

--

330,226

375,696

--

318,565

--

694,261

33,170,419

2,605,262

26,302,558

--

62,078,239

6,487,421

817,927

6,192,823

--

13,498,171

23,280,407

1,787,335

13,680,513

--

38,748,255

3,402,591

--

6,429,222

--

9,831,813

33,170,419

2,605,262

26,302,558

--

62,078,239
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متدنية املخاطر
مقبولة املخاطر
حتت املراقبة
غري عاملة:
دون امل�ستوى
م�شكوك فيها
املجموع
منها:
ت�أمينات نقدية
عقارية
�أ�سهم متداولة
املجموع

الأفراد

القرو�ض
لعقارية

ال�شركات
الكربى

1,563,589

1,253,658

6,352,656

احلكومة والقطاع
العام

املجموع
9,169,903

25,578,254
232,142

672,525
--

20,032,352
204,369

---

46,283,131
436,511

3,820,375
1,406,509
32,600,869

--1,926,183

120,813
1,040,667
27,750,857

----

3,941,188
2,447,176
62,277,909

6,407,421
22,740,407
3,453,041
32,600,869

802,927
1,123,256
-1,926,183

6,138,445
12,180,013
9,432,399
27,750,857

-----

13,348,793
36,043,676
12,885,440
62,277,909

�أ� .3/إن االطار املتبع يف البنك لت�صنيف الت�سهيالت الإئتمانية وال�ضمانات املقبولة عند �إحت�ساب وحتديد مبالغ وخم�ص�صات التدين
يف الت�سهيالت الإئتمانية لتغطية خماطر االئتمان الناجمة عن الديون امل�شكوك يف حت�صيلها والهالكة هو تعليمات �سلطة النقد
الفل�سطينية رقم ( )1ال�صادر بتاريخ  20كانون الثاين  2008حيث يتطلب هذا التعميم من كافة البنوك العاملة يف فل�سطني تقييم
حمافظها الإئتمانية مرة كل ثالثة �أ�شهر على االقل وتكوين املخ�ص�صات املطلوبة.
ب -خماطر ال�سيولة
تتمثل خماطر ال�سيولة يف عدم قدرة البنك على توفري التمويل الالزم لت�أدية التزاماته يف تواريخ ا�ستحقاقها ،وللوقاية من هذه املخاطر
تقوم الإدارة بتنويع م�صادر التمويل و�إدارة املوجودات واملطلوبات وموائمة �آجالها واالحتفاظ بر�صيد كاف من النقد وما يف حكمه والأوراق
املالية القابلة للتداول .كما تقوم �سلطة النقد الفل�سطينية مبراقبة �أو�ضاع ال�سيولة يف البنوك ب�شكل دوري من خالل حتديد ن�سب مئوية من
الودائع يتوجب على البنوك االحتفاظ بها على الدوام وعدم الهبوط عنها ،كما يتم مراقبة �أو�ضاع ال�سيولة يف البنك وكذلك الن�سب املقررة
من �سلطة النقد الفل�سطينية من خالل جلنة املوجودات واملطلوبات يف البنك.

خماطر ال�سيولة

ب  . 1/فيما يلي قائمة ا�ستحقاق املوجودات واملطلوبات كما يف  31كانون الأول : 2012

---

---

---

---

-27,802,986

خالل �شهر

78,688,724

7,372,900

املوجودات

من �شهر �إىل ثالثة من ثالثة �أ�شهر �إىل
�ستة �أ�شهر
�أ�شهر

بدون ا�ستحقاق
29,940,504
--

من �ستة �أ�شهر �إىل �سنة من �سنة حتى � 3سنوات �أكرث من � 3سنوات

املجموع
108,629,228
35,175,886

138,293

138,293

---

---

---12,643,526

-----

1,951,142

---

---

8,258,152

--

-931,727

---

112,840,741

292,863,010
6,696,886

--

1,865,942

23,312,357

2,205,314
--

6,696,886
19,320,344
---

109,373,981

--

931,727
31,296
1,630,655

42,790,119

980,000
19,320,344
31,296
16,140,123

1,951,142

57,296,806

8,258,152

1,410,437

114,706,683

507,654

146,207,031

--

292,423,284

57,619,685

--

16,509,478

--

18,083,537

--

6,985,161

59,214,897

255,317

19,350,334
---

--

----

--

----

334,256,777

--2,586,621

---

--

2,796,452

19,350,334

---

---

--

2,796,452

4,716,026

2,586,621

--

--

--

--

--

4,716,026

369,070,424

57,985,686
22,635,941

57,985,686

18,591,191

--

9,571,782

57,985,686

3,051,769

480,906,793

()259,696,443

111,654,914

20,154,178

146,207,031

()16,640,049

()366,001

()257,495,944

()1,313,630

--

()145,841,030

480,906,793

980,000

144,295,304

نقد و �أر�صدة لدى �سلطة النقد الفل�سطينية
�أر�صدة لدى بنوك و م�ؤ�س�سات م�صرفية
موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل
قائمة الدخل
ت�سهيالت ائتمانية مبا�شرة  -بال�صايف
موجودات مالية من خالل قائمة الدخل
ال�شامل
موجودات مالية بالتكلفة املطف�أة
ممتلكات و عقارات و معدات – بال�صايف
موجودات �ضريبية م�ؤجلة
موجودات غري ملمو�سة
موجودات �أخرى
جمموع املوجودات

املطلوبات وحقوق امللكية

ودائع بنوك وم�ؤ�س�سات م�صرفية و �سلطة
النقد الفل�سطينية
ودائع العمالء
ت�أمينات نقدية
خم�ص�صات متنوعة
خم�ص�ص ال�ضرائب
مطلوبات �أخرى
حقوق امللكية
جمموع املطلوبات وحقوق امللكية
الفجوة يف القوائم املالية
الفجوة الرتاكمية يف خماطر ال�سيولة
366,001

()259,696,443

--

()256,182,314( )239,542,265

--
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ودائع بنوك وم�ؤ�س�سات م�صرفية و �سلطة
النقد الفل�سطينية
ودائع العمالء
ت�أمينات نقدية
خم�ص�صات متنوعة
خم�ص�ص ال�ضرائب
مطلوبات �أخرى
حقوق امللكية
جمموع املطلوبات وحقوق امللكية
الفجوة يف القوائم املالية
الفجوة الرتاكمية يف خماطر ال�سيولة

املطلوبات وحقوق امللكية

نقد و �أر�صدة لدى �سلطة النقد الفل�سطينية
�أر�صدة لدى بنوك و م�ؤ�س�سات م�صرفية
ت�سهيالت ائتمانية مبا�شرة  -بال�صايف
موجودات مالية متوفرة للبيع وا�ستثمارات يف
�شركات تابعة
ممتلكات و عقارات و معدات – بال�صايف
موجودات �ضريبية م�ؤجلة
موجودات غري ملمو�سة
موجودات �أخرى
جمموع املوجودات

املوجودات

37,457,851

37,457,851

100,629,901

--

--

--

--

22,345,206

61,637,945

16,646,750

138,087,752

--

--

--

--

--

78,935,618

9,852,012

49,300,122

خالل �شهر

4,240,659

()33,217,132

101,230,134

--

3,549,046

--

--

--

48,041,691

49,639,397

68,012,942

10,384,150

--

--

--

--

6,688,149

50,940,643

()23,072,365

()27,313,024

30,270,330

--

--

--

--

--

29,770,330

500,000

2,957,306

--

--

--

--

--

2,957,306

--

من �شهر �إىل ثالثة من ثالثة �أ�شهر �إىل
�ستة �أ�شهر
�أ�شهر

فيما يلي قائمة ا�ستحقاق املوجودات واملطلوبات كما يف  31كانون الأول : 2011

()40,374,641

()17,302,276

21,613,848

--

--

2,585,203

--

--

19,028,645

--

4,311,572

--

--

--

--

--

4,311,572

--

1,142,936

41,517,577

14,406,853

--

--

--

2,109,696

--

12,297,157

--

55,924,430

1,519,053

--

--

--

6,630,084

47,775,293

--

--

467,680,177

54,578,746

3,549,046

2,585,203

2,109,696

22,345,206

315,726,133

66,786,147

467,680,177

11,903,203

33,058

424,493

19,250,122

7,502,792

288,376,020

60,792,655

146,212,763

--

--

--

196,466,363

54,578,746

--

--

--

--

141,887,617

--

50,253,600

--

33,058

--

19,250,122

872,708

--

--

30,097,712

79,397,834

)146,212,763( 145,069,827

3,062,748

--

--

--

--

--

3,062,748

--

148,132,575

--

--

424,493

--

--

147,708,082

--

--

من �ستة �أ�شهر �إىل �سنة من �سنة حتى � 3سنوات �أكرث من � 3سنوات

بدون ا�ستحقاق

املجموع
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ج -خماطر ال�سوق
تن�ش�أ خماطر ال�سوق عن التقلبات يف �أ�سعار الفوائد و�أ�سعار �صرف العمالت و�أ�سعـار الأ�سهم  .يقوم جمل�س الإدارة بو�ضع حدود لقيمة
املخاطر املقبولة ،ويتم مراقبة ذلك من قبل جلنة املوجودات واملطلوبات يف الإدارة يف البنك ب�شكل دوري .
دـ خماطر �أ�سعار الفائدة
تنجم خماطر �أ�سعار الفائدة عن احتمال ت�أثري التغريات يف �أ�سعار الفائدة على قيمة الأدوات املالية  ،يتعر�ض البنك ملخاطر �أ�سعار الفائدة
نتيجة لعدم توافق �أو لوجود فجوة يف مبالغ املوجودات واملطلوبات ح�سب الآجال الزمنية املتعددة �أو �إعادة مراجعة �أ�سعار الفوائد يف فرتة
زمنية معينة ويقوم البنك ب�إدارة هذه املخاطر عن طريق مراجعة �أ�سعار الفوائد على املوجودات واملطلوبات من خالل �إ�سرتاتيجية �إدارة
املخاطر.
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ودائع بنوك وم�ؤ�س�سات م�صرفية و �سلطة النقد
الفل�سطينية
ودائع العمالء
ت�أمينات نقدية
خم�ص�صات متنوعة
خم�ص�ص ال�ضرائب
مطلوبات �أخرى
حقوق امللكية
جمموع املطلوبات وحقوق امللكية
فجوة اعادة ت�سعري الفائدة
الفجوة الرتاكمية

املطلوبات وحقوق امللكية

نقد و�أر�صدة لدى �سلطة النقد الفل�سطينية
�أر�صدة لدى بنوك و م�ؤ�س�سات م�صرفية
موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة
الدخل
ت�سهيالت ائتمانية مبا�شرة  -بال�صايف
موجودات مالية من خالل قائمة الدخل ال�شامل
موجودات مالية بالتكلفة املطف�أة
ممتلكات و عقارات و معدات – بال�صايف
موجودات �ضريبية م�ؤجلة
موجودات غري ملمو�سة
موجودات �أخرى
جمموع املوجودات

املوجودات

()55,084,516

()55,084,516

227,182,806

--

--

--

--

19,350,334

150,535,666

57,296,806

172,098,290

--

--

--

--

144,295,304

27,802,986

حتى �شهر واحد

ح�سا�سية �أ�سعار الفائدة  31 -كانون الأول :2012

39,836,310

94,920,826

17,919,915

--

--

--

--

--

16,509,478

1,410,437

112,840,741

--

--

--

--

112,840,741

--

من �شهر لغاية
� 3أ�شهر

29,503,271

()10,333,039

18,591,191

--

--

--

--

--

18,083,537

507,654

8,258,152

--

--

--

--

8,258,152

--

من ثالثة �أ�شهر
�إىل �ستة �أ�شهر

24,469,252

()5,034,019

6,985,161

--

--

--

--

--

6,985,161

--

1,951,142

--

--

--

--

1,951,142

--

من �ستة �أ�شهر �إىل
�سنة

بنـ ـ ـ ــود خ ـ ــا�ضعة ملـ ــخاطر �أ�سعار الفائ ـ ــدة

49,731,605

25,262,353

255,318

--

--

--

--

--

255,318

--

25,517,671

--

--

--

--

25,517,671

--

من �سنة �إىل
� 3سنوات

50,711,605

980,000

-

980,000

980,000

6,696,886

292,863,010

138,293

35,175,886

--

()50,711,605

209,972,402

57,985,686

4,716,026

2,586,621

2,796,452

--

141,887,617

---

159,260,797

16,140,123

31,296

931,727

19,320,344

--

--

480,906,793

57,985,686

4,716,026

2,586,621

2,796,452

19,350,334

334,256,777

59,214,897

480,906,793

16,140,123

31,296

931,727

19,320,344

980,000

6,696,886

--

138,293

7,372,900

108,629,228

108,629,228

بنود غري خا�ضعة
�أكرث من � 3سنوات لأ�سعار الفائدة

املجموع
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املوجـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــودات

نقد و�أر�صدة لدى �سلطة النقد الفل�سطينية
�أر�صدة لدى بنوك و م�ؤ�س�سات م�صرفية
ت�سهيالت ائتمانية مبا�شرة  -بال�صايف
موجودات مالية متوفرة للبيع وا�ستثمارات يف �شركات تابعة
ممتلكات و عقارات و معدات – بال�صايف
موجودات �ضريبية م�ؤجلة
موجودات غري ملمو�سة
موجودات �أخرى
جمموع املوجودات

املطلوبات وحقوق امللكية

ودائع بنوك وم�ؤ�س�سات م�صرفية و �سلطة النقد الفل�سطينية
ودائع العمالء
ت�أمينات نقدية
خم�ص�صات متنوعة
خم�ص�ص ال�ضرائب
مطلوبات �أخرى
حقوق امللكية
جمموع املطلوبات وحقوق امللكية
فجوة اعادة ت�سعري الفائدة
الفجوة الرتاكمية

بنود غري خا�ضعة
لأ�سعار الفائدة
دوالر

79,397,834
9,747,512
7,502,792
19,250,122
424,493
33,058
11,903,203
128,259,014
123,008,646
2,109,696
2,585,203
3,549,046
54,578,746
185,831,337
()57,572,323
-

من �سنة �إىل � 3سنوات
دوالر

195,483,375
195,483,375
195,483,375
57,572,323

من �ستة �أ�شهر
�إىل �سنــة
دوالر

-4,311,572
4,311,572

19,028,645
19,028,645
()14,717,073

من � 3أ�شهر
لغاية �ستة �أ�شهر
دوالر

-2,957,306
2,957,306
500,000
29,770,330
30,270,330
()27,313,024

من �شهر لغاية
� 3أ�شهر
دوالر

1,952,242
6,688,149
8,640,391
49,639,397
48,041,691
97,681,088
()89,040,697

()137,911,052( )123,193,979( )95,880,955

حتى �شهر واحد
دوالر

49,092,901
78,935,618
128,028,519
16,646,750
95,876,821
22,345,206
134,868,777
()6,840,258
()6,840,258

بنـ ـ ـ ــود خ ـ ــا�ضعة ملـ ــخاطر �أ�سعار الفائ ـ ــدة
املجموع
دوالر

79,397,834
60,792,655
288,376,020
7,502,792
19,250,122
424,493
33,058
11,903,203
467,680,177
66,786,147
315,726,133
22,345,206
2,109,696
2,585,203
3,549,046
54,578,746
467,680,177
-
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> خماطر العمالت الأجنبية:
خماطر العمالت االجنبية هي خماطر تغري قيمة االدوات املالية نتيجة التغري يف �أ�سعار العمالت االجنبية .يعترب الدوالر االمريكي
عملة الأ�سا�س للبنك .يقوم جمل�س الإدارة بو�ضع حدود للمركز املايل لكل عملة لدى البنك .يتم مراقبة مركز العمالت الأجنبية ب�شكل
يومي ويتم اتباع ا�سرتاتيجيات للتح ّوط وللت�أكد من االحتفاظ مبراكز العمالت الأجنبية �ضمن احلدود املعتمدة.
> خماطر �أ�سعار الأ�سهم
تنتج خماطر �أ�سعار الأ�سهم عن التغري يف القيمة العادلة لال�ستثمارات يف اال�سهم .يعمل البنك على �إدارة هذه املخاطر عن طريق
تنويع اال�ستثمارات يف عدة مناطق جغرافية وقطاعات اقت�صادية .معظم ا�ستثمارات الأ�سهم التي ميلكها البنك مدرجة يف �سوق
فل�سطني لالوراق املالية.
يبني اجلدول التايل الربح �أو اخل�سارة غري املتحققة نتيجة للتغريات املمكنة واملحتملة يف �أ�سعار الأ�سهم بواقع  % 10مع بقاء جميع
امل�ؤثرات الأخرى ثابتة:
2012

التغري يف امل�ؤ�شر
�أوراق مالية متوفرة من خالل قائمة الدخل ال�شامل
�أوراق مالية من خالل قائمة الدخل

الأثر على قائمة الدخل

% 10
% 10

الأثر على حقوق امللكية
669,689

13,829
2011

التغري يف امل�ؤ�شر
�أوراق مالية متوفرة للبيع

% 10

الأثر على قائمة الدخل

الأثر على حقوق امللكية
663,084
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 .41تطبيق معايير التقارير المالية الدولية الجديدة والمعدلة:

 .1معايري التقارير املالية الدولية والتف�سريات اجلديدة واملعدلة والتي لي�س لها �أثر جوهري على القوائم املالية:
تــم اتبـاع معايري التقارير املالية الدولية والتف�سريات اجلديدة واملعدلة التالية يف اعداد القوائم املالية للبنك ،والتي مل ت�ؤثر ب�شكل جوهري على املبالغ
واالف�صاحات الواردة يف القوائم املالية  ،علم ًا ب�أنه قد يكون لها ت�أثري على املعاجلة املحا�سبية للمعامالت والرتتيبات امل�ستقبلية:
التعديالت على املعيار الدويل للتقارير املالية رقم (:)1
الت�ضخم املفرط احلاد (�ساري املفعول لل�سنوات املالية
التي تبد�أ يف �أو بعد �أول متوز . )2011
التعديالت على املعيار الدويل للتقارير املالية رقم (:)1
الغاء التواريخ الثابتة ملطبقي المعايري الدولية للتقارير
املالية لأول مرة (�ساري املفعول لل�سنوات املالية التي تبد�أ
يف �أو بعد �أول متوز . )2011

توفر هذه التعديالت ار�شادات للمن�ش�آت التي تعمل يف ظل �أنظمة اقت�صادية تتميز
بالت�ضخم املفرط احلاد �أما لال�ستمرار يف عر�ض القوائم املالية وفق ًا للمعايري
الدولية للتقارير املالية �أو لعر�ض القوائم املالية وفقا للمعايري الدولية للتقارير
املالية لأول مرة.
التعديالت املتعلقة بالغاء التواريخ الثابتة والتي قامت ب�إعفاء املطبقني اجلدد
للمعايري الدولية للتقارير املالية من اعادة اظهارالعمليات التي حدثت قبل تاريخ
حتولهم لتطبيق املعايري الدولية للتقارير املالية الول مرة.

التعديالت على املعيار الدويل للتقارير املالية رقم ( :)7قامت هذه التعديالت بزيادة متطلبات االف�صاح للعمليات املت�ضمنة حتويل
الأدوات املالية  /الإف�صاحات – نقل املوجودات املالية املوجودات املالية ،وتهدف هذه التعديالت �إىل توفري قدر �أكرب من ال�شفافية حول
(�ساري املفعول لل�سنوات املالية التي تبد�أ يف �أو بعد �أول التعر�ض للمخاطر عند حتويل املوجودات املالية واحتفاظ ال�شركة املحولة مب�ستوى
معني من التعر�ض امل�ستمر ملخاطرهذه املوجودات.
متوز . )2011
التعديالت على معيار املحا�سبة الدويل رقم (:)12
التعديالت على معيار املحا�سبة الدويل رقم ( )12تفرت�ض ب�أنه يتم ا�سرتداد
ال�ضريبة امل�ؤجلة� :إ�سرتداد املوجودات ال�ضمنية (�ساري القيمة احلالية للإ�ستثمارات العقارية واملقيمة وفقا لنموذج القيمة العادلة عند
املفعول لل�سنوات املالية التي تبد�أ يف �أو بعد �أول كانون عملية البيع .
الثاين .)2012
ونتيحة لهذا التعديل ،فان التف�سري رقم (� :)21ضرائب الدخل واملتعلق با�سرتداد
اال�صول املعاد تقيمها والغري قابلة لال�سهتالك لن يطبق على اال�ستثمارات العقارية
املقيمة بالقيمة العادل ــة .هذا و�ستت�ضمن التعديالت �ضمن املعيار املحا�سبي الدويل
رقم ( )12التوجيهات ال�سابقة املتبقية يف التف�سري رقم ( ،)21وعليه �سيتم
�سحبها من التف�سري.
التعديالت على معيار املحا�سبة الدويل رقم ( : )1عر�ض التعديالت على معيار املحا�سبة الدويل رقم ( :)1عر�ض القوائم املالية واملتعلقة
مبراجعة طريقة عر�ض بنود الدخل ال�شامل الآخر .
بنود الدخل ال�شامل االخر
وت�شمل هذه التعديالت :
 احلفاظ على التعديالت التي اجريت على معيار املحا�سبة الدويل رقم ( )1يفالعام  2007و التي تتطلب عر�ض االرباح واخل�سائر والدخل ال�شامل االخر
معا  ،اما عر�ضهما يف قائمة واحدة ت�سمى “قائمة الدخل والدخل ال�شامل “ او
عر�ضهما ب�شكل منف�صل من خالل قائمة للدخل و قائمة للدخل ال�شامل بدال من
عر�ضهم بقائمة واحدة فقط كما كان مقرتحا يف م�سودة التعديل.
 يتطلب املعيار من املن�ش�أت جتميع البنود املعرو�ضة يف الدخل ال�شامل االخروفقا الحتمالية اعادة ت�صنيفها اىل االرباح واخل�سائر يف وقت الحق  ،وذلك
عن طريق ف�صلها اىل بنود قابلة العادة الت�صنيف و بنود غري قابلة العادة
الت�صنيف .
 يتطلب املعيار اظهار ال�ضريبة املرتبطة يف البنود املعرو�ضة قبل ال�ضريبة ب�شكلمنف�صل لكل من جمموعتي بنود الدخل ال�شامل االخر ( دون تغريخيارعر�ض
بنود الدخل ال�شامل اما قبل ال�ضريبة او بال�صايف بعد ال�ضريبة ) .
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 .42معايير التقارير المالية الدولية والتفسيرات الجديدة والمعدلة الصادرة وغير سارية المفعول بعد

مل يطبق البنك معايري التقارير املالية الدولية والتف�سريات اجلديدة واملعدلة الواردة �أدناه ال�صادرة واجلاهزة للتطبيق املبكر لكن غري
�سارية املفعول بعد:
�سارية املفعول لل�سنوات املالية
التي تبد�أ يف �أو بعد
التعديالت على املعايري الدولية للتقارير املالية �أرقام ( )9و ( )7وامللزم تطبيقها مع املعيار الدويل للتقارير
املالية رقم ( )9و اللإف�صاحات الإنتقالية

�أول كانون الثاين 2015

املعيار الدويل للتقارير املالية رقم ( :)10القوائم املالية املوحدة.

�أول كانون الثاين 2013

املعيار الدويل للتقارير املالية رقم ( :)11الإتفاقيات امل�شرتكة.

�أول كانون الثاين 2013

املعيار الدويل للتقارير املالية رقم ( :)12الإف�صاح عن احل�ص�ص يف املن�ش�آت الأخرى.

�أول كانون الثاين 2013

تعديالت على املعايري الدولية للتقارير املالية �أرقام ( - )12( ،)11( ،)10القوائم املالية املوحدة
واالتفاقيات امل�شرتكة والإف�صاح عن احل�ص�ص يف املن�ش�آت الأخرى :ار�شادات التحويل

�أول كانون الثاين 2013

معيار املحا�سبة الدويل رقم ( :)27القوائم املالية امل�ستقلة (كما عدلت يف العام )2011

�أول كانون الثاين 2013

معيار املحا�سبة الدويل رقم ( :)28الإ�ستثمار يف ال�شركات احلليفة وامل�شاريع امل�شرتكة
(كما عدلت يف العام .)2011

�أول كانون الثاين 2013

املعيار الدويل للتقارير املالية رقم (� :)13إحت�ساب القيمة العادلة.

�أول كانون الثاين 2013

معيار املحا�سبة الدويل رقم ( :)19منافع املوظفني (كما عدلت يف العام .)2011

�أول كانون الثاين 2013

التعديالت على معيار املحا�سبة الدويل رقم ( :)32الأدوات املالية – تقا�ص املوجودات واملطلوبات املالية.

�أول كانون الثاين 2014

التعديالت على املعيار الدويل للتقارير املالية رقم ( :)1القرو�ض احلكومية .

�أول كانون الثاين 2013

التعديالت على املعيار الدويل للتقارير املالية رقم ( :)7الأدوات املالية/الإف�صاحات – تقا�ص املوجودات
واملطلوبات املالية.

�أول كانون الثاين 2013

التعديالت على معيار املحا�سبة الدويل رقم ( :)1عر�ض بنود الدخل ال�شامل.
التح�سينات ال�سنوية على املعايري الدولية للتقارير املالية ال�صادرة للأعوام .2011 - 2009

�أول متوز 2013
�أول كانون الثاين 2013

تتوقع �إدارة البنك �أن يتم تطبيق ما ينطبق على البنك من املعايري والتف�سريات املبينة �أعاله يف �إعداد القوائم املالية عند تاريخ �سريان
كل منها دون �أن حتدث هذه املعايري والتف�سريات �أية �أثر جوهري على القوائم املالية للبنك.
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