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بــدايــة الــمــســيــرة
بـــدأ بنك القدس مســـيرته في العـــام  1995ومنذ ذلك الحيـــن قام بتطوير
نمـــوذج أعمالـــه وتبني إســـتراتيجية تجمع بين أفضل ما قـــدم من الخدمات
ً
خصيصا
المصرفيـــة الخاصـــة والحلـــول اإلســـتثمارية المتطورة المصممـــة
لحمايـــة والمحافظة على الثروات وتنميتها بالشـــكل األمثـــل ،ليصبح اليوم
مـــن أبـــرز وأهم المؤسســـات المصرفية في فلســـطين؛ إذ يقدم للســـوق
الفلســـطيني حزمة متكاملة من الخدمات المصرفية واإلستثمارية والحلول
التجاريـــة المصصمـــة لتلبية متطلبـــات العمالء من الشـــركات واألفراد على
حد ســـواء والمشـــاركة في دعم االقتصـــاد الوطني.
كان بنك القدس قد تأســـس كشـــركة مســـاهمة محدودة بـــرأس مال يعادل
 20,000,000دوالر أمريكـــي والـــذي تمت زيادته خالل ســـنوات عمل البنك
ليصـــل اليـــوم إلى  83.570.667دوالر أمريكي إذ يعـــود الفضل لهذا النجاح
والتطـــور الـــى المهنية العالية فـــي تقديم مجموعة متكاملـــة من الخدمات
والمنتجـــات المصرفيـــة للعمـــاء مـــن األفـــراد والشـــركات والمؤسســـات
الناشـــئة ،والحـــرص فـــي ذلـــك علـــى توظيـــف قاعـــدة رأس المـــال القوية
والخبـــرة العريقـــة للقيام بـــدور متميز في مجـــال التمويل.
يختصـــر شـــعار « بنـــك الوطـــن والمواطـــن » مجموعـــة مـــن السياســـات
واألهداف اإلســـتراتيجية التي وضعها مجلس اإلدارة ويعكس هذا الشـــعار
بمعانيه ومضامينه ســـبب التسمية ترســـيخا لعاصمة فلسطين المستقلة
ومـــدى إلتـــزام البنـــك بتحقيق نقلـــة نوعية فـــي كافة مجـــاالت العمل على
مســـتوى الوطـــن ،حيـــث تتـــاح كافة خدمـــات بنك القـــدس من خـــال إدارته
العامـــة فـــي مدينـــة رام الله  ،وإلـــى جانب فروعه المنتشـــرة فـــي مواقع
اســـتراتيجية فـــي كافة أنحاء فلســـطين.
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الـــرســـالــــة
ً
متميزا في تقديم الحلول المصرفية الشـــاملة والمتطورة
رســـالتنا تتجه نحو أن نكون بنكا
مـــن خالل خدمات تلبي تطلعات العمالء وتســـير بهم إلى النجاح.

الـــرؤيـــة
نهـــدف إلســـتثمار رأس المـــال الفلســـطيني لتنميـــة وتطويـــر اقتصـــاد الوطـــن ،وتقديم
حلـــوال مصرفيـــا ذات قيمـــة للقطاعـــات المختلفـــة وتحســـين حيـــاة المجتمع.

الـــقـــيـــم

الجوائز واالعترافات الدولية
يفخر بنك القدس بسجل حافل من الجوائز والتقديرات العالمية حصيلة الثقة العالية
وااللتزام والصداقة مع كافة القطاعات وتقديرا إلنجازاته ونتائجه ومؤشرات أدائه
المميزة ،فقد حاز على جائزة أفضل مصرف متخصص في حسابات التوفير في
فلسطين من مجلة «  ،« International Finance Magazineكما حاز البنك على
جائزة المصرف األقوى من حيث التدريب والتطور من مجلة « The Banking
 ،« Executiveهذا وحاز البنك على جائزة أفضل بنك في فلسطين ،وفق تقييم
مؤسسة «  « CPI Financialوالتي يصدر عنها مجلة بانكر ميدل ايست كما
اعتبرته ضمن أكبر  100بنك في الشرق االوسط.
ً
تقديرا لجهود بنك القدس المبذولة في السوق المصرفي و
تأتي هذه الجوائز
لتعزيز مكانته المتميزة في القطاع محليا واقليميا ،ولتؤكد بأنه أحد ركائز القطاع
المصرفي في فلسطين ،ولتحفز البنك للتقدم بخدماته والمضي قدما في
تحقيق المزيد من النجاحات وفي تقديم العديد من الخدمات والمنتجات المصرفية
التي تلبي تطلعات العمالء وتنهض باالقتصاد الوطني الفلسطيني .

تطبيـــق أعلـــى مســـتويات اإللتـــزام المهنـــي وفضلـــى المعاييـــر المصرفيـــة الشـــفافة
والعادلـــة واإلدارة الرشـــيدة.

Best Bank
In Palestine

Awarded By
CPI Financial
Banker Middle East

2015

Best
Specialized
Savings Bank

نـتـمـيـز بـنـظـام مـالـي مـتـوازن وعـادل

In Palestine
Awarded By
International Finance Magazine

2016
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كـــلــــمــــة

رئــيــس مـــجـــلـــس اإلدارة

المساهمون الكرام،،
السادةُ ُ
بنك القدس
ونيابة عن الســـادةِ أعضاء مجلس إدارة ُ
َ
باســـمي

وخبرته في
البنوك المراســـلة العالميـــة
ِ
شـــبكة عالقاتـــه مع
ِ
ُ
القطـــاع المصرفي.

رحـــب بكم ٌ
اإلنجازات المالية
ُ
وأقـــدم لحضراتُ كم خالـــص التحيات،
ُيســـرني أن ُأ
َ

ً
معربـــا لكـــم عـــن اعتـــزازي بثقتكـــم الغاليـــة “ ُمســـاهمين”
في رأســـمال هـــذه المؤسســـة العريقة التي تحتـــل مراتب
العاملة في فلســـطين.
ِ
البنـــوك
ِ
ُمتقدمـــة بين

يســـعدني واألخـــوةَ
باالعتـــزاز والثقـــة واالطمئنـــان ُ
أضـــع بيـــن أيديكـــم التقريـــر
أعضـــاء المجلـــس الكـــرام ،أن
َ
لبنـــك القـــدس للعـــام المالي
ِ
الســـنوي الرابـــع والعشـــرين
المنتهـــي فـــي  31/12/2018والـــذي ُيلقـــي الضـــوء علـــى
ُ
يتضـــح لكم ،بأن ُمؤسســـتكم
حيث
نتائـــج وأنشـــطة البنك ،
ُ
ِ
قـــد حافظت علـــى دورها الرائـــد ومركزها المالـــي المتقدم،
ُرغـــم الظـــروف اإلقتصاديـــة المحلية واإلقليميـــة التي أثرت
المنطقة بما
ِ
علـــى أداءِ ُمختلف القطاعات اإلقتصادية فـــي
فـــي ذلـــك الجهـــاز المصرفي.
ً
ً
اســـتراتيجيا
نعطفا
وم
تحول جديدة ُ
لقـــد كان عام  2018نقطة ّ
ً
القـــدس تمثل ذلك بزيادة رأس المال
بنك ُ
هاما في مســـيرة ِ
مـــن  68.376.000دوالر أمريكـــي إلـــى  83.570.667دوالر
أمريكـــي ،وجاءت زيادة رأســـمال البنك في العـــام المنصرم
مـــن خـــال توزيع أربـــاح أســـهم مجانيـــة على المســـاهمين
بنســـبة  10%بواقـــع  6.38مليـــون دوالر أمريكـــي وإصـــدار
أســـهم لصالح البنـــك األردني الكويتي بواقـــع  8.35مليون
ً
إنســـجاما مع خطـــة رفع رأس
دوالر أمريكـــي ،ويأتـــي ذلـــك
المـــال ليصـــل إلى  100مليـــون دوالر أمريكـــي بحلول العام
.2021

مواصلـــة األداء الجيد خـــال العام
ِ
بنك القـــدس من
تمكـــن ُ
ويتضـــح ذلـــك مـــن خالل إرتفـــاع مجمـــوع الموجودات
2018
ُ
بنســـبة 12.77%عن نهاية العام الســـابق وصوال إلى 1.21
مليـــار فـــي نهايـــة العـــام  2018مقابـــل  1.076مليـــار دوالر
أمريكـــي كمـــا فـــي  ، 31/12/2017هـــذه الـــدالالت إمتـــدت
ليظهـــر تنامـــي ثقـــة العمالء فـــي التعامل مـــع البنك األمر
الذي يعكســـه إرتفاع ودائع العمالء بنســـبة  12.12%لتصل
إلـــى  959.4مليـــون دوالر أمريكـــي كما فـــي 31/12/2018
مقابـــل  855.7مليون دوالر أمريكـــي كما في ،31/12/2017
يجـــب اإللتفـــات لـــه وهـــو إرتفـــاع محفظـــة
مؤشـــر أخـــر
ُ
التســـهيالت اإلئتمانيـــة ُالمباشـــرة بنســـبة  5.97%لتصـــل
إلـــى  697.8مليـــون دوالرأمريكـــي عنـــد نهاية العـــام 2018
مقابـــل  658.5مليـــون دوالر كمـــا فـــي .31/12/2017
مما يجدر اإلشـــارة إليه أن حقوق المســـاهمين بلغت 111.4
مليـــون دوالر أمريكـــي كمـــا فـــي  31/12/2018بنمو بلغت
قيمته  8.7مليـــون دوالر أمريكي بنســـبة % 8.48بالمقارنة
مع .31/12/2017
َ
صافية بعـــد الضريبة
ً
أرباحـــا
وفـــي خضـــم ذلك حقق البنـــك
بلغـــت  11.6مليـــون دوالر أمريكـــي مقابـــل  11.2مليـــون
دوالر أمريكـــي فـــي الســـنة الســـابقة ،امـــا إجمالـــي الدخل
للعـــام  2018فقـــد بلغ حوالـــي  63.6مليـــون دوالر أمريكي
مقابـــل 53.7مليـــون دوالر امريكي للعـــام  2017بإرتفاع بلغ
قيمتـــه  9.9مليـــون دوالر أمريكي وبنســـبة 18.5%

المساهمين
ُ
حضرات السادة ُ

السيدات والسادة ..
ُ

تملكـــه
بنـــك القـــدس خـــال العـــام 2018
ُ
أداء
لقـــد تـــوج
ُ
ُ
للمحفظـــة البنكيـــة الخاصة بفـــروع البنك االردنـــي الكويتي
ِ
العاملـــة في فلســـطين بمـــا فيهـــا موجوداتـــه ومطلوباته،
إتفاقيـــة اإلندمـــاج التـــي ســـاعدت علـــى بنـــاء عالقة
ِ
بعـــد
اســـتراتيجية مـــع البنـــك االردنـــي الكويتي واالســـتفادة من

ومنتجـــات
ُ
ســـخر
البنـــك كامـــل ُجهـــودهِ لتوفيـــر خدمـــات ُ
مصرفيـــة تُ رضـــي عمـــاؤه وتقف عنـــد احتياجاتهـــم بتقديم
قدراتـــه علـــى مختلـــف
ِ
أســـاليب متقدمـــة بهـــدف تطويـــر
ً
أهدافه،
ِ
ســـعيا إلـــى تحقيـــق
واألنشـــطة وذلـــك
ِ
األصعـــدةِ
جهـــوده هذه
وتوج
بنـــك القدس فـــي تميـــزهِ
ُ
حيث إســـتمر
ُ
ّ
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في إطـــاق برنامـــج برايم الخـــاص باألفـــراد وبرنامـــج برايم
بالشـــركات الذي ُيشـــكل إضافة لكبار عمـــاء البنك.
ِ
الخـــاص
ً
وتماشـــيا مـــع اإلســـتراتيجية الهادفـــة إلى تقديـــم الخدمات
المميـــزة والفريـــدة لعمالئنا وفـــي خطوة نوعيـــة تم إطالق
بطاقـــة “وورلـــد إيليت” كأول بنك فلســـطيني ،ولم يقتصر
االمـــر علـــى ذلك  ،فقد تـــم ادراج بنك القـــدس ضمن أولى
البنـــوك المصـــدرة لبطاقة ماســـتركارد في فلســـطين على
الموقـــع االلكترونـــي الخـــاص بشـــركة ماســـتركارد العالميـــة
تحـــت منطقة الشـــرق االوســـط وافريقيـــا ،مما أتـــاح فرصة
التواصـــل معنـــا للحصـــول علـــى المســـاعدة فـــي اختيـــار
البطاقـــة المناســـبة الحتياجات كل مســـتهلك.
الخطـــى بإتجـــاه تطويـــر قدراتـــه علـــى مختلـــف
ذات ُ
وعلـــى ِ
بنـــك القدس بتقديـــم أضخم جائـــزة على
ُ
األصعـــدة ،إنفـــرد
مســـتوى الســـوق المصرفي الفلســـطيني من خـــال إجراء
حمـــات خاصـــة بحســـابات التوفيـــر بهـــدف تحقيـــق رضـــا
ا لعمال ء .

التكنولوجيا الرقمية

اإلســـتفادة مـــن  165برنامـــج تدريبـــي شـــارك فيـــه 2,756
مشارك ومشـــاركه.

خدمة المجتمع المحلي
ً
حرصـــا منـــه لتعزيـــز روح التآخـــي والتكافـــل فـــي المجتمـــع
الفلســـطيني إســـتمر بنـــك القـــدس بالمضـــي بخطواتـــه
وعمال
وفـــاء بمتطلبات المؤسســـة
بخدمـــة ُمجتمعنا العزيز
ً
ً
تعـــد مـــن أســـمى أنـــواع
بمســـؤوليته المجتعميـــة والتـــي
ّ
العمـــل اإلنســـاني ،ولترجمـــة القـــول بالفعـــل فقـــد أولـــى
البنـــك عناية خاصـــة بتقديم الدعم ألهـــم القطاعات الصحية
والتعليميـــة والرياضيـــة واألنشـــطة اإلجتماعية واإلنســـانية
ً
نشـــاطا موزعيـــن على مختلف
األخـــرى والتي بلغ عددها 86
القطاعات.

العام القادم

ً
بنك
للبنـــك إســـتمر ُ
ِ
االســـتراتيجية الشـــاملة
ِ
إنســـجاما مـــع
القدس خـــال العام  2018بتطوير جـــودة منظومة الخدمات
االلكترونيـــة ،حيث شـــملت عمليـــات التطوير تحســـين البيئة
التقنيـــة لتلبيـــة االحتياجـــات المتناميـــة لتقديـــم خدمـــات
ً
ً
ً
كبيـــرا فـــي عدد
إرتفاعـــا
تطـــورا ومرونـــة ،حيـــث شـــهد
أكثـــر
المشـــتركين للخدمـــات اإللكترونيـــة كافة.

ً
شـــهرا المقبلة تطبيق الخطة اإلستراتيجية
عشـــر
تحمل اإلثنا
ُ
َ
التـــي بهـــا نتوخى أقصـــى درجـــات اليقظة من أجـــل تحقيق
نتطلـــع إلـــى آفاق
أهدافنـــا وســـوف نأخـــد باإلعتبـــا ِر ونحـــن
ُ
ومساهمين اســـتراتيجيين أقوياء
المســـتقبل أن لدينا ُحلفاء ُ
ُ
يدعمـــون جهودنـــا بمـــا نأمـــل مـــن إحـــداث نقـــات نوعيـــة
بمســـتوى خدماتنا وتحســـين موقعنا ،وذلك مـــن خالل نتائج
واقعيـــة نســـعى إلى تحقيقهـــا ،وقد تمثـــل كل ذلك بخطتنا
االســـتراتيجية وأهدافنا.

التوسع والتواجد الجغرافي

ُشكر وتقدير..

إســـتطاع البنـــك وبعـــد االندمـــاج مع فـــروع البنـــك األدرني
الكويتـــي فـــي فلســـطين أن يوســـع قاعـــدة فروعـــه بحيث
ً
فرعا ومكتباً منتشـــرة بجميع أنحاء فلســـطين
أصبح هناك 40
(الضفـــة غزة) مما نتـــج عنه تعزيز قاعدة عمـــاء بنك القدس
ورفـــع محفظته مـــن الودائع والتســـهيالت واالســـتثمارات،
أمـــا الحـــدث النوعي واألبرز فـــي التوســـع الجغرافي يتمثل
بإفتتـــاح مكتـــب تمثيلـــي لبنـــك القـــدس -كأول بنـــك مـــن
فلســـطين  -فـــي العاصمـــة األردنيـــة عمـــان بعد أخـــذ كافة
الموافقـــات الالزمة مـــن الجهات الرســـمية ذات الصلة في
االردن وفلســـطين وســـيكون اإلفتتاح قبل نهاية الربع األول
مـــن العـــام  2019وبذلك ُيصبـــح بإمكان العمالء اإلســـتفادة
مـــن مجموعـــة الخدمـــات المصرفيـــة والمنتجـــات المتميـــزة
لبنـــك القـــدس مـــن خـــال شـــبكة الفـــروع المنتشـــرة فـــي
مختلـــف محافظـــات الوطـــن وفي األردن الشـــقيق.

ونيابـــة عـــن مجلـــس إدارة البنـــك،
َ
الفرصـــة،
َ
أود أن أنتهـــز
ُ
ُألســـجل شـــكري وتقديري العميقين إلى مســـاهمي البنك
وعمالئـــه فهم الذيـــن أولوا البنـــك ثقتهم ،ونحـــن نقدرلهم
ً
وال
هـــذه الثقـــة ،ونعدهـــم
وص ً
المثابـــرة ُ
دومـــا بالمزيد مـــن ُ
ً
وشـــموخا ،كمـــا أخص
يتزايـــد قوة
إلـــى مركـــز مالي متيـــن
ُ
بالشـــكر ســـلطة النقد الفلســـطينية لمـــا يلقاه البنـــك منها
مـــن دعـــم وتشـــجيع ،ولمـــا لهـــا مـــن دور فاعل فـــي تطوير
وتحســـين أداء القطـــاع المصرفـــي في فلســـطين.
ال يفوتنـــي هنـــا إال أن أقـــدر جهـــود زمالئي أعضـــاء مجلس
اإلدارة علـــى مـــا بذلـــوه من جهـــود مهنية عالية في ســـبيل
تحقيق هذه النتائج .وكل الشـــكروالتقدير ُألسرة بنك القدس
ُموظفـــي البنك فـــي مختلف مواقع عملهـــم على ما بذلوه
تفـــان وإخالص فـــي عملهم لتحقيق هـــذه اإلنجازات .
من
ٍ

رأس المال البشري

وفقنـــا اللـــه لخدمـــة هـــذه المؤسســـة الشـــامخة لمزيد من
تقدمهـــا وإزدهارها

حـــرص البنـــك على إســـتقطاب أفضـــل المواهـــب والحفاظ
عليهـــا ،مـــن أجـــل تدعيـــم الكفـــاءة والنوعيـــة فـــي تركيبـــة
الموظفييـــن ،كمـــا ومضـــى البنـــك بتعزيـــز والء الموظفين
وزيـــادة رضاهـــم؛ فقد تـــم وضع نظـــام حوافز عصـــري ثابت
ومحـــدد علـــى أســـس معياريـــة دقيقـــة ،كمـــا كـــرس جهوده
لتعزيـــز التـــزام موظفيـــه نحـــو البنـــك والعمـــاء وذلك ومن
خـــال تطويـــر قدراتهـــم بتقديـــم برامـــج تدريبيـــة حيـــث تم
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أعــضــاء مــجــلــس اإلدارة
قــيــادة وثــبــات
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دريــد أكــرم جـراب

أكــرم عــبــد اللـطـيـف جـراب

نــائــب رئـيـس مـجـلس اإلدارة

رئـيـس مـجـلس ادارة بـنـك الـقـدس

•

بكلوريوس صيدلة – جامعة بغداد

• ماجستير ادارة أعمال /جامعة درهم -بريطانيا
		
• رئيس مجلس ادارة الشركة العربية للعلوم والثقافة  -جامعة قاسيون  -سوريا

12

•

عضو مجلس امناء  -جامعة القدس المفتوحة  -فلسطين

•

عضو مجلس امناء  -جامعة االستقالل  -فلسطين

•

عضو مجلس امناء مؤسسة ياسر عرفات

•

مساهم رئيسي وعضو مجلس ادارة بنك الجزيرة -السودان

•

رئيس مجلس ادارة شركة دار الدواء -األردن

•

مساهم رئيسي في الشركة العربية للفنادق  -فندق الميلينيوم

•

مساهم رئيسي وعضو مجلس ادارة في شركة القدس العقارية

•

رئيس مجلس ادارة ومالك شركة  cometa scientificبريطانيا

•

رئيس مجلس ادارة ومالك  -Cumberland care Ltd Nottinghamبريطانيا

•

مؤسس ورئيس مجلس ادارة شركة الكرمل  -األردن

•

مؤسس ورئيس مجلس ادارة في منتجع سن داي  -البحر الميت  -األردن
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•

ماجستير ادارة اعمال  /جامعة درهم -بريطانيا

• بكالوريوس ادارة أعمال  /جامعة كنت – بريطانيا
		
• مدير عام القسم الطبي في مجموعة شركة الكرمل – األردن
•

خبرة  17عاما في تجارة وتسويق المستلزمات الطبية واألدوية

•

عدة استثمارات في العالم العربي

•

عضوية مجلس ادارة شركة دار الدواء لالستثمار -األردن ()2015-2007

•

عضوية مجلس ادارة شركة دار الغذاء -االردن ()2014-2011
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عاهد فايق بسيسو

د .أحمد عبد السالم مجدالني

عضو مجلس ادارة

عضو مجلس ادارة

ممثال عن هيئة التقاعد الفلسطينية
ُ

•

بكالوريوس هندسة معمارية /جامعة القاهرة

• دكتوراه باالقتصاد السياسي
			
• رئيس مجلس ادارة هيئة التقاعد الفلسطينية

•

عضو مجلس ادارة في صندوق التنمية الفلسطيني

•

عضو مجلس ادارة في المؤسسة المصرفية الفلسطينية

•

أميـــن صنـــدوق مجلـــس التعـــاون االقتصـــادي الفلســـطيني
اليونانـــي

•

عضو مجلس أمناء جامعه القدس المفتوحه

•

عضو هيئة عامة في صندوق االستثمار الفلسطيني

•

عضـــو مجلـــس ادارة فـــي المعهـــد االســـباني الفلســـطيني
للتدريـــب العالـــي

•

ممثل مؤسسة “أولف بالم” االسبانية في فلسطين

•

•

عضو مجلس امناء جامعة االستقالل  -فلسطين

•

وزير العمل الفلسطيني سابقا

ربى محمد مسروجي

عضو مجلس ادارة

ماجستير ادارة أعمال /جامعة بيرزيت

•
		
• عضـــو مجلـــس ادارة والرئيـــس التنفيـــذي للشـــركة المتحـــدة
لـــأوراق الماليـــة

14
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وليد نجيب األحمد

عضو مجلس ادارة

• بكالوريوس هندسة كهربائية
		
• رجل اعمال له خبرة واسعة في العمل في قطاع االنشاءات
•

نائـــب رئيس مجلس ادارة شـــركة القـــدس العقاريـــة ومدير عام
الشـــركة  -فلســـطين
عضو مجلس ادارة الشركة العربية للفنادق -فلسطين
عضو مجلس ادارة في صندوق ووقفية القدس

•

عضو مجلس إدارة في مجموعة شركات مسروجي

•

عضو الغرفة التجارية الصناعية العربية  -القدس 2018 -

•

•

عضو مجلس ادارة مركز الفن الشعبي

•

•

عضو مجلس ادارة طباق للنشر والتوزيع

•

عضـــو في عـــدد مـــن الجمعيـــات والمؤسســـات الفلســـطينية
الرائـــدة ( انعـــاش األســـرة ،معهـــد االبحـــاث التطبيقيـــة (اريج)،
اصدقـــاء جامعـــة بيرزيـــت ،حمايـــة المســـتهلك ،جيـــل األمـــل,
مؤسســـة مفتـــاح ،معهـــد الحوكمـــة الفلســـطيني)
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صالح جبر احميد

منتصر عزت أبو دواس

عضو مجلس ادارة
•

بكالوريوس محاسبة وإدارة مالية -جامعة باكنجهام

•

المدير العام للبنك االستثماري  -األردن

•

محاسب عام معتمد -الواليات المتحدة

عضو مجلس ادارة
بكالوريوس محاسبة

•
		
• مالك ورئيس مجلس ادارة مصنع للشاي في سيرالنكا

د .حامد عبد الغني جبر

عضو مجلس ادارة

16
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•

مالك شركة لتصدير الشاي في سيرالنكا

•

شـــريك فـــي شـــركة الكمـــال للمالحـــة والتخليص فـــي كل من
الكويـــت واألردن وفلســـطين

•

عضـــو مجلـــس ادارة فـــي االتحـــاد العربـــي لمصـــدري البضائع
واللوجســـتيات

•

عضو مجلس أمناء جامعة قاسيون -سوريا

•

عضو مجلس ادارة في شركة التكافل للتأمين

د .ماجد عوني ابورمضان

عضو مجلس ادارة

استشارى اول طب و جراحه العيون

•

دكتوراه هندسة كهربائية

•

•

رئيـــس مجلـــس ادارة مجموعـــة الكونكـــورد لالنشـــاءات ذ.م.م-
األردن

•

رئيس تنفيذي شركة أنفرا رود -قطر

•
		
• رئيس بلديه غزه ورئيس اتحاد الهيئات المحليه الفلسطينيه

•

عضو مجلس ادارة بنك الجزيرة -السودان

•

عضو مجلس ادارة بنك مدمجة معلومات البناء

•

رئيس اتحاد مقاولي الدول اإلسالمية سابقا

زميل كليه الجراحين الملكية البريطانيه  -ادنبرة

•

رئيس مجلس اداره مصلحه مياه بلديات الساحل

•

رئيس مجلس اداره شركه غزه لجراحه العيون

•

عضـــو مجلس أمناء مجموعه مستشـــفى ســـان جـــون القدس
للعيـــون  -بريطانيا

•

رئيس مجلس ادارة شركة الضامنون العرب سابقا

•

عضو مجلس أمناء جامعه االزهر

•

رئيس اتحاد المقاولين االردنيين سابقا

•

أستاذ طب العيون وفسيولوجيا االعصاب بجامعه االزهر

•

مؤسـس وعضـو هيئـة تدريـس كلية الهندسـة  /الجامعـة األردنية
()1975-1979

•

عمـــل مديرا عامـــا الداره التعاون الدولي و اداره المستشـــفيات
فـــي وزاره الصحه
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هيثم سميح البطيخي

عضو مجلس ادارة

ممثل عن البنك األردني الكويتي

• بكالوريـــوس في العلوم السياســـة و العالقـــات الدولية (مرتبة
الشـــرف) جامعـــة كنـــت فـــي كانتربـــري – المملكـــة المتحـــدة
البريطانيـــة
		
• رئيس التجزئة والبنكية الخاصة في البنك االردني الكويتي.
•

رئيـــس مجلـــس ادارة وعضو مؤســـس في شـــركة إجـــارة للتأجير
التمويلـــي (ممثـــل البنـــك األردنـــي الكويتـــي).

•

رئيـــس مجلس إدارة شـــركة ســـند كابيتال (ممثـــل البنك األردني
الكويتي).

•

رئيس مجلس ادارة شركة المتحدة لالستثمارات المالية.

•

نائـــب رئيـــس مجلـــس إدارة شـــركة الشـــرق األوســـط لخدمـــات
الدفـــع ( MEPSممثـــل البنـــك األردنـــي الكويتـــي).

•

عضوا في مجلس أمناء متحف األردن.

•

عضو في مجلس ادارة مؤسسة الملكة رانيا.

ابراهيم احمد ابودية

عضو مجلس ادارة

ممثل عن شركة الشروق لإلستثمارات المالية والعقارية

18

QudsBank | 2018

•

بكالوريس حقوق

•

رئيـــس مجلـــس ادارة شـــركة الشـــروق لالســـتثمارات المالية و
العقاريـــة

•

رئيـــس هيئـــة المديريـــن لشـــركة الســـهم الدولي للوســـاطة و
االســـتثمارات الماليـــة – األردن

•

خبـــرة  30عامـــا فـــي القطـــاع المصرفي فـــي قطـــر  ،االردن و
فلســـطين

•

مديـــر عـــام  /عضو مجلـــس ادارة بنك االســـتثمار الفلســـطيني
()2011-2000

•

مســـاعد مديـــر عام بنـــك االســـتثمار العربي األردنـــي ( - 1990
)2000

•

مســـاعد تنفيـــذي ( )VPبنـــك بـــي ان بـــي باريبا باريـــس  /قطر
( )1990-1977
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ً
وإســـتمرارا لتعزيـــز هوية البنك ورؤيته اإلســـتراتيجية وتوفير المزيد
مصرفيـــة خاصة بحســـابات التوفير ،باإلضافة إلى ذلك
لعمالئـــه للتعامـــل مـــع بيئة مصرفيـــة عصرية فقـــد بدأ البنـــك بتنفيذ خطة تحديث وتحســـين شـــاملة لشـــبكة
مـــن الراحـــة ُ
فروعـــه وقنواتـــه اإللكترونيـــة وأجهزة الصرافات اآلليـــة وفق تصميم عصري وقريـــب من الجمهور يتالئم مـــع اللون الجديد
للشعار.

كـــلــــمــــة

الــرئــيــس الــتــنــفــيــذي

المساهمين..
حضرات السادة ُ
ً
ً
عظيمـــا ،وبقدر
وإرثا
أمانـــة ثقيلـــة
َ
وحملت
منـــذ عاميـــنُ ،منحـــت شـــرف أن أكون الرئيـــس التنفيـــذي لهذا الصـــرح العريـــقُ ،
أنه يفرض مســـؤولية كبيرة ومهمة شـــاقة ،مـــا كان لي
ِ
مـــا يكـــون اإلتـــكاء علـــى رصيد ثري مـــن
اإلنجـــازات عامل قـــوة ،إال ُ
ً
منفـــردا ،ولكـــن بثقة الســـادة ،رئيـــس وأعضـــاء مجلـــس اإلدارة وبتعاون زمالئـــي وهمة مســـؤولي وموظفي
أن أحملهـــا
وموظفـــات بنـــك القـــدس وجميع كـــوادره ،باإلضافة إلـــى ثقة مســـاهميه ووالء عمالئه ،فهـــؤالء هم مصدر دعـــم وإلهام
ُ
بجزيل
أتقدم
ســـعني إال أن
وتطلعاتنا فال َي
البنـــك لالنطـــاق لتبوء مكانته المرجـــوة ،وثروتنا الحقيقية التي تُ حقـــق طموحنا
َ
ُ
ِ
ومســـاهميه ووالئهـــم الصادق.
ِ
عمالئه
ِ
القـــدس إزاء تفانيهم وعطائهـــم وثقة
لبنـــك ُ
ِ
لـــكل فرد ينتمي
الشـــكر والعرفـــان
ِ

أين كنّ ا؟ ...كيف وصلنا؟ ...إلى أين نسير؟
ً
ُ
مليئـــا بالتحديـــات على المســـتوى المحلي واإلقليميـــي والدولـــي وبالرغم من تلـــك التحديات فقد
عامـــا
كان عـــام 2018
اســـتطاع بنـــك القـــدس مواصلة الحفاظ على صالبـــة ثوابته ومنهجية معاييره وممارســـاته المصرفية فـــي كافة المجاالت،
وفـــي ظل الظـــروف اإلقتصادية المحيطـــة ببيئة العمل المصرفي الفلســـطيني.
واصـــل البنـــك مســـيرته الناجحة وتمكـــن من تحقيق معـــدالت نمو تهدف إلـــى تحقيق التطـــور المرجو إليـــه ،فقد إرتفعت
بنك القدس
الـــدالالت هذه تؤكـــد أن َ
ِ
موجـــدات البنك بنســـبة ،13%
ً
ً
جليا من النمو من خالل اإلستثمار البعيد عن المخاطر المرتفعة.
مسارا
سس سليمة وواضحة ويتبع
يسير على ُأ ٍ
ُ

السيدات.والسادة..
ُ
بعطائه
ِ
ومســـتثمريه والتـــي تكبر مـــع مـــرور الزمن ،حيـــث إســـتمر
ِ
بنـــك القـــدس
ُ
يعتـــز
بالثقـــة الغاليـــة مـــن قبـــل ُعمالئـــه ُ
ً
تماشـــيا
وتقف عند احتياجاتهم وذلك
مالئه
ع
رضـــي
تُ
مميزة
مصرفية
ِ
ومنتجـــات
ِ
خدمات
ِ
تقديم
ِ
فـــي
دوره
وعـــزز
الالمحـــدود
ُ
ُ
ُ
بالشـــركات الذي ُيشـــكل
ِ
باألفراد وبرايم الخاص
ِ
البنك برنامـــج برايم الخـــاص
ُ
فصمـــم
مـــع التوجهـــات االســـتراتيجية للبنك،
َ
مصرفيـــة مميزةِ وفريـــدة ضمن ُخصوصيـــة فائقـــة واحترافية
ِ
بتجربـــة
ِ
العميـــل
ُ
يتمتع
إضافـــة جليـــة لكبـــار العمـــاء ،بحيـــث
ُ
وإتقـــان بأعلـــى درجـــات المهنيـــة ،كما تم إطـــاق بطاقة «وورلـــد إيليـــت» كأول بنك فلســـطيني حيث تُ مثل هـــذه البطاقة
التـــرف والرفاهية وميزات حصريـــة لتعزز نمط حيـــاة يرتقي إلى المســـتوى الذي يتطلع
ِ
بعالم خـــاص من
ِ
جـــواز َســـفر يتميـــز
إليـــه ُعمالؤنا.

القدس
بنـــك ُ
ُ
وفـــي خطـــوة نوعيـــة وضمن سياســـية البنك وإســـتراتيجيته في تعزيـــز الثقة باإلقتصاد الفلســـطيني تمكن
تنفيذ عملية اإلســـتحواذ على فـــروع البنك األدرنـــي الكويتي العاملة في فلســـطين ،هـــذه الخطوة
ِ
العـــام المنصـــرم مـــن
مكنـــت البنـــك من اإلســـتفادة من شـــبكة عالقات البنـــك األردني الكويتي مع البنوك المراســـلة ،كما ســـاهمت وتســـاهم
ً
جغرافيا بشـــبكة فروع وصل
فـــي الرقـــي بالخدمـــات والمنتجات المصرفيـــة ،إضافة تمكـــن البنك من التوســـع واإلنتشـــار
ً
ً
ومكتبا ،وبالتالـــي يعزز بنك القدس بذلـــك بصمة أخرى في التواجد واالنتشـــار المحلـــي ضمن إطار
فرعـــا
عددهـــا إلـــى 40
خططـــه التوســـعية داخـــل فلســـطين ولخدمة عمالئه فـــي كل مكان من خـــال توفير الراحة والســـهولة والســـرعة في إنجاز
معامالتهم.
وعلى نحو مواز قام بنك القدس باإلســـتثمار والدخول كشـــريك إســـتراتيجي في شـــركة اكســـبرتس إحدى الشركات الرائدة
فـــي تقديـــم الحلـــول المتكاملة فـــي تكنولوجيا المعلومات في فلســـطين وإســـتحواذه على  35%من أســـهم الشـــركة ،
بهـــدف توفيـــر الدعـــم الـــازم للبنك مـــن الناحية التقنيـــة والتكنولوجيـــة إضافة إلـــى إنتاج أذرع إســـتثمارية فـــي القطاعات
الحيويـــة التي تمتلـــك قدرة كاملة علـــى النمو.
ولـــم تقتصـــر مســـيرة البنـــك على ســـلوك اتجاه واحـــد فقط ،بل أنه ســـلك العديـــد من الطرق في مســـيرته اإلســـتثمارية
قاصـــدا منهـــا تحقيق التنميـــة االقتصاديـــة واالجتماعية والبيئيـــة في داخل البنـــك وخارجه.
ً
إيمانا منه بأنه أهم العناصر األساســـية التـــي يقوم عليها
فقـــد إنعكـــس ذلك علـــى إهتمام إدارة البنـــك بالعنصر البشـــري
نمـــو وتطـــور أعماله ،إذ تركزت جهود قطاع الموارد البشـــرية خـــال العام الماضي على تطوير قـــدرات ومهارات الموظفين
ً
ً
ً
إيجابيا على تحســـين
وخارجيـــا ،ونجح البنك في إســـتقطاب عدد مـــن الكفاءات المتميزة وهـــو ما انعكس
داخليـــا
وتدريبهـــم
األداء واإلنتاجية.
ً
واســـتمرارا لـــدور البنـــك تجاه مســـؤوليته المجتمعية ،فقد شـــهد العـــام  2018مســـاهمات نوعية كانت فاعلـــة في تحقيق
التنميـــة المســـتدامة ،وذلـــك علـــى صعيـــد برامج خدمـــة المجتمع ،إذ يتســـع نطـــاق المشـــاركات اإلجتماعية لبنـــك القدس
قدم
ليشـــمل مختلـــف القطاعات والنشـــاطات التـــي تتوزع بين الصحيـــة والتعليمية والثقافيـــة والرياضية والتنمويـــة  ،كما ّ
بنـــك القـــدس دعمه للعديد مـــن المبـــادرات والفعاليـــات المتعلقة بالعمـــل الخيري اإلنســـاني ،وذلك ضمـــن التزامه بترك
بصمـــة واضحـــة وملموســـة علـــى جميع فئـــات المجتمـــع الـــذي ينتمي إليـــه ،والوصـــول إلى جميـــع أفراده فـــي مختلف
ً
دومـــا الخيار المشـــرق أمامهم.
مواقعهـــم ،وحرصـــه علـــى إحـــداث فرق ملموس فـــي حياتهـــم ليكون

المساهمون الكرام..
لـــم تكـــن مهمة إختزال التقرير الســـنوي لبنـــك القدس للعام  2018في أســـطر معدودات باألمر الســـهل على اإلطالق ألن
ً
ً
يملهـــا َصاحبها ،بل
حروفا ،وال يمكـــن أن يخفت رونقها
قيمـــة اإلنجـــاز لفريـــق رائع ال يمكن تجســـيدها وترجمتهـــا
أبـــدا ،وال ُ
يظـــل يرتوي منهـــا ويعيش فيهـــا تجربة عظيمة.
مايســـر لنا في بنـــك القدس لتحقيـــق ما نصبو إليـــه خدمة لعمالء
ســـعني فـــي الختـــام إال أن أحمـــد اللـــه عزوجل على
ال َي
ّ
ُ
البنـــك ،كمـــا أتقـــدم بجزيل الشـــكر والعرفـــان لســـلطة النقد الفلســـطينية على مـــا يقومون به مـــن جهود عظيمـــة لخدمة
هـــذا الوطـــن وقطاعاتـــه االقتصاديـــة المختلفـــة وتوفير كافـــة الســـبل وتذليل جميـــع العقبـــات لنهضة الجهـــاز المصرفي
الفلســـطيني ،كمـــا أكرر شـــكري لســـعادة رئيس مجلـــس اإلدارة والســـادة أعضاء المجلس علـــى ثقتهم الغاليـــة وأتقدم من
جميـــع زمالئـــي وزميالتي موظفات وموظفي بنك القدس بالشـــكر واالمتنـــان لجميع ما بذلوه من جهـــود كبيرة في خدمة
العمـــاء ومســـاهمي البنك ســـائال الله عـــز وجل للجميـــع التوفيق والتقـــدم واإلزدهار.

بهدف إســـتقطاب شـــرائح ُمختارة من الســـوق ،كما ســـجلت
ِ
والمنتجات
الخدمات
ِ
خـــال العـــام  2018تم تطويـــر العديد من
ُ
ً
ً
كبيـــرا وتميز بنـــك القدس خالل هـــذا العام بتقديـــم أضخم جائزة
نجاحا
الحمـــات التســـويقية لتلـــك المنتجـــات والخدمـــات
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زيد الجالد
نائب الــرئــيــس الــتــنــفــيــذي

فــريــق اإلدارة الــتــنــفــيــذيــة

•

بكالوريوس علوم مالية ومصرفية

•

جامعة عمان االهلية

•

انضم ألسرة البنك بتاريخ 15/7/2012

منتصر الششتري
صــالح هــدمــي
الــرئــيــس الــتــنــفــيــذي
•

بكالوريوس علوم مالية ومصرفية.

•

جامعة عمان االهلية.

•

انضم ألسرة البنك بتاريخ 7/9/2016

نائب الــرئــيــس الــتــنــفــيــذي
•

بكالوريوس علم حاسوب

•

جامعة اليرموك

•

انضم ألسرة البنك بتاريخ 10/6/2018

منذر عودة
نائب رئيس اول  /ادارة جودة االئتمان
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•

ماجستير محاسبة.

•

الجامعة األردنية

•

انضم ألسرة البنك بتاريخ 27/1/2013

QudsBank | 2018

25

محمد سلمان

أيسر النوباني

نائب رئيس اول
مدير ادارة الشؤون المالية

نائب رئيس
مدير دائرة الشؤون الهندسية

•

ماجستير محاسبة

•

بكالوريوس هندسة الكترونية

•

الجامعة األردنية

•

جامعة دمشق

•

انضم ألسرة البنك بتاريخ 8/9/2013

•

انضم ألسرة البنك بتاريخ 27/6/2010

سهى خضر

عالء الطيطي

نائب رئيس اول  /مدير ادارة منطقة غزة

نائب رئيس  /مدير إدارة تكنولوجيا المعلومات

•

بكالوريوس رياضيات

•

بكالوريوس هندسة انظمة حاسوب

•

جامعة القدس المفتوحة

•

جامعة القدس

•

انضم ألسرة البنك بتاريخ 21/7/2013

•

انضم ألسرة البنك بتاريخ 14/3/2010

رائد عبد الحليم
نائب رئيس اول
مدير ادارة العمليات المركزية
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•

ماجستير إدارة أعمال

•

جامعة النجاح الوطنية

•

انضم ألسرة البنك بتاريخ 6/8/2001

البير حبش
نائب رئيس  /مدير ادارة االئتمان
•

بكالوريوس ادارة أعمال.

•

جامعة بيرزيت.

•

انضم ألسرة البنك بتاريخ 2/8/2009
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نادر صالحي
نائب رئيس
مدير دائرة العمليات الخارجية
•

ماجستير اقتصاد

•

جامعة كان الفرنسية

•

انضم ألسرة البنك بتاريخ 25/5/2014

محمد شاور
نائب رئيس
مديــر إدارة الخدمــات المصرفيــة
للشــركات والمؤسسات المالية
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•

ماجستير ادارة األعمال

•

جامعة بيرزيت

•

انضم ألسرة البنك بتاريخ 1/2/2017

محمود عودة

نائب رئيس
مدير إدارة قنوات البيع شبكة الفروع
•

بكالوريوس ادارة األعمال

•

جامعة بيت لحم

•

انضم ألسرة البنك بتاريخ 4/11/2018

فرج غنيم
نائب رئيس  /مدير ادارة الموارد البشرية
•

بكالوريوس إقتصاد وعلوم سياسية

•

الجامعة األمريكية  -القاهرة

•

انضم ألسرة البنك بتاريخ 06/01/2019
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مؤشرات األداء الرئيسية
ّ
ً
يتحلى بها بنـــك القدس على
نظـــرا للخطط االســـتراتيجية التطويريـــة التي
مـــدار األعـــوام الســـابقة وحتـــى اآلن ،فإنـــه حقق نتائج مبشـــرة خـــال عام
 2018تشـــكل محـــط فخـــر ألعضـــاء مجلـــس إدارتـــه ،ليثبـــت بذلـــك مكانتـــه
المصرفيـــة كأحـــد أكبـــر وأهم البنـــوك المصرفيـــة الريادية في فلســـطين.
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إجـمـالـي الـمـوجـودات

صافي محفظة التسهيالت االئتمانية المباشرة

بلـــغ مجمـــوع الميزانية اجمالي الموجودات كمـــا في  31/12/2018نحو  1.213مليـــار دوالر امريكي مقابل
 1.075مليـــار دوالر أمريكـــي كمـــا فـــي  31/12/2017بنمـــو بلغت قيمتـــه  137.43مليون دوالر وبنســـبة
 ،12.78%وبلـــغ معـــدل النمـــو المركـــب (  ) CAGRللفترة مـــن  2018 - 2014حوالي .12.64%

بلـــغ صافي التســـهيالت االئتمانية المباشـــرة كما فـــي  31/12/2018نحـــو  697.8مليـــون دوالر أمريكي
مقابـــل حوالـــي  659مليـــون دوالر أمريكي كما فـــي  31/12/2017بنمو بلغت قيمتـــه حوالي  39مليون
دوالر أمريكـــي وبنســـبة  ،5.97%وبلـــغ معدل النمـــو المركب (  ) CAGRللفترة مـــن  2018 - 2014حوالي
.15.74%
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إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻤﻮﺟﻮدات  -ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر
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ﺻﺎﻓﻲ اﻟﺘﺴﻬﻴﻼت اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة  -ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر
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صافي حقوق الملكية

ودائع العمالء والتأمينات النقدية
بلـــغ اجمالـــي الودائـــع والتأمينـــات النقدية كمـــا فـــي  31/12/2018حوالـــي 959.4مليـــون دوالر أمريكي
مقابـــل  855.73مليـــون دوالر أمريكـــي كما فـــي  31/12/2017بنمـــو بلغت قيمته نحـــو  104مليون دوالر
أمريكي وبنســـبة  ،12.12%وبلـــغ معدل النمو المركب ( )CAGRللفترة مـــن  2018 - 2014نحو .13.16%

بلـــغ صافي حقـــوق الملكية كما فـــي  31/12/2018حوالي  111.44مليـــون دوالر أمريكي مقابل 102.73
مليـــون دوالر أمريكـــي كما فـــي  31/12/2017بنمو بلغت قيمته نحو  8.7مليون دوالر وبنســـبة ،8.48%
وبلـــغ معـــدل النمو المركب ( )CAGRللفترة مـــن  2018 - 2014حوالي .9.59%
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صافي الربح

اجمالي الدخل
بلـــغ اجمالـــي الدخل للعـــام  2018نحـــو  63.63مليون دوالر أمريكـــي مقابل  53.68مليـــون دوالر أمريكي
للعـــام  2017بنمـــو بلـــغ حوالـــي  9.9مليون دوالر أمريكـــي وبنســـبة  ،18.5%وبلغ معـــدل النمو المركب
( )CAGRللفتـــرة مـــن  2018 - 2014حوالي .13.44%
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بلـــغ صافـــي الربـــح بعـــد الضرائب للعـــام  2018نحـــو  11.6مليـــون دوالر أمريكـــي مقابل حوالـــي 11.18
مليـــون دوالر أمريكـــي للعام  2017بنمو بلغ حوالي  415الف دوالر أمريكي وبنســـبة  ،3.7%وبلغ معدل
النمـــو المركـــب ( )CAGRللفترة مـــن  2018 - 2014حوالي .9.9%
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القطاع المصرفي في فلسطين
واصـــل أداء االقتصـــاد الفلســـطيني بالتباطـــؤ خـــال الســـنوات األخيـــرة بســـبب التحـــوالت السياســـية
واالقتصادية والتي أثرت بشـــكل ســـلبي على النشـــاط اإلقتصادي بشـــكل عام وعلى القطاع المصرفي
الفلســـطيني بشـــكل خـــاص .حيـــث أظهـــر القطـــاع المصرفـــي الفلســـطيني نســـب نمـــو ضعيفة في
مؤشـــراته خالل العام  2018مقارنة مع األعوام الســـابقة ،بينما حقق بنك القدس نســـب نمو في ودائع
العمالء والتســـهيالت االئتمانية المباشـــرة اعلى من نســـب النمو في الســـوق المصرفي الفلسطيني.
اظهـــرت البيانـــات الماليـــة للجهـــاز المصرفي الفلســـطيني الـــى انخفاض معـــدالت النمو فـــي إجمالي
موجـــودات الجهـــاز المصرفـــي إلـــى  2%مقارنة مـــع  12%في نهاية العـــام  ،2017لتصـــل إلى16,129
مليـــون دوالر ،فيمـــا بلغـــت نســـبة النمو لدى بنـــك القـــدس حوالي  9%لتصـــل الى  1.2مليـــار دوالر.
بينمـــا ارتفعـــت ودائع العمالء فـــي القطاع المصرفي الفلســـطيني نهاية العام  2018بنســـبة  2%فقط
مقارنـــة مـــع  13%في نهايـــة العام  ،2017لتصـــل الى  12,227مليـــون دوالر ،فيما بلغت نســـبة النمو
لدى بنك القدس حوالي  12%اي بنســـبة اعلى من نســـبة النمو في الســـوق المصرفي الفلســـطيني
لتصل الـــى 959مليون دوالر.
ً
ايضا حصة محفظة التســـهيالت االئتمانية المباشـــرة نهاية العـــام  2018إلى  3.72%مقارنة
كمـــا ارتفعت
مـــع  16.98%فـــي نهايـــة العـــام  ،2017لتصل الـــى  8,217مليـــون دوالر ،فيما بلغت نســـبة النمو لدى
بنـــك القـــدس حوالي  5.92%لتصل الـــى  698مليون دوالر.
وارتفعـــت حصـــة بنـــك القدس فـــي الودائع والتســـهيالت فـــي الســـوق المصرفي الفلســـطيني ،حيث
بلغـــت حصته الســـوقية فـــي ودائع العمـــاء والتســـهيالت االئتمانيـــة  8.49% ،7.84%علـــى التوالي.
وقـــد بلـــغ عدد المصـــارف المرخصـــة  14مصرف في نهايـــة العـــام  ،2018منها  7مصـــارف محلية ( منها
 3مصـــارف اســـامية) ،و 7مصـــارف وافـــدة ،وتعمـــل هـــذه المصـــارف من خالل شـــبكة فـــروع ومكاتب
مصرفيـــة ارتفعـــت الـــى 351مقارنة بــــ  334فـــرع ومكتب في العام الســـابق.

أهم المؤشرات المالية
لبنك القدس مقارنة مع القطاع المصرفي في فلسطين
إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻮداﺋﻊ  -ﻹﻗﺮب ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر أﻣﺮﻳﻜﻲ

اﻟــﺒــﻴــﺎن
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ﺑﻨﻚ اﻟﻘﺪس

ﺻﺎﻓﻲ اﻟﺘﺴﻬﻴﻼت اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة  -ﻹﻗﺮب ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر أﻣﺮﻳﻜﻲ

اﻟــﺒــﻴــﺎن
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ﺑﻨﻚ اﻟﻘﺪس

ﻧﺴﺐ اﻟﻨﻤﻮ ﻓﻲ اﻟﻮداﺋﻊ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ
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اﻟــﺒــﻴــﺎن
اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ

7.57%

8.05%

9.75%
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2.04%

ﺑﻨﻚ اﻟﻘﺪس
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ﻧﺴﺐ اﻟﻨﻤﻮ ﻓﻲ اﻟﺘﺴﻬﻴﻼت ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ
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اﻟــﺒــﻴــﺎن
اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ

9.28%

18.97%

16.27%

16.98%

3.72%

ﺑﻨﻚ اﻟﻘﺪس

16.93%

28.69%

42.46%

6.98%

5.92%

اﻟﺤﺼﺔ اﻟﺴﻮﻗﻴﺔ وداﺋﻊ وﺗﺴﻬﻴﻼت

اﻟــﺒــﻴــﺎن
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الـهـيـكـل الـتـنـظـيـمـي
لــلــعــام 2018

ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة

ﻟﺠﻨﺔ اﻹﺳﺘﺜﻤﺎر

اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ

ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺤﻮﻛﻤﺔ

رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة

ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻤﻜﺎﻓﺂت واﻟﺘﺮﺷﻴﺤﺎت

ﻣﻜﺘﺐ رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة
اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي

ﻣﻜﺘﺐ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي
ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺘﺪﻗﻴﻖ اﻟﺪاﺧﻠﻲ

ﻣﺴﺆول ﻣﺘﺎﺑﻌﺎت

ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ واﻻﻣﺘﺜﺎل

ﻣﺪﻳﺮ ﻣﻜﺘﺐ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي
ﻣﺴﺆول ﻣﻜﺘﺐ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي

ﻋﻼﻗﺎت ﻋﺎﻣﺔ
ﻣﺴﺆول اﻹﻋﻼم

ﻧﺎﺋﺐ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي

ﻧﺎﺋﺐ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي

إدارة ﺟﻮدة اﻻﺋﺘﻤﺎن

إدارة اﻟﺸﺆون اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ

ادارة اﻟﻤﻮارد اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ
ادارة اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت
واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ

داﺋﺮة اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ

داﺋﺮة ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت
ادارة ﻗﻨﻮات اﻟﺒﻴﻊ

اﻟﻤﺮﻛﺰﻳﺔ

وﺷﺒﻜﺔ اﻟﻔﺮوع

داﺋﺮة ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﺒﻄﺎﻗﺎت
داﺋﺮة اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ

إدارة اﻻﺋﺘﻤﺎن

اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻲ

داﺋﺮة اﻟﺨﺰﻳﻨﺔ
واﻻﺳﺘﺜﻤﺎر

داﺋﺮة اﻻﻋﻤﺎل

اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت

داﺋﺮة اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
ﻓﺮوع وﻣﻜﺎﺗﺐ

اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ

ﻣﺮاﺟﻌﺔ اﺋﺘﻤﺎن

ﻣﺮاﻛﺰ اﻻﻋﻤﺎل

اﻟﺸﺮﻛﺎت

واﻟﻤﻮازﻧﺎت

داﺋﺮة اﻟﺒﻴﻊ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮ

اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت

داﺋﺮة اﻟﺸﺆون اﻟﻬﻨﺪﺳﻴﺔ

داﺋﺮة

راس اﻟﻤﺎل اﻟﺒﺸﺮي

داﺋﺮة ﺗﻄﻮﻳﺮ

داﺋﺮة اﻟﺘﺤﺼﻴﻞ

وﺗﻨﻤﻴﺔ اﻟﻤﻮارد اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ

داﺋﺮة ﺗﻮﺛﻴﻖ

وﺗﻨﻔﻴﺬ اﻻﺋﺘﻤﺎن

ﻓﺮوع وﻣﻜﺎﺗﺐ ﻏﺰة

ﻣﺮﻛﺰ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ
ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت وﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت

داﺋﺮة اﻟﺸﺆون اﻻدارﻳﺔ

اﻟﺒﻴﻊ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮ
داﺋﺮة اﻟﺘﺪﻗﻴﻖ

داﺋﺮة اﻻﻣﺘﺜﺎل

ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻏﺰة
داﺋﺮة ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ

اﻟﺪاﺋﺮة اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ

ﻣﺮﻛﺰ اﻟﺘﺪرﻳﺐ

اﻟﻘﻨﻮات اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ

اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت

داﺋﺮة اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﻤﺎﻟﻲ

ادارة ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ
داﺋﺮة ﻣﺮاﻗﺒﺔ

وﻣﺘﺎﺑﻌﺔ اﻻﺋﺘﻤﺎن

اﻟﻀﻔﺔ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ

ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ

ادارة اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﻤﺮﻛﺰﻳﺔ

إدارة ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻏﺰة

ﻏﺴﻞ اﻻﻣﻮال

داﺋﺮة اﺟﺮاءات اﻟﻌﻤﻞ
وﻫﻨﺪﺳﺔ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت

داﺋﺮة اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ

داﺋﺮة اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ
ﻣﺮﻛﺰ ﺧﺪﻣﺎت اﻹﺗﺼﺎل

ﻣﺮاﺟﻌﺔ اﺋﺘﻤﺎن اﻻﻓﺮاد
داﺋﺮة ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ودﻋﻢ
ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﻔﺮوع

ﻣﺮاﺟﻌﺔ اﺋﺘﻤﺎن SME,s
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الخطة االستراتيجية للبنك
ً
حاليا الى تحديث خطته االســـتراتيجية لالعـــوام  ،2021 - 2019ومن اجل تحقيق ذلك
يســـعى بنـــك القدس
قامـــت دائـــرة التخطيط االســـتراتيجي بإتباع منهجية علمية مختلفة عما كان عليه في الســـنوات الســـابقة،
حيـــث تـــم تحديد افـــاق العمل بوضـــوح ،وإعداد خطة عمـــل واضحة وتعييـــن موظفين اضافييـــن مؤهلين
للعمـــل فـــي الدائـــرة بأدوار ومســـؤوليات واضحـــة .وقد قامـــت الدائرة بدراســـة وضع البنـــك الحالي من
خـــال عمـــل تحليل  SWOTلنقاط القوة والضعـــف والفرص والتحديات لكافة دوائـــر وفروع البنك ولوضع
بنـــك القدس بشـــكل عـــام .الى جانـــب التقييم االســـتراتيجي مـــن وجهة نظـــر االدارة التنفيذيـــة ومجلس
االدارة ،وذلـــك للوقـــوف على نقاط الضعف والتحديات ،وإســـتغالل نقاط القـــوة والفرص من أجل ترتيب
وصوال الـــى تحديد االهداف االســـتراتيجية ووضع مؤشـــرات االداء الرئيســـية
اولويـــات نتائـــج التحليالت
ً
وتحديـــد البرامـــج الممكنة وتحديـــد اولويات الخطة وترتيـــب التتابع الزمني للبرامـــج للعام .2019

ومن االهداف االســـتراتيجية التي حققها بنك القدس خالل العام  2018على مســـتويات
متعددة:
 .1االندماج مع البنك االردني الكويتي
تمكـــن بنـــك القدس خالل العام  2018مـــن تملك المحفظة البنكية الخاصة بفـــروع البنك االردني الكويتي
فـــي فلســـطين بما فيهـــا موجوداته ومطلوباته ،والتي ســـاعدت علـــى بناء عالقة اســـتراتيجية مع البنك
االردنـــي الكويتـــي واالســـتفادة من شـــبكة عالقاتـــه مع البنـــوك المراســـلة العالمية وخبرته فـــي القطاع
المصرفـــي ،الـــى جانـــب ذلك فقـــد ارتفع عدد فـــروع البنك بعد االندمـــاج ليصبح  40فـــرع ومكتب مما نتج
عنـــه تعزيـــز قاعدة عمالء بنـــك القدس ورفع محفظته من الودائع والتســـهيالت واالســـتثمارات.

 .2جانب التطور التكنولوجي
•
•
•
•
•
•
•
•

تم عمل تحديثات على النظام البنكي ( )Banks New Look
تم تطبيق المعيار الدولي ألعداد التقارير المالية رقم  )IFRS9( 9المتعلقة بنموذج الخسائر المتوقعة.
تم تجهيز االعدادات الالزمة للعمل على نظام المقاصة االلكترونية الجديد.
تم تحديث نظام التحويل االلكتروني الدولي بين البنوك ()SWIFT
تم اتمته العمل على تسوية القروض والحد من العمل اليدوي عليها.
تم تطوير عملية تسليم االرقام السرية لعمالء البطاقات االئتمانية من خالل خدمة الرسائل القصيرة.
ً
ً
كبيرا فـــي عدد المشـــتركين
ارتفاعـــا
تطويـــر آليـــة العمـــل علـــى القنـــوات االلكترونيـــة والتي شـــهدت
للخدمـــات االلكترونية كافة (بطاقات الخصم المباشـــر“ ،قدس ســـمارت” التطبيق البنكي على األجهزة
المحمولـــة “ ،قدســـي أون اليـــن” التطبيـــق البنكي علـــى االنترنـــت ،خدمة الرســـائل القصيرة).
ً
ً
بدءا من
ايضا برفـــع درجة الوعي العـــام بالخدمات االلكترونيـــة لكافة شـــرائح المجتمع
وقـــد قـــام البنك
وانتقـــاال الى جعلهـــا ثقافـــة مجتمع بأكملـــه من خـــال (اآليبادات)
نشـــر الثقافـــة لموظفيـــه وعمالئـــه
ً
المتواجـــدة فـــي الفـــروع والزيـــارات المتكررة للفـــروع ومن خالل مواقـــع التواصـــل االجتماعي.

 .3جانب الخدمات والمنتجات
• إطـــاق بطاقـــة وورد ايليت االئتمانية كأول بنك فلســـطيني لتحقيق نمط حياة يرتقي الى المســـتوى
الـــذي يتطلـــع اليـــه عمالؤنـــا المميزيـــن بمزايا وعـــروض فريدة فـــي أنحاء العالـــم .كما تـــم تثبيت ميزة
االســـترداد النقـــدي للحملة التـــي تم اطالقها في العـــام  2017لتصبح ميزة من الميـــزات التي يمنحها
البنك علـــى كافة بطاقاتـــه االئتمانية.
• كمـــا تـــم ادراج البنـــك ضمـــن الموقـــع الخـــاص بماســـتر كارد العالميـــة تحت منطقة الشـــرق االوســـط
ً
ســـعيا لتحقيق اهداف خطته االســـتراتيجية في التوســـع
وافريقيا)Middle East and Africa MEA( ،
ا ال قليمي .
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• إســـتمر البنـــك خالل العـــام 2018الى توســـيع شـــبكة وكالئـــه الفرعيين لخدمـــة الحواالت الســـريعة،
حيـــث تـــم زيادة عـــدد مواقع تقديـــم الخدمـــة ب ( )11موقـــع جديد وبذلـــك وصل عدد مواقـــع تقديم
الخدمـــة لــــ 74بواقـــع  34موقـــع و  40فرع ومكتـــب في كافـــة انحاء الضفـــة الغربية وقطـــاع غزة ،وتم
عمـــل حمـــات دعائية حملـــة رمضان ( 2018حلـــت البركة) وحملـــة عيد االضحى (حتـــى الحب صار فيك
تحوله).
ً
الكترونيا من خالل موقع .Online
• ويجري العمل مع شركة الويسترن يونيون على أن يتم التحويل
كمـــا يجـــري العمل خالل العـــام  2019على إطالق برنامـــج لزيادة والء العمـــاء وتعزيز االنتمـــاء بين البنك
والعمـــاء الـــى جانـــب تســـهيل تقييم العميـــل من قبـــل الفروع واعطـــاءه الميـــزات التفضيليـــة والحوافز
التي يرغـــب بها.

 .4مستوى جودة الخدمة المقدمة
كمـــا واصـــل البنـــك تحســـين أدائـــه في كافـــة المجـــاالت والتي تؤثـــر على مســـتوى الخدمـــة المقدمة
لعمالئنـــا وذلك مـــن خالل:
•
•
•
•

االستفادة من نتائج زيارات برنامج العميل الخفي ووضع التوصيات الالزمة لتطوير الموظفين.
زيارة الفروع والمكاتب بشكل شهري لتقييم الفروع والموظفين .
تقديـــم دورات للموظفيـــن في الفـــروع والمكاتب فيما يخـــص معايير جودة الخدمة مـــن بروتوكوالت
المظهـــر ومهـــارات التواصـــل وكيفيـــة التعامل مع العمـــاء وغيرها.
اإلســـتمرار فـــي متابعة مالحظـــات عمالء بنـــك القدس على مواقـــع التواصـــل االجتماعي وصندوق
الشـــكاوى واإلقتراحـــات الموجـــودة فـــي كل فروع بنـــك القدس.

 .5جانب التدريب
• تـــم العمـــل على تحديث وتطويـــر مركز التدريـــب داخليا ليصبح تنفيذ األنشـــطة أكثر دقة وســـرعة ،كما
تـــم تفعيـــل برنامج تدريب الموظفيـــن الجدد  Onboardingوتـــم تحديث كتيب الموظفيـــن الجدد .كما
تـــم بنـــاء برنامـــج تدريبي للبيـــع التقاطعي .وبلـــغ عدد االنشـــطة والبرامـــج التدريبية بمختلـــف انواعها
 165نشـــاط /برنامـــج تدريبـــي كانت مقســـمة علـــى (  )6,135ســـاعة تدريبية وشـــارك فيهـــا ()2,756
مشاركة.
وســـيتم فـــي العـــام  2019تحديـــد االحتياجـــات التدريبيـــة بشـــكل دقيق الـــى جانب عقـــد برنامـــج تدريبي
للموظفيـــن الجـــدد بشـــكل ربعـــي ومنتظـــم والتدخـــل فـــي تصميـــم االنشـــطة التدريبية وتطويـــر فريق
التدريـــب الداخلـــي واختيـــار افضـــل المدربيـــن في الســـوق المحلـــي والعالمي.

 .6تعزيز والء الموظفين وزيادة رضاهم
نظـــرا ألهميـــة التحـــول المؤسســـي وتحقيـــق النمـــو والربحية ورفع مســـتوى الـــوالء واالمـــان الوظيفي
لتقديـــر وتشـــجيع الموظفيـــن على االبـــداع واالنجـــاز ورفع مســـتوى االداء ،فقـــد تم وضع نظـــام حوافز
عصـــري ثابـــت ومحـــدد على اســـس معياريـــة دقيقة وبمـــا يحقق اســـتراتيجية البنـــك في النمـــو والربحية
المتعلقـــة بدائـــرة المؤسســـات الماليـــة وخدمات الشـــركات الى جانب نظـــام الحوافز الســـابق للموظفين
في الفـــروع ودائـــرة المبيعـــات (الواجهة االماميـــة للعمالء).
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الخدمات والمنتجات
تماشـــيا مـــع التوجهـــات االســـتراتيجية للبنـــك ،عملت دائـــرة تطويـــر المنتجات علـــى تطويـــر مجموعة من
الخدمـــات والمنتجـــات العصرية التـــي تحاكي تطلعات جمهـــور العمالء و المتعاملين مع البنك ســـعيا إلى
رفـــع مســـتوى الخدمات المقدمة وتلبية احتياجات الســـوق المصرفية بأفضل الطـــرق ،هذا باالضافة الى
تعزيـــز رقمنـــة الخدمات والمنتجات المقدمة بهدف المســـاهمة في جهود زيادة نســـب الشـــمول المالي،
فعلـــى صعيـــد قطاع األفـــراد عملت الدائـــرة على تطويـــر منتجات وخدمـــات خاصة بالمنتجـــات االئتمانية
والتي تشـــتمل على -:
• كاش تـــو كاش وهـــي قـــروض شـــخصية مقابل تأمينـــات نقدية  100%مـــن قيمة القـــرض المطلوب
فـــي حســـاب التأمينـــات النقدية.
• التســـييل العقـــاري والـــذي يهدف الى تســـييل قيمه العقـــار المملـــوك للعميل الذي يرغب بتســـديد
احتياجاتـــه الشـــخصية مقابـــل منحـــه قرض بضمـــان عقار .
• كمـــا اســـتمرت اإلدارة بالعمـــل علـــى تطويـــر برامج قـــروض األفـــراد “القـــروض الشـــخصية ،قروض
المركبـــات ،قروض الســـكن ،قروض المشـــتريات” ،كما تـــم اعتماد العديد من شـــركات القطاع الخاص
كجهـــات معتمدة لتحويـــل الرواتـــب لتعزيز فـــرص اإلقراض.
امـــا علـــى صعيد خدمات الودائع قامت الدائـــرة بإطالق حملة التوفير “إنت ما تزيدهـــا ..إحنا بس بنزيدها”
وذلـــك مـــن خـــال فتح حســـاب توفير بقيمـــة  350$او مـــا يعادلهـــا بالعمالت األخـــرى أو تغذية الحســـاب
الحالـــي والدخول بالســـحب علـــى حملة جوائـــز التوفير  2018من بنـــك القدس وهي:
• كيلو ذهب شهريا.
• ربع مليون شيكل كل  3شهور.
• مليون شيكل نهاية العام.

• الحصـــول علـــى ليالـــي مجانيـــة وتجـــارب فريـــدة فـــي ســـونيفا فوشـــي (تايلنـــد) أو ســـونيفا كيـــري
(المالديـــف).
• الحصـــول على ترقيـــة مجانية إلى الفئة الذهبية فـــي نادي اإلمتياز الخاص بالخطـــوط الجوية القطرية،
والـــذي يوفـــر مزايا من الدرجـــة األولى ضمن الخطوط الجويـــة القطرية وكافة الخطـــوط الجوية التابعة
لتحالف “ون وورلد”.
ولـــم يقتصـــر االمـــر علـــى اطالق منتجـــات جديدة مـــن البطاقـــات االئتمانية ،فقـــد تم ادراج بنـــك القدس
ضمن أولى البنوك المصدرة لبطاقة ماســـتركارد في فلســـطين على الموقع االلكتروني الخاص بشـــركة
ماســـتركارد العالميـــة تحت منطقة الشـــرق االوســـط وافريقيـــا ،مما أتاح فرصـــة التواصل معنـــا للحصول
علـــى المســـاعدة في اختيـــار البطاقة المناســـبة الحتياجات كل مســـتهلك ،مـــن خالل الرابـــط االلكتروني
أدناه-:
https://mea.mastercard.com/en-region-mea.html
عـــال من الخدمات في الربـــع االول من العام ،قمنـــا بتثبيت ميزة
وانطالقـــا مـــن التزامنا بتقديم مســـتوى
ٍ
الـــكاش بـــاك “ ”Cashbackلغايـــة  12%مـــن قيمة المشـــتريات ضمن الســـقف الممنوح بشـــكل دائم؛
ً
تقديـــرا لـــوالء العمالء من حملـــة البطاقات االئتمانية ،هـــذا باالضافة الى اطـــاق حملة “ذكرياتك
وذلـــك
أحلـــى مـــع رفيقـــة دربك” في الربـــع الثالث مـــن العـــام ،بالتعاون مع شـــركة ماســـتركارد العالميـــة والتي
تتيـــح لمســـتخدمي بطاقـــات ماســـتركارد االئتمانية فرصـــة الفوز بواحدة مـــن  4رحالت عائليـــة الى باريس
ً
ً
دوليا.
محليا و
مدفوعـــة التكاليـــف و  20,000$موزعة على  20فائز من خالل اســـتخدام بطاقاتهم للشـــراء
وفي ســـياق تطويـــر الخدمات المصرفيـــة والمعامـــات المالية االلكترونيـــة المقدمة للعمـــاء ،تم وضع
اســـتراتيجية لمواصلـــة العمل على تطوير البطاقات واطـــاق منتجات جديدة بميـــزات اضافية وتكنولوجيا
متقدمـــة تلبـــي احتياجات كافـــة فئات المجتمـــع ،وذلك ضمن إطـــار مواكبتنـــا لتحقيق األهداف الرئيســـية
لالســـتراتيجية الوطنية للشـــمول المالي في فلســـطين.

™

• بطاقات ماستركارد بنك القدس االئتمانية Mastercard
ُص ِممـــت بطاقات ماســـتركارد بنك القدس االئتمانية تحت شـــعار “ رفيقة دربك “ والتـــي تضم البطاقات
بانواعها:
فضيـــة ،تيتانيـــوم ،وورلـــد ،وورلـــد ايليت .لتوفر مســـتوى عال مـــن الراحـــة للعمالء ومنحهـــم مرونة في
ســـداد قيمـــة مشـــترياتهم و حرية الســـحب النقدي داخل و خـــارج البالد ،حيـــث أنها تلبي جميـــع احتياجات
العمـــاء مهما تنوعـــت طبيعتها.
ً
وتماشـــيا مـــع االســـتراتيجية الهادفة إلى تقديـــم الخدمات المميـــزة والفريدة لعمالئنا ،تـــم اطالق بطاقة
“وورلـــد إيليـــت” كأول بنـــك فلســـطيني ضمن حفل ضخم فـــي الربع االول مـــن العام ،حيـــث تمثل هذه
البطاقـــة جواز ســـفر يتميـــز بعالم خاص من الترف والرفاهيـــة وميزات حصرية لتعزز نمـــط حياة يرتقي إلى
المقدمة في أي مـــكان يذهبون إليه
المســـتوى الـــذي يتطلع إليـــه ُعمالؤنا ،إضافة إلـــى حفاوة الضيافـــة ُ
ً
ً
وعالميا ،ومـــن اهم مزاياها:
محليـــا
• االتصـــال بخدمة المســـاعد الشـــخصي العالمي كونســـيرج “ ”Conciergeالخاص ببنـــك القدس على
تتكفل بتخطيـــط رحالتك وترتيبات حجوزاتك بينما
ّ
الرقـــم  001-669-272-1180علـــى مدار  24/7التي
تتمتع أنـــت بوقتك.
• التمتـــع باالســـترخاء قبل الســـفر في اكثر مـــن  900صالة مطار حـــول العالم ،وذلك بالدخـــول المجاني
غيـــر المحدود لـــك ولمرافقك.
• عضوية ديســـكفري  DISCOVERYللمســـتوى األســـود مـــن برنامج الـــوالء الخاص بالتحالـــف العالمي
ً
ً
ً
ً
ً
بلدا فـــي جميع أنحاء
موزعا علـــى 76
راقيـــا
ومنتجعا
فندقـــا
للفنـــادق لالســـتمتاع فـــي اكثر مـــن 550
العالـــم منهـــا :فنادق ومنتجعـــات أنانتـــارا وكورنثيا وكمبينســـكي وبان باســـيفيك.
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بـنـك الـقـدس يـطـلـق
بطاقة ماستركارد وورلد إيليت وبرنامج برايم
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• خدمات األفراد
ســـخر البنـــك كامل جهوده مـــن خالل هذه الدائرة إلســـتقطاب وتنمية ودائع الشـــركات واالفـــراد من خالل
تقديـــم خدمـــات مصرفيـــة شـــاملة لشـــريحة كبيـــرة من حســـابات العمـــاء وبالرغم مـــن التحديات وشـــدة
المنافســـة فـــي القطاع المصرفي الفلســـطيني إال أن البنك إنتهج أســـاليب متقدمـــة لتقديم الخدمات
الماليـــة والمنتجـــات المصرفيـــة الخاصـــة بالشـــركات واألفـــراد وذلـــك لتعزيـــز كفـــاءة ووجـــودة المنتجـــات
والخدمـــات المصرفيـــة حيث صمـــم برنامج (برايم شـــركات ،وبرايـــم أفراد).

تهـــدف الدائـــرة إلى الرقي بمســـتوى الخدمـــات المقدمة للعمالء وزيادة نســـب االشـــتراك بها لتشـــجيع
العمـــاء علـــى اســـتخدامها بدال مـــن النمـــاذج الورقيـــة التقليدية ،حيـــث قامـــت الدائرة بتنفيـــذ عدد من
األعمال :
•
•
•
•

Prime
إســـتمر بنـــك القـــدس في تميـــزه و خصص برنامـــج “برايم أفراد” بشـــكل حصري لعمـــاء محددين بمزايا
وشـــروط ترضـــي تطلعاتهـــم وذلك بما يتناســـب مع إحتياجاتهـــم المصرفية بحيـــث يتيح البرنامـــج للعميل
التمتـــع بباقـــة مـــن المزايـــا الرفيعـــة والمرموقـــة بوقـــت قياســـي وبدقـــة متناهية توفـــر وســـائل الراحة
المتعـــددة له.

•
•

Business Prime

•

صمـــم برنامـــج “برايـــم شـــركات” فـــي خطـــوة نوعيـــة ليحقـــق إضافـــة جليـــة لكبـــار عمـــاء بنـــك القدس
بحيـــث يتمتـــع العميـــل بتجربـــة مصرفيـــة متميـــزة وقيمـــة مضافـــة وخدمـــة فريـــدة تترجـــم في حســـاب
“ “ BUSINESS PRIMEكما يتمكن العميل من إدارة حســـاباته بفاعلية وســـهولة بما يتناســـب مع تطلعاته.

•

مشـــروع تصويـــب ارقـــام الهواتـــف المحمولـــة للعمالء  :حيـــث تم تصويـــب أكثر مـــن  120,000رقم
هاتـــف محمـــول ومـــازال العمـــل جـــاري لتنفيـــذ المراحـــل المتبقية من المشـــروع.
توحيد األنظمة المســـؤولة عن إرســـال الرســـائل النصية للعمالء بحيث يكون النظام البنكي األســـاس
في حفـــظ أرقام العمـــاء وتمريرها الـــى األنظمة االخرى.
ً
إنجـــازا كبيرا في نمـــو أعداد العمالء المشـــتركين فـــي الخدمات اإللكترونيـــة المختلفة
حققـــت الدائـــرة
(بطاقـــات الخصـــم المباشـــر  ،التطبيـــق البنكـــي علـــى الهواتـــف المحمولـــة  ،التطبيـــق البنكي على
االنترنـــت  ،خدمـــة الرســـائل القصيرة).
تـــم تفـــادي تحمـــل البنك خســـائر مالية بســـبب وجود حســـابات مكشـــوفة جراء قيـــام العمـــاء باجراء
حـــركات ( )Offlineعلـــى بطاقـــات الخصـــم المباشـــر وتقييدهـــا على حســـاباتهم وبدون تســـديد هذه
المبالـــغ  ،حيـــث تـــم حصرهـــا واســـتردادها من شـــركة (.)MEPS
القيـــام بزيـــارات ميدانية مكثفة الطـــاع موظفي الفـــروع والمكاتب على أهمية الخدمـــات االلكترونية
واطالعهـــم علـــى الميزات الموجـــودة وحثهم باســـتمرار على تســـويقها لزيادة نســـب النمو.
تعديـــل نصوص الرســـائل المرســـلة للعمـــاء بما يتالئم مـــع التطبيقـــات البنكية المختلفة (الرســـائل
الترحيبيـــة  ،الرســـائل المرســـلة للعمليـــات التي تتم من خالل تطبيق قدس ســـمارت أو قدســـي اون
اليـــن ،وغيرها).
إضافـــة خدمـــة الرســـائل القصيرة لخدمات جديدة (الشـــيكات التي ال تتوفر بحســـابات ســـاحبيها رصيد
كافـــي لتمريـــر الشـــيك  ،أقســـاط القـــروض المســـتحقة ،الشـــيكات اآلجلة التـــي تحولـــت للتحصيل،
الشـــيكات المعـــادة ،تغير ســـعر الاليبـــور العالمي ).
إعـــداد خطـــة من عـــدة مراحل لتقليل اعـــداد العمـــاء المراجعين للفـــروع والمكاتـــب وتوجيههم لتلقي
الخدمة عبـــر النوافـــذ اإللكترونية.

Quds Smart

• القنوات اإللكترونية

• الحواالت السريعة  -ويسترن يونيون

تـــم إســـتحداث الدائـــرة حديثا والتـــي تهدف الـــى تعزيز إســـتخدام التكنولوجيـــا من أجل تقديم وتســـهيل
الخدمـــات المصرفية لعمـــاء البنك وتحويلها من خدمـــات ورقية تقليدية الى خدمـــات إلكترونية متطورة.

ً
انطالقـــا مـــن أهميـــة العمل على تطويـــر مجموعة من الخدمـــات والمنتجـــات المميزة التـــي يوفرها بنك
القـــدس إســـتمر البنك خالل العام 2018الى توســـيع شـــبكة وكالئـــه الفرعيين لخدمة الحواالت الســـريعة
 ،كأكبـــر وكيـــل رئيـــس لويســـترن يونيون فـــي فلســـطين ،حيث وصل عـــدد مواقـــع تقديـــم الخدمة ل74
موقـــع  29وكيـــل بواقـــع  34موقع و  40فرع ومكتـــب في كافة انحـــاء الضفة الغربية وقطـــاع غزة) ،وذلك
لتلبيـــة احتياجـــات الشـــعب الفلســـطيني فيمـــا يتعلق بإرســـال األموال وإســـتقبالها ،وســـعى البنك الى
تطويـــر آليات العمل وتحســـينها وفـــق أفضل المعايير المعمـــول بها في خدمة تحويل االموال ويســـترن
يونيـــون والمتوافقـــة مع الممارســـات العالميـــة والمعاييـــر الفضلى ومتطلبـــات االمتثـــال وتطبيق كافة
انظمـــة الحماية وسياســـات مكافحة غســـيل االمـــوال في عمليـــات التحويل .

تقوم الدائرة بمتابعة األنظمة التالية :
•
•
•
•
•
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بطاقات الخصم المباشر.
التطبيق البنكي على الهاتف المحمول (.)Quds Smart
التطبيق البنكي على االنترنت (.)Qudsi Online
الرسائل القصيرة.
الصرافات اآللية ومعيقاتها .
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• جودة الخدمة والعناية بالعمالء
االرتقـــاء بمســـتوى جـــودة الخدمـــة المقدمـــة لعمـــاء البنـــك لمالئمـــة مـــا يتوقعـــه العميل مـــن الخدمة
المصرفيـــة المقدمـــة ،وبمـــا يرفـــع القـــدرة التنافســـية للبنك ويســـاهم فـــي تحقيـــق أهدافـــه  ،وإرضاء
عمالئـــه ،واالهتمـــام بموظفيه  ،وبالتالـــي ان يكون بنك القدس الخيـــار االول للعمالء والموظفين الذين
يـــرون فيه عنـــوان للتميز.

اهداف وحدة جودة الخدمة
•
•
•
•
•

اعداد وتطبيق استراتيجية الخدمة المتميزة ودورها في خلق فرص النجاح للبنك.
تغيير انماط التعامل مع العمالء و تخطي االخطاء الشائعة في نمط التفكير والتحدث و التعبير.
قيـــاس رضـــا العمالء عـــن طريق قياس مؤشـــرات جـــودة الخدمـــة وأداء موظفي البنـــك ذوي العالقة
المباشـــرة مـــع العمالء.
التعـــرف علـــى ادوات دعم الصـــورة الذهنية الطيبة والســـمعة الجيدة للبنك في نفـــوس عمالئنا في
كيفية تنـــاول شـــكاوي العمالء وكيفية الـــرد عليها.
تعريف موظفي الفروع على انواع العمالء وكيفية التعامل معهم.

المقاييس الرئيسية لوحدة جودة الخدمة

• الترويـــج ل البطاقـــات اإلئتمانيـــة ماســـتركارد™ مـــن خالل:
حملـــة “ذكرياتك أحلى مـــع رفيقة دربك بطاقة ماســـتركارد
قدمـــت جوائز نقدية
االئتمانيـــة مـــن بنك القـــدس” والتي ّ
ورحلـــة عائليـــة مدفوعـــة التكاليـــف إلـــى باريـــس ،كذلـــك
الترويـــج لميـــزة الـــكاش الباك “اســـترداد نقـــدي يصل إلى
.”12%

• الترويـــج لخدمـــة الحـــواالت الســـريعة “ ويســـترن يونيـــون” مـــن خـــال اطـــاق حمـــات تتزامـــن مع
المناســـبات واالعيـــاد :حملـــة ّ
“حلـــت البركـــة” الخاصـــة بشـــهر رمضان ،حملـــة “حتى الحـــب صار فيك
“حوالتـــك بالعيـــد  ..والهديـــة عاألكيد”
تحولـــه” الخاصـــة بعيـــد األضحـــى ،حملـــة
ّ

اوال :شكل الفرع ونظافته.
ثانيا :شكل الموظف ومظهره.
ثالثا :الخدمة المقدمة.

• الحمالت التسويقية
وجلي ،حيـــث ّ
تكلل هذا العـــام بتجديد الهوية
بـــرزت جهـــود دائرة التســـويق في عام  2018بشـــكل واضـــح
ّ
البصريـــة لبنـــك القـــدس التـــي ُص ّممـــت بطريقـــة عصرية وقريبـــة مـــن الجمهور ،فقـــد اختير لـــون جديد
غنـــي بمعانـــي التطـــور والنمو والتجـــدد ،كما انـــه يتميز بلونـــه الجاذب
ل  Brandالبنـــك ،حيـــث انـــه لـــون
ّ
للجمهـــور ،مع بقاء الشـــكل العام للشـــعار “اللوجو” والذي يشـــمل أحد أهم المعالم فـــي مدينة القدس.
وتميـــز بنـــك القـــدس بترويجه للحمـــات التي اطلقها فـــي عام  ،2018حيـــث تم الترويج بأســـلوب عصري
وفريـــد مـــن خـــال قنـــوات االتصال الفعالـــة مع العمـــاء والجمهـــور ،والتـــي اســـتطاعت أن تنقل صورة
إيجابيـــة عـــن أنشـــطة البنـــك وخدماته علـــى الصعيـــد المرئي والمســـموع والمقـــروء ،كذلك عبـــر قنوات
البنـــك المتمثلة بالموقـــع االلكترونـــي ومنصات التواصـــل اإلجتماعي.

هذه األنشطة تمثلت بـــ :

• الترويـــج لحســـابات التوفير من خالل حملـــة “انت ما تزيدها
 ..إحنـــا بـــس بنزيدهـــا” وهـــي أضخـــم حملـــة علـــى جوائز
حســـابات التوفيـــر في الوطـــن ،والتي قدمـــت كيلو دهب
شـــهريا ،ربـــع مليون شـــيكل كل  3اشـــهر ،ومليون شـــيكل
في نهايـــة العام.

56

QudsBank | 2018

قدمـــة من قبـــل البنك،
الم ّ
إضافـــة إلـــى إطـــاق حمـــات تســـويقية على مـــدار العـــام للخدمات األخـــرى ُ
كااليـــداع النقـــدي علـــى الصرافات اآلليـــة ،والدوام في أيام الســـبت ،والـــدوام في الفتـــرات الليلة في
مكاتـــب المراكـــز التجاريـــة ،والخدمـــات االكترونية عبـــر تطبيق الموبايـــل البنكـــي  Quds Smartو االنترنت
البنكـــي .Quds Online

• مركز خدمات االتصال
شـــهد مركـــز خدمـــات االتصال في العـــام  2018تطور ملحـــوظ فـــي األداء والتقنيات المســـتخدمة لخدمة
عمـــاء بنـــك القدس بصفته أحـــد أهم نقاط التواصل مع العمالء حيث توســـعت شـــبكة خدماته لتشـــمل
كافـــة عمالء البنك الحاليين و المســـتقطبين ،ويشـــكل المركز نقطة هامة في تســـويق منتجات و خدمات
البنـــك ومصـــدر هام لبيانات الســـوق و لقيـــاس رضى العمالء و توفيـــر فرص لتطوير منتجـــات و خدمات
البنك.
فقـــد تـــم تحويـــل جميع المكالمات الـــواردة الى فـــروع البنك في الضفـــة الغربية و قطاع غـــزة الى المركز
خـــال العـــام  ،2018و ذلك لتوفير أفضل الخدمات للعمالء بأعلى مســـتويات الجودة وبوقت قياســـي ،و
ليتـــم توفيـــر خدمات البيـــع بجودة عالية لعمـــاء البنك من خالل الفـــروع .كما أن المركـــز أضحى أول نقطة
للتواصـــل مـــع عمـــاء البنك من خالل وســـائل التواصـــل االجتماعي باالضافـــة الى أنه تـــم توفير الدعم
الـــازم فيما يخـــص وكالء البنك الفرعيين لخدمة الويســـترن يونيون مـــن خالل المركز.
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• البنوك المراسلة
تقـــوم إدارة المؤسســـات الماليـــة فـــي تعزيز عالقات بنـــك القدس مع بنوك مراســـله اقليميـــه و عالميه
لتســـهيل تقديـــم الخدمـــات والمنتجـــات المصرفيه كالتجـــاره الخارجيـــه ،والمدفوعات الدوليـــه والتحويالت
عبـــر الحـــدود لعمـــاء التجزئة والشـــركات والمؤسســـات .باإلضافـــة إلى المشـــاركه في ادارة و تســـهيل
المعامـــات بيـــن البنـــوك لتشـــمل النقـــد األجنبي  ،وأنشـــطة ســـوق رأس المال ومشـــتقاتها  ،وإنشـــاء
حســـابات  ،فضال عن حســـابات التشـــغيل واالســـتثمار.
يعمل القســـم بشـــكل وثيق مع أقســـام الخزينه واألعمال المصرفيـــة التجارية والماليـــة  ،لفهم متطلبات
العمـــاء العالمية  ،وتبادل أحدث المعايير و متطلبات الســـوق و المســـاهمه فـــي تطبيق المعايير الدوليه
لالمتثال و مكافحة غســـل األمـــوال وتمويل اإلرهاب.
ترتكـــز الخطـــه اإلســـتراتيجية لبنك القدس على توســـيع شـــبكة مراســـليه على مســـتوى العالـــم .وقد تم
وضـــع األســـس للعالقـــات الجديدة مـــع العديد من المؤسســـات الماليـــة  ،بما في ذلك عـــدد في الخليج
العربـــي وأوروبـــا والصيـــن وتركيـــا .وكما نســـعى بمواصلـــة تلبيـــة احتياجات العمـــاء من خالل الشـــبكه
العالميـــة من المراســـلين مـــع االلتزام بجميـــع أحكام االمتثـــال الدولية.
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وقد اســـتحوذت أســـواق المـــال والعمالت األجنبيـــة على أكثر مـــن  1مليار دوالر أمريكي مـــن المعامالت
 ،وفيمـــا يلي التركزات الرئيســـية فـــي أزواج العمالت:
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نقـــوم بتلبية احتياجات عمالئنـــا من خالل الخدمات المصرفيه العالميه  ،حيـــث قمنا باجراء عمليات حواالت
ماليـــه بأكثـــر مـــن  1مليـــار دوالر أمريكـــي و التي كان تركزهـــا في قارة آســـيا  ،كما قمنا بتعزيـــز الخدمات و
حلـــول التمويـــل التجـــاري  ،وقد أصدرنا خطابات اعتمـــاد و كفاالت بأكثر من  50مليـــون دوالر أمريكي.
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• الخزينة
تقـــوم دائـــرة الخزينة فـــي بنك القدس بـــدور رائد فـــي ادارة اصول البنك بمـــا يحقق الربحية واالســـتقرار
المالـــي ورفـــع المـــاءة الماليـــة للبنـــك والحد مـــن المخاطر التشـــغيلية وقـــد حققت دائـــرة الخزينـــة نتائج
متميـــزة ومســـتقرة لعملياتهـــا ،وطـــورت أدائهـــا ،وعـــززت قدرتهـــا على االســـتثمار فـــي الفـــرص المتاحة
وتحســـين األداء وذلـــك لحماية وخدمة مصالح البنـــك باالضافة لتقديم الخدمات لعمـــاء البنك في مجال
بيـــع وشـــراء العمالت المختلفـــة لتحقيق االهـــداف التجارية والربحيـــة وتحييد المخاطر التـــي يتعرضون لها
في اطـــار من الحرفيـــة العالية.
تهـــدف دائـــرة الخزينة الـــى المحافظة علـــى دورها كرافعـــة لربحية واســـتقرار البنك والى االســـتمرار في
تطويـــر ادائهـــا وخدماتها من خالل طرح منتجـــات جديدة تلبي تطلعات العمالء وبمـــا يتواكب مع التطورات
العالمية،
تقـــدم دائـــرة الخزينـــة خدمات بيع وشـــراء العمالء االنية باســـعار منافســـة وعلى مدار الســـاعة ،باالضافة
لمنتـــج الصفقـــات االجلـــة والذي يمكن مـــن خالله تنفيذ صفقـــات بيع وشـــراء العمالت بتواريـــخ حق اجلة
يمكـــن أن تمتـــد لغايـــة عـــام مـــن تاريخ تنفيـــذ الصفقـــة والذي يمكـــن العميل مـــن حماية قيمـــة االصول
والتدفقـــات النقديـــة والتحـــوط لتقلبات اســـعار الصـــرف وتحييد تأثيرها علـــى الميزانية
تحـــرص الدائـــرة علـــى تقديم هذه الخدمات باســـعار منافســـة وباحترافيـــة عالية وعلى مدار الســـاعة خدمة
لعمـــاء البنـــك كمـــا تحرص على مواكبـــة كل ما هو جديـــد لتقديمـــة لعمالئنا االعزاء

QudsBank | 2018

59

• خدمات الشركات
دائرة األعمال المصرفية للشركات والمؤسسات المالية:
ً
ً
واســـعا مـــن الحلـــول البنكيـــة لقطاع الشـــركات ،بحيـــث يمكنـــك من دعم
طيفا
يقـــدم لـــك بنـــك القـــدس
مشـــاريعك وتطويـــر امكانيتـــك والنهـــوض بعملك بقوة ،ســـواء قمت بتأســـيس شـــركة جديـــدة أو كانت
لديـــك شـــركتك الناجحة ،فإننا نعمل معـــا جنبا إلى جنب لنؤمـــن لك الدعم المســـتمر والمتواصل لضمان
نجاح شـــركتك ،بحيث تحظى دائرة األعمال المصرفية للشـــركات والمؤسســـات المالية بأولوية استراتيجية
لـــدى بنـــك القدس من خـــال الدوائر التـــي تندرج تحتهـــا وهي على النحـــو التالي:

 .1دائرة األعمال المصرفية للشركات:
يســـعى البنـــك إلى تعزيز عالقاتـــه مع العمـــاء الحاليين وكذلك اســـتقطاب المزيد مـــن العمالء لمنحهم
التســـهيالت المصرفية ،وتقديـــم الخدمات المصرفيـــة الالزمة لعملهم.
حيـــث يتم خدمة الشـــركات الشـــركات الكبيرة وكذلك الشـــركات الصغيرة والمتوســـطة ضمن هـــذه الدوائر
مـــن خـــال مراكز األعمال المنتشـــرة في كافـــة المحافظات في الضفـــة الغربية وقطاع غزة ،حيث تنتشـــر
هـــذه المراكـــز فـــي كل من المـــدن التالية :رام اللـــه ،نابلس ،طولكرم ،جنين ،ســـلفيت ،الخليـــل ،بيت جاال،
وقطـــاع غـــزة ،خاصة وان الشـــركات والمنشـــآت الصغيرة والمتوســـطة تشـــكل ما نســـبته أكثـــر من 95%
من المنشـــآت العاملة والمســـجلة في فلســـطين فضال عن كونها المشـــغل األكبر للعمالة الفلســـطينية
على مختلف أنواعهـــا وفئاتها.
تقـــوم الدائـــرة بتقديم الخدمات من خالل مســـؤولي عالقـــة ذوي اختصاص وكفاءة عاليـــة قادرين على
ادارة العالقـــة مع الشـــركات وتلبيـــة احتياجاتهم من خالل:
•
•
•
•
•
•
•

فتح الحسابات للشركة.
اصدار دفاتر شيكات.
اصدار خطابات الضمان بأنواعها المختلفة ولصالح جهات داخلية وخارجية مختلفة.
ادارء التحويالت المصرفية الداخلية والخارجية بمختلف العمالت.
عمليات التجارة الداخلية والخارجية سواء لالستيراد والتصدير.
شراء وبيع العمالء المحلية واالجنبية وبأسعار مختلفة.
منـــح العمالء التســـهيالت المصرفية التي تلبي حاجتهم ســـواء التســـهيالت قصيـــرة األجل (لتمويل
رأس المـــال العامـــل) أو طويلـــة األجـــل (لتمويـــل أصول ثابتة) مـــن خالل المنتجـــات التالية:
 الجاري مدين الثابت. الجاري مدين المتناقص (الخاص بالعطاءات). القروض طويلة األجل (لتمويل أصول ثابتة). القروض قصيرة األجل (لتمويل المشتريات أو لتمويل المبيعات أو خصومات بنكية). الكفاالت المصرفية بجمبع أنواعها. -االعتمادات المستندية :سواء باالطالع أو اآلجلة”.

 .2دائرة الخدمات المصرفية للمؤسسات المالية:
تعنـــى هـــذه الدائـــرة فـــي انشـــاء وادارة العالقات مـــع المؤسســـات والبنوك المراســـلة ،بحيث يســـعى
البنـــك العطـــاء األهمية والدعم الـــازم لهذه الدائـــرة لما لها من أهميـــة كبيرة في انشـــاء عالقات جديدة
وادارة العالقـــات القائمـــة لخدمـــة عمالئنـــا وتلبيـــة اختياجاتهـــم المطلوبة ســـواء داخليا ام خارجيـــا ،حيث أ
اقامـــة وادارة عالقـــات البنـــك مـــع البنوك المراســـلة لخدمـــة العمالء من حيـــث تبادل العمـــات  ،Fxاجراء
التمويـــات واســـتقبال الحواالت.
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الفروع والمكاتب
اﻹدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ
ﻓﺮع رام اﻟﻠﻪ
ﻓﺮع اﻟﺒﻴﺮة اﻟﺒﻠﺪ
ﻓﺮع ﻏﺰة

رام اﻟﻠﻪ واﻟﺒﻴﺮة  -وﺳﻂ اﻟﺒﻠﺪ
اﻟﺸﺎرع اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ،رﻛﺐ  /ﻋﻤﺎرة اﻟﺤﺞ ﻳﺎﺳﻴﻦ
رام اﻟﻠﻪ واﻟﺒﻴﺮة  -اﻟﺒﻴﺮة
ﺷﺎرع اﻟﻤﻌﺎرف  -ﻋﻤﺎرة ﺑﺮج اﻟﺒﻴﺮة
ﻏﺰة  -ﺣﻲ اﻟﺼﺒﺮة
ﺷﺎرع ﻋﻤﺮ اﻟﻤﺨﺘﺎر  -ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﻨﺘﺰه اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ

ﻓﺮع ﻧﺎﺑﻠﺲ

ﻧﺎﺑﻠﺲ  -وﺳﻂ اﻟﺒﻠﺪ
اﻟﺴﻮق اﻟﺘﺠﺎري

ﻓﺮع اﻟﻌﻴﺰرﻳﺔ

اﻟﻘﺪس  -اﻟﻌﻴﺰرﻳﺔ  -ﻣﻨﻄﻘﺔ راس اﻟﻜﺒﺴﺔ
اﻟﺸﺎرع اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ  -ﻣﻔﺮق ﻗﺒﺴﺔ

ﻓﺮع ﺑﻴﺖ ﺟﺎﻻ

ﺑﻴﺖ ﻟﺤﻢ  -ﺑﻴﺖ ﺟﺎﻻ
ﺷﺎرع اﻟﺴﻬﻞ

ﻓﺮع ﺳﻠﻔﻴﺖ

ﺳﻠﻔﻴﺖ
ﺷﺎرع اﻟﺸﻬﺪاء

ﻓﺮع ﻃﻮﺑﺎس

ﻃﻮﺑﺎس  -اﻟﺸﺎرع اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ
ﺑﺎﻟﻘﺮب ﻣﻦ ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ اﻟﺸﻔﺎء

ﻓﺮع ﻋﺘﻴﻞ
ﻓﺮع اﻟﺨﻠﻴﻞ

ﻓﺮع راس اﻟﺠﻮرة

اﻟﺨﻠﻴﻞ  -راس اﻟﺠﻮرة
ﺑﻨﺎﻳﺔ ﻧﻈﻤﻲ ﺻﻼح

ﻓﺮع ﺑﻴﺖ ﻟﺤﻢ

ﺑﻴﺖ ﻟﺤﻢ
ﺷﺎرع اﻟﻤﻬﺪ اﻟﺠﺪﻳﺪ

ﻓﺮع ﺟﺒﺎﻟﻴﺎ
ﻓﺮع رﻓﺢ

ﻏﺰة  -ﺟﺒﺎﻟﻴﺎ
ﻣﻌﺴﻜﺮ ﺟﺒﺎﻟﻴﺎ-ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟـUN
رﻓﺢ
دوار اﻟﻨﺠﻤﺔ

ﻣﻜﺘﺐ ﺑﻴﺖ ﻻﻫﻴﺎ

ﻏﺰة  -ﺑﻴﺖ ﻻﻫﻴﺎ
اﻟﺸﺎرع اﻟﻌﺎم-ﻣﻴﺪان ﺑﻴﺖ ﻻﻫﻴﺎ

ﻣﻜﺘﺐ ﻋﻨﺒﺘﺎ

ﻃﻮﻟﻜﺮم
اﻟﺸﺎرع اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ-ﻋﻤﺎرة ﺑﺪران

ﻣﻜﺘﺐ اﻟﻨﺠﺎح
ﻣﻜﺘﺐ ﺑﺪﻳﺎ

ﻧﺎﺑﻠﺲ
ﺣﺮم ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻨﺠﺎح اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ
ﺳﻠﻔﻴﺖ  -ﺑﺪﻳﺎ
اﻟﺸﺎرع اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ

ﻃﻮﻟﻜﺮم  -ﻋﺘﻴﻞ  -اﻟﺤﻲ اﻟﺸﻤﺎﻟﻲ
اﻟﺸﺎرع اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ  -ﻣﺪﺧﻞ اﻟﺸﻌﺮاوﻳﺔ

ﻣﻜﺘﺐ ﺳﻴﻠﺔ اﻟﻈﻬﺮ

ﺟﻨﻴﻦ  -ﺳﻴﻠﺔ اﻟﻈﻬﺮ
اﻟﺸﺎرع اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ

اﻟﺨﻠﻴﻞ  -اﻟﺸﺎرع اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ
دوار اﺑﻦ رﺷﺪ

ﻣﻜﺘﺐ ﺷﺎرع اﻟﻘﺪس

رام اﻟﻠﻪ واﻟﺒﻴﺮة  -اﻟﺒﻴﺮة
ﺷﺎرع اﻟﻘﺪس  -دوار راﺟﻌﻴﻦ

ﻣﻜﺘﺐ ﻗﺒﻼن

ﻧﺎﺑﻠﺲ  -ﻗﺒﻼن
اﻟﺸﺎرع اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ
ﺳﻠﻔﻴﺖ  -ﺟﻤﺎﻋﻴﻦ
اﻟﺸﺎرع اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ

ﻓﺮع اﻟﻤﺎﺻﻴﻮن

رام اﻟﻠﻪ واﻟﺒﻴﺮة  -ﺣﻲ اﻟﻤﺎﺻﻴﻮن
ﺷﺎرع اﻟﻘﺪس  -اﻟﻤﺎﺻﻴﻮن

ﻓﺮع ﻧﺎﺑﻠﺲ اﻟﺠﺪﻳﺪ

ﻧﺎﺑﻠﺲ  -وﺳﻂ اﻟﺒﻠﺪ
ﺷﺎرع ﺳﻔﻴﺎن

ﻣﻜﺘﺐ ﺟﻤﺎﻋﻴﻦ

ﻓﺮع اﻟﺒﻴﺮة

رام اﻟﻠﻪ واﻟﺒﻴﺮة  -اﻟﺒﻴﺮة
ﺷﺎرع اﻟﻄﺎﺣﻮﻧﺔ

ﻣﻜﺘﺐ اﻟﺰﻳﺘﻮن

ﻏﺰة  -اﻟﺰﻳﺘﻮن
ﺷﺎرع ﺻﻼح اﻟﺪﻳﻦ

ﻓﺮع اﻟﺮﻣﺎل

ﻏﺰة  -اﻟﺮﻣﺎل
ﺷﺎرع ﻋﻤﺮ اﻟﻤﺨﺘﺎر

ﻣﻜﺘﺐ ﺗﺮﻗﻮﻣﻴﺎ

اﻟﺨﻠﻴﻞ  -ﺗﺮﻗﻮﻣﻴﺎ
اﻟﺸﺎرع اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ

ﻓﺮع ﻃﻮﻟﻜﺮم

ﻃﻮﻟﻜﺮم  -وﺳﻂ اﻟﺒﻠﺪ
ﺷﺎرع اﻷﺳﻴﺮ

ﻣﻜﺘﺐ اﻟﻈﺎﻫﺮﻳﺔ

اﻟﺨﻠﻴﻞ  -اﻟﻈﺎﻫﺮﻳﺔ
ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﻤﺸﺮوع  -ﺑﺠﺎﻧﺐ ﻏﺮﻓﺔ اﻟﺘﺠﺎرة

ﻓﺮع أرﻳﺤﺎ

أرﻳﺤﺎ  -ﻋﻴﻦ اﻟﺴﻠﻄﺎن
ﺷﺎرع اﻟﻤﻨﺘﺰﻫﺎت

ﻣﻜﺘﺐ اﻟﺰﻫﺮاء

ﻓﺮع ﺟﻨﻴﻦ

ﺟﻨﻴﻦ  -وﺳﻂ اﻟﺒﻠﺪ
ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺷﺎرع اﺑﻮ ﺑﻜﺮ

ﻣﻜﺘﺐ ﻣﻮل ﺑﻴﺮزﻳﺖ

ﻓﺮع ﺟﻨﻴﻦ
ﺷﺎرع ﺣﻴﻔﺎ

ﺟﻨﻴﻦ  -ﺷﺎرع ﺣﻴﻔﺎ
ﻋﻤﺎرة ﺣﻴﻔﺎ

ﻣﻜﺘﺐ ﺑﻼزا ﻣﻮل

رام اﻟﻠﻪ واﻟﺒﻴﺮة  -اﻟﺒﺎﻟﻮع
ﺑﺮاﻓﻮ ﻣﻮل

ﻗﻠﻘﻴﻠﻴﺔ  -وﺳﻂ اﻟﺒﻠﺪ
دوار ﺷﻴﻤﺎء

ﻣﻜﺘﺐ
اﻟﻄﻴﺮة اﻟﺘﺴﻮﻳﻘﻲ

رام اﻟﻠﻪ واﻟﺒﻴﺮة  -اﻟﻄﻴﺮة
ﺷﺎرع ﺑﻄﻦ اﻟﻬﻮى

ﻓﺮع ﺧﺎن ﻳﻮﻧﺲ

تمكـــن بنـــك القدس من تملـــك المحفظة البنكيـــة الخاصة بفروع البنـــك االردني الكويتي في فلســـطين
وتـــم االحتفـــاظ بفرعـــي رام اللـــه وجنيـــن وبالتالي وصل عـــدد الفـــروع والمكاتـــب التابعة للبنـــك  40فرع
ومكتـــب فـــي جميـــع انحاء الضفـــة الغربيـــة و قطاع غـــزة باالضافة الـــى  70صـــراف آلي بزيـــادة صرافين
عـــن العـــام  ،2017وذلك بهـــدف الوصول الى قاعـــدة عريضة من العمالء وتحقيق اســـتراتيجية الشـــمول
المالي.
ً
وســـعيا مـــن البنك في تحقيـــق اهدافه االســـتراتيجية في التوســـع االقليمي ،حصل بنـــك القدس على
موافقة ســـلطة النقد الفلســـطينية فـــي افتتاح مكتب تمثيلي فـــي االردن .كما تم توقيـــع مذكرة تفاهم
إلفتتـــاح فـــرع للبنك فـــي مول فلســـطين التجاري في ضاحيـــة الريحان والـــذي يعد مول ضخـــم ومتكامل
في خدماته.
ً
ابتـــداء من الفروع التي ســـيتم نقلها كفرعي
حاليا على تطبيق الهويـــة البصرية الجديدة
كمـــا يتـــم العمـــل
ً
ً
معدة مســـبقا ،منفذة
“ســـلفيت ورفيديـــا” حتى اســـتكمال تحديـــث كافة فروع بنـــك القدس وفق خطـــة
ّ
بشـــكل عصري وجديد يتماشـــى مع خطة البنك االســـتراتيجية لالرتقـــاء بخدماته.

ﻏﺰة  -اﻟﺰﻫﺮاء
ﺑﺠﻮار ﺑﻠﺪﻳﺔ اﻟﺰﻫﺮاء
رام اﻟﻠﻪ واﻟﺒﻴﺮة  -ﺑﻴﺮزﻳﺖ
ﺑﻴﺮزﻳﺖ ﻣﻮل

ﻓﺮع ﻗﻠﻘﻴﻠﻴﺔ

64

رام اﻟﻠﻪ واﻟﺒﻴﺮة  -ﺣﻲ اﻟﻤﺎﺻﻴﻮن
ﺷﺎرع اﻟﻘﺪس  -اﻟﻤﺎﺻﻴﻮن

ﻓﺮع اﻟﻨﺼﻴﺮات

دﻳﺮ اﻟﺒﻠﺢ  -اﻟﻨﺼﻴﺮات
ﺷﺎرع ﺻﻼح اﻟﺪﻳﻦ

يســـعى بنـــك القدس الى تقديم جميـــع خدماته المصرفيـــة المتكاملة للعمالء بدون الحاجـــة الى الذهاب
الـــى فروعـــه المنتشـــرة في كافـــة محافظـــات الوطن وذلك مـــن خالل تبني احـــدث الخدمـــات المصرفية
ً
وتماشـــيا مـــع التطـــور الســـريع للصناعـــة المصرفيـــة بحيـــث يصبح العميـــل قادر علـــى انجاز
االلكترونيـــة
ً
ذاتيـــا من خالل القنـــوات االلكترونيـــة المتعددة.
خدماتـــه

ﺧﺎن ﻳﻮﻧﺲ  -ﺷﺎرع اﻟﺴﻘﺎ
ﻋﻤﺎرة اﻟﻔﺮا
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رأس الـمـال الـبـشـري
ســر تــفــوقــنــا
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رأس المال البشري
تعـــد دائرة راس المال البشـــري مـــن اهم الدوائر االدارية فـــي بنك القدس لتركيزها على العنصر البشـــري
ً
الـــذي يعتبـــر اثمن الموارد لـــدى االدارة والكثر تاثيـــرا في االنتاجية ويعتبر ً
اساســـيا فـــي تعزيز قدرات
ركنا
البنـــك ،لذلـــك حرصـــت ادارة البنك علـــى التركيز لرفع كفـــاءة موظفي البنـــك وباالضافة الى اســـتقطاب
الكفـــاءات المصرفيـــة المميزة وبمـــا يمكن البنك من مواكبـــة التحديات الحالية والمســـتقبلية ،كما حرصت
ادارة البنـــك علـــى تنمية قدرات ومهـــارات الموظفين وحرصت علـــى تهيئة الظـــروف التنظيمية المالئمة
التـــي تمكنهم من االســـتغالل االمثل لمهاراتهم وكفاءاتهم والتي تعـــود بالفائدة على الموظف والبنك.
يتميـــز بنك القدس باجراءات وســـمعه مميزة في مجال اســـتقطاب وتوظيف الكوادر البشـــرية كونه يتبوأ
مكانـــه تمكنه من اســـتقطاب واختيـــار افضل الكفاءات المصرفيـــة ،فبنك القدس اليـــوم يزخر بالموظفين
ذوي الخبـــرات العالية من كال الجنســـين حيث يشـــكل االناث ما نســـبته  30%مـــن العاملين في البنك.

تصنيف الموظفين حسب األعمار

19

0

ﻣﻮﻇﻒ

ﻣﻮﻇﻒ

اﻗﻞ ﻣﻦ  22ﺳﻨﺔ

ﻣﻦ  51إﻟﻰ  60ﺳﻨﺔ

86

ﻣﻮﻇﻒ

ﻣﻦ  41إﻟﻰ  50ﺳﻨﺔ

توزيع الموظفين ما بين االدارة العامة وفروع ومكاتب البنك

747

ﻣﻮﻇﻒ

ﻣﺠﻤﻮع اﻋﺪاد اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ

اﻋﺪاد اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ

747

ﻣﻮﻇﻔﻲ اﻻدارة

363

ﻣﻮﻇﻒ

ﻣﻮﻇﻒ

ﻏﻴﺮ ﻣﺼﻨﻔﻴﻦ

25

ﻣﻮﻇﻔﻲ اﻟﻔﺮوع

 -اﻻدارة

315

ﻣﻮﻇﻒ

ﻏﻴﺮ ﻣﺼﻨﻔﻴﻦ

44

ﻣﻮﻇﻒ

 -اﻟﻔﺮوع

ﻣﻮﻇﻒ

235

407

ﻣﻮﻇﻒ

ﻣﻦ  22إﻟﻰ  30ﺳﻨﺔ

ﻣﻮﻇﻒ

ﻣﻦ  31إﻟﻰ  40ﺳﻨﺔ

توزيع الموظفين حسب النوع االجتماعي في االدارة العامة والفروع
توزيع الموظفين حسب متوسط االعمار
ذﻛﻮر  -اﻻدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ
288

ﻣﻮﻇﻒ

ذﻛﻮر  -اﻟﻔﺮوع

74%

233

ﻣﻮﻇﻒ

ذﻛﻮر  -اﻟﻨﺴﺒﺔ

65%

526

ﻣﻮﻇﻒ

70%

33

ﺳﻨﺔ

ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻻﻋﻤﺎر ﻟﺠﻤﻴﻊ اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ

اﻻﻧﺎث  -اﻟﻔﺮوع

اﻻﻧﺎث  -اﻻدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ
100

ﻣﻮﻇﻔﺔ

26%

121

ﻣﻮﻇﻔﺔ

اﻻﻧﺎث  -اﻟﻨﺴﺒﺔ

35%

221

ﻣﻮﻇﻔﺔ

30%

40

ﺳﻨﺔ

32

ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻻﻋﻤﺎر ﻓﻲ اﻟﻔﺮوع

ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻻﻋﻤﺎر ﻟﻤﺪراء اﻻدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ

ﻣﺠﻤﻮع اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ
ﻓﻲ اﻹدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ

388

ﻣﺠﻤﻮع اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ
ﻓﻲ اﻟﻔﺮوع

359

ﻣﺠﻤﻮع اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ
اﻟﻜﻠﻲ

ﺳﻨﺔ

42

32

ﺳﻨﺔ

ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻻﻋﻤﺎر ﻓﻲ اﻻدارة

ﺳﻨﺔ

ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻻﻋﻤﺎر ﻟﻤﺪراء اﻟﻔﺮوع واﻟﻤﻜﺎﺗﺐ

747

توزيع الموظفين حسب المؤهل العلمي
ﻣﺎﺟﻴﺴﺘﺮ

25
68

ﻣﻮﻇﻒ

ﺑﻜﺎﻟﻮرﻳﻮس

567
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ﻣﻮﻇﻒ

دﺑﻠﻮم

72

ﻣﻮﻇﻒ

اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ﻓﻤﺎ ﻓﻮق

83

ﻣﻮﻇﻒ

ﻣﺠﻤﻮع اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ

747

ﻣﻮﻇﻒ
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مركز التدريب
ننظـــر فـــي مركـــز تدريب بنك القـــدس للتدريب كاســـتثمار مهم فـــي رأس المال البشـــري وليـــس كتكلفة
ماليـــة ،ونبـــذل مـــا في وســـعنا لمســـاعدة كل موظف لبلـــوغ تطلعاتـــه المهنيـــة وتحقيقهـــا .لذلك نعمل
علـــى بنـــاء وتصميم وتنفيـــذ البرامج التدريبيـــة التي تلبي احتياجـــات موظفينا مع إيـــاء الموظفين الجدد
اهتمـــام وتركيز واضح ،واشـــراكهم في المؤتمـــرات والندوات العالمية على مســـتوى القطاع المصرفي،
ونعمـــل ايضـــا على اســـتقطاب الخبـــراء والمتخصصيـــن المحلييـــن والدوليين فـــي كافة مجـــات العمل
المصرفـــي .ضمـــن منهجية عمل تعـــد فضلى فـــي الممارســـات المتبعة في القطـــاع المصرفي
وذلك من خالل البرامج واألنشطة التدريبية المختلفة:
•
•
•
•
•
•
•

التدريب الداخلي
التدريب المحلي
التدريب الخارجي
برنامج تأهيل الموظف الجديد Onboarding Program
برامج الشهادات المهنية العربية والدولية المتخصصة
التدريب االلكتروني “منصة بنك القدس التعليمية”
يوم المسار الوظيفي Career Day

وخــال العــام  2018بلــغ عــدد االنشــطة والبرامــج التدريبيــة بمختلــف انواعهــا ( )165نشــاط/برنامج تدريبــي
كانــت مقســمة علــى ( )6,135ســاعة تدريبيــة شــارك فيهــا ( )2,756مشــارك/ة.
كان نصيـــب دوائـــر االدارة العامـــة بـــ  3,461ســـاعة تدريبيـــة لـــ  954مشـــارك/ة موزعـــة علـــى 104برنامـــج
تدريب ــي .ام ــا ف ــروع ومكات ــب الضف ــة الغربي ــة فحصل ــت عل ــى  2,129س ــاعة تدريبي ــة لـــ  1,552مش ــارك/ة
موزع ــة عل ــى 82برنام ــج تدريب ــي .وبخص ــوص ف ــروع ومكات ــب منطق ــة غ ــزة ح ــازت عل ــى  546س ــاعة تدريبي ــة
شـــارك فيهـــا 250مشـــارك/ة موزعـــة علـــى 32برنامـــج تدريبـــي ،وقـــد بلغـــت التكلفـــة االجماليـــة لهـــذه
االنشـــطة .378,370$
وزع ــت ه ــذه البرام ــج عل ــى قطاع ــات البن ــك المختلف ــة ح ــاز فيه ــا قط ــاع االعم ــال ( )Businessعل ــى نصي ــب
االس ــد م ــن موازن ــة التدري ــب بـــ 121برنام ــج ونش ــاط تدريب ــي موزع ــة عل ــى  3,544س ــاعة تدريبي ــة لـــ2022,
مش ــارك/ة ،بتكلف ــة وصل ــت ال ــى  .254,752$كم ــا وحص ــل قط ــاع الدع ــم واالس ــناد( )Supportعل ــى79
برنام ــج ونش ــاط تدريب ــي لـــ  483مش ــارك/ة موزع ــة عل ــى  2,366س ــاعة تدريبي ــة بتكلف ــة  .100,328$ام ــا
قط ــاع الرقاب ــة والضب ــط ( )Controlفحص ــل عل ــى 32برنام ــج ونش ــاط تدريب ــي ش ــارك فيه ــا  71مش ــارك/ة
م ــن خ ــال  225س ــاعة تدريبي ــة بتكلف ــة وصل ــت ال ــى .23,290$

نفذ مركز التدريب هذه البرامج داخليا ومحليا وخارجيا على النحو االتي:
ت ــم ايف ــاد ع ــدد م ــن موظف ــي البن ــك للمش ــاركة ف ــي ورش عم ــل ومنتدي ــات ومؤتم ــرات ودورات تدريبي ــة
خ ــارج دول ــة فلس ــطين لمواكب ــة التط ــورات العالمي ــة والدولي ــة عل ــى مس ــتوى القط ــاع المصرف ــي فق ــد
شـــارك  60موظفـــا/ة فـــي  26برنامـــج وورشـــة ومنتـــدى ومؤتمـــر خـــارج دولـــة فلســـطين بتكلفـــة بلغـــت
.186,155$
امـــا البرامـــج التـــي نفـــذت محليـــا فقـــد بلغـــت  60برنامـــج ونشـــاط بتكلفـــة  .66,202$شـــارك فيهـــا 219
مش ــارك/ة .ام ــا االنش ــطة التدريبي ــة الداخلي ــة الت ــي تم ــت ف ــي مرك ــز التدري ــب التاب ــع لبن ــك الق ــدس فق ــد
بل ــغ عدده ــا 79بتكلف ــة اجمالي ــة بلغ ــت  .126,014$ش ــارك فيه ــا  2,477مش ــارك/ة
شــارك عــدد مــن موظفــي البنــك فــي دبلومــات مهنيــة وشــهادات عربيــة ودوليــة متخصصــة فــي العمــل
المصرف ــي مث ــل :مدي ــر مش ــتريات دول ــي معتم ــد  CIPMمتخص ــص دول ــي ف ــي مكافح ــة غس ــل األم ــوال
 CAMSش ــهادة محاس ــب اداري معتم ــد  ،CMAم ــدرب محت ــرف دول ــي معتم ــد  CIPTوغيره ــا م ــن البرام ــج
النوعي ــة والش ــهادات المحترف ــة..
التدري ــب االلكترون ــي  E-Learningنُ ف ــذ ه ــذا المش ــروع م ــع ش ــركة س ــالم ف ــي االردن م ــن خ ــال منص ــة
70
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الكتروني ــة وه ــي” اكاديمي ــة بن ــك الق ــدس التعليمي ــة” والت ــي كان ــت تحت ــوي عل ــى  34م ــادة متخصص ــة
ف ــي العم ــل المصرف ــي مث ــل :االوراق التجاري ــة ،األح ــكام المتعلق ــة بفت ــح الحس ــابات للش ــخص الطبيع ــي،
اساس ــيات محاس ــبة العملي ــات البنكي ــة ،مكافح ــة غس ــل االم ــوال ،اساس ــيات مكافح ــة االحتي ــال ،مب ــادئ
االمتثــال ،المنتجــات والخدمــات المصرفيــة لألفــراد وهيــكل الفــروع ،امــن المعلومــات ،ومنتجــات وخدمــات
الشــركات .حيــث تــم اســتغالل هــذه المنصــة لتدريــب الموظفيــن الجــدد والذيــن تتــراوح اعمارهــم الوظيفيــة
مـــن شـــهر 15 -شـــهر وعددهـــم فـــي حينـــه  100موظـــف/ة وهـــم مـــا نســـبته  14%مـــن عـــدد موظفـــي
البنـــك .تـــم تدريـــب ( )191طالـــب وطالبـــة مـــن مختلـــف المعاهـــد والجامعـــات الفلســـطينية علـــى خدمـــة
العم ــاء ف ــي مختل ــف الف ــروع والمكات ــب ،وبع ــض دوائ ــر االدارة العام ــة واص ــدار ش ــهادات تدري ــب له ــم.
ش ــارك بن ــك الق ــدس بع ــدد م ــن موظفي ــه لتنفي ــذ برام ــج مؤسس ــة انج ــاز فلس ــطين م ــن ب ــاب المس ــؤولية
المجتمعي ــة والش ــراكة م ــع انج ــاز ف ــي مختل ــف مناط ــق الضف ــة الغربي ــة وقط ــاع غ ــزة.
تــم اعــداد برامــج خطــط عمــل تدريبيــة وتوجيهيــه وتعريفيــة لموظفــي البنــك الجــدد وبلــغ عــدد هــذه البرامــج
كال حســـب تاريـــخ تعيينـــه وحاجتـــه الوظيفيـــة الـــى بعـــض دوائـــر البنـــك
التوجيهيـــة ( )29برنامـــج منفصـــل ً
ذات االختص ــاص كم ــا عق ــد ث ــاث برام ــج جماعي ــة غط ــت كل الموظفي ــن الج ــدد الملتحقي ــن بالعم ــل ببن ــك
الق ــدس ف ــي ش ــهر تم ــوز وآب وتش ــرين ثان ــي.
كم ــا وش ــارك ع ــدد كبي ــر م ــن موظف ــي البن ــك بنش ــاط  Career Dayوال ــذي يه ــدف ال ــى توطي ــد وتعمي ــق
العالق ــات بي ــن جمي ــع العاملي ــن ف ــي البن ــك ومناقش ــة المس ــار الوظيف ــي واكتش ــاف المواه ــب وتحدي ــد
االحتياج ــات التدريبي ــة له ــم ،كم ــا ت ــم طباع ــة النس ــخة الثاني ــة م ــن دلي ــل الموظفي ــن الج ــدد للع ــام .2018

نفذ مركز التدريب هذه البرامج داخليا ومحليا وخارجيا على النحو االتي:
1

اﻟﻤﻌﻬﺪ اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ

10

اﻛﺎدﻳﻤﻴﺔ ﺑﻮاﺑﺔ ﻟﻨﺪن ﻟﻠﺘﺪرﻳﺐ واﻻﺳﺘﺸﺎرات

2

اﺗﺤﺎد اﻟﻤﺼﺎرف اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ

11

ﺑﻴﺖ اﻟﺤﻮﻛﻤﺔ اﻻردﻧﻲ

3

Master Card

12

ﻣﻌﻬﺪ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ اﻻردﻧﻲ

4

INSIEAD

13

أﺻﻮل ﻟﻠﺘﺪرﻳﺐ واﻻﺳﺘﺸﺎرات

5

Milestone

14

ﺷﺮﻛﺔ ﺳﻼﻟﻢ

6

Proactive

15

Middle East Leadership Academy

7

ﺷﺮﻛﺔ اﻛﺴﺒﺮﺗﺲ ﻟﻠﺘﺪرﻳﺐ

16

اﻻﺗﺤﺎد اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻠﻤﺼﺮﻓﻴﻴﻦ اﻟﻌﺮب

8

ﻣﻌﻬﺪ رﺗﺎج ﻟﻠﺤﻠﻮل اﻻدارﻳﺔ

17

اﻟﺒﻨﻚ اﻻوروﺑﻲ ﻹﻋﺎدة اﻻﻋﻤﺎر واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ EBRD

9

اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻻوروﺑﻴﺔ

18

KIATA
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أخبار بنك القدس

المسؤولية المجتمعية
حـــرص بنـــك القدس ومنذ تأسيســـه علـــى ترك بصمـــة واضحة لمختلـــف قطاعات المجتمع الفلســـطيني
وفـــي كافـــة شـــرائحه ،وذلك تماشـــيا مع توجهـــات البنـــك وأهدافه التي وضعـــت لترتقي بكافـــة مناحي
المجتمـــع وتحقـــق تنميـــة مجتمعيـــة مســـتدامة ،اليمان البنك بـــدور المؤسســـات في عمليـــة االنماء ،اذ
كـــرس بنك القدس دعمه لقطاعات المـــرأة ،الطفولة ،ذوو االحتياجات الخاصـــة ،التنمية ،الرياضة ،التعليم،
ابـــداع وشـــباب  ،الثقافـــة والفنون ،البيئة ،ولم يتوانى كذلك في تقديم المســـاعدات االنســـانية الفورية
ودعم المبـــادرات الريادية.
بلغت قيمة انفاق بنك القدس على المسؤولية المجتمعية من حيث التبرعات والرعايات
(  ) 799,414دوالر خالل العام  ،2018فقد تم رعاية وتبرع نحو  86نشاط مجتمعي.

اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺎت
وﻓﻖ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت

اﻟﺼﺤﺔ واﻟﺒﻴﺌﺔ

اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ
ذوو اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت
ﺧﺎﺻﺔ

اﻻﻏﺎﺛﺔ
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ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ
اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻴﺔ
ﺑﺎﻟﺪوﻻر

اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺎت
وﻓﻖ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت

ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ
اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻴﺔ
ﺑﺎﻟﺪوﻻر

اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺎت
وﻓﻖ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت

ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ
اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻴﺔ
ﺑﺎﻟﺪوﻻر

539,916

اﻟﺮﻳﺎﺿﺔ

32,375

اﻟﻤﺮأة

8,561

46,204

اﻟﻄﻔﻮﻟﺔ

17,743

اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ

2,000

اﺑﺪاع وﺷﺒﺎب

15,034

اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ

61,000

9,342
67,239
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عالقات المساهمين
يقـــوم البنـــك بتطوير عالقـــات إيجابيـــة مبينة على الشـــفافية مع كافة المســـاهمين ،حيث يســـعى بنك
القدس جاهدا للتواصل مع مســـاهميه بكافة الوســـائل الممكنة ســـواء من قســـم المســـاهمين أو من
خـــال فروعنـــا المنتشـــرة للحفاظ علـــى عالقته االيجابية مع مســـاهميه ،كمـــا يحرص على ايصـــال التقرير
الســـنوي الـــذي يصدر في نهايـــة كل عام ،هذا ويعمل البنك وبكافة الســـبل على تشـــجيع المســـاهمين
وبخاصـــة صغـــار المســـاهمين علـــى حضـــور االجتمـــاع الســـنوي للهيئـــة العامـــة وتشـــجيعهم ايضا على
القيـــام بعمليـــات التصويت إما بشـــكل شـــخصي أو توكيل شـــخصي في حـــال غيابهم ،ويتـــم خالل هذه
االجتماعـــات ايضـــا ما يلي :
•
•
•
•
•
•
•

حضور رؤساء اللجان المنبثقة عن المجلس .
حضـــور ممثليـــن عـــن المدققيـــن الخارجييـــن االجتمـــاع الســـنوي للهيئة العامـــة بهدف االجابـــة عن أية
أســـئلة قد تطـــرح حـــول التدقيـــق وتقريـــر المدقق.
دعوة ممثلين عن سلطة النقد الفلسطينية لحضور االجتماع بهدف االطالع على مجريات األمور.
انتخـــاب أعضـــاء المجلـــس ممن تتوفـــر فيهـــم المؤهالت والشـــروط عند انتهـــاء مـــدة المجلس خالل
االجتمـــاع الســـنوي للهيئـــة العامة.
انتخاب المدقق الخارجي وتحديد أتعابه أو تفويض مجلس االدارة بتحديد األتعاب.
توثيـــق كافـــة وقائع الجلســـات والتقارير حول مجريات األمـــور خالل اجتماع الهيئة العامة الســـنوي ،بما
فـــي ذلـــك نتائج التصويت واألســـئلة المطروحـــة من قبل المســـاهمين فيما يتعلق بمســـاهمتهم.
يتـــم نشـــر التقرير الســـنوي على الموقـــع االلكتروني للبنـــك ،اضافة إلـــى التواصل مع مســـاهمينا
علـــى مدار الســـاعة عبـــر صفحاتنا علـــى منصـــات التواصـــل االجتماعي.

يبين الجدول التالي المساهمين الذين تزيد مساهمتهم عن  5%كما في تاريخ :31/12/2018
ﻧــــــﻬـــــﺎﻳـــــﺔ 2018
اﻷﺳـــــﻢ

78

ﻧــــــﻬـــــﺎﻳـــــﺔ 2017

ﻋﺪد اﻷﺳﻬﻢ

ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ

ﻋﺪد اﻷﺳﻬﻢ

ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ

اﻛﺮم ﻋﺒﺪاﻟﻠﻄﻴﻒ ﺟﺮاب

16,679,670

19.95%

15,163,337

22.18%

ﺷﺮﻛﺔ اﻟﺒﻨﻚ اﻻردﻧﻲ اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ

8,357,067

10%

ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺘﻘﺎﻋﺪ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ

7,521,360

9%

6,837,600

10.00%

ﺷﺮﻛﺔ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻴﻢ ﺟﺮداﻧﻪ واوﻻده

6,017,088

7.2%

5,470,080

8.00%

ﺷﺮﻛﺔ اﻟﺸﺮوق ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ واﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ

5,513,720

6.59%

3,527,777

5.16%
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يبيـــن الجـــدول التالـــي ملكية أعضـــاء مجلـــس اإلدارة كما هـــي بتاريـــخ  31/12/2018مقارنة مـــع نهاية العام
الســـابق :31/12/2017
2018
اﻻﺳﻢ

اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ

اﻟﻤﻨﺼﺐ

2017

ﻋﺪد اﻻﺳﻬﻢ اﻟﻤﻤﻠﻮﻛﺔ

اﻛﺮم ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻄﻴﻒ ﺟﺮاب

اردﻧﻲ

رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻻدارة

16,679,670

15,163,337

درﻳﺪ اﻛﺮم ﺟﺮاب

اردﻧﻲ

ﻧﺎﺋﺐ رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻻدارة

2,986,863

2,715,330

ﺷﺮﻛﺔ اﻟﺒﻨﻚ اﻻردﻧﻲ اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ

اردﻧﻲ

ﻋﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ اﻻدارة

8,357,067

ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺘﻘﺎﻋﺪ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ

ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﻲ

ﻋﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ اﻻدارة

7,521,360

6,837,600

وﻟﻴﺪ ﻧﺠﻴﺐ اﻻﺣﻤﺪ

ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﻲ

ﻋﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ اﻻدارة

75,740

73,400

ﻣﻨﺘﺼﺮ اﺑﻮ دواس

اردﻧﻲ

ﻋﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ اﻻدارة

41,009

37,281

ﺻﺎﻟﺢ ﺟﺒﺮ اﺣﻤﺪ ﺣﻤﻴﺪ

اردﻧﻲ

ﻋﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ اﻻدارة

1,992,500

1,855,00

ﻋﺎﻫﺪ ﻓﺎﻳﻖ ﺑﺴﻴﺴﻮ

ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﻲ

ﻋﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ اﻻدارة

111,315

101,196

رﺑﻰ ﻣﺴﺮوﺟﻲ ﻋﻠﻤﻲ

ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﻲ

ﻋﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ اﻻدارة

110,000

80,000

ﻣﺎﺟﺪ ﻋﻮﻧﻲ ﻣﺤﻤﺪ اﺑﻮرﻣﻀﺎن

ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﻲ

ﻋﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ اﻻدارة

33,000

30,000

اردﻧﻲ

ﻋﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ اﻻدارة

1,719,800

1,628,000

ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﻲ

ﻋﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ اﻻدارة

5,513,720

3,527,777

ﺣﺎﻣﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﻐﻨﻲ ﺟﺒﺮ
ﺷﺮﻛﺔ اﻟﺸﺮوق

ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ واﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ
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يبين الجدول ملكية أقارب أعضاء مجلس اإلدارة كما في تاريخ 31/12/2018
اﻻﺳﻢ

ﻋﺪد اﻷﺳﻬﻢ 2018 -

ﻋﺪد اﻷﺳﻬﻢ 2017 -

درﺟﺔ اﻟﻘﺮاﺑﺔ

اﻛﺮم ﻋﺒﺪاﻟﻠﻄﻴﻒ ﺣﺴﻦ ﺟﺮاب

16،679،670

15،163،337

رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻻدراة

ﻣﻬﻨﺪ اﻛﺮم ﻋﺒﺪاﻟﻠﻄﻴﻒ ﺟﺮاب

3،015،210

2،741،100

اﺑﻦ اﻟﺴﻴﺪ أﻛﺮم ﺟﺮاب

درﻳﺪ اﻛﺮم ﻋﺒﺪاﻟﻠﻄﻴﻒ ﺟﺮاب

2،986،863

2،715،330

اﺑﻦ اﻟﺴﻴﺪ أﻛﺮم ﺟﺮاب

ﻳﺰن اﻛﺮم ﻋﺒﺪاﻟﻠﻄﻴﻒ ﺟﺮاب

2،829،126

2،571،933

اﺑﻦ اﻟﺴﻴﺪ أﻛﺮم ﺟﺮاب

زﻳﺪ اﻛﺮم ﻋﺒﺪاﻟﻠﻄﻴﻒ ﺟﺮاب

2،821،451

2،564،956

اﺑﻦ اﻟﺴﻴﺪ أﻛﺮم ﺟﺮاب

5،513،720

3،527،777

ﻋﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ ادارة

ﺷﺮﻛﺔ اﻟﺸﺮوق
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ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ واﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ

اﺑﺮاﻫﻴﻢ اﺣﻤﺪ ﻋﺒﺪاﻟﻔﺘﺎح اﺑﻮدﻳﻪ

12,100

رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ ادارة ﺷﺮﻛﺔ اﻟﺸﺮوق

اﺣﻤﺪ اﺑﺮاﻫﻴﻢ اﺣﻤﺪ اﺑﻮدﻳﻪ

550

ﻧﺎﺋﺐ رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ ادارة ﺷﺮﻛﺔ اﻟﺸﺮوق

درﻳﺪ اﻛﺮم ﻋﺒﺪاﻟﻠﻄﻴﻒ ﺟﺮاب

2،986،863

2،715،330

ﻧﺎﺋﺐ رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة

اﻛﺮم ﻋﺒﺪاﻟﻠﻄﻴﻒ ﺣﺴﻦ ﺟﺮاب

16،679،670

15،163،337

أب

ﻣﻬﻨﺪ اﻛﺮم ﻋﺒﺪاﻟﻠﻄﻴﻒ ﺟﺮاب

3،015،210

2،741،100

أخ

ﻳﺰن اﻛﺮم ﻋﺒﺪاﻟﻠﻄﻴﻒ ﺟﺮاب

2،829،126

2،571،933

أخ

زﻳﺪ اﻛﺮم ﻋﺒﺪاﻟﻠﻄﻴﻒ ﺟﺮاب

2،821،451

2،564،956

أخ

ﺻﺎﻟﺢ ﺟﺒﺮ اﺣﻤﺪ اﺣﻤﻴﺪ

1،992،500

1،855،000

ﻋﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ ادارة

راﻣﻲ ﺻﺎﻟﺢ ﺟﺒﺮ ﻣﺴﻠﻢ

38،500

35،000

اﺑﻦ

رﻣﺰي ﺻﺎﻟﺢ ﺟﺒﺮ اﺣﻤﻴﺪ

11،744

65،000

اﺑﻦ

روﻻ ﺻﺎﻟﺢ ﺟﺒﺮ ﻣﺴﻠﻢ

16،500

15،000

اﺑﻨﺔ

ﻟﻴﻨﺎ ﺻﺎﻟﺢ ﺟﺒﺮ ﻣﺴﻠﻢ

16،500

15،000

اﺑﻨﺔ

دﻳﻨﺎ ﺻﺎﻟﺢ ﺟﺒﺮ ﻣﺴﻠﻢ

16،500

15،000

زوﺟﺔ

ﺟﻤﻴﻠﻪ ﻣﺤﻤﺪ ﻳﻮﺳﻒ ﻣﺴﻠﻢ

16،500

15،000

زوﺟﺔ

ﻛﻤﺎل ﺟﺒﺮ اﺣﻤﺪ ﺣﻤﻴﺪ

400،000

547،008

أخ

ﻓﻬﺪ ﺟﺒﺮ اﺣﻤﺪ ﻣﺴﻠﻢ

7،000

2018
اﻻﺳﻢ

اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ

اﻟﻤﻨﺼﺐ

2017

ﻋﺪد اﻻﺳﻬﻢ اﻟﻤﻤﻠﻮﻛﺔ

ﺳﻬﻰ ﺻﻼح ﺷﻌﺒﺎن ﺧﻀﺮ

ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﻲ

ﻧﺎﺋﺐ رﺋﻴﺲ اول
ﻣﺪﻳﺮ ادارة ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻏﺰة

43,120

39,200

ﻣﻨﺬر ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﻋﻮده

ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﻲ

ﻧﺎﺋﺐ رﺋﻴﺲ اول
ﻣﺪﻳﺮ ادارة ﺟﻮدة اﻻﺋﺘﻤﺎن

31,240

18,400

نس ــعى ف ــي بن ــك الق ــدس للحف ــاظ عل ــى عالق ــة مثم ــرة م ــع المس ــاهمين والمس ــتثمرين م ــن خ ــال ال ــرد
علــى استفســاراتهم والتواصــل الدائــم معهــم ،ويتــم ايصــال المعلومــات الــى المســاهمين مــن خــال :
• التقرير السنوي الذي يرسل سنويا مع دعوة الهيئة العامة من خالل البريد اليدوي.
• فروع البنك المنتشرة.
بلـــغ مجمـــوع رواتـــب ومكافـــآت االدارة التنفيذيـــة العليـــا  1,595,912دوالر أمريكـــي خـــال العـــام ،2018
مقابـــل  1,251,764دوالر أمريكـــي للعـــام .2017
مسائل أحيلت للتصويت
اإلستحواذ على فروع البنك األردني الكويتي في فلسطين.

عقود مع شركات ذوي صلة
ال يوجد

أخ

رﺑﻰ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺤﻤﻮد ﻣﺴﺮوﺟﻲ

110,000

80،000

ﻋﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ ادارة

ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺤﻤﻮد ﻳﻮﺳﻒ ﻣﺴﺮوﺟﻲ

440,000

314،002

أب

ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺴﺮوﺟﻲ ﻟﻠﺘﺠﺎره اﻟﻌﺎﻣﻪ

330,000

241،651

ﻋﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ ادارة

ﺷﺮﻛﺔ اﻟﻘﺪس ﻟﻠﻤﺴﺘﺤﻀﺮات اﻟﻄﺒﻴﺔ

391,110

355،555

ﻣﺴﺎﻫﻢ

دﻳﻨﺎ ﻣﺤﻤﺪ داود ﻋﻠﻤﻲ

1,503

1،367

اﺑﻨﺔ

ﻧﺪﻳﻦ ﻣﺤﻤﺪ داود ﻋﻠﻤﻲ

1,503

1،367

اﺑﻨﺔ

دارا ﻣﺤﻤﺪ داود ﻋﻠﻤﻲ

1,503

1،367

اﺑﻨﺔ

وﻟﻴﺪ ﻧﺠﻴﺐ ﻣﺼﻄﻔﻰ اﻻﺣﻤﺪ

75,740

73،400

ﻋﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ ادارة

ﺷﺮﻛﺔ اﻟﻘﺪس ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ

500,000

500،000

وﻟﻴﺪ اﻻﺣﻤﺪ -اﻟﻤﺪﻳﺮ اﻟﻌﺎم

ﻋﺰام ﻧﺠﻴﺐ ﻣﺼﻄﻔﻰ اﻻﺣﻤﺪ

60,170

54،700

أخ

ﺣﺴﻨﻲ ﻧﺠﻴﺐ ﻣﺼﻄﻔﻰ اﻻﺣﻤﺪ

15,042

13،675

أخ

رﻧﻮه ﻗﺪري ﻣﺤﻤﺪ اﻻﺣﻤﺪ

5,000
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البيانات المالية
ال يوجد إختالف بين البيانات المالية األولية وبين البيانات المالية المدققة من المدقق الخارجي

المدقق الخارجي
ق ــام بتدقي ــق حس ــابات البن ــك للع ــام  2018ش ــركة ديلوي ــت آن ــد ت ــوش وبلغ ــت أتع ــاب المدق ــق الخارج ــي
 52,200دوالر أمريكـــي.

زوﺟﺔ
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نشاط التداول لعام 2018
ملخص نشاط التداول في العام  2018لسهم بنك القدس
البيان

جدول األعمال المقترح الجتماع الهيئة العامة العادية الرابع والعشرون لبنك القدس
• تالوة تقرير مجلس االدارة عن السنة المالية المنتهية في  31/12/2018والمصادقة عليه.

2018

2017

التغير

نسبة التغير

عدد األسهم المتداولة

14,500,696

15,459,301

-958,605

-6.20%

قيمة األسهم المتداولة

29, 703,293

26,302,910

3,400,383

12.93%

عدد الصفقات المنفذة

1,956

3,024

-1,068

-35.02%

أعلى سعر تداول  /دوالر

2.40

2.13

0.27

12.68%

سعر االغالق في نهاية السنة  /دوالر

1.88

2.12

-0.24

-11.32%

• تــاوة تقريــر مدقــق حســابات الشــركة للســنة الماليــة المنتهيــة فــي  ،31/12/2018ومناقشــة البيانــات
المالي ــة للش ــركة للس ــنة المالي ــة المنتهي ــة ف ــي  31/12/2018والمصادق ــة عليه ــا
• ابراء ذمة اعضاء مجلس االدارة عن السنة المالية المنتهية في .31/12/2018
• المصادقة على صرف مكافأة اعضاء مجلس االدارة عن عام .2018
• انتخاب مدققي حسابات البنك الخارجيين عن عام  2019وتفويض مجلس االدارة بتحديد اتعابهم.

نفقات أعضاء مجلس االدارة 2018
عدد جلسات
المجلس

الحضور

نسبة
الحضور

المكافئات

بدل حضور اجتماعات
المجلس واللجان

بدل تنقالت
وسفر

المجموع /
دوالر

أكرم عبد اللطيف جراب

6

6

100%

50,000

6,341

1,885

58,227

دريد أكرم عبد اللطيف جراب

6

6

100%

25,000

23,950

5,552

54,502

هيئة التقاعد الفلسطينية
ممثلة بـ د.أحمد عبدالسالم مجدالني

6

4

67%

16,667

16,138

1,940

34,744

وليد نجيب األحمد

6

6

100%

25,000

16,784

2,293

44,078

عاهد فايق بسيسو

6

6

100%

25,000

32,784

3,291

61,076

6

4

67%

16,667

9,138

2,586

28,391

البنك األردني الكويتي
(ممثال بالسيد هيثم البطيخي)

6

2

33%

8,333

2,138

497

10,968

ربى مسروجي العلمي

6

6

100%

25,000

10,138

647

35,784

صندوق االستثمار الفلسطيني
(ممثال بالسيد لؤي بشارة قواس)
ً

6

1

17%

4,167

2,000

-

6,167

صالح جبر احميد

6

6

100%

25,000

6,000

3,371

34,371

د .حامد عبد الغني جبر

6

5

83%

20,833

7,000

2,078

29,911

منتصر عزت أبو دواس

6

6

100%

25,000

24,936

497

50,433

د .ماجد عوني أبورمضان

6

6

100%

25,000

6,000

1,928

32,928

مجموع المكافئات

291,667

163,349

26,563

481,578

ضريبة القيمة المضافة

46,667

26,136

-

72,802

مجموع نفقات مجلس االدارة شامل
ضريبة القيمة المضافة

338,333

189,484

26,563

554,381

االسم

شركة الشروق لالستثمارات المالية والعقارية

(ممثلة بالسيد إبراهيم عبدالفتاح أبو دية )

مبلغ المكافئة والبدالت ضمن المصاريف
في بيان الدخل

582,797

الفائض في المخصص

28,417

• المصادق ــة عل ــى توصي ــة مجل ــس االدارة بتوزي ــع ارب ــاح نقدي ــة عل ــى المس ــاهمين بنس ــبة  5.6%م ــن
راس المـــال المدفـــوع وبقيمـــة  4,679,957دوالر.
• المصادقـــة علـــى توصيـــة مجلـــس االدارة برســـملة مبلـــغ  6,602,083دوالر أمريكـــي وضمـــه الـــى
رأس الم ــال وتوزيعه ــا اس ــهم مجاني ــة بنس ــبة  7.9%عل ــى المس ــاهمين كل بنس ــبة مس ــاهمته وفق ــا
للقانـــون.

اقرارات مجلس االدارة
عم ــا بتعليم ــات اإلفص ــاح والتعليم ــات الص ــادرة ع ــن س ــلطة النق ــد الفلس ــطينية وهيئ ــة س ــوق رأس
المـــال الفلســـطينية:
• يقــر مجلــس االدارة وبحســب علمــه واعتقــاده بعــدم وجــود أيــة أمــور جوهريــة قــد تؤثــر علــى اســتمرارية
عم ــل البن ــك.
• يق ــر مجل ــس االدارة بمس ــؤوليته ع ــن اع ــداد البيان ــات المالي ــة لس ــنة  2018وأن ــه يتوف ــر ف ــي البن ــك
نظـــام رقابـــة فعـــال.
• يق ــر مجل ــس االدارة بصح ــة ودق ــة اكتم ــال المعلوم ــات والبيان ــات ال ــواردة ف ــي التقري ــر الس ــنوي للع ــام
.2018
• يلتزم البنك بأسس الحوكمة المعمول بها وتشكيلة اللجان التابعة لمجلس اإلدارة.

يعقـــد مجلـــس االدارة (  ) 6جلســـات علـــى مـــدار العام ويتـــم صرف مكافـــأة أعضاء مجلس االدارة حســـب
نســـبة حضور الجلســـات لكل عضـــو وبعد مصادقـــة الهيئة العامـــة للبنك.
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الـــحـــوكـــمـــة
شــفــافــيــة والــتــزام
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 .1االلتزام بالحاكمية المؤسسية
انطالقـــا مـــن رؤيـــة البنك االســـتراتيجية وايمـــان مجلـــس االدارة بأهمية ممارســـات وتطبيقـــات الحاكمية
المؤسســـية السليمة،والتشـــريعات التـــي تحكم أعمـــال البنوك ،وتعليمات ســـلطة النقد الفلســـطينية،
والممارســـات الدولية التـــي تضمنتها توصيات لجنة بـــازل حول الحاكمية المؤسســـية باالضافة الى دليل
القواعـــد والممارســـات الفضلـــى لحوكمـــة المصـــارف في فلســـطين  ،وانطالقـــا من رســـالة البنك في
تقديم افضل الخدمات المصرفية على أســـس عصرية لكافة شـــرائح المجتمع الفلســـطيني يلتزم مجلس
االدارة بتطبيـــق دليـــل الحاكمية المؤسســـية بما يتوافق مـــع بيئة العمل المصرفي الفلســـطينية واالطر
التشـــريعية والقانونيـــة الناظمة ألعمـــال البنك وتعليمات هيئة ســـوق راس المال وبورصة فلســـطين.
هـــذا ويقـــوم البنـــك بمراجعـــة هذا الدليـــل وتطويـــره وتعديلـــه من وقـــت الخر لمواكبـــة اخـــر اللتطورات
والتعليمـــات بالخصوص ونشـــره ضمن التقرير الســـنوي وعلى الموقع االلكتروني للبنـــك وللجمهور عند
ا لطلب .

•

•
•

 .2دور رئيس مجلس االدارة
يراعى في منصب رئيس مجلس االدارة ما يلي :
•
•
•
•

الفصل بين منصبي رئيس المجلس والمدير العام.
ان ال تربطه بالمدير العام اي قرابة دون الدرجة الثالثة.
الفصـــل في المســـؤوليات بيـــن رئيس المجلـــس والمدير العـــام بموجـــب تعليمات كتابيـــة مقرة من
المجلـــس ،علـــى ان يتـــم مراعـــاة مراجعتهـــا كلمـــا اقتضت الحاجـــة لذلك.
رئيـــس مجلـــس االدارة يمارس جميع المهـــام والصالحيات الممنوحة له بموجـــب القوانين النافذة في
فلســـطين وتعليمات ســـلطة النقد الفلســـطينية ،ويقوم بممارســـة الصالحيات والمهـــام المفوضة
اليه مـــن المجلس.

ويقوم رئيس مجلس االدارة باالدوار الرئيسية التالية :
• االشـــراف علـــى جميع أعمـــال البنك ،وهو مســـؤول أمام مجلس االدارة عن االشـــراف ومتابعة ســـير
أعمـــال البنـــك وعـــن متابعة تنفيذ السياســـة التي يرســـمها المجلـــس لتحقيق أهداف البنـــك وغاياته،
ويقـــوم بمتابعـــة وتقييـــم األداء العام للبنك وفقـــا لالســـتراتيجيات والخطط واألهداف والسياســـات
والموازنـــات المعتمـــدة من قبل مجلـــس االدارة.
• يتأكـــد رئيس المجلس من توفر تحكم مؤسســـي عالي المســـتوى وفعال لدى البنك ،ويقوم بانشـــاء
والمحافظـــة على عالقات جيدة وبناءة تقوم على اســـاس الحاكمية المؤسســـية بيـــن اعضاء المجلس
واالدارة التنفيذيـــة  ،ويســـاهم في ترويج ثقافة مؤسســـية في مجلـــس االدارة من خالل العمل على
خلـــق ثقافـــة النقـــد البناء وتشـــجيع تبـــادل وجهات النظر بيـــن اعضاء المجلـــس خـــال االجتماعات ،كما
يتأكـــد مـــن وصـــول المعلومات المالئمـــة والكافية وفـــي االوقات المناســـبة لكافة اعضـــاء المجلس
والمساهمين.

 .3مسؤوليات مجلس االدارة :
• يتحمـــل مجلـــس ادارة البنك المســـؤوليات المتعلقة بـــادارة البنك وســـامة اوضاعه الماليـــة واعتماد
البيانـــات الماليـــة الدوريـــة المراجعـــة من قبـــل المدقق الخارجـــي  ،والتوصيـــة للهيئة العامـــة العتماد
المدقـــق الخارجـــي للبنـــك ،والتاكـــد من تلبيـــة متطلبات ســـلطة النقـــد الفلســـطينية ورعايـــة مصالح
المســـاهمين والمودعيـــن والدائنين والموظفين والجهـــات االخرى ذات العالقة ،والتأكـــد من أن ادارة
البنـــك تتم بشـــكل حصيـــف وضمن اطـــار القوانيـــن والتعليمـــات النافذة وسياســـات البنـــك الداخلية.
• رســـم السياســـة العامـــة للبنـــك بمـــا يشـــمل وضـــع االســـتراتيجيات واالهـــداف وسياســـات العمل
وتطويرهـــا بشـــكل دوري والتاكـــد مـــن التـــزام االدارة التنفيذيـــة بهـــا.
• مجلـــس ادارة البنـــك هـــو الجهـــة المخولـــة بالموافقة علـــى الهيـــكل التنظيمي والوصـــف الوظيفي
لكافـــة مســـتويات البنك وكذلـــك الموافقة على السياســـات وخطـــط عمل البنك والتـــي من ضمنها
الموافقـــة علـــى سياســـة المخاطـــر واجراءات عملهـــا مع التاكـــد من وجود اليـــة لقياس هـــذة المخاطر
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•

ووضـــع الحدود الالزمة لها ،وكذلك السياســـة االئتمانية واالســـتثمارية وسياســـة التوظيف والتعيين
وتقييم االداء وسياســـة الضبـــط الداخلي.
يقـــوم مجلـــس االدارة باختيـــار اعضـــاء االدارة التنفيذيـــة العليا للبنك وكذلـــك الخبراء واالستشـــاريين
وفـــق سياســـة التوظيف والتعييـــن المعتمدة من المجلـــس  ،وتحديد رواتبهـــم ومكافاتهم وتقييمهم
بشـــكل ســـنوي  ،مع تأكـــد المجلس من وجود خطـــة تعاقب العضـــاء االدارة العليا تضمـــن توفر بدالء
مؤهليـــن الدارة شـــؤون البنك .
يقـــوم مجلـــس ادارة البنـــك باالشـــراف والرقابـــة علـــى انشـــطة البنـــك وفـــق القوانيـــن والتعليمات
والقـــرارات النافـــذة واالنظمـــة الداخليـــة للبنك وبما ينســـجم مع مبادئ الحكم المؤسســـي الســـليم
وطلـــب التقاريـــر الالزمـــة فـــي المواعيد المناســـبة مـــن االدارة.
يقـــوم مجلـــس ادارة البنـــك بتطويـــر اطـــار عام لـــادارة يشـــتمل على هيـــكل تنظيمي مناســـب يبين
خطـــوط الســـلطة والمســـؤولية ومســـتويات االدارة ،ونظـــام متكامـــل للتحكـــم المؤسســـي ،ونظام
الرقابـــة والضبط الداخلي ،ونظام الدارة المخاطر،وسياســـة لمراقبة االمتثال ومكافحة عمليات غســـل
االمـــوال ومعيـــار للســـلوك واالخالقيات .وسياســـة الدارة عمليـــات الخزينة وتعليمـــات وقواعد لمنع
عمليـــات االحتيـــال والتزوير .
يقـــوم أعضـــاء مجلـــس ادارة البنـــك بممارســـة واجباتهم تجـــاه البنك بـــوالء وعناية ويقومـــون بالتاكد
مـــن وجـــود االليات التـــي تضمن توافـــق البنك مع كافـــة التشـــريعات واالنظمة والقوانيـــن ،ويقوم
أعضـــاء مجلس االدارة عند ممارســـتهم لنشـــاطاتهم بتجنب تعـــارض المصالح او التـــي تظهر كتعارض
للمصالـــح ،ويلتزمـــون بتوفيـــر الوقت والجهد الـــازم للوفاء بمســـؤولياتهم تجـــاه البنك .
يقـــوم مجلـــس ادارة البنك من خالل لجنة الترشـــيحات والمكافـــات والحاكمية المؤسســـية بتقييم اداء
المجلـــس ككل مـــرة واحدة على االقل ســـنويا
يقوم مجلس االدارة بتقييم المدير العام سنويا .
يقوم مجلس االدارة بتقييم دوائر (المخاطر ،االمتثال،التدقيق الداخلي ،مكافحة غسل االموال) .
تحديـــد اطـــار شـــهية المخاطر فـــي المصـــرف  ،والتأكد مـــن موائمتها لالهـــداف االســـتراتيجية وراس
المـــال والخطـــط الماليـــة ووممارســـات منـــح المكافـــات والحوافز  ،ونشـــر اطـــار شـــهية المخاطر على
كافـــة المســـتويات فـــي المصرف من خالل تطويـــر وثيقة لشـــهية المخاطر تمكن كافـــة االطراف من
فهمها بســـهولة.
المســـؤوليات التنظيميـــة بهدف التنســـيق بكفاءة وفعالية بيـــن وحدات االعمال حتـــى ال تكون هناك
ثغـــرات فـــي الضوابط الداخليـــة وضمان عـــدم االزدواجية بين المهـــام (والتي تعـــرف بنموذج خطوط
الدفـــاع الثالث).
يتوجب على المجلس بالشـــراكة مع االدارة التنفيذية ومســـؤول المخاطر تطوير اطار لشـــهية لشـــهية
المخاطـــر لـــدى المصـــرف ووضع االجـــراءات الالزمـــة لضمان االلتـــزام بـــه ومراقبته  ،بحيـــث تتضمن
حوكمـــة المخاطـــر ثقافة قويـــة للمخاطر وادارتها باالضافـــة الى تحديد جيد لمســـؤوليات ادارة المخاطر
ووظائف الرقابـــة الداخلية.

 .4آلية عمل مجلس االدارة
• يتـــم عقـــد اجتماعات مجلس االدارة دوريا وحســـب متطلبات القوانين والتعليمـــات النافذة والمعمول
بهـــا وبحـــد ادنى مـــرة واحدة علـــى االقل كل شـــهرين ،ويتم توضيـــح المواضيع الرئيســـية في جدول
أعمـــال كل اجتمـــاع لضمان تغطية كافـــة المواضيع.
• يوفـــر البنك المعلومات الكافيـــة ألعضاء مجلس االدارة قبل عقد االجتماعـــات لتمكينهم من الوصول
الـــى قرارات ســـليمة ،ويتم توزيع مســـودة محاضـــر االجتماعات بما تـــم التوصل اليه مـــن نتائج خالل
ســـبعة أيـــام من تاريـــخ انعقاد االجتمـــاع موقعة من كافـــة اعضاء المجلـــس ويتم تزويد ســـلطة النقد
الفلســـطينية بمحضـــر كل اجتماع للمجلس خالل شـــهر من تاريـــخ االجتماع .
• يتولـــى المجلـــس تحديـــد وظيفة ومهام امين ســـر المجلس بشـــكل رســـمي وكتابي ويتـــم تعيينه او
تنحيتـــه بموجـــب قرار من المجلـــس على ان يتم مراعاة توفـــر الخبرة والمعرفة الالزمـــة للقيام بالمهام
الموكلـــة اليـــه وذلـــك الهمية الـــدور الذي يقـــوم به من توثيـــق لكافة محاضـــر االجتماعـــات والقرارات
المتخـــذة من قبـــل المجلس واللجـــان المنبثقة.
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 .5لجان مجلس االدارة
• مجلـــس االدارة هو المســـؤول النهائي عن ادارة أعمال البنك وشـــؤونه ،ولزيـــادة فعالية اداء المجلس
ولمســـاعدته فـــي ادارة البنـــك بصـــورة ســـليمة فقد تم تشـــكيل لجان تســـاعده على القيـــام بمهامه
وواجباتـــه بشـــفافية وبكفاءة عالية ،وترفع هـــذة اللجان تقريرها الى مجلـــس االدارة ،ويتم تحديد مهام
وواجبـــات وصالحيـــات ومســـؤوليات هذه اللجـــان والفتـــرة الزمنية لها كتابيـــا من قبل مجلـــس االدارة
وفقـــا للقوانيـــن والتعليمات النافـــذة والمعمول بها.
• يتـــم تعييـــن االعضاء في لجـــان مجلس االدارة بطريقة رســـمية وشـــفافة ،ويتم االفصاح عن أســـماء
أعضـــاء اللجان وملخص مســـؤولياتهم ومهامهم في التقرير الســـنوي للبنك ،ويحـــق لكل لجنة منبثقة
عـــن مجلـــس االدارة االتصـــال المباشـــر مـــع االدارة التنفيذيـــة للبنك من خـــال رئيس مجلـــس االدارة
والمديـــر العام.
• ينبثـــق عـــن مجلس االدارة في البنـــك (اربعة) لجان رئيســـية وهي (اللجنـــة التنفيذية  ،لجنـــة التدقيق،
لجنـــة المخاطـــر واالمتثـــال ولجنـــة الحاكمية المؤسســـية والترشـــيحات والمكافـــأت ) ولـــكل لجنة مهام
تحـــدد مـــن مجلس االدارة وفـــق القوانين والتعليمات ،ويتم تشـــكيل لجان اخـــرى متخصصة من أعضاء
مجلـــس االدارة عنـــد الحاجة بهـــدف التعامل مع معطيات محـــددة في حينه ويمكن دمج عـــدة لجان معا
اذا وجد ذلك مناســـبا.
أ .اللجنة التنفيذية :
تـــم انتخـــاب اللجنة التنفيذية من أربعة اعضـــاء من مجلس االدارة بهدف التاكد من التـــزام االدارة التنفيذية
بالسياســـات االئتمانيـــة واالســـتثمارية وبالصالحيـــات المحددة من مجلـــس االدارة ،ويتمتـــع جميع أعضاء
اللجنـــة بالمعرفـــة والمهـــارات والخبـــرات المطلوبـــة ،وتعمل اللجنـــة تحت اشـــراف مجلـــس االدارة وترفع
تقاريرهـــا وتوصياتهـــا بنتائـــج اعمالها اليه ،وتجتمع اللجنـــة بصفة دورية بحضور المدير العـــام او من ينوبه،
ويتـــم اعـــداد محاضر لهـــذه االجتماعات بشـــكل اصولي ،وتقـــوم اللجنـــة بالمهام والواجبـــات المنصوص
عليها في القوانين والتشـــريعات وتعليمات ســـلطة النقد الفلســـطينية باالضافة الى أفضل الممارسات
وارشـــادات لجنـــة بـــازل للرقابـــة المصرفية وللجنـــة دعوة من تراه مناســـبا ويرأســـها رئيس مجلـــس االدارة
وعضويـــة كل مـــن الســـادة دريد جـــراب ،م .وليد االحمد وصالـــح جبر احميد  ،ربى مســـروجي.
وتتولى اللجنة القيام بالمهام الرئيسة :
•
•

•
•
•

اجازة معامالت االئتمان واالستثمار التي تتجاوز صالحيات االدارة التنفيذية.
وضـــع السياســـة االئتمانية واالســـتثمارية للبنك وشـــروط منح التســـهيالت والضمانات والســـقوف
االئتمانيـــة وحـــدود صالحيـــات اللجـــان التنفيذية بمـــا يتوافق مـــع القوانيـــن وتعليمات ســـلطة النقد
الفلســـطينية ومراجعتهـــا وتحديثها بشـــكل دوري وبما يتناســـب مع التطورات فـــي البيئة االقتصادية
والسياســـة المصرفيـــة والتغيـــرات في وضـــع البنك.
التاكد من التزام االدارة التنفيذية بالسياسات االئتمانية وبالصالحيات التي يحددها مجلس االدارة.
دراســـة وضـــع الديـــون المتعثـــرة القائمة ووضـــع الخطـــط الالزمة للعمل علـــى تخفيضهـــا والتاكد من
مـــدى كفايـــة المخصصـــات مقابلهـــا وفقا لتعليمـــات ســـلطة النقد الفلســـطينية اضافة الـــى تقديم
التوصيـــات المتعلقـــة باعدام هـــذه الديون.
رفـــع التقاريـــر الدورية الى مجلـــس االدارة حول وضع المحفظة االئتمانية مـــن حيث حجمها والتطورات
الناشـــئة عليهـــا والتســـهيالت المصنفة والمخصصـــات المعدة لمواجهة أية خســـائر وجهـــود المتابعة
والتحصيـــل وكذلـــك محافـــظ البنك االســـتثمارية وأية تغيرات تطـــرأ على وضع هذه االســـتثمارات.

ب .لجنة التدقيق :
تـــم انتخـــاب لجنـــة التدقيق من ثالثـــة اعضاء مـــن المجلس غيـــر التنفيذيين ،ويتمتـــع جميع أعضـــاء اللجنة
بمؤهالت علمية وخبرة عملية في المحاســـبة واالدارة الماليه ،وتعمل اللجنة تحت اشـــراف مجلس االدارة
وترفـــع تقاريرهـــا وتوصياتها بنتائـــج اعمالها اليه ،وتجتمع اللجنـــة بصفة دورية بحضور مديـــر دائرة التدقيق
ويتـــم اعـــداد محاضر لهـــذة االجتماعات بشـــكل اصولي ،وتقـــوم اللجنـــة بالمهام والواجبـــات المنصوص
عليها في القوانين والتشـــريعات وتعليمات ســـلطة النقد الفلســـطينية باالضافة الى أفضل الممارسات
وارشـــادات لجنـــة بازل للرقابـــة المصرفية وللجنة دعوة من تراه مناســـبا ،ويراس اللجنـــة د .احمد مجدالني
وعضوية كل من الســـادة عاهد بسيســـو ومنتصر دواس.
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وتتولى اللجنة القيام بالمهام الرئيسة :
•
•
•
•
•

•

•
•
•
•

االشـــراف علـــى المدققيـــن الخارجييـــن والداخلييـــن ومراقبة مـــدى شـــمولية أعمالهـــم ونزاهة ودقة
المعلومـــات الماليـــة التـــي يتـــم تزويدهـــا لمجلـــس االدارة والمســـاهمين والمســـتخدمين االخريـــن .
مراجعـــة المالحظـــات الـــواردة في تقاريـــر ســـلطة النقد الفلســـطينية والمدقـــق الخارجـــي والداخلي
ومتابعـــة االجـــراءات المتخذة بشـــأنها.
التاكـــد من كفاية وكفـــاءة اجراءات الرقابة الداخلية فـــي البنك والتاكد من درجة التـــزام البنك بالقوانين
واالنظمـــة والتعليمـــات الصادرة عن ســـلطة النقد الفلســـطينية وكذلك القواعد الصـــادرة عن مجلس
االدارة والتشـــريعات االخرى الســـارية في فلسطين.
مراجعـــة البيانـــات المالية الدورية والمعلومات المالية االخرى قبـــل عرضها على مجلس االدارة للتحقق
مـــن ســـامتها وفق المبـــادئ المحاســـبية المتبعة ومتطلبات ســـلطة النقـــد الفلســـطينية والقوانين
وكفاية المخصصـــات الالزمة.
توفيـــر االســـتقاللية الالزمة الدارة التدقيـــق الداخلي الداء مهامها والموافقة على ترشـــيح مدير دائرة
التدقيـــق أو االســـتغناء عـــن خدماتـــه وادائـــه وتقييمه الســـنوي ووضع اليـــات واضحة لمســـائلة دائرة
التدقيـــق بما يضمن قيامهـــم بالمهام والمســـؤوليات المناطه بهم واعتماد صالحيات ومســـؤوليات
دائـــرة التدقيق .
دراســـة التقاريـــر الماليـــة قبـــل عرضها علـــى مجلـــس االدارة وتقديم توصيات بشـــأنها ومـــن ضمنها
التقاريـــر حـــول أي تغييـــر في السياســـات المحاســـبية المتبعة أو أي تغييـــر يطرأ على حســـابات البنك
جـــراء عمليـــة التدقيق أو اقتراحات مدقق الحســـابات ،والتأكـــد من دقة االجراءات المحاســـبية والرقابية
وســـامتها ومدى التقييـــد بها .
التوصيـــة لمجلـــس االدارة بخصـــوص ترشـــيح/تعيين /انهاء عمـــل /مكافـــأة مدقق الحســـابات الخارجي
وانتخابه من قبل الهيئة العامة والتأكد من اســـتيفائه لشـــروط ومتطلبات ســـلطة النقد الفلســـطينية
والقوانيـــن والتشـــريعات النافـــذة والمعمول بها .
وضع معايير االفصاح والشفافية ورفعها لمجلس االدارة للمصادقة عليها .
التنسيق مع لجنة ادارة المخاطر بما يكفل بيان وضع البنك المالي وأدائه .
دراســـة أي مســـألة تعـــرض عليها من مجلس ادارة البنك أو اي مســـألة ترى اللجنة ضـــرورة بحثها وابداء
الرأي بشـــأنها .

ت .لجنة المخاطر واالمتثال:
تـــم انتخـــاب لجنة المخاطـــر واالمتثال من ثالثة اعضاء مـــن المجلس ،ويتمتع جميع أعضـــاء اللجنة بالمعرفة
والمهـــارات والخبـــرات المطلوبة ،وتعمل اللجنة تحت اشـــراف مجلـــس االدارة وترفع تقاريرهـــا وتوصياتها
بنتائـــج اعمالهـــا اليـــه ،وتجتمع اللجنة بصفـــة دورية بحضور المديـــر العام او من ينوبه ،ويتـــم اعداد محاضر
لهـــذه االجتماعـــات بشـــكل اصولي ،وتقـــوم اللجنة بالمهـــام والواجبـــات المنصوص عليها فـــي القوانين
والتشـــريعات وتعليمات ســـلطة النقـــد الفلســـطينية باالضافة الى أفضل الممارســـات وارشـــادات لجنة
بـــازل للرقابة المصرفية وللجنة دعوة من تراه مناســـبا ويرأســـها الســـيد منتصـــر دواس وعضوية كل من
عاهد بسيســـو وابراهيـــم ابو دية.
وتتولى اللجنة القيام بالمهام الرئيسة :
•
•
•
•
•

مراجعـــة سياســـات واســـتراتيجيات إدارة المخاطـــر التـــي تواجـــه عمل البنـــك بكافة فئاتهـــا ومنها على
ســـبيل المثال ال الحصر (مخاطر االئتمان ،مخاطر الســـوق ،مخاطر التشـــغيل ،مخاطر الســـيولة ،مخاطر
التركـــزات االئتمانيـــة ،مخاطر أســـعار الفائـــدة ....الخ) وذلـــك قبل رفعها إلـــى مجلـــس اإلدارة العتمادها.
تحديـــد أســـاليب وآليات تخفيف المخاطر بشـــكل ينســـجم مـــع المتطلبـــات الرقابية المرعيـــة في هذا
الشـــأن وذلـــك بهـــدف الحـــد من أثـــر تلـــك المخاطر علـــى ســـامة ومتانة الوضـــع المالـــي للبنك.
تقـــع علـــى عاتـــق اإلدارة التنفيذية للبنك مســـؤولية تنفيذ السياســـات واالســـتراتيجيات واألســـاليب
المشـــار إليهـــا أعـــاه وذلك تحـــت إشـــراف لجنـــة إدارة المخاطـــر واالمتثال
الحصـــول علـــى مقترحـــات مـــن اإلدارة التنفيذية للبنك حـــول هيكل دائـــرة المخاطر وعمليـــة تطويرها
وبحيـــث تقـــوم اللجنـــة بمراجعة المقترحـــات وإدخال أي تعديـــات عليها ليصار إلى رفعهـــا إلى مجلس
اإلدارة العتمادها.
تتولـــى لجنـــة المخاطر واالمتثال مســـؤولية مواكبـــة التطورات الســـريعة والتعقيـــدات المتزايدة التي
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تطـــرأ علـــى إدارة المخاطـــر داخـــل البنـــك وتقوم اللجنـــة برفع تقاريـــر دورية حولهـــا إلى مجلـــس اإلدارة.
• الحصول على كافة المعلومات عن أي مسألة تدخل ضمن مهامها.
• مراجعـــة تقاريـــر دائـــرة مراقبة االمتثال في البنـــك ومتابعة التزامهـــا بدليل اجـــراءات العمل ومن مدى
شـــمول تقاريرهـــا لكافـــة نواحـــي العمل وفـــق متطلبات ســـلطة النقـــد ذات العالقـــة  ،وذلك بهدف
الوصـــول الـــى أقصى درجـــات االمتثـــال للقوانين والتعليمـــات واالنظمـــة والممارســـات المصرفية
السليمة .
ث .لجنة الحاكمية المؤسسية:
تـــم انتخـــاب لجنة الحاكمية المؤسســـية من ثالثـــة أعضاء من المجلس غيـــر التنفيذيين لتننســـيق وتطبيق
سياســـة الحوكمـــة ويتمتـــع جميع أعضاء اللجنـــة بالقدرة على قراءة وفهـــم القوائم الماليـــة والقدرة على
التنســـيق والربـــط بين االدارة والمهـــام المكملة للجنتـــي الحوكمة والتدقيـــق كما يتمتـــع اعضاءها بالخبرة
القانونية والمصرفية  ،وتعقد اجتماعاتها مرتين بالســـنة ويراس اللجنة الســـيد عاهد بسيســـو وعضوية
كل مـــن الســـادة حامد جبر و ابراهيـــم ابو دية.
وتتولى اللجنة القيام بالمهام الرئيسة :
•
•
•
•
•
•
•

االشراف على تطبيق سياسة الحوكمة وذلك بالعمل مع االدارة ولجنة التدقيق
تزويـــد المجلـــس بالتقاريـــر والتوصيات بناءا على النتائـــج التي تتوصل اليها من خـــال القيام بمهامها
بمـــا يشـــمل تقييم مدى االلتـــزام بدليل حوكمـــة المصارف ومقترحاتهـــا لتعديل الدليـــل حتى يتوافق
مع الممارســـات الفضلى.
اعـــداد ومراجعة دليل الحاكمية المؤسســـية للبنك حســـب القوانين والتشـــريعات والتعليمات الصادرة
بهـــذا بالخصوص
وضع االجراءات الكفيلة للتحقق من البنود الواردة في هذا الدليل والتقييد بها .
متابعة التطورات والمستجدات التي تطرأ بهذا الخصوص .
مراجعة سنوية للدليل والتاكد من نشرة على اوسع نطاق .
التاكـــد من قيـــام االدارة التنفيذيـــة بواجبها فيما يتعلق بالرقابة المناســـبة على اعمـــال البنك والقيام
بدروهـــا حســـبما هـــو منصـــوص عليه فـــي تعليمـــات انظمة الضبـــط والرقابـــة الداخلية الصـــادرة عن
ســـلطة النقد الفلســـطينية.

ج .لجنة المكافات والترشيحات :
تتالـــف اللجنـــة مـــن ثالثـــة اعضاء مـــن المجلـــس غيـــر التنفيذيـــن ويتمتع جميـــع أعضـــاء اللجنـــة بالمعرفة
والمهـــارات والخبرات المطلوبة التخاذ قرارات مســـتقلة وموضوعية  ،وتعمل اللجنة تحت اشـــراف مجلس
االدارة وترفـــع تقاريرهـــا وتوصياتها بنتائج أعمالها اليـــة  ،وتجتمع اللجنة بصفة دوريـــة بحضور المدير العام
او مـــن ينـــوب عنـــه ويتم اعـــداد محاضر لهـــذه االجتماعـــات بشـــكل اصولي ويـــراس اللجنة الســـيد عاهد
بسيســـو وعضويـــة كل من الســـادة حامد جبـــر و ابراهيـــم ابو دية.
وتتولى اللجنة القيام بالمهام الرئيسة :
• اعـــداد المعاييـــر واعتمادها من المجلس للشـــروط والمؤهـــات الواجب توافرها فـــي أعضاء المجلس
مـــن حيـــث المهارات والخبـــرات واية عوامـــل أخرى تراها مناســـبة.
• اعـــداد تقريـــر يتقدم بـــه المجلس للمســـاهمين النتخـــاب أو اعادة انتخـــاب االعضاء بحيـــث يتضمن ما
يلي :
أ -فتـــرة العضويـــة والتفاصيل الشـــخصية والمؤهـــات المهنية ومعلومات عن عضوية المرشـــح في
مجالس ادارات مصارف وشـــركات أخرى وتفاصيل المناصب االخرى التي يشـــغلها المرشـــح وتفاصيل
العالقـــات والقرابـــة بين المرشـــح والبنك من جهة والمرشـــح واالعضـــاء االخرين مـــن جهة أخرى.
ب -تقديـــم بيانـــا بانـــه قد تحقـــق من اســـتيفاء المتطلبات الواردة فـــي تعريف العضو المســـتقل عند
تعيينه .
• تقديـــم التوصيـــات للمجلـــس حـــول التغييرات التي تعتقـــد اللجنة أنهـــا مطلوبة بالنســـبة لعدد أعضاء
المجلـــس او اي مـــن اللجـــان المنبثقة عنه.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

تحديـــد االعضـــاء المؤهليـــن وتقديم التوصيات للمجلس حول الشـــخص المرشـــح لشـــغل مقعد في
حـــال وجود شـــاغر فـــي اي من لجـــان المجلس.
االشراف على سياسات الموارد البشرية بشكل عام
دراســـة مـــدى اهلية جميـــع المرشـــحين المقترحين لعضوية المجلس من المســـاهمين واي مرشـــحين
تقترح االدارة اســـمائهم.
تقديـــم توصيـــات للمجلـــس بيـــن الحين واالخر حـــول التغيـــرات التي تعتقـــد اللجنة انهـــا ضرورية في
هيـــكل االدارة او االوصـــاف الوظيفيـــة للمســـؤولين الرئيســـيين.
وضع خطة مناســـبة إلحالل رئيس واعضاء مجلس االدارة والمســـؤولين الرئيســـيين واســـتبدالهم في
الحـــاالت الطارئة او عند ظهور شـــواغر.
تقييم اداء المجلس واداء جميع اللجان وجميع االعضاء مرة واحدة في السنة على االقل.
إعداد سياسة المكافات والحوافز ورفعها للمجلس للموافقة عليها واالشراف على تطبيقها.
اجـــراء مراجعة دورية لسياســـة المكافات والحوافز او عندما يوصـــي المجلس بذلك وتقديم التوصيات
الـــى المجلس لتعديل او تحديث السياســـة.
اجراء تقييم دوري حول مدى فعالية وكفاية سياسة منح المكافآت وذلك لضمان تحقيق اهدافها.
التاكد من وجود تجانس بين فترة صرف المكافآت وتحقق االيراد بشكل فعلي.
تقديـــم التوصيـــات للمجلس بخصوص مســـتوى ومكونـــات مكافات وبدالت رئيـــس وأعضاء المجلس
والمســـؤولين الرئيســـيين في المصرف.
التأكـــد من ان سياســـة المكافـــات والحوافز تأخذ بعيـــن االعتبار كافة أنـــواع المخاطر التـــي يتعرض لها
المصـــرف عند تحديـــد المكافات.
التأكـــد مـــن توافـــق سياســـة منح المكافـــات والحوافـــز مع تعليمات ســـلطة النقـــد والنظـــام الداخلي
للمصر ف .

 .6بيئة ونظام الرقابة والضبط الداخلي
•
•
•
•
•
•

تـــم بنـــاء نظـــام الرقابة والضبـــط الداخلـــي للبنك اســـتنادا الى االطـــار العام لنظـــام الرقابـــة الداخلية
والـــى تعليمـــات ســـلطة النقـــد الفلســـطينية والقوانيـــن واالرشـــادات النافـــذة بالخصوص .
يتـــم مراجعـــة هيكل انظمة الضبـــط والرقابة الداخلية مـــن قبل المدقق الداخلـــي والخارجي مرة واحدة
على االقل ســـنويا .
يقـــوم البنـــك باضافـــة بيان في التقرير الســـنوي حـــول كفايـــة انظمة الرقابـــة الداخلية علـــى التقارير
المالية .
يضطلـــع مجلـــس االدارة بمســـؤولياته باالعتماد على اطار عـــام للرقابة الداخلية وذلـــك بهدف التحقق
مـــن فعالية وكفـــاءة العمليات ومصداقيـــة التقاريـــر المالية والتقيـــد بالقوانين والتعليمـــات النافذة.
توفيـــر اجـــراءات تضمـــن وصـــول المعلومـــات لمتخـــذي القرار فـــي الوقت المناســـب بمـــا فيها خطة
الطـــوارئ .
اســـتقاللية دوائـــر التدقيق واالمتثال ودائرة مكافحة عمليات غســـل االموال و تمويـــل االرهاب وادارة
المخاطر.

أ .التدقيق الداخلي :
يـــدرك البنـــك ان وجـــود دائـــرة تدقيق داخلـــي فعالة والتـــي تعتبر خط الدفـــاع الثالث في البنك ،يســـاهم
فـــي اضافـــة قيمة نوعيـــة للبنك وتحســـين عملياته ،ويســـاعد البنك في تحقيـــق اهدافه بايجـــاد منهجية
منظمـــة لتقييم وتحســـين كفاءة عمليـــات الحوكمـــة و ادارة المخاطر والرقابـــة الداخلية.
وفيما يلي اهداف ومهام دائرة التدقيق الداخلي :
•
•
•
•

وضع ميثاق التدقيق الداخلي واعتماده من مجلس االدارة لتحديد االدوار والمســـؤوليات والصالحيات
الخاصة بالدائرة.
اعداد خطة تدقيق سنوية مبنية على المخاطر وتعتمد من لجنة التدقيق التابعة لمجلس االدارة.
فحـــص وتقييـــم درجـــة مالئمة وفاعليـــة انظمة الضبـــط الداخلي وااللية التـــي تتم فيها انجـــاز المهام
الموكلـــة لكافـــة دوائر واقســـام البنـــك للحد مـــن المخاطـــر المرتبطة بها.
اعـــداد تقاريـــر دورية حول مدى كفاية انظمـــة الضبط والرقابة الداخلية للحد مـــن المخاطر التي يتعرض
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لهـــا البنك واالرتقاء بالبيئـــة الرقابية الى المســـتويات المقبولة .
• تقوم دائرة التدقيق الداخلي برفع تقاريرها الى االدارة العليا ولجنة التدقيق.
ب .دائرة االمتثال:
فـــي إطـــار تعزيـــز التـــزام وتوافـــق البنك مـــع متطلبات لجنة بـــازل ،فقد تم إنشـــاء دائـــرة االمتثـــال كدائرة
مســـتقلة تعنى باالشـــراف على االلتزام باالنظمة والقوانين والتشـــريعات الصادرة عـــن الجهات الرقابية
المختلفـــة وذلـــك للوصول الى الممارســـات المصرفية الســـليمة ،وعلـــى صعيد دائرة االمتثـــال فقد تم
حصـــر كافـــة القوانين واالنظمـــة والتعليمـــات الناظمة للبنك وتثقيـــف وتوعية كافـــة الموظفين بمفهوم
االمتثـــال من خالل ورشـــات العمل والـــدورات التدريبية  ،كمـــا يحرص البنك على ضمان اســـتقاللية دائرة
االمتثـــال وضمان اســـتمرار رفدها بكوادر مدربـــة وذات كفاءة .
وفيما يلي اإلطار العام لعمل إدارة االمتثال:
•
•
•
•
•

إعداد دليل االمتثال ومراجعته وتحديثه بشكل دوري وكلما دعت الحاجة الى ذلك.
إعـــداد منهجية فعالـــة لضمان امتثال البنك لجميع القوانين والتشـــريعات النافذة وأي إرشـــادات وأدلة
ذات عالقة .
رفـــع التقاريـــر الدورية حول نتائـــج اعمالها ومراقبتهـــا لالمتثال الى لجنـــة المخاطر واالمتثـــال المنبثقة
عن مجلـــس االدارة.
تقييم ومتابعة تطبيق الحاكمية المؤسسية في البنك
متابعة تطبيق وااللتزام بقانون االمتثال الضريبي على الحسابات االمريكية (.)FATCA

ت .دائرة مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب
يهـــــدف بنـــــك القــدس إلــى الوصــول ألفضـــــل المعاييــر المتعلقــه بمكافحـــــة عمليــات غســل االمــوال
وتمويـــــل االرهـــــاب مــن كافــة الجوانـــــب وذلــك مــن خالل امتثـــــال البنــك لجميـــــع القوانيــن واالنظمــة
والتعليمـــــات واالوامـــــر وقواعــد الســلوك والمعاييـــــر والممارســات المصرفيــة الســـــليمة الصــادرة عن
الجهــات الرقابية المحليــة والدولية.وفــي ضــوء التطــورات الدوليــة وانســجاما مــع الممارســات الفضلــى
فـــــي مجــال مكافحــة غســل االمـــــوال ومتطلبــات الجهــات الرقابيــة فقــد قامـــــت ادارة البنــك بالتالــي:
• تأسيس دائرة لمكافحة غسل األموال وتمويل االرهاب وتعيين الكادر البشري المؤهل .
• اعتماد نظامين لتعزيز متابعة ومراقبة الحسابات تفاصيلهم على النحو التالي :
أ -نظــام آلــي لفحــص كافــة بيانــات العمليــات الماليــة للتأكــد مــن عــدم ادراجهــا ضمــن القوائــم الدوليــة
المحظـــــور التعامل معها مثـــل قوائم الـ (.)OFAC,UN
ب -نظــام آلــي متخصــص فــي مكافحــة عمليــات غســل األمــوال وتمويــل االرهــاب والــذي يعمــل علــى
فحــص ومراقبــة جميــع العمليــات الماليــة التــي تتــم علــى حســابات العمـالء فــي البنــك .الكتشاف
العمليـــات المشـــتبه بهـــا والحـــد منهـــا وذلك لحمايـــة البنك من اســـتغالل نظامـــه المالـــي والحد من
عمليات غســـل األموال وتمويـــل االرهاب.
ث .ادارة المخاطر :
لقـــد أولـــت إدارة البنك أهميـــة خاصة لمتطلبـــات لجنة بازل وتعليمات ســـلطة النقد الفلســـطينية وذلك
باعتبارهـــا إطار لترســـيخ وتعزيز قـــدرة البنك على االرتقاء بالبيئـــة الرقابية ومجابهة مختلـــف أنواع المخاطر،
ونظـــرا لطبيعـــة الوضع السياســـي واالمني في االراضي الفلســـطينية والذي يتســـم بعدم االســـتقرار
وعـــدم الثبـــات فقـــد اتخذت ادارة البنـــك الخطوات العملية لتطبيـــق ما جاء فيها ومن ذلك تأســـيس إدارات
متخصصة في إدارة مختلف المخاطر (ائتمان ،تشـــغيل  ،ســـوق ،ســـيولة  )....ورفدها بالكوادر البشـــرية
المؤهلـــة واالســـتثمار بأحـــدث االنظمـــة والمعدات وبنـــاء المواقع البديلـــة الدارة العمليـــات اليومية في
الحـــاالت الطارئـــة وتم وضع خطط لمواجهـــة تلك المخاطر والكوارث مبنية على اســـس ســـليمة وصحيحة
 .كمـــا تم االســـتثمار مـــن خالل شـــراء وتطبيق نظـــام  CAREإلدارة المخاطر التشـــغيلية وتم إنشـــاء ملف
مخاطـــر  Risk Profileلكافـــة فروع البنـــك  ،هذا باإلضافة لبنـــاء قاعدة بيانات باألخطاء التشـــغيلية.
وفـــي هـــذا الســـياق قـــام البنك بتعزيـــز األطر التـــي تحكـــم إدارة مخاطر االئتمـــان من خـــال الفصل في
االدوار والمســـؤوليات بيـــن دوائر ائتمان الشـــركات و  SMEو ائتمان األفراد) وتـــم تعزيز دوائر الرقابة على
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االئتمـــان والمتابعـــة والتحصيـــل باإلضافة إلى تحديـــث وتطوير سياســـات وإجـــراءات إدارة المخاطر التي
مـــن شـــأنها المحافظة على جـــودة المحفظة االئتمانيـــة ونوعيتها .
هـــذا وشـــكل البنك لجنة إلدارة المخاطر واالمتثال على مســـتوى اإلدارة التنفيذيـــة تتولى مراجعة وتقييم
أعمـــال كافـــة دوائر المخاطـــر المختلفة وترفـــع تقارير دورية عن نتائـــج أعمالها إلى لجنـــة المخاطر واالمتثال
المنبثقـــة عن مجلس اإلدارة.
وتعمل إدارة المخاطر ضمن اإلطار العام التالي:
• ترفـــع إدارة المخاطـــر فـــي البنـــك تقاريرها إلى لجنـــة المخاطر واالمتثـــال  /التنفيذية بشـــكل دوري أما
بالنســـبة لالعمـــال اليومية فيكـــون ارتباطهـــا مع المديـــر العام.
• تتولى إدارة المخاطر المسؤوليات التاليــة:
•
•
•
•

أعداد سياسات المخاطر لكافة أنواع المخاطر واعتمادها من مجلس اإلدارة.
تحليل جميع المخاطر بما فيها مخاطر االئتمان ،مخاطر السوق ،مخاطر السيولة ومخاطر العمليات.
تطوير منهجيات القياس والضبط لكل نوع من أنواع المخاطر.
التوصيـــة للجنـــة المخاطـــر واالمتثـــال  /التنفيذيـــة بســـقوف المخاطـــر ،والموافقـــات ،ورفـــع التقارير
وتســـجيل حـــاالت االســـتثناءات عـــن سياســـة إدارة المخاطـــر.
تزويـــد المجلـــس واإلدارة التنفيذيـــة العليـــا بمعلومات عن قيـــاس المخاطر ومنظومـــة المخاطر (Risk
 )Profileفـــي البنـــك ويقـــوم المجلـــس بمراجعـــة إحصائيـــات المخاطـــر في البنـــك النوعيـــة والكمية
وبشـــكل منتظم.

•
•
•
•

اعتماد الوسائل التي تساعد في إدارة المخاطر ومنها:
التقييم الذاتي للمخاطر ووضع مؤشرات للمخاطر.
ً
وفقا لنوع المخاطر.
إعداد قاعدة بيانات تاريخيه للخسائر وتحديد مصادر تلك الخسائر وتبويبها
توفير التجهيزات الالزمة والنظم اآللية المالئمة إلدارة المخاطر لدى البنك.

•

• تقـــوم لجـــان البنك مثل لجـــان االئتمـــان أو إدارة الموجـــودات والمطلوبات /الخزينة ومخاطر التشـــغيل
بمســـاعدة إدارة المخاطـــر فـــي القيـــام بمهامها وفـــق الصالحيـــات المحددة لهـــذه اللجان.
• تضميـــن التقرير الســـنوي للبنـــك بمعلومات عـــن إدارة المخاطر بخصـــوص هيكلها وطبيعـــة عملياتها
والتطـــورات التي طـــرأت عليها.
• توفير معلومات حول المخاطر لدى البنك الستخدامها ألغراض اإلفصاح والنشر للجمهور.

 .7التدقيق الخارجي
يمثـــل التدقيـــق الخارجـــي مســـتوى اخر مـــن الرقابة على مصداقيـــة البيانـــات المالية الصـــادرة عن انظمة
البنـــك المحاســـبية والمعلوماتية وخاصة فيما يتعلق بابـــداء الرأي الواضح والصريح فـــي مدى عدالة هذه
البيانـــات وعكســـها للواقـــع الفعلـــي خالل فتـــرة معينة  ،ويراعـــى في اختيـــار المدقق الخارجـــي ان يكون
معتمدا من قبل ســـلطة النقد الفلســـطينية وان ال يكون حاصال على اية تســـهيالت ائتمانية مباشـــرة او
غيـــر مباشـــرة من البنك ويحرص مجلـــس االدارة على الـــدوران المنتظم للمدقق وتجاربه مع المؤسســـات
االخرى.
 .1تدقيق البيانات المالية والســـجالت المحاســـبية للبنك بما ينســـجم مع المعايير الدولية للتقارير المالية
( ) IFRSومعايير المحاســـبة الدولية ( )IAS
 .2االلتـــزام بمتطلبـــات الحـــد االدنـــى مـــن معايير االفصـــاح للبيانـــات المالية الصـــادرة عن ســـلطة النقد
الفلســـطينية .
 .3التقيد بالسرية التامة بموجب قواعد السلوك المهني .
 .4تزويد لجنة المراجعة والتدقيق بنسخة عن تقريره .
 .5حضور اجتماعات الهيئة العامة للبنك لالجابة على ما يخصه من استفسارات المساهمين .
 .6العمـــل علـــى تزويد ســـلطة النقد الفلســـطينية بنســـخة عن التقرير الســـنوي خالل شـــهرين من انتهاء
الســـنة المالية مشـــتمال علـــى ما يلي :
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• اي مخالفات الحكام القوانين والتعليمات الصادرة بما فيها تعليمات البنك الداخلية
• رايـــه حـــول مدى كفايـــة انظمة الرقابة والضبـــط الداخلي ومـــدى كفاية المخصصـــات لمقابلة المخاطر
المحتملة .
• التحقق من عدالة البيانات التي اعطيت له خالل عملية التدقيق .

 .8ميثاق اخالقيات العمل
تبنـــى البنـــك ميثاق اخالقيـــات العمل الذي تـــم اقراره مـــن مجلـــس االدارة وتعهد بالتـــزام كافة موظفي
البنـــك بـــه علـــى اختالف مســـتوياتهم االداريـــة الى جانب اعضـــاء مجلـــس ادارة البنك كما يوضـــح الدليل
العواقـــب المترتبـــة علـــى اي خرق لبنـــوده ،وقد حدد هـــذا الميثاق اخـــاق وقيم ومبـــادئ موظفي البنك
باربعـــة محـــاور رئيســـية المتمثلة بالنزاهـــة ،االمتثال للقوانين  ،الشـــفافية والـــوالء للبنك .

 .9العالقة مع المساهمين
•

•
•
•
•
•
•

يقـــوم البنـــك بتطوير عالقات ايجابيـــة مع كافة المســـاهمين ،وفي هذا المجال يعمـــل البنك وبكافة
الســـبل على تشـــجيع المســـاهمين وبخاصة صغار المســـاهمين على حضور االجتماع السنوي للهيئة
العامة والتشـــجيع على القيام بعمليات التصويت اما بشـــكل شـــخصي او توكيل شـــخصي في حالة
غيابهم .
يتم تزويد المســـاهمين بنســـخة من التقرير الســـنوي علـــى عناوينهم البريدية ودعـــوة الجتماع الهيئة
العامـــة وجـــدول اعمالها وجميـــع المعلومات والمـــواد االعالمية الموجهه للمســـاهمين بشـــكل عام .
حضـــور ممثليـــن عـــن المدقيقيـــن الخارجيين االجتمـــاع الســـنوي للهيئة العامـــة بهدف االجابـــة عن اي
أســـئلة قـــد تطرح حـــول التدقيـــق وتقريـــر المدقق
دعـــوة ممثليـــن عن ســـلطة النقد الفلســـطينية لحضور االجتماع بهـــدف االطالع علـــى مجريات االمور
.
انتخـــاب اعضـــاء المجلـــس ممن تتوفـــر فيهـــم المؤهالت والشـــروط عند انتهـــاء مـــدة المجلس خالل
االجتمـــاع الســـنوي للهيئـــة العامة .
انتخاب المدقق الخارجي وتحديد اتعابه او تفويض مجلس االدارة بتحديد االتعاب
توثيـــق كافة وقائع الجلســـات والتقارير حول مجريـــات االمور خالل اجتماع الهيئة العامة الســـنوي  ،بما
فـــي ذلك نتائـــج التصويت واالســـئلة المطروحة من قبل المســـاهمين فيما يتعلق بمســـاهمتهم

 .10الشفافية واالفصاح
تنطـــوي الحاكميـــة المؤسســـية لبنـــك القـــدس على ابعـــاد تتصـــف بالنزاهة والتعامـــل باســـتقامة وامانة
وموضوعيـــة فيما يتعلـــق بالقرارات التي تم اتخاذها من قبل الجهات ذات العالقة في البنك والشـــفافية
واالفصاح واالنفتـــاح على المجتمع.
وحـــول الشـــفافية واالفصاح واالنفتـــاح فانها من العناصر الهامـــة في الحاكمية المؤسســـية الجيدة لبنك
القـــدس  ،حيـــث ان البنك معني باالفصاح العـــام عن كافة المعلومات الموثوقة التـــي تقدم في اوقاتها
المناســـبة لمســـاعدة مســـتخدمي هـــذة المعلومـــات علـــى اجراء تقييـــم دقيـــق للموقف المالـــي للبنك
وانجازاتـــه وانشـــطته ومخاطـــره ،كمـــا ان البنـــك يعمـــل جاهدا علـــى توفير وبشـــكل دوري ومتـــاح للجميع
معلومات كاملة حول نشـــاطاته لكافة الجهات ذات العالقة مثل ســـلطة النقد الفلســـطينية والمساهمين
والمودعيـــن والجمهـــور بشـــكل عام مع التركيـــز على القضايـــا ذات االثر الجوهـــري على البنك .
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وتقريـــر مدقـــق الحســـابات
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تقرير مدقق الحسابات المستقل

أﻣﺮ اﻟﺘﺪﻗﻴﻖ اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ

إلى السادة مساهمي شركة بنك القدس المحترمين
المساهمة العامة المحدودة

تطبيـــق المعيار الدولـــي إلعداد التقاريـــر المالية
رقم ()9

دولة فلسطين

أصدر مجلـــس معايير المحاســـبة الدولي المعيار
الدولـــي إلعـــداد التقاريـــر الماليـــة رقـــم (“ )9
بـــاألدوات الماليـــة” والـــذي يحـــل محـــل معيـــار
المحاســـبة الدولـــي رقـــم (.)39

تقرير حول تدقيق القوائم المالية

الـــرأي
قمنـــا بتدقيـــق القوائـــم المالية لشـــركة بنك القـــدس “المســـاهمة العامة المحـــدودة” “ البنـــك” والتي
وكال مـــن قوائـــم الدخـــل والدخل
تتكـــون مـــن قائمـــة المركـــز المالـــي كمـــا فـــي  31كانـــون األول ،2018
ً
الشـــامل اآلخـــر والتغيرات في حقوق الملكية والتدفقات النقدية للســـنة المنتهيـــة بذلك التاريخ وملخص
للسياســـات المحاســـبية الهامة ومعلومـــات ايضاحية أخرى.
فـــي رأينـــا  ،إن القوائـــم الماليـــة المرفقـــة تظهـــر بصـــورة عادلة ،مـــن جميع النواحـــي الجوهريـــة  ،المركز
المالـــي للبنـــك كما فـــي  31كانـــون األول  2018وأدائه المالـــي وتدفقاته النقدية للســـنة المنتهية بذلك
ً
وفقا للمعاييـــر الدولية للتقاريـــر المالية.
التاريـــخ

أساس الـــــرأي
ً
وفقـــا للمعاييـــر الدولية للتدقيـــق .إن مســـؤولياتنا بموجـــب تلك المعاييـــر موضحة
لقـــد قمنـــا بتدقيقنـــا
فـــي فقـــرة “مســـؤولية مدقق الحســـابات حول تدقيـــق القوائـــم المالية “ فـــي تقريرنا .إننا مســـتقلون
عـــن البنـــك وفق ميثاق قواعـــد الســـلوك المهني للمحاســـبين القانونييـــن الصادر عن المجلـــس الدولي
لمعاييـــر الســـلوك المهنـــي للمحاســـبين القانونييـــن باإلضافة الى متطلبـــات الســـلوك المهني األخرى
المتعلقـــة بتدقيقنـــا للقوائم المالية للبنك في فلســـطين ،وقد أوفينا بمســـؤولياتنا المتعلقة بمتطلبات
ً
أساســـا
الســـلوك المهنـــي األخرى .ونعتقد بـــأن بينات التدقيـــق الثبوتية التي حصلنـــا عليها كافية لتوفر
لرأينا.

أمر آخر
تـــم تدقيـــق القوائـــم الماليـــة للســـنة المنتهية في  31كانـــون األول  2017مـــن قبل مدقق حســـابات آخر
الـــذي أصـــدر تقريره غيـــر المتحفظ حول تدقيـــق القوائـــم المالية بتاريـــخ  18آذار .2018

أمر التدقيق الرئيسي
ً
وفقـــا إلجتهادنـــا المهنـــي ،األكثر أهميـــة في تدقيقنـــا للقوائـــم المالية
يعتبـــر أمـــر التدقيـــق الرئيســـي،
للســـنة الحاليـــة .وتم تناول هذه األمر في ســـياق تدقيقنـــا للقوائم المالية ككل ،وفـــي تكوين رأينا حولها
 ،وال نبـــدي رأيـــا منفصال حـــول تلك األمر.

قـــام البنـــك بتطبيـــق المعيـــار الدولـــي إلعـــداد
اعتبـــارا مـــن أول كانون
التقاريرالماليـــة رقـــم ()9
ً
الثانـــي  2018بأثـــر رجعي دون إعـــادة عرض أرقام
المقارنـــة بمـــا يتفق مـــع المعيـــار اعاله .
تم إثبات الفروقات بين القيم المدرجة المســـجلة
مســـبقا والقيـــم المدرجـــة الجديـــدة لـــأدوات
ً
المالية والبالغـــة  10,910,474دوالر أمريكي كما
فـــي األول من كانون الثانـــي  2018في الرصيد
االفتتاحي إلحتياطي المخاطـــر المصرفية العامة
ولألربـــاح المدورة.
إن التغيرات الرئيســـية الناتجة عـــن تطبيق المعيار
الدولـــي إلعـــداد التقاريـــر الماليـــة رقـــم ( )9هي
حاليا على
إن الخســـائر االئتمانيـــة للبنك تســـتند
ً
بـــدال من نهج الخســـارة
نهـــج الخســـارة المتوقعة
ً
المتكبـــدة والتغيـــر فـــي تصنيـــف وقيـــاس
الموجـــودات والمطلوبـــات الماليـــة للبنـــك.

ﻧﻄﺎق اﻟﺘﺪﻗﻴﻖ ﻟﻤﻮاﺟﻬﺔ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ
لقـــد قمنـــا بفهم سياســـة البنـــك لتصنيـــف وقياس
وفقـــا
ً
الموجـــودات والمطلوبـــات الماليـــة المعـــدة
للمعيـــار الدولـــي إلعـــداد التقاريـــر الماليـــة رقـــم ()9
وقمنـــا بمقارنتهـــا مـــع متطلبـــات المعيـــار الدولـــي
إلعـــداد التقاريـــر المالية رقـــم ( )9والتعليمات الرقابية
بهـــذا الخصـــوص .
كما قمنا بفهم منهجية الخســـائر االئتمانية المتوقعة
المتبعة مـــن قبل البنك من خالل االســـتعانة بالخبراء
مناســـبا إلرضاء أنفســـنا حـــول تلك
حيثمـــا كان ذلـــك
ً
البيانـــات والتي اشـــتملت على عدة بنـــود أهمها :
• اإلطالع على سياســـة تحديد مخصصات الخسائر
االئتمانيـــة للبنك وفقـــا للمعيار الدولـــي للتقارير
الماليـــة رقم (.)9
• تحديد حدوث زيادة جوهرية في مخاطر االئتمان.
• تصنيـــف التعرضـــات االئتمانيـــة إلـــى المراحـــل
المختلفـــة  ،وذلـــك مـــن خـــال دراســـة عينـــة من
التســـهيالت اإلئتمانيـــة الممنوحـــة مـــن قبـــل
البنـــك.
• فهـــم مصـــادر البيانـــات الرئيســـية واالفتراضات
للبيانـــات المســـتخدمة فـــي نمـــاذج الخســـارة
االئتمانيـــة المتوقعة لتحديد مخصصات الخســـائر
اإلئتمانيـــة المتوقعـــة  ،وإفتراضـــات النظـــرة
المســـتقبلية المستخدمة في احتســـاب الخسارة
االئتمانيـــة المتوقعـــة الخاصـــة بهـــا .
• مراجعـــة مبلـــغ التعرض عنـــد التعثر في الســـداد
لعينـــة مـــن التعرضـــات .
• مراجعـــة احتمـــال حـــدوث التعثـــر فـــي الســـداد
المســـتخدم فـــي احتســـاب الخســـارة االئتمانيـــة
بنـــاء علـــى عـــدة دورات
المتوقعـــة والمحتســـب
ً
اقتصاديـــة وذلـــك مـــع المعلومـــات المعلنـــة
ومالئمتهـــا ،وتحويلـــه الى احتمال حـــدوث التعثر
بنـــاء علـــى دورة اقتصاديـــه محـــددة.
فـــي الســـداد
ً
• مراجعة احتســـاب الخســـارة االئتمانيـــة المتوقعة
في حالة حدوث التعثر في الســـداد المســـتخدمة
فـــي احتســـابها بمـــا فـــي ذلـــك مـــدى مالئمـــة
الضمانـــاتوالعمليـــاتالحســـابيةالناتجـــةعـــنذلك
• مراجعـــة اكتمال التســـهيالت االئتمانيـــة واألوراق
الماليـــة االســـتثمارية واإليداعـــات المســـتخدمة
فـــي عمليـــة احتســـاب الخســـارة االئتمانيـــة
المتوقعـــة كمـــا فـــي أول كانـــون الثانـــي .2018
ان السياســـات المحاســـبية والتقديـــرات المحاســـبية
الهامـــة وإفصاحـــات إدارة مخاطـــر االئتمـــان فـــي
اإليضاحـــات أرقـــام ( )3و()7و ( )44حـــول القوائـــم
الماليـــة.
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معلومات أخرى
إن اإلدارة مســـؤولة عـــن المعلومـــات األخـــرى  .تتكـــون المعلومات األخرى مـــن المعلومات الـــواردة في
التقريـــر الســـنوي غير القوائم المالية وتقرير مدقق الحســـابات حولهـــا .اننا نتوقع ان يتـــم تزويدنا بالتقرير
الســـنوي بتاريـــخ الحق لتقريرنا  .ال يشـــمل رأينا حـــول القوائم المالية المعلومات األخـــرى وإننا ال نبدي اي
نـــوع من التأكيد او اســـتنتاج حولها .
فيمـــا يتعلـــق بتدقيـــق القوائـــم المالية  ،فإن مســـؤوليتنا هي قـــراءة المعلومات األخـــرى المذكورة أعاله
قيـــم فيمـــا اذا كانت المعلومـــات األخرى غيـــر متوافقة بشـــكل جوهري
عندمـــا تصبـــح متاحـــة لنـــا  ،بحيث نُ ّ
مـــع القوائـــم الماليـــة او المعلومات التي تـــم التوصل إليها من خـــال تدقيقنـــا أو ان المعلومات األخرى
تتضمن اخطـــاء جوهرية.

مسؤوليات االدارة والقيمين على الحوكمة في اعداد القوائم المالية للبنك
ً
وفقا للمعاييـــر الدولية للتقارير
إن االدارة مســـؤولة عـــن إعداد هذه القوائم الماليـــة وعرضها بصورة عادلة
ً
ووفقا للقوانين المحلية النافذة وتعليمات ســـلطة النقد الفلســـطينية ،وتشـــمل هذه المسؤولية
المالية
االحتفـــاظ بالرقابـــة الداخلية التي تجدها اإلدارة مناســـبة لتمكنها مـــن إعداد القوائم الماليـــة بصورة عادلة
خالية من أخطاء جوهرية ،ســـواء كانت ناشـــئة عـــن احتيال أو خطأ.
عند إعداد القوائم المالية ،إن االدارة مســـؤولة عن تقييم قدرة البنك على االســـتمرار كمنشـــأة مســـتمرة،
واالفصاح ،حســـبما يقتضيه الحال ،عن المسائل المتعلقة باالستمراريــــــة وإستخدام مبـــــــدأ االستمرارية
المحاســـبي  ،إال إذا قـــررت االدارة تصفية المنشـــأة أو وقف عملياتها ،أو ال يوجـــد لديها بديل واقعي اال
القيام بذلك.
ويعتبر القائمون على الحوكمة مسؤولين عن االشراف على طريقة إعداد التقارير المالية للبنك.

مسؤوليات مدقق الحسابات حول تدقيق القوائم المالية
إن أهدافنـــا تتمثـــل بالحصـــول علـــى تأكيد معقـــول فيما إذا كانـــت القوائـــم المالية ككل خاليـــة من أخطاء
جوهرية ،ســـواء كانت ناشـــئة عـــن احتيال أو عن خطأ ،وإصـــدار تقرير التدقيق الذي يشـــمل رأينا .ان التأكيد
ً
دائمـــا عملية التدقيـــق التي
عـــال مـــن التأكيد ،وال يشـــكل ضمانـــة بأن تكشـــف
المعقـــول هـــو مســـتوى
ٍ
تمـــت وفقـــا للمعاييـــر الدولية أي خطأ جوهـــري في حال وجوده ،من الممكن أن تنشـــأ اإلخطـــاء عن إحتيال
او عـــن خطـــأ ،وتعتبر جوهرية بشـــكل فـــردي أو مجتمعـــة فيما إذا كان مـــن المتوقع تأثيرها علـــى القرارات
بنـــاء على هذه القوائـــم المالية.
االقتصاديـــة المتخذة من المســـتخدمين
ً
كجـــزء من عمليـــة التدقيق وفقـــا لمعايير التدقيـــق الدولية ،فإننا نمـــارس اإلجتهاد المهنـــي ونحافظ على
الشـــك المهني طيلة فتـــرة التدقيق .كمـــا نقوم أيضا:
•

•
•
•
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تحديـــد وتقييـــم مخاطر االخطـــاء الجوهرية في القوائم المالية ،ســـواء كانت ناشـــئة عـــن احتيال أو عن
خطـــأ ،والتخطيـــط والقيـــام بإجـــراءات التدقيـــق بما يســـتجيب مـــع تلك المخاطـــر والحصـــول على أدلة
تدقيـــق كافيـــة ومناســـبة توفر أساســـا لرأينـــا .ان مخاطر عدم اكتشـــاف خطأ جوهري ناتج عـــن االحتيال
تفـــوق تلـــك الناتجة عن الخطأ ،حيث يشـــمل االحتيال التواطـــؤ والتزوير والحـــذف المتعمد والتحريفات
أو تجـــاوز نظام الرقابـــة الداخلي.
فهـــم لنظـــام الرقابـــة الداخلي ذو الصلـــة بالتدقيق مـــن أجل تخطيط إجراءات تدقيق مناســـبة حســـب
الظـــروف ،ولكـــن ليـــس من أجل إبـــداء رأي حـــول فعاليـــة الرقابـــة الداخلية.
تقييـــم مدى مالءمة السياســـات المحاســـبية المتبعة ومعقوليـــة التقديرات المحاســـبية وااليضاحات
المتعلقـــة بهـــا المعدة من قبـــل اإلدارة.
اســـتنتاج حـــول مالءمـــة اســـتخدام االدارة لمبدأ االســـتمرارية المحاســـبي ،وبنـــاء على أدلـــة التدقيق
التـــي تـــم الحصول عليهـــا ،في حال وجود حالـــة جوهرية من عـــدم التيقن متعلقة بأحداث أو ظــــــروف
ً
ً
جوهريا حـــول قدرة البنـــك على االســـتمرار .وفي حال االســـتنتاج بوجود حالـــة جوهرية
شـــكا
قـــد تثير
مـــن عـــدم التيقـــن ،يتوجب علينا لفـــت االنتباه فـــي تقريرنا إلـــى اإلفصاحات ذات الصلـــة الواردة في
القوائـــم الماليـــة ،أو ،فـــي حـــال كانـــت هـــذه اإلفصاحات غيـــر كافيـــة يتوجب علينـــا تعديل رأينـــا .هذا
ونعتمـــد فـــي اســـتنتاجاتنا على أدلة التدقيـــق التي تم الحصـــول عليها حتى تاريخ تقريرنـــا .ومع ذلك،
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قـــد تـــؤدي االحـــداث أو الظروف المســـتقبلية بالبنـــك إلى التوقف عـــن القدرة على اإلســـتمرار.
• تقييـــم العـــرض اإلجمالي ،وفيمـــا إذا كانت القوائـــم المالية تظهـــر العمليات واالحـــداث ذات العالقة
بطريقـــة تحقق العـــرض العادل.
• الحصـــول علـــى أدلة تدقيق كافيـــة ومالئمة حـــول المعلومات الماليـــة للبنك وأنشـــطة العمل البداء
رأي حـــول القوائـــم المالية .إننا مســـؤولون عن التوجيه واالشـــراف واألداء حول تدقيـــق البنك .نبقى
المســـؤولين بشـــكل وحيد حـــول رأي تدقيقنا .
نقـــوم بالتواصـــل مع القائمين علـــى الحوكمة فيمـــا يتعلق على ســـبيل الحصر بنطاق وتوقيـــت التدقيق
ونتائـــج التدقيـــق الهامـــة ،بمـــا في ذلـــك أي خلل جوهـــري في نظـــام الرقابـــة الداخلي بين لنـــا من خالل
تد قيقنا .
كمـــا نقـــوم بتزويـــد القائميـــن علـــى الحوكمـــة بمـــا يفيـــد امتثالنـــا لقواعـــد الســـلوك المهنـــي المتعلقة
باالســـتقاللية ،والتواصـــل معهـــم بخصـــوص جميـــع العالقـــات وغيرها من المســـائل التي مـــن الممكن
االعتقـــاد بأنهـــا تؤثـــر علـــى اســـتقالليتنا وحيثما ينطبـــق إجـــراءات الحمايـــة ذات العالقة.
مـــن االمـــور التي تم التوصل بشـــأنها مع القائمين على الحوكمـــة ،نقوم بتحديد أكثر هـــذه االمور أهمية
فـــي تدقيـــق القوائـــم المالية للســـنة الحالية ،والتي تعـــد أمور تدقيق رئيســـية .نقوم بشـــرح هذه االمور
فـــي تقريرنـــا حول التدقيق إال إذا حـــال القانون أو األنظمة دون االفصاح العلنـــي عنها ،أو عندما نقرر في
حـــاالت نـــادرة للغاية ،ان ال يتم ذكـــر معين في تقريرنا في حـــال كان لإلفصاح تأثيرات ســـلبية يتوقع منها
أن تفـــوق منفعتها المصلحة العامة بشـــكل معقول.

إفصاح حول متطلبات قانونية وتنظيمية
يحتفـــظ البنـــك بقيود وســـجالت حســـابية منظمـــة بصـــورة أصولية ،وهـــي متفقة مـــع القوائـــم المالية
المرفقـــة ومـــع القوائم المالية الـــواردة في تقريـــر مجلس االدارة ،ونوصـــي الهيئة العامة للمســـاهمين
المصادقـــة على هـــذه القوائـــم المالية.
رام الله – فلسطين

ديلويت آند توش (الشرق األوسط)

في  28آذار 2019

رخصة رقم ()208

منذر البندك
شريك
رخصة رقم ()2015 / 114
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شركة بنك القدس المساهمة العامة المحدودة

شركة بنك القدس المساهمة العامة المحدودة

قائمة المركز المالي
كما في  31كانون األول 2018

قائمة الدخل
للسنة المنتهية في  31كانون األول 2018
إيضاحات

الموجودات

2018
دوالر أمريكي

2017
دوالر أمريكي

2018
دوالر أمريكي

2017
دوالر أمريكي

51,473,309
()13,201,982

46,251,723
()11,569,449

38,271,327
10,479,221
48,750,548

34,682,274
9,996,979
44,679,253

31
7

7,619,855
71,830
2,887,520

5,442,845
526,091
2,010,941

7

3,428,289

-

32

867,506
63,625,548

1,019,268
53,678,398

إيضاحات

اإليرادات

نقد وأرصدة لدى سلطة النقد الفلسطينية

5

252,146,806

257,491,000

إيرادات الفوائد

28

أرصدة لدى بنوك ومؤسسات مصرفية
تسهيالت ائتمانية مباشرة – الصافي
موجودات مالية من خالل قائمة الدخل
موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل
الشامل
موجودات مالية بالكلفة المطفأة
استثمار في شركة حليفة
ممتلكات وعقارات ومعدات – بالصافي
موجودات غير ملموسة
مشاريع تحت التنفيذ
موجودات أخرى
مجموع الموجودات

6
7
8

160,803,286
697,803,505
90,506

71,970,257
658,517,963
103,260

مصروفات الفوائد

29

9

5,663,480

3,058,329

صافي إيرادات الفوائد
صافي إيرادات العموالت
صافي إيرادات الفوائد والعموالت

30

10
11
12
13
14

المطلوبات وحقوق الملكية
المطلوبات
ودائع سلطة النقد الفلسطينية
ودائع بنوك ومؤسسات مصرفية
ودائع العمالء
تأمينات نقدية
أموال مقترضة
مخصص ضريبة الدخل
مخصصات مختلفة
مطلوبات أخرى
مجموع المطلوبات

15
16
17
18
19
20
21
22

حقوق الملكية
رأس المال المدفوع
عالوة اصدار
إحتياطي قانوني
إحتياطي مخاطر مصرفية عامة
إحتياطي تقلبات دورية
إحتياطي القيمة العادلة
أرباح مدورة
مجموع حقوق الملكية
مجموع المطلوبات وحقوق الملكية

23
25
26
26
26
9
27

18,453,012
1,433,126
32,584,888
2,416,216
3,718,633
37,911,670
1,213,025,128

40,576,000
66,011,852
877,678,532
81,449,260
294,778
1,952,704
6,063,694
27,555,199
1,101,582,019

83,570,667
6,602,083
7,607,752
3,182,400
4,757,269
()2,603,012
8,325,950
111,443,109
1,213,025,128

9,409,145
-30,278,332
22,481
3,067,092
41,711,675
1,075,629,534

67,336,229
15,559,926
785,970,046
69,378,880
381,688
2,051,998
5,163,104
27,056,989
972,898,860

68,376,000
-6,448,168
10,264,820
4,757,269
()2,782,374
15,666,791
102,730,674
1,075,629,534

أرباح العمالت األجنبية
أرباح موجودات مالية
استرداد مخصص تدني تسهيالت ائتمانية
صافي إستردادات وتناقالت من مخصص تدني
تسهيالت من المرحلة األولى والثانية
إيرادات أخرى
إجمالي الدخل
المصاريف
نفقات الموظفين
مصاريف تشغيلية أخرى
استهالكات واطفاءات
مخصص تدني تسهيالت إئتمانية
خسائر إئتمانية متوقعة  /أخرى
مخصص تعويض نهاية الخدمة
خسائر استثمار في شركة حليفة
مخصص القضايا
مخصص هبوط اسعار عقارات
غرامات سلطة النقد الفلسطينية
إجمالي المصاريف
الربح للسنة قبل ضريبة الدخل
مخصص الضرائب
صافي ربح السنة
الحصة األساسية والمخفضة للسهم من ربح السنة
السيد محمد سلمان
نائب رئيس أول  /مدير إدارة الشؤون المالية

33
34
12و13
7
21
11
21
14
41

20
42

السيد صالح هدمي
الرئيس التنفيذي

()19,142,966
()13,729,800
()2,840,766
()10,977,417
()80,033
()1,517,095
()136,237
()35,534
()21,157
()48,481,005
15,144,543
()3,548,702
11,595,841
0.149

-

()17,817,430
()12,702,999
()2,597,551
()3,853,804

()1,580,570
()38,530
()7,052
()38,597,936
15,080,462
()3,900,000
11,180,462
0,164

السيد أكرم جراب
رئيس مجلس اإلدارة

ً
جزءا ال يتجزّ أ من هذه القوائم المالية.
تشكل اإليضاحات المرفقة
السيد محمد سلمان
نائب رئيس أول  /مدير إدارة الشؤون المالية

السيد صالح هدمي
الرئيس التنفيذي

السيد أكرم جراب
رئيس مجلس اإلدارة

ً
جزءا ال يتجزّ أ من هذه القوائم المالية
تشكل اإليضاحات المرفقة
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7,326,000
68,376,000

-

61,050,000
-

83,570,667

-

6,837,600
-

8,357,067

-

-

68,376,000

-

()94,482

2,482,923
11,501,359

13,663,385

ً
جزءا ال يتجزّ أ من هذه القوائم المالية
اإليضاحات المرفقة

الرصيد كما في  31كانون األول 2018
 31كانون األول 2017
الرصيد كما في  1كانون الثاني 2017
ربح السنة
التغير في القيمة العادلة
اجمالي بنود الدخل الشامل للسنة
نتائج بيع موجودات مالية من خالل
الدخل الشامل اآلخر
توزيعات أسهم (إيضاح )24
المحول الى االحتياطيات
الرصيد كما في  31كانون األول 2017

المحول الى االحتياطيات

الرصيد كما في  1كانون الثاني 2018
(قبل التعديل)
أثر تطبيق المعيار رقم ( ( – )9إيضاح )2
الرصيد كما في  1كانون الثاني 2018
( المعدل)
ربح السنة
التغير في القيمة العادلة
اجمالي بنود الدخل الشامل للسنة
نتائج بيع موجودات مالية من خالل
الدخل الشامل اآلخر
إصدار أسهم خالل العام (إيضاح  13و
)25
توزيعات أسهم (إيضاح )24
توزيعات نقدية (إيضاح )24
68,376,000

دوالر أمريكي

رأس المال
المدفوع

()94,482

-

-

-

6,602,083

-

-

6,602,083

-

-

-

-

-

دوالر
أمريكي

1,118,046
6,448,168

-

5,330,122
-

7,607,752

1,159,584

-

-

-

-

6,448,168

-

6,448,168

دوالر
أمريكي

عالوة إصدار

إحتياطي
قانونــــــي

784,763
10,264,820

-

9,480,057
-

3,182,400

3,182,400

-

-

-

-

-

()10,264,820

10,264,820

دوالر أمريكي

إحتياطـي
مخاطــر
مصرفية عامة

()3,327,181
1,677,069
4,757,269

-

6,407,381
-

4,757,269

-

-

-

-

-

4,757,269

-

4,757,269

إحتياطي
التقلبات
الدورية
دوالر
أمريكي

()2,782,374

()6,999,481

1,734,184
2,482,923
2,482,923

()2,603,012

-

-

-

273,844

()94,482
()94,482

()2,782,374

-

()2,782,374

دوالر أمريكي

إحتياطي
القيمة
العادلة

8,325,950

111,443,109

()3,998,819
()3,579,878
15,666,791

6,999,481

5,065,545
11,180,462
11,180,462

102,730,674

-

89,067,289
11,180,462
2,482,923
13,663,385

()4,341,984

()6,837,600

14,959,150

-

11,595,841
()94,482
11,501,359

91,820,200

()10,910,474

102,730,674

دوالر أمريكي

-

()6,837,600
()6,837,600

-

()273,844

11,595,841
11,595,841

15,021,137

()645,654

15,666,791

دوالر أمريكي

أرباح مدورة

مجموع حقــوق
الملكية
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11,595,841

2017
دوالر أمريكي
2018
دوالر أمريكي

11,180,462
ربح السنة

2,482,923
بنود الدخل الشامل األخرى
ً
الحقا الى قائمة الدخل
بنود لن يتم تحويلها
التغيرفي القيمة العادلة للموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل
الدخل الشامل ( إيضاح رقم )9
صافي بنود الدخل الشامل األخرى للسنة
إجمالي الدخل الشامل للسنة

 31كانون األول 2018

قائمة الدخل والدخل الشامل اآلخر
للسنة المنتهية في  31كانون األول 2018

105
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قائمة التغيرات في حقوق الملكية
للسنة المنتهية في  31كانون األول 2018

ً
جزءا ال يتجزّ أ من هذه القوائم المالية.
تشكل اإليضاحات المرفقة

شركة بنك القدس المساهمة العامة المحدودة

شركة بنك القدس المساهمة العامة المحدودة

شركة بنك القدس المساهمة العامة المحدودة

شركة بنك القدس المساهمة العامة المحدودة

قائمة التدفقات النقدية
للسنة المنتهية في  31كانون األول 2018

إيضاحات حول القوائم المالية
للسنة المنتهية في  31كانون األول 2018

األنشطة التشغيلية

2018
دوالر أمريكي

2017
دوالر أمريكي

15,144,543

15,080,462

12و13
7
7

2,840,766
10,977,417
()2,887,520

2,597,551
3,853,804
)(2,010,941

7

()3,348,256

-

21
21
11

1,517,095
136,237

1,580,570
38,530
-

31

12,754

()6,440

14

35,534
120,954

36,320

24,549,524

21,169,856

()10,983,097

()5,537,895

()35,303,613
4,133,861
31,521,975
10,258,791
()614,458
23,562,983
()623,999
-()3,647,996
19,290,988

()44,220,467
()5,653,163
49,889,522
27,795,791
4,456,672
47,900,316
()952,550
()41,297
()2,009,674
44,896,795

()7,052,186
4,724,620
()1,569,363
()9,125,800
()35,151
46,569,066

11,786,761
1,773,310
-

()4,395,149

()5,735,275

380,840

225,034

29,496,877

8,049,830

()86,910
()6,837,600
()6,924,510
41,863,355
173,877,257
215,740,612

()208,867
()208,867
52,737,758
121,139,499
173,877,257

إيضاحات

الربح للسنة قبل ضريبة الدخل
تعديالت:
استهالكات وإطفاءات
مخصص تدني تسهيالت ائتمانية مباشرة
إسترداد مخصص تدني تسهيالت إئتمانية مباشرة
صافي إسترادات وتناقالت من مخصص تدني
تسهيالت من المرحلة األولى والثانية
مخصص تعويض نهاية الخدمة
مخصص القضايا
خسائر إستثمار في شركة حليفة
أرباح غير متحققة من تقييم موجودات مالية بالقيمة
العادلة من خالل قائمة الدخل
مخصص تدني عقارات مستملكة
خسائر استبعاد ممتلكات ومعدات
التدفقــات النقديــة مــن األنشــطة التشــغيلية قبــل
التغيــرات فــي الموجــودات والمطلوبــات التشــغيلية
( الزيــادة) فــي اإلحتياطــي الزامــي لــدى ســلطة النقــد
الفلسطينية
النقص ( /الزيادة) في تسهيالت ائتمانية مباشرة
النقص ( /الزيادة) في الموجودات األخرى
الزيادة في ودائع العمالء
الزيادة في التأمينات نقدية
الزيادة في المطلوبات أخرى
النقد الناتج من األنشطة التشغيليــة
تعويضات نهاية خدمة مدفوعة
مخصص قضايا مدفوع
ضرائب مدفوعة
صافي النقد الناتج من األنشطة التشغيلية
األنشطة االستثمارية
أرصدة بنوك تستحق أكثر من ثالثة أشهر
التغير في موجودات مالية من خالل الدخل الشامل
إستثمار في شركة حليفة
موجودات مالية بالتكلفة المطفأة
إضافات موجودات غير ملموسة
النقد الناتج من تملك البنك االردني الكويتي
اضافات ممتلكات و معدات والتغير بالمشاريع تحت
التنفيذ
العائــد مــن إســتبعاد ممتلــكات ومعــدات ومحولــة
نتيجــة التملــك
صافي النقد الناتج من األنشطة اإلستثمارية
األنشطة التمويلية
أموال مقترضة
توزيعات نقدية

25

صافي الزيادة في النقد وما في حكمه
النقد وما في حكمه في بداية السنة
النقد وما في حكمه في نهاية السنة

39

صافي النقد (المستخدم في) األنشطة التمويلية

21
21
20

13
13

ً
جزءا ال يتجزّ أ من هذه القوائم المالية.
تشكل اإليضاحات المرفقة
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 -1عام
تأســـس بنـــك القـــدس بتاريـــخ  2نيســـان  1995فـــي غـــزة كشـــركة مســـاهمة عامـــة محـــدودة تحـــت رقم
 563200880بموجـــب قانـــون الشـــركات لســـنة  1929وتعديالتـــه الالحقـــة وذلـــك برأســـمال مقـــداره
 20,000,000دوالر أمريكـــي مـــوزع علـــى  20,000,000ســـهم بقيمـــة إســـمية مقدارهـــا دوالر أمريكـــي
للســـهم الواحد .باشـــر البنك نشـــاطه المصرفي في فلســـطين بتاريـــخ  18كانون الثانـــي  .1997وقد تم
إدراج أســـهم البنك للتداول في ســـوق فلســـطين لألوراق المالية (بورصة فلســـطين) خالل العام .2005
ويخضـــع البنـــك لقانون المصارف وتعليمات ســـلطة النقد الفلســـطينية .قام البنك خـــال الفترة من عام
 2005وحتـــى  31كانـــون األول  2018بزيـــادة رأس المـــال المصرح بـــه والمدفوع على مراحـــل ليصبح رأس
ً
موزعا على  83,570,667ســـهم بواقع دوالر أمريكي
المـــال المدفـــوع مبلـــغ  83,570,667دوالر أمريكي
واحد لكل ســـهم.
إن مـــن أهـــم غايات البنـــك القيام بكافـــة األعمال المصرفيـــة التجارية واإلســـتثمارية من خـــال اإلقراض
والتمويـــل وفتح الحســـابات الجارية واإلعتمادات المســـتندية ،وقبـــول الودائع واألمانـــات ،والمتاجرة في
ً
فرعـــا باإلضافة إلى
العمـــات المختلفـــة من خالل فروعه المنتشـــرة في فلســـطين والبالـــغ عددها ()25
ً
مكتبـــا كما في  31كانـــون األول .2018
()14
ً
موظفا و()728
بلـــغ عدد موظفـــي البنك (اإلدارة العامة والفـــروع) كما في  31كانـــون األول )762( 2018
ً
موظفا كما فـــي  31كانون األول .2017
تـــم إقـــرار القوائـــم الماليـــة من قبل مجلـــس إدارة البنك في جلســـته المنعقـــدة بتاريخ  10شـــباط ،2019
وهـــي خاضعة لموافقة ســـلطة النقـــد الفلســـطينية و الهيئة العامة للمســـاهمين.

والمعدلة
 -2تطبيق المعاييـر الدولية إلعداد التقاريـر المالية الجديدة
ّ
 1-2المعاييـر الدولية إلعداد التقاريـر المالية الجديدة والمعدلة المطبقة على القوائم المالية للسنة الحالية
قـــام البنـــك بتطبيق المعاييـــر الدولية للتقاريـــر المالية المعدلة والمعاييـــر الدولية للتقاريـــر المالية الجديدة
ً
إعتبارا من  1كانـــون الثاني :2018
التاليـــة فـــي إعـــداد القوائم المالية والتي أصبحت ســـارية المفعـــول
تاريخ التطبيق
المعيار الدولي للتقارير المالية رقم “ 9األدوات المالية”
المعيار الدولي للتقارير المالية رقم “ 15اإليرادات من عقود العمالء”
التحســينات الســنوية علــى المعاييــر الدوليــة للتقاريــر الماليــة الصــادرة خــال
األعــوام .2016 – 2014
تفســير لجنــة تفســيرات المعاييــر الدوليــة للتقارير المالية رقــم (« :)22المعامالت
بالعملــة األجنبيــة والدفعات المقدمة”.
التعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم (“ :)40اإلستثمارات العقارية”.
تعديــات علــى المعيــار الدولــي العــداد التقاريــر الماليــة رقــم (“ )2الدفــع علــى
أســاس الســهم”.
التعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية رقم (“ :)4عقود التأمين”.
التعديــات علــى المعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة رقــم (« :)1عــرض القوائــم
الماليــة”.
التعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية رقم (“ :)7عقود اإليجار”.

 1كانون ثاني 2018
 1كانون ثاني 2018
 1كانون ثاني 2018
 1كانون ثاني 2018
 1كانون ثاني 2018
 1كانون ثاني 2018
 1كانون ثاني 2018
 1كانون ثاني 2018
 1كانون ثاني 2018

إن تطبيـــق مـــا ورد أعـــاه لـــم ينتج عنه أي تغييـــرات على صافي الربـــح أو حقوق الملكية بالبنك المســـجلة
ً
ســـابقا بإســـتثناء ما هو مذكور أدناه.
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 -1المعيار الدولي للتقارير المالية رقم “ 9األدوات المالية
أثر تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 9
يوضـــح التالـــي التأثير علـــى تحقيق الخســـائر المتوقعة الناتجة من تطبيـــق المعيار الدولـــي للتقارير المالية
رقـــم  9كما في  1كانـــون ثاني 2018

أرصدة وودائع لدى البنوك ومؤسسات مصرفية
التسهيالت اإلئتمانية المباشرة
موجودات مالية بالتكلفة المطفأة
إرتباطات والتزامات محتملة
ما تم نعديله على األرصدة اإلفتتاحية التالية :
 األرباح المدورة * -إحتياطي مخاطر مصرفية عامة *

المعايير الدولية للتقارير المالية

تاريخ التطبيق

المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  - 16عقود اإليجار
دورة التحســينات الســنوية  2015-2017للمعاييــر الدوليــة للتقاريرالماليــة التــي تتضمــن
التعديــات علــى المعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة رقــم ( )3دمــج األعمــال والمعيــار الدولــي
للتقاريــر الماليــة رقــم ( )11الترتيبــات المشــتركة ومعاييــر المحاســبة الدوليــة رقــم ( )12ضرائب
الدخــل ومعيــار المحاســبة الدولــي رقــم ( )23تكاليــف القــروض.

 1كانون ثاني 2019

تفســير لجنــة تفســيرات المعاييــر الدوليــة للتقاريــر الماليــة رقــم ( )23عــدم التيقــن فــي معالجــة
ضريبــة الدخل

الرصيد بموجب
معيار المحاسبة
الدولي رقم ()39

الرصيد بموجب
المعيار الدولي
للتقارير المالية ()9

األثر

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

71,970,257
658,517,963
9,409,145
68,779,478

71,893,709
647,853,155
9,377,718
68,641,787

15,666,791
10,264,820

15,021,137
-

()76,548
()10,664,808
()31,427
()137,691
()10,910,474
()645,654
()10,264,820

ً
وفقـــا لمـــا يســـمح بـــه المعيار الدولـــي للتقاريـــر المالية رقـــم  9وتعليمات ســـلطة النقد الفلســـطينية ،
*
تـــم تعديل أثر الخســـائر اإلئتمانيـــة المتوقعـــة إلحتياطي مخاطر مصرفيـــة عامة واألرباح المـــدورة كما في
 1كانـــون ثاني  .2018تم شـــرح السياســـات المحاســـبية للمعيـــار الدولـــي للتقارير المالية رقـــم ( )9ضمن
إيضاح ( 3أهم السياســـات المحاســـبية) .هذا ولم يكن هناك تغيير في السياســـات المحاســـبية للبنك عند
تطبيـــق المعيار فيما عدا ما يخص سياســـات إحتســـاب الخســـائر االئتمانيـــة المتوقعة.

 -2المعيار الدولي للتقارير المالية رقم “ ،15اإليرادات من العقود مع العمالء”
نفـــذ البنـــك معيـــار االعتراف الجديد هـــذا اعتبارا مـــن  1كانون ثانـــي  .2018يوفر المعيار الدولـــي للتقارير
الماليـــة رقم  15نهجـــا يرتكز على
مبـــادئ وذلـــك لالعتراف باإليرادات ،ويقدم مفهـــوم االعتراف باإليرادات اللتزامات األداء عند اســـتيفائها.
قـــام البنك بتقييم تأثيـــر المعيار الدولي
للتقارير المالية رقم  15وخلص إلى أن المعيار ليس له تأثير مادي على القوائم المالية للبنك.
 2-2المعايير المحاسبية الصادرة وغير سارية المفعول
تـــم إصـــدار عـــدد مـــن المعايير والتعديـــات على المعايير ولكنها ليســـت ســـارية المفعول بعـــد ولم يقم
البنـــك بتطبيقها عنـــد إعداد هذه القوائـــم المالية
حاليا
قـــد يكـــون للمعاييـــر التاليـــة تأثيـــر جوهـــري علـــى القوائم الماليـــة للبنـــك ،ومع ذلـــك ،يقوم البنـــك ً
بتقييـــم تأثيـــر هـــذه المعايير الجديدة .وســـوف يطبـــق البنك هذه المعاييـــر الجديدة فـــي التواريخ الفعلية
ذات الصلة.

 1كانون ثاني 2019

 1كانون ثاني 2019

التعديــات علــى المعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة رقــم ( )9األدوات الماليــة المتعلقــة
بمميــزات الدفــع المســبقة مــع التعويضــات الســلبية.

 1كانون ثاني 2019

التعديــل علــى معيــار المحاســبة الدولــي رقــم ( )19منافــع الموظيفــن المتعلقــة بتعديــل خطــة
المنافــع المحــددة أو تقليصهــا أو تســويتها

 1كانون ثاني 2019

التعديــات علــى المعيــار المحاســبي الدولــي رقــم ( )28اإلســتثمارات فــي الشــركات
الزميلــة وشــركات المشــروع المشــترك المتعلقــة بالفوائــد طويلــة األجــل فــي الشــركات
الزميلــة وشــركات المشــروع المشــترك.
تعديــات علــى مراجــع اإلطــار المفاهيمــي فــي المعاييــر الدوليــة إلعــداد التقاريــر الماليــة –
تعديــات علــى المعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة رقــم ( )2والمعيــار الدولــي إلعــداد للتقاريــر
الماليــة رقــم ( )3والمعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة رقــم ( )6والمعيــار الدولــي للتقاريــر
الماليــة رقــم ( )14ومعيــار المحاســبة الدولــي رقــم ( )1والمعيــار المحاســبي الدولــي رقــم
( )8ومعيــار المحاســبة الدولــي رقــم ( )34ومعيــار المحاســبة الدولــي رقــم ( )37ومعيــار
المحاســبة الدولــي رقــم ( )38وتفســير لجنــة المعاييــر الدوليــة للتقاريــر الماليــة رقــم ()12
والتفســير رقــم ( )19والتفســير رقــم ( )20والتفســير رقــم ( ،)22وتفســير رقــم ( )32لتحديــث
تلــك األراء فيمــا يتعلــق باإلشــارات إلــى واالقتبــاس مــن اإلطارالمفاهيمــي أو لإلشــارة إلــى
نســخة مختلفــة مــن اإلطــار المفاهيمــي.

 1كانون ثاني 2019

 1كانون ثاني 2019

التعديــات علــى المعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة رقــم ( )3دمــج األعمــال والمتعلــق بتعريــف
األعمال

 1كانون ثاني 2020

التعديالت على المعيار المحاسبي الدولي رقم ( )1ورقم ( )8المتعلق بتعريف المادية

 1كانون ثاني 2020

المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ( )17المتعلق بعقود التأمين

 1كانون ثاني 2021

التعديـــات على المعيـــار الدولي للتقارير المالية رقـــم ( )10القوائم المالية الموحدة والمعيار المحاســـبي
الدولـــي رقـــم ( )28اإلســـتثمارات في الشـــركات الزميلة وشـــركات المشـــروع المشـــترك  2011المتعلقة
ببيع أو مساهمة المستثمر للموجودات في الشركة الزميلة وشركات المشروع المشترك.
تاريخ سريان التطبيق إلى أجل غير مسمى ،التطبيق ما زال مسموح
تتوقـــع اإلدارة أن يتـــم تبني هذه المعايير والتفســـيرات والتعديـــات الجديدة في القوائـــم المالية للبنك
متـــى كانـــت قابلة للتطبيق ،وإعتماد هـــذه المعايير والتفســـيرات والتعديالت الجديدة ،باســـتثناء المعايير
الدوليـــة للتقاريـــر الماليـــة  16كما هو موضح في الفقـــرات التالية.

المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 16
ســـيقوم البنـــك بتبني المعيـــار الدولي للتقاريـــر المالية رقم “ 16عقـــود اإليجار” بالتاريـــخ اإللزامي في 1
كانـــون ثانـــي  2019والذي ســـيؤدي هذا المعيار الى إقـــرار عقود اإليجار في بيان الوضـــع المالي من قبل
المســـتأجرين  ،حيث يتـــم التمييز بين اإليجارات التشـــغيلية والتأجيرية.
بموجـــب هذا المعيار ،ســـوف يتـــم التعرف على األصـــل ( الحق في إســـتخدام البند المســـتأجر) واإللتزام
المالـــي لدفـــع اإليجارات .اإلســـتثناءات الوحيدة هي عقود اإليجـــار قصيرة األجـــل وذات القيم المنخفضة.
يعتـــزم البنـــك تطبيق نهج اإلنتقال واليتوقع إعادة إعداد أرقام المقارنة للســـنة الســـابقة للتبني المبدئي.
تعتـــزم اإلدارة بإجـــراءات تفصيلية خالل ســـنة  2019لتأثير تطبيق هـــذا المعيار وتتوقع أن يكـــون التأثير غير
جوهري.
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 -3أهم السياسات المحاسبية
نفـــذ البنـــك معيـــار االعتراف الجديد هـــذا اعتبارا مـــن  1كانون ثانـــي  .2018يوفر المعيار الدولـــي للتقارير
الماليـــة رقم  15نهجـــا يرتكز على
مبـــادئ وذلـــك لالعتراف باإليرادات ،ويقدم مفهـــوم االعتراف باإليرادات اللتزامات األداء عند اســـتيفائها.
قـــام البنك بتقييم تأثيـــر المعيار الدولي
للتقارير المالية رقم  15وخلص إلى أن المعيار ليس له تأثير مادي على القوائم المالية للبنك.
 1-3بيان اإللتزام
ً
وفقا للمعاييـــر الدولية للتقارير المالية ( )IFRSوتعليمات ســـلطة النقد
تـــم إعداد القوائم الماليـــة المرفقة
الفلسطينية.
 2-3أسس اإلعداد
ً
طبقا لمبدأ التكلفة التاريخية باســـتثناء بعض األدوات المالية المقاســـة
تـــم إعداد القوائم المالية المرفقة
بقيـــم إعـــادة التقييـــم أو بالقيمـــة العادلة كما فـــي نهاية الفترة الماليـــة  ،كما هو موضح في السياســـات
المحاســـبية أدنـــاه .تعتمـــد التكلفـــة التاريخية بشـــكل عام علـــى القيمة العادلـــة للمقابل المدفـــوع مقابل
الموجودات والخدمات.
تُ عـــرف القيمـــة العادلـــة بالســـعر الذي ســـيتم قبضه لبيـــع أي مـــن الموجـــودات أو دفعه لتحويـــل أي من
المطلوبـــات ضمـــن معاملة منظمة بين المتشـــاركين في الســـوق فـــي تاريخ القياس ،بغـــض النظر عما
ً
مقدرا باســـتخدام أســـلوب تقييم آخـــر ،وعند تقدير
إذا كان الســـعر يمكـــن تحقيقـــه بطريقة مباشـــرة أو كان
القيمـــة العادلـــة ألي من الموجـــودات أو المطلوبات ،يأخد البنـــك بعين االعتبار تلك العوامل عند تســـعير
األصـــل أو اإللتـــزام فـــي تاريـــخ القياس .تـــم تحديد القيمـــة العادلة ألغـــراض القيـــاس و/أو اإلفصاح في
هذه القوائم المالية على ذلك األســـاس ،باســـتثناء القياســـات التــــي تتشـــابه مع القيمـــة العادلة ولكنها
ليســـت قيمـــة عادلة ،مثـــل القيمة المســـتخدمة في المعيار المحاســـبي الدولـــي رقم ((.36
بناء
تُ صنـــف قياســـات القيمـــة العادلة ،ألغـــراض إعداد التقاريـــر المالية ،إلـــى المســـتوى ( )1أو ( )2أو (ً )3
علـــى مدى وضوح المدخالت بالنســـبة لقياســـات القيمـــة العادلة وأهمية المدخالت بالنســـبة لقياســـات
القيمـــة العادلـــة بالكامل ،وهي محددة كما يــــلي:
المعدلة)
 مدخـــات المســـتوى ( : )1وهـــي المدخالت المســـتنبطة من األســـعار المدرجة (غيــــرّ
لموجـــودات أو مطلوبات مطابقة في أســـواق نشـــطة والتــــي يمكن للمنشـــأة الحصول عليهـــا في تاريخ
ا لقيا س .
 مدخـــات المســـتوى ( : )2وهي المدخالت المســـتنبطة مـــن البيانات عدا عن األســـعار المدرجةالمســـتخدمة في المســـتوى ( )1والمالحظة للموجودات أو المطلوبات ،ســـواء بطريقة مباشـــرة أو غيــــر
مبا شر ة .
 مدخـــات المســـتوى ( : )3وهـــي مدخـــات للموجـــودات أو المطلوبـــات ال تعتمد على أســـعارالســـوق الملحوظـــة.
تشـــتمل القوائـــم الماليـــة المرفقـــة على القوائـــم الماليـــة إلدارة وفروع فلســـطين في الضفـــة الغربية
وقطـــاع غـــزة ،وقد تم تجميع القوائـــم المالية بعد أن تم إجراء التقاص للحســـابات الداخلية المشـــتركة بين
اإلدارة والفـــروع  .إن المعامـــات في الطريق بين اإلدارة والفروع كمـــا في  31كانون األول  2018و 2017
تظهـــر ضمن الموجـــودات األخرى أو المطلوبـــات االخرى في قائمـــة المركز المالي.
إن الدوالر األمريكي هو عملة اظهار القوائم المالية والذي يمثل العملة الرئيسية للبنك.
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 3-3األدوات الماليـة
السياسات المحاسبية المتبعة عند تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ()9
االعتـراف المبدئـي والقياس:
طرفا
ً
ُيعتـــرف بالموجـــودات والمطلوبـــات المالية فـــي قائمة المركـــز المالي للبنـــك عندما يصبـــح البنك
فـــي األحـــكام التعاقديـــة لـــأداة ويتم االعتـــراف بالقـــروض والســـلف للعمالء حـــال قيدها الى حســـاب
العمالء.
ً
تُ قاس الموجودات والمطلوبات المالية مبدئيا بالقيمة العــــادلة  ،وتضاف تكاليف المعامالت التــــي تعود
مباشـــرة إلى االستحــــواذ أو إصــــدار موجـــودات ومطلوبات مالية إلـــى القيمة العادلة للموجـــوات المالية
أو المطلوبات الماليــــة  ،أو خصمها منها  ،حســـب الضرورة  ،عند االعتــــراف المبدئــــي  ،كما تُ ثبت تكاليف
المعاملـــة المتعلقـــة مباشـــرة باقتناء موجودات ماليـــة أو مطلوبات مالية بالقيمة العادلـــة من خالل قائمة
الدخل مباشـــرة فـــي قائمة الدخل.
إذا كان ســـعر المعاملـــة يختلـــف عن القيمـــة العادلة عند اإلعتـــراف األولي  ،فإن البنـــك يعالج هذا الفرق
علـــى النحو التالي:
إذا تـــم إثبات القيمة العادلة بســـعر محدد في ســـوق نشـــط لموجـــودات أو مطلوبـــات متماثلة أو
•
بنـــاء علـــى أســـلوب تقييم يســـتخدم فقط مدخالت يمكـــن مالحظتها في الســـوق  ،فإنه ُيعتـــرف بالفرق
ً
فـــي الربـــح أو الخســـارة عنـــد اإلعتراف األولـــي (أي ربح أو خســـارة اليـــوم األول) ؛
فـــي جميـــع الحـــاالت األخرى  ،تُ عـــدل القيمة العادلة لتتماشـــى مع ســـعر المعاملة (أي أنه ســـيتم
•
تأجيـــل ربـــح أو خســـارة اليوم األول مـــن خالل تضمينه  /تضمينهـــا في القيمة الدفتريـــة األولية لألصل أو
اإللتزام).
بعـــد اإلعتـــراف األولي  ،ســـيتم اخذ الربح أو الخســـارة المؤجلة إلـــى قائمة الدخل على أســـاس منطقي،
فقـــط إلـــى الحـــد الذي ينشـــأ فيـــه عن تغييـــر في عامـــل (بما في ذلـــك الوقـــت) يأخذه المشـــاركون في
الســـوق بعيـــن االعتبـــار عند تســـعير األصل أو اإللتـــزام او عند الغـــاء االعتراف من تلـــك االداه .
اإلعتراف المبدئي:
يتـــم اإلعتـــراف بكافـــة الموجـــودات المالية بتاريـــخ المتاجرة عندما يكون شـــراء أو بيع أصـــل مالي بموجب
عقـــد تتطلـــب شـــروطه تســـليم األصـــل المالـــي ضمـــن اطـــار زمني محـــدد من قبـــل الســـوق المعني ،
ً
مبدئيـــا بالقيمة العادلـــة باإلضافة إلى تكاليف المعاملة باســـتثناء تلك الموجـــودات المالية
ويتم قياســـه
المصنفـــة بالقيمـــة العادلـــة فـــي قائمـــة الدخـــل  .يتم االعتـــراف بتكاليـــف المعاملـــة المتعلقة مباشـــرة
بإســـتحواذ الموجـــودات الماليـــة المصنفـــة بالقيمـــة العادلـــة من خـــال الدخل في قائمـــة الدخل .
القياس الالحق:
يتطلـــب قيـــاس جميع الموجودات الماليـــة المعترف بها والتي تقـــع ضمن نطاق المعيـــار الدولي للتقارير
ً
الحقـــا بالتكلفـــة المطفأة أو القيمـــة العادلة على أســـاس نموذج أعمال المنشـــأة إلدارة
الماليـــة رقـــم ()9
الموجـــودات الماليـــة وخصائص التدفقـــات النقدية التعاقدية للموجـــودات المالية .
وعلى وجه التحديد:
ادوات التمويـــل المحتفـــظ بها في نمـــوذج األعمال الذي يهـــدف إلى تحصيل التدفقـــات النقدية
•
التعاقديـــة ،والتـــي يكـــون لها تدفقات نقديـــة تعاقدية تكون فقـــط مدفوعات أصل الديـــن والفائدة على
المبلـــغ األصلـــي القائم  ،ويتم قياســـها الحقـــا بالتكلفـــة المطفأة ؛
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كال مـــن تحصيل التدفقات
•
أدوات التمويـــل المحتفـــظ بها ضمن نمـــوذج األعمال الذي يهدف إلى ً
النقديـــة التعاقديـــة وبيـــع أدوات الديـــن  ،والتـــي يكـــون لهـــا تدفقـــات نقديـــة تعاقدية تكـــون هي فقط
ً
الحقا بالقيمـــة العادلة من
مدفوعـــات أصـــل الدين والفائدة علـــى المبلغ األصلي القائم  ،ويتم قياســـها
خـــال الدخل الشـــامل اآلخر؛
يتـــم قياس جميـــع أدوات التمويل األخرى (مثـــل أدوات الدين المدارة على أســـاس القيمة العادلة
•
ً
 ،أو المحتفـــظ بهـــا للبيـــع) واإلســـتثمارات فـــي حقـــوق الملكية الحقـــا بالقيمـــة العادلة من خـــال قائمة
الدخل.
ومـــع ذلـــك  ،يمكـــن للبنـــك أن يقـــوم باختيـــار /تحديد غيـــر القابل لإللغـــاء بعـــد االعتراف األولـــي باألصل
المالـــي علـــى أســـاس كل أصل علـــى حدى كمـــا يلي :
يمكـــن للبنك القيام باالختيار بشـــكل غيـــر قابل لإللغاء إدراج التغييرات الالحقـــة في القيمة العادلة
•
لالســـتثمار فـــي حقوق الملكيـــة غير المحتفظ بهـــا للتداول أو االســـتبدال المحتمل المعتـــرف به من قبل
المشـــتري ضمـــن إندمـــاج األعمـــال التـــي ينطبق عليهـــا المعيار الدولـــي للتقاريـــر المالية رقـــم ( ، )3في
الدخل الشـــامل اآلخر؛ و
يمكـــن للبنـــك تحديد بشـــكل غيـــر قابـــل لاللغـــاء أدوات التمويل التي تســـتوفي معاييـــر التكلفة
•
المطفـــأة أو القيمـــة العادلـــة من خالل الدخل الشـــامل اآلخـــر كما تم قياســـها بالقيمة العادلـــة من قائمة
الدخـــل إذا كان ذلـــك يقـــوم بإلغاء أو يخفض بشـــكل كبير عدم التطابق في المحاســـبة (المشـــار إليها بخيار
القيمـــة العادلة).
أدوات الدين بالتكلفة المطفأة أو بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر
يقـــوم البنـــك بتقييـــم تصنيف وقيـــاس األصـــل المالي وفـــق خصائـــص التدفقـــات النقديـــة التعاقدية
ونمـــوذج أعمـــال البنـــك إلدارة األصل.
بالنســـبة لألصـــل الـــذي يتـــم تصنيفـــه وقياســـه بالتكلفـــة المطفـــأة أو بالقيمـــة العادلة من خـــال الدخل
الشـــامل اآلخـــر ،فـــإن شـــروطه التعاقديـــة ينبغـــي أن تـــؤدي إلـــى التدفقـــات النقديـــة التي هـــي فقط
مدفوعـــات أصـــل الديـــن والفائدة علـــى المبلـــغ األصلـــي القائم .
لغايـــات اختبـــار مدفوعـــات أصـــل الدين والفائـــدة على المبلـــغ األصلي القائـــم ( ، )SPPIفـــإن األصل هو
القيمـــة العادلـــة لألصـــل المالي عند االعتـــراف األولي  .قد يتغيـــر هذا المبلغ األساســـي على مدى عمر
األصـــل المالـــي (على ســـبيل المثـــال ؛ إذا كان هناك تســـديد ألصـــل الديـــن)  .تتكون الفائـــدة من البدل
للقيمـــة الزمنيـــة للنقـــود  ،ولمخاطـــر االئتمـــان المرتبطة بالمبلـــغ األصلي القائـــم خالل فتـــرة معينة من
الوقـــت وخيـــارات ومخاطـــر اإلقراض األساســـية األخـــرى  ،باإلضافة إلى هامـــش الربح  .يتم إجـــراء تقييم
لمدفوعـــات أصـــل الديـــن والفائدة علـــى المبلغ األصلـــي القائم بالعملـــة المقوم بها األصـــل المالي .
إن التدفقـــات النقديـــة التعاقديـــة التـــي تمثـــل مدفوعـــات أصل الديـــن والفائـــدة على المبلـــغ األصلي
القائـــم والتـــي تتوافـــق مع ترتيـــب التمويل األساســـي .
إن الشـــروط التعاقدية التـــي تنطوي على التعرض للمخاطر أو التقلبات فـــي التدفقات النقدية التعاقدية
غير المرتبطة بترتيب التمويل األساســـي  ،مثل التعرض للتغيرات في أســـعار األســـهم أو أســـعار الســـلع
 ،ال تـــؤدي إلـــى تدفقـــات نقديـــة تعاقدية والتـــي تكون فقط مـــن مدفوعات أصـــل الديـــن والفائدة .كما
يمكـــن أن يكـــون األصل المالي الممنوح أو المســـتحوذ عليه عبـــارة عن ترتيب التمويل األساســـي بغض
قرضا في شـــكله القانوني.
ً
النظر عمـــا إذا كان

تقييم نموذج االعمال
أساســـيا لتصنيـــف األصل المالـــي .يحدد
أمرا
ً
يعتبـــر تقييـــم نمـــاذج األعمـــال إلدارة الموجـــودات الماليـــة ً
معـــا لتحقيق
البنـــك نمـــاذج األعمـــال على مســـتوى يعكـــس كيفيـــة إدارة مجموعـــات الموجـــودات المالية ً
هـــدف أعمـــال معيـــن  .وال يعتمـــد نمـــوذج األعمال الخـــاص بالبنك علـــى نوايـــا اإلدارة فيما يتعلـــق بأداة
فرديـــة  ،وبالتالـــي يتـــم تقييـــم نموذج األعمـــال عند مســـتوى جماعي وليـــس على أســـاس كل أداة على
حدى .
يتبنـــى البنـــك أكثر من نموذج أعمال واحـــد إلدارة أدواته المالية التي تعكس كيفيـــة إدارة البنك لموجوداته
الماليـــة مـــن أجل توليـــد التدفقات النقدية تحدد نمـــاذج أعمال البنك ما إذا كانت التدفقات النقدية ســـوف
تنتـــج عـــن تحصيل التدفقات النقدية التعاقدية أو بيع الموجـــودات المالية أو كليهما.
ياخـــذ البنـــك في االعتبـــار جميع المعلومـــات ذات العالقـــة المتاحة عند إجـــراء تقييم نمـــوذج العمل .ومع
ذلك ،ال يتم إجراء هذا التقييم على أســـاس الســـيناريوهات التي ال يتوقع البنك حدوثها بشـــكل معقول
 ،مثـــل ما يســـمى بســـيناريوهات “الحالة األســـوأ” أو “حالة اإلجهاد” .كما يأخذ البنـــك في االعتبار جميع
األدلة ذات العالقـــة المتاحة مثل :
السياســـات واألهـــداف المعلنـــة للمحفظـــة وتطبيـــق تلك السياســـات مـــا إذا كانت إســـتراتيجية
•
اإلدارة تركـــز علـــى الحصـــول على اإليـــرادات التعاقديـــة  ،والحفاظ على معـــدل ربح محـــدد ،ومطابقة فترة
الموجـــودات الماليـــة مـــع فتـــرة المطلوبـــات المالية التـــي تمول تلـــك الموجـــودات أو تحقيـــق التدفقات
النقديـــة مـــن خـــال بيع الموجـــودات.
كيفيـــة تقييـــم أداء نموذج األعمال واألصـــول المالية المحتفظ بها في نمـــوذج األعمال هذا وإبالغ
•
موظفـــي اإلدارة الرئيســـيين بذلك ؛ و
المخاطـــر التـــي تؤثر على أداء نموذج األعمال (والموجودات الماليـــة الموجودة في ذلك النموذج)،
•
وعلـــى وجـــه الخصـــوص الطريقـــة التي تدار بهـــا تلـــك المخاطر ؛ و
كيفيـــة تعويـــض مديري األعمـــال (على ســـبيل المثال مـــا إذا كان التعويض يســـتند إلـــى القيمة
•
العادلـــة لألصـــول المـــدارة أو علـــى التدفقـــات النقديـــة التعاقديـــة المحصلـــة ).
عنـــد اإلعتـــراف المبدئي باألصـــل المالي  ،يقوم البنك بتحديـــد ما إذا كانت الموجـــودات المالية المعترف
مؤخـــرا هـــي جزء من نمـــوذج أعمال قائم أو فيمـــا إذا كانت تعكـــس بداية نموذج أعمـــال جديد  .يقوم
بهـــا
ً
البنـــك بإعـــادة تقييم نمـــاذج أعماله فـــي كل فترة تقريـــر لتحديد فيمـــا إذا كانت نماذج األعمـــال قد تغيرت
منذ الفترة الســـابقة .
عندمـــا يتـــم إلغـــاء اإلعتـــراف بـــأداة الديـــن التي تـــم قياســـها بالقيمـــة العادلة من خـــال الدخل الشـــامل
ً
ســـابقا فـــي الدخل الشـــامل اآلخر
اآلخـــر ،يتـــم إعـــادة تصنيـــف الربـــح  /الخســـارة المتراكمـــة المعترف بها
ضمـــن حقـــوق الملكية إلى قائمـــة الدخل  .في المقابل  ،بالنســـبة لالســـتثمار في حقـــوق الملكية الذي
تـــم قياســـه بالقيمـــة العادلـــة من خـــال الدخل الشـــامل اآلخر ،فـــإن الربح  /الخســـارة المتراكمـــة المعترف
ً
ً
الحقا إلى قائمـــة الدخل بل يتـــم تحويلها
ســـابقا فـــي الدخل الشـــامل اآلخر ال يتم إعـــادة تصنيفهـــا
بهـــا
مباشـــرة ضمن حقـــوق الملكية .
ً
الحقـــا بالتكلفـــة المطفـــأة أو بالقيمـــة العادلة من خـــال الدخل
تخضـــع أدوات الديـــن التـــي يتم قياســـها
الشـــامل اآلخر الختبـــار التدني .
الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل
إن الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل هي :
موجـــودات ذات تدفقـــات نقديـــة تعاقديـــة والتـــي هي ليســـت مدفوعـــات أصل الديـــن والفائدة
•
علـــى المبلـــغ األصلـــي القائـــم ؛ أو /و
موجـــودات محتفـــظ بها ضمن نمـــوذج األعمال غير تلـــك المحتفظ بها لتحصيـــل التدفقات النقدية
•
التعاقديـــة أو المحتفـــظ بهـــا للتحصيـــل والبيـــع ؛ أو
موجودات مصنفة بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل باستخدام خيار القيمة العادلة .
•
يتـــم قيـــاس هـــذه الموجودات بالقيمـــة العادلة  ،مـــع اإلعتراف بأية أرباح  /خســـائر ناتجة عن إعـــادة القياس
في قائمـــة الدخل.
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إعادة التصنيف

التدني

إذا تغيـــر نمـــوذج األعمال الذي يحتفظ بموجبـــه البنك بموجودات مالية  ،يعاد تصنيـــف الموجودات المالية
التـــي تعرضـــت للتأثر  .تســـري متطلبـــات التصنيـــف والقيـــاس المتعلقة بالفئـــة الجديدة بأثر مســـتقبلي
اعتبـــارا مـــن اليـــوم األول من فترة التقريـــر األولى بعد التغيير في نمـــوذج األعمال والذي ينتـــج عنه إعادة
ً
تصنيـــف الموجـــودات الماليـــة للبنك  .يتـــم النظر في التغيـــرات في التدفقـــات النقديـــة التعاقدية في
اطـــار السياســـة المحاســـبية المتعلقة بتعديل واســـتبعاد الموجودات الماليـــة المبينة ادناة.

يقـــوم البنـــك باإلعتـــراف بمخصصات خســـائر االئتمان المتوقعـــة علـــى األدوات المالية التاليـــة التي لم
يتـــم قياســـها بالقيمة العادلـــة من خالل قائمـــة الدخل :

أرباح وخسائر صرف العمالت األجنبية
ﺗﺣدد اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ ﻟﻟﻣوﺟودات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﺳﺟﻟﺔ ﺑﺎﻟﻌﻣﻟﺔ اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ وﺗﺗرﺟم ﺑﺎﻟﺳﻌر اﻟﺳﺎﺋد ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ ﮐل ﻓﺗرة
ﺗﻘرﯾر .وعلـــى وجه التحديد:
جـــزءا من عالقة
فيمـــا يتعلـــق بالموجـــودات الماليـــة المقاســـة بالتكلفة المطفـــأة والتي ليســـت
•
ً
تحوطيـــة محـــددة  ،قإنـــه يعتـــرف بفروقـــات العملـــة فـــي قائمـــة الدخـــل ؛ و
فيمـــا يتعلـــق بأدوات الدين المقاســـة بالقيمة العادلة مـــن خالل الدخل الشـــامل اآلخر والتي هي
•
جـــزءا مـــن عالقة تحوطية محـــددة  ،فإنـــه ُيعترف بفروقـــات الصرف علـــى التكلفـــة المطفأة ألداة
ليســـت
ً
الديـــن فـــي قائمة الدخل .كمـــا ُيعترف بفروقات الصرف األخرى في الدخل الشـــامل اآلخـــر في احتياطي
إعـــادة تقييم اإلســـتثمارات ؛ و
فيمـــا يتعلـــق بالموجـــودات الماليـــة التي تقـــاس بالقيمـــة العادلة من خـــال قائمة الدخـــل والتي
•
جـــزءا من عالقة محاســـبية تحوطية محددة فإنـــه ُيعترف بفروقات الصرف من ربح أو خســـارة
هي ليســـت
ً
في قائمـــة الدخل؛
فيمـــا يتعلـــق بـــأدوات ﺣﻘوق اﻟﻣﻟﮐﯾﺔ اﻟﻣﻘﺎﺳﺔ ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن ﺧﻼل الدخـــل الشـــامل ُ ،يعترف
•
بفروقـــات أﺳﻌﺎر اﻟﺻرف ﻓﻲ الدخـــل الشـــامل اآلخـــر ﻓﻲ إﺣﺗﯾﺎطﻲ إﻋﺎدة ﺗﻘﯾﯾم اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات.
خيار القيمة العادلة
يمكـــن تصنيـــف أداة ماليـــة ذات قيمـــة عادلـــة يمكن قياســـها بشـــكل موثـــوق بالقيمة العادلـــة من خالل
قائمـــة الدخـــل (خيـــار القيمـــة العادلة) عند االعتـــراف األولي بهـــا حتى إذا لم يتـــم اقتنـــاء األدوات المالية
أو تكبدها بشـــكل أساســـي لغرض البيع أو إعادة الشـــراء  .ﯾﻣﮐن اﺳﺗﺧدام ﺧﯾﺎر اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻟﻣوﺟودات
اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ إذا ﮐﺎن ﯾﻘﺿﻲ أو ﯾﻘﻟل ﺑﺷﮐل ﮐﺑﯾر ﻣن عـــدم تطابـــق اﻟﻘﯾﺎس أو االعتـــراف اﻟذي ﮐﺎن ﺳﯾﻧﺷﺄ ﺑﺧﻼف
ذﻟك ﻣن ﻗﯾﺎس اﻟﻣوﺟودات أو اﻟﻣطﻟوﺑﺎت  ،أو اﻻﻋﺗراف ﺑﺎﻷرﺑﺎح والخســـائر ذات اﻟﺻﻟﺔ ﻋﻟﯽ أﺳﺎس مختلف
(“ﻋدم التطابـــق المحاســـبي”) .يمكن اختيـــار خيار القيمة العادلة للمطلوبات الماليـــة في الحاالت التالية :
إن كان االختيار يؤدي إلى الغاء أو تخفيض بشكل كبير عدم التطابق المحاسبي .
•
وفقا
ً
جـــزء من محفظـــة تُ دار علـــى أســـاس القيمة العادلـــة ،
إن كانـــت المطلوبـــات الماليـــة تمثـــل
•
ً
الســـتراتيجية موثقـــة إلدارة المخاطـــر أو االســـتثمار؛ أو
ارتباطا
إن كان هناك مشـــتق يتضمنه العقد المالي أو غير المالي األساســـي وال يرتبط المشـــتق
•
ً
وثيقـــا بالعقد األساســـي .
ً
ال يمكـــن إعـــادة تصنيـــف هـــذه األدوات مـــن فئة القيمـــة العادلة مـــن خالل قائمـــة الدخل أثنـــاء االحتفاظ
بهـــا أو إصدارهـــا .يتم قيـــد الموجودات الماليـــة المحددة بالقيمـــة العادلة من خالل قائمـــة الدخل بالقيمة
العادلـــة مـــع إدراج أي أربـــاح أو خســـائر غيـــر محققة ناتجـــة عن التغيـــرات في القيمـــة العادلة فـــي إيرادات
االستثمار.
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•
•
•
•

األرصدة والودائع لدى بنوك ومؤسسات مصرفية .
تسهيالت إئتمانية مباشرة (قروض ودفعات مقدمة للعمالء) .
موجودات مالية بالتكلفة المطفأة (اوراق ادوات الدين) .
تعرضات خارج قائمة المركز المالي خاضعة لمخاطر اإلئتمان.

ال يتم إثبات خسارة التدني في أدوات حقوق الملكية.
باســـتثناء الموجودات المالية المشـــتراة أو الناشـــئة ذات القيمـــة اإلئتمانية المنخفضـــة (والتي تم أخذها
باإلعتبـــار بشـــكل منفصـــل أدنـــاه)  ،يجـــب قياس خســـائر االئتمـــان المتوقعة من خالل مخصص خســـارة
بمبلـــغ يعادل :
شـــهرا  ،أي العمر الزمني للخســـائر االئتمانية المتوقعة
الخســـائر االئتمانية المتوقعـــة لمدة ()12
•
ً
التـــي تنتـــج عن تلـــك األحـــداث االفتراضية علـــى األدوات المالية التـــي يمكن تحقيقها فـــي غضون ()12
شـــهرا بعد تاريـــخ اإلبالغ  ،ويشـــار إليهـــا بالمرحلـــة األولى ؛ أو
ً
الخســـائر االئتمانية المتوقعة على مدى فترة التســـهيالت  ،أي العمر الزمني للخســـائر االئتمانية
•
المتوقعـــة الناتجة عـــن جميع األحـــداث االفتراضية المحتملة على مـــدى عمر األداة المالية والمشـــار إليها
فـــي المرحلـــة الثانية والمرحلـــة الثالثة.
يتوجـــب قيـــد مخصـــص للخســـارة اإلئتمانية المتوقعـــة على مدى الحيـــاة لـــأداة الماليـــة إذا زادت مخاطر
االئتمـــان علـــى تلـــك األداة المالية بشـــكل كبير منذ االعتراف األولـــي .وبخصوص جميـــع األدوات المالية
األخـــرى  ،تقـــاس الخســـارة اإلئتمانية المتوقعـــة بمبلغ يعـــادل الخســـارة اإلئتمانية المتوقعـــة لمدة ()12
شهر ا .
ً
ً
محتمل للقيمة الحالية لخســـائر االئتمـــان  .يتم قياس
مرجحـــا
تقديرا
تعتبـــر الخســـائر االئتمانيـــة المتوقعة
ً
ً
هـــذه القيمـــة علـــى أنها القيمـــة الحالية للفـــرق بين التدفقـــات النقدية المســـتحقة للبنـــك بموجب العقد
والتدفقـــات النقديـــة التي يتوقع البنك اســـتالمها والتي تنشـــأ من ترجيـــح عدة ســـيناريوهات اقتصادية
مســـتقبلية  ،مخصومـــة وفقا لســـعر الفائـــدة الفعال ألصل .
بالنســـبة للســـقوف غير المســـتغلة  ،فإن الخســـائر االئتمانيـــة المتوقعة هـــي الفرق بين القيمـــة الحالية
للفـــرق بين التدفقات النقدية التعاقدية المســـتحقة للبنك إذا قام المقترض بســـحب التمويل والتدفقات
النقديـــة التي يتوقع البنـــك تلقيها إذا تم اســـتغالل التمويل ؛ و
بالنســـبة لعقـــود الضمـــان المالـــي  ،فـــإن الخســـائر االئتمانيـــة المتوقعـــة هي الفـــرق بيـــن المدفوعات
المتوقعـــة لتســـديد حامـــل أداة الديـــن المضمونـــة مطروحا منهـــا أي مبالـــغ يتوقع البنك اســـتالمها من
حامـــل األداة أو العميـــل أو أي طـــرف آخـــر .
يقوم البنك بقياس الخســـائر اإلئتمانية المتوقعة على أســـاس فردي أو على أســـاس المحفظة للقروض
التـــي تتقاســـم خصائص المخاطـــر االقتصادية المماثلة  .يســـتند قيـــاس مخصص الخســـارة إلى القيمة
الحاليـــة للتدفقـــات النقدية المتوقعة لألصل باســـتخدام معـــدل الفائدة الفعال األصلـــي لألصل  ،بغض
النظـــر عما إذا تم قياســـها على أســـاس فردي أو على أســـاس المحفظة.
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ً
ائتمانيا
الموجودات المالية المتدنية
ً
إئتمانيا “ عند وقـــوع حدث أو أكثر لـــه تأثير ضار علـــى التدفقات النقدية
يعتبـــر األصـــل المالي “ متدنـــي
ً
إئتمانيـــا كموجودات
المســـتقبلية المقـــدرة لألصـــل المالي  .يشـــار إلـــى الموجـــودات المالية المتدنـــي
المرحلـــة الثالثـــة  .تشـــمل األدلة على التدني اإلئتمانـــي بيانات يمكن مالحظتها حـــول األحداث التالية :

ُيصمـــم تعريـــف التخلف عن الســـداد بشـــكل مناســـب ليعكـــس الخصائـــص المختلفة ألنـــواع مختلفة من
محـــددا أو تم
حدا
ً
األصـــول .وتعتبر الســـحوبات على المكشـــوف مســـتحقة الدفع بمجرد إنتهـــاك العميل ً
إعالمـــه بحـــد أصغر من المبلـــغ الحالي غير المســـدد.

صعوبات مالية كبيرة يواجهها المقترض أو المصدر؛
•
إخالل في العقد  ،على سبيل المثال العجز أو التأخير في التسديد ؛
•
قيـــام البنـــك بنمح المقترض  ،ألســـباب اقتصادية أو تعاقدية تتعلق بالصعوبـــة المالية للمقترض
•
تنـــازال ؛ أو
،
ً
إختفاء سوق نشطة لهذا األصل المالي بسبب الصعوبات المالية ؛ أو
•
شراء أصل مالي بخصم كبير يعكس الخسائر االئتمانية المتكبدة .
•

عنـــد تقييـــم مـــا إذا كان من غير المحتمل أن يدفـــع المقترض التزامه االئتماني  ،يأخذ البنك في الحســـبان
المؤشـــرات النوعيـــة والكمية .وتعتمد المعلومـــات المقيمة على نوع األصل  ،وعلى ســـبيل المثال في
اإلقراض للشـــركات  ،فإن المؤشـــر النوعي المســـتخدم هو خرق العهود  ،وهو أمر غير مناســـب لإلقراض
بالتجزئـــة .إن المؤشـــرات الكمية  ،مثل التأخر في الســـداد وعدم ســـداد إلتزام آخر للطـــرف المقابل  ،هي
مدخـــات رئيســـية في هذا التحليل .كما يســـتخدم البنـــك مصادر معلومـــات متنوعة لتقييـــم التخلف عن
ورداخليا أو يتم الحصول عليها مـــن مصادر خارجية.
الســـداد والتـــي تُ َط
ً

وفـــي حـــال تعـــذر تحديد حـــدث منفرد  ،وبدال مـــن ذلك  ،قد يتســـبب التأثير المشـــترك لعـــدة أحداث في
تحـــول الموجـــودات الماليـــة إلى موجـــودات ذات قيمـــة إئتمانيـــة متدنية  .يقـــوم البنك بتقييـــم فيما إذا
ﮐﺎن قـــد حصـــل تدني إئتمانـــي ألدوات اﻟدﯾن اﻟﺗﻲ ﺗﻣﺛل اﻟﻣوﺟودات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ المقاســـه ﺑﺎﻟﺗﮐﻟﻔﺔ اﻟﻣطﻔﺄة أو
اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن ﺧﻼل الدخـــل الشـــامل اآلخـــر ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ ﮐل ﺗﻘرﯾر .ﻟﺗﻘﯾﯾم ﻣﺎ إذا ﮐﺎن هناك تدني إئتماني
فـــي أدوات اﻟدﯾن اﻟﺳﯾﺎدﯾﺔ والعائـــدة للشـــركات ،ﺗﻌﺗﺑر اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻋواﻣل ﻣﺛل ﻋﺎﺋدات اﻟﺳﻧدات واﻟﺗﺻﻧﯾف
اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﻲ وﻗدرة اﻟﻣﻘﺗرض ﻋﻟﯽ زﯾﺎدة اﻟﺗﻣوﯾل.
ً
ً
امتيازا بســـبب تدهور وضعه المالـــي  ،ما لم يتوفر
إئتمانيا عند منـــح المقترض
يعتبـــر القـــرض قد تدنـــى
دليـــل علـــى أنـــه نتيجة لمنـــح االمتياز  ،فـــإن خطر عدم إســـتالم التدفقـــات النقدية التعاقديـــة قد إنخفض
ً
كبيـــرا  ،وال توجـــد هناك مؤشـــرات أخرى للتدنـــي  .وبخصـــوص الموجودات الماليـــة التي يكون
إنخفاضـــأ
ً
إئتمانيا عندمـــا يتوفر
هنـــاك تفكيـــر فـــي إجراء تنـــازالت حولهـــا ولكنها ال تمنـــح  ،يعتبر األصـــل قد تدنـــى
دليـــل واضـــح علـــى تدنـــي االئتمان بما فـــي ذلك الوفـــاء بتعريـــف التخلف عن الســـداد .يشـــمل تعريف
التخلـــف عن الســـداد مؤشـــرات إحتمالية عـــدم الســـداد والتوقف إذا كانـــت المبالغ مســـتحقة الدفع لمدة
يومـــا أو أكثـــر .وعلـــى الرغم مـــن ذلك  ،فإن الحـــاالت التي ال يتم فيهـــا االعتراف بانخفـــاض القيمة
(ً )90
يوما من االســـتحقاق يتـــم دعمها بمعلومـــات معقولة .
للموجـــودات بعـــد (ً )90
ً
إئتمانيا
لموجودات المالية المشتراة أو التي نشأت المتدنية
ً
نظرا
إئتمانيا بطريقـــة مختلفة
يتـــم التعامـــل مـــع الموجودات المالية المشـــتراة أو التي نشـــأت المتدنيـــة
ً
ألن األصـــل يكـــون ذو قيمـــة ائتمانيـــة منخفضة عنـــد االعتـــراف األولي .وبخصـــوص هـــذه الموجودات،
يســـتدرك البنـــك جميـــع التغيـــرات فـــي الخســـارة اإلئتمانيـــة المتوقعـــة على مـــدى الحياة منـــذ االعتراف
األولـــي كمخصـــص خســـارة  ،وتســـتدرك أي تغييـــرات في قائمـــة الدخل  .يـــؤدي التغييـــر اإليجابي لمثل
هـــذه األصول إلـــى تحقيق مكاســـب تدنـــي القيمة.
تعريف التخلف في السداد
ً
أمرا فـــي غاية األهميـــة عند تحديـــد الخســـارة اإلئتمانيـــة المتوقعة.
ُيعتبـــر تعريـــف التخلـــف عن الســـداد
يســـتخدم تعريـــف التخلف عن الســـداد فـــي قياس قيمة الخســـارة اإلئتمانيـــة المتوقعة وفـــي تحديد ما
ً
شـــهرا أو لمدى الحياة  ،ألن
إذا كان مخصص الخســـارة يســـتند إلى الخســـارة اإلئتمانية المتوقعة لمدة 12
التخلـــف عـــن الســـداد هو أحد مكونـــات احتمالية التخلف عـــن الســـداد ( )Probability of Default؛ التي
تؤثـــر على كل من قياس الخســـائر اإلئتمانية المتوقعـــة وتحديد الزيادة الكبيرة في مخاطـــر االئتمان ادناه.
يعتبر البنك ما يلي بمثابة حدث للتخلف في السداد :
•
•
116

الزيادة الكبيرة في مخاطر االئتمان
يقـــوم البنـــك بمراقبة جميـــع الموجـــودات المالية وإلتزامـــات القروض الصـــادرة وعقود الضمـــان المالي
التـــي تخضـــع لمتطلبـــات انخفاض القيمـــة لتقييم ما إذا كانت هنـــاك زيادة كبيرة في مخاطـــر االئتمان منذ
االعتـــراف األولـــي  .إذا كانـــت هنـــاك زيادة كبيرة فـــي مخاطر االئتمان  ،ســـيقوم البنـــك بقياس مخصص
ً
شـــهرا .
بدال من الخســـارة اإلئتمانيـــة المتوقعة لمدة ()12
الخســـارة على أســـاس مـــدى الحياة ً
ال يقـــوم البنـــك باعتبار الموجودات المالية ذات المخاطر االئتمانية “المنخفضـــة” بتاريخ التقرير المالي انه
نتيجة لذلك  ،يقـــوم البنك بمراقبة جميـــع الموجودات
ً
لـــم يحصـــل لها زيادة هامـــة في مخاطر اإلئتمـــان .
الماليـــة وإلتزامـــات القـــروض الصـــادرة وعقـــود الضمـــان المالي التـــي تخضع إلنخفـــاض القيمـــة للزيادة
الكبيرة في مخاطـــر اإلئتمان .
ارتفاعـــا كبيرا منـــذ االعتراف
عنـــد تقييـــم مـــا إذا كانـــت مخاطر االئتمـــان علـــى األداة الماليـــة قد ارتفعـــت
ً
األولـــي  ،يقـــوم البنـــك بمقارنة مخاطر حدوث التخلف في الســـداد علـــى األداة المالية فـــي تاريخ التقرير
ً
متوقعا لفترة
اســـتنادا إلـــى اإلســـتحقاق المتبقـــي لألداة مـــع وجود خطر حـــدوث تخلف عـــن الســـداد كان
ً
االســـتحقاق المتبقيـــة في تاريـــخ التقرير الحالـــي عندما تم االعتراف بـــاألداة المالية ألول مـــرة  .عند إجراء
كل من المعلومـــات الكميـــة والنوعية التـــي تكون معقولـــة وقابلة
هـــذا التقييـــم ،يأخـــذ البنـــك باالعتبـــار ٍ
للدعـــم  ،بمـــا في ذلك الخبـــرة التاريخية والمعلومات المســـتقبلية المتاحة دون تكلفـــة أو جهد ال مبرر له ،
بنـــاء علـــى الخبـــرة التاريخية للبنـــك وتقييم الخبيـــر اإلئتماني بما في ذلـــك المعلومات المســـتقبلية .
ً
تمثـــل الســـيناريوهات االقتصاديـــة المتعددة أســـاس تحديد احتماليـــة التخلف في الســـداد عند االعتراف
األولـــي وفي تواريخ التقارير الالحقة  .ســـينتج عن الســـيناريوهات االقتصاديـــة المختلفة احتمالية مختلفة
للتخلف عن الســـداد .إن ترجيح الســـيناريوهات المختلفة يشـــكل أساس متوســـط اإلحتمال المرجح للتخلف
عن الســـداد والذي يســـتخدم لتحديـــد ما إذا كانت مخاطـــر االئتمان قد ارتفعت بشـــكل كبيرة .
بالنســـبة إلى تمويل الشـــركات  ،تشـــمل المعلومات اإلستشـــرافية اآلفاق المســـتقبلية للصناعات التي
تعمـــل فيهـــا األطـــراف المقابلـــة للبنـــك  ،والتـــي يتم الحصـــول عليها مـــن تقاريـــر الخبـــراء االقتصاديين
والمحلليـــن المالييـــن والهيئـــات الحكوميـــة ومراكـــز الفكـــر ذات الصلة وغيرها مـــن المنظمـــات المماثلة ،
باإلضافـــة إلـــى األخـــذ فـــي اإلعتبـــار المصـــادر الداخليـــة والخارجيـــة المتنوعـــة للمعلومـــات االقتصاديـــة
الفعليـــة والمتوقعـــة .وبخصوص تمويل االفـــراد  ،تتضمن معلومات اإلقراض اإلستشـــرافية التوقعات
االقتصادية عينها مثل اإلقراض المؤسســـي وتوقعات إضافية للمؤشـــرات االقتصادية المحلية  ،خاصة
للمناطـــق التي تركز على صناعـــات معينة  ،باإلضافة إلى معلومات داخلية عن ســـلوك العمالء المتعلقة
بالســـداد .يخصـــص البنك لنظائره درﺟﺔ ﻣﺧﺎطـــر اﺋﺗﻣﺎن داﺧﻟيـــة ذات ﺻﻟﺔ ﺑﻧﺎء ﻋﻟﯽ ﺟودﺗﮭﺎ اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ .وتعد
أساســـيا على الزيـــادة الكبيرة في مخاطـــر االئتمان وهي تســـتند إلى التغيير
مؤشـــرا
المعلومـــات الكمية
ً
ً

يوما بخصوص أي التزام ائتماني مهم إلى البنك ؛ أو
تخلف المقترض عن السداد ألكثر من ً 90
من غير المحتمل أن يدفع المقترض التزاماته اإلئتمانية للبنك بالكامل.
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بناء على التغير في إحتمالية التخلف عن الســـداد مـــدى الحياة من خالل
فـــي إحتماليـــة التخلف عن الســـداد ً
مقارنة:
إحتمالية التخلف عن السداد مدى الحياة المتبقية في تاريخ التقرير؛ و
•
إحتماليـــة التخلـــف عن الســـداد مـــدى الحيـــاة المتبقية بهـــذه النقطة مـــن الزمن الذي تـــم تقديرها
•
علـــى أســـاس الحقائـــق والظـــروف عنـــد االعتـــراف األولـــي للتعـــرض.
تُ عتبـــر إحتماليـــات التخلـــف عـــن الســـداد إستشـــرافية  ،ويســـتخدم البنـــك المنهجيـــات والبيانـــات ذاتهـــا
المســـتخدمة فـــي قيـــاس مخصصـــات الخســـارة اإلئتمانيـــة المتوقعـــه.
إن العوامـــل النوعيـــة التي تشـــير إلـــى زيادة ملحوظة فـــي مخاطر االئتمـــان تنعكس في نمـــاذج إحتمالية
التخلـــف عن الســـداد فـــي الوقت المناســـب .ومع ذلك  ،ال يـــزال البنك ينظر بشـــكل منفصل في بعض
العوامـــل النوعيـــة لتقييـــم مـــا إذا كانـــت مخاطر االئتمـــان قـــد زادت زيادة كبيـــرة .وفيما يتعلـــق باإلقراض
للشـــركات  ،فـــإن هنـــاك تركيز خـــاص على األصول التي تشـــملها “قائمـــة المراقبة” حيث يـــدرج التعرض
فـــي قائمـــة المراقبة عندما يكون هناك مخاوف حـــول تدهور الجدارة االئتمانية للطرف المقابل .وبشـــأن
إﻗﺮاض االفـــراد  ،يـــاﺧﺬ البنـــك ﻓﻲ اﻻﻋﺘﺒﺎر ﺘﻮﻗﻌﺎت ﺤﺼﻮل فتـــرات عـــدم ســـداد وتحمـــل عـــدم حصوله ،
وﻋﻼﻣﺎت اﻻﺋﺘﻤﺎن واﻷﺣﺪاث ﻣﺜﻞ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ أو اﻹﻓﻼس أو اﻟﻄﻼق أو اﻟﻮﻓﺎة.
تغييرا
وحيـــث أن الزيـــادة الكبيـــرة في مخاطـــر االئتمان منـــذ االعتراف األولي هي مقياس نســـبي  ،فـــإن
ً
معينً ـــا  ،بالقيمـــة المطلقـــة  ،فـــي إحتماليـــة عدم الســـداد ســـيكون أكثر أهميـــة بالنســـبة ألداة مالية ذات
مقارنة بـــأداة ماليـــة ذات إحتمالية عدم ســـداد أعلى.
ً
إحتماليـــة عـــدم ســـداد أولي أقـــل
تعديل وإلغاء اإلعتراف بالموجودات المالية
يتـــم التعديـــل علـــى األصل المالـــي عندما يتـــم إعـــادة التفاوض علـــى الشـــروط التعاقدية التـــي تنظم
التدفقـــات النقديـــة ألصل مالي أو يتـــم تعديلها بطريقة أخـــرى بين االعتراف األولي واســـتحقاق األصل
ً
فورا أو فـــي تاريخ
المالـــي  .يؤثـــر التعديـــل علـــى مبلـــغ و /أو توقيـــت التدفقات النقديـــة التعاقدية إمـــا
تعديال حتى
مســـتقبلي  .باإلضافـــة إلـــى ذلك  ،سيشـــكل إدخال أو تعديل العهـــود القائمة لقرض قائـــم
ً
إذا لـــم تؤثـــر هذه التعهـــدات الجديدة أو المعدلة علـــى التدفقات النقدية على الفـــور ولكنها قد تؤثر على
ً
مســـتوفيا أم ال (على ســـبيل المثال تغيير فـــي الزيادة
بنـــاء علـــى مـــا إذا كان التعهد
التدفقـــات النقديـــة
ً
فـــي معدل الفائدة الذي ينشـــأ عندمـــا يتم فســـخ التعهدات) .
يقـــوم البنـــك ﺑﺈﻋﺎدة التفاوض على القـــروض مع العمالء الذين يواجهون صعوبـــات مالية لزيادة التحصيل
وتقليـــل مخاطـــر التعثر في الســـداد  .يتم تيســـير شـــروط ســـداد القرض فـــي الحاالت التي يكـــون فيها
المقتـــرض قـــد بـــذل كل الجهـــود المعقولة للدفع بموجـــب الشـــروط التعاقدية األصليـــة  ،وأن يكون خطر
هـــام مـــن التعثر في الســـداد أو التقصير قد حـــدث بالفعل ومن المتوقع أن يتمكـــن المقترض من الوفاء
بالشـــروط المعدلـــة  .تشـــمل الشـــروط المعدلـــة فـــي معظم الحـــاالت تمديد فتـــرة اســـتحقاق القرض ،
التغييـــرات فـــي توقيت التدفقات النقدية للقرض (تســـديد األصـــل والفائدة)  ،تخفيـــض مبلغ التدفقات
النقديـــة المســـتحقة (األصـــل واإلعفاء مـــن الفائـــدة) وتعديالت التعهـــدات  .ينتهج البنك سياســـة انتظار
وتطبق علـــى إقراض الشـــركات واألفراد .
عندمـــا يتـــم تعديل أصل مالـــي  ،يقوم البنـــك بتقييم ما إذا كان هـــذا التعديل يؤدي إلـــى إلغاء اإلعتراف
وفقـــا لسياســـة البنـــك  ،فـــإن التعديل يؤدي إلـــى إلغاء االعتـــراف عندما يـــؤدي إلى اختـــاف كبير في
ً
.
الشروط .
اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﻨﻮﻋﻴﺔ  ،ﻣﺜﻞ عـــدم بقـــاء اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ اﻟﺘﻌﺎﻗﺪﻳﺔ ﺑﻌﺪ اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ علـــى أنهـــا فقـــط
•
مدفوعـــات المبلـــغ األصلي والفائدة على المبلغ األصلي القائـــم ( ، )SPPIأو اﻟﺘﻐﻴﺮ ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻠﺔ أو التغيير
فـــي اﻟﻄﺮف اﻟﻤﻘﺎﺑﻞ  ،أو ﻣﺪى اﻟﺘﻐﻴﺮ ﻓﻲ أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋﺪة  ،أو اإلســـتحقاق  ،أو اﻟﻤﻮاﺛﻴﻖ .وإذا كانـــت هذه ال
تشـــير بوضوح إلـــى تعديل جوهـــري  ،إذن ؛
إجـــراء تقييـــم كمـــي لمقارنـــة القيمـــة الحاليـــة للتدفقـــات النقديـــة التعاقديـــة المتبقية فـــي إطار
•
الشـــروط األصليـــة مع التدفقـــات النقدية التعاقدية وفقا للشـــروط المعدلة  ،وخصـــم كال المبلغين على
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أســـاس الفائـــدة الفعليـــة األصلية.
فـــي حالة إلغـــاء اإلعتراف باألصـــل المالي  ،يتـــم إعادة قياس مخصص لخســـائر االئتمـــان المتوقعة في
تاريـــخ إلغـــاء اإلعتـــراف لتحديـــد صافـــي القيمـــة المدرجـــة لألصل في ذلـــك التاريـــخ  .إن الفـــرق بين هذه
القيمـــة المدرجـــة المعدلة والقيمة العادلة للموجودات المالية الجديدة مع الشـــروط الجديدة ســـوف يؤدي
إلـــى ربـــح أو خســـارة عند إلغـــاء اإلعتراف  .ســـيكون لألصـــل المالي الجديد مخصص خســـارة يتم قياســـه
شـــهرا باســـتثناء الحاالت النـــادرة التي يعتبـــر فيها القرض
بنـــاء علـــى خســـائر ائتمانية متوقعة لمدة ()12
ً
ً
الجديـــد قد نشـــأ متدني ائتمانيـــا  .ينطبق هذا فقط في الحالـــة التي يتم فيها االعتـــراف بالقيمة العادلة
للقـــرض الجديـــد بخصـــم كبيـــر لمبلغ القيمـــة االســـمية المعدل حيـــث ال يزال هنـــاك خطر كبيـــر للتعثر عن
الســـداد ولم يتـــم تخفيضه نتيجـــة التعديل  .يراقـــب البنك مخاطر االئتمـــان للموجـــودات المالية المعدلة
مـــن خـــال تقييم المعلومات النوعيـــة والكمية  ،مثل مـــا إذا كان المقترض في حالة تعثر ســـابقة بموجب
الشـــروط الجديدة .
عنـــد تعديل الشـــروط التعاقدية ألصـــل مالي وال يؤدي التعديل إلـــى الغاء اإلعتراف  ،يحـــدد البنك ما إذا
كانـــت مخاطـــر ائتمان الموجـــودات المالية قد زادت زيادة كبيـــرة منذ االعتراف األولي مـــن خالل مقارنة:
إحتماليـــة عـــدم الســـداد للفتـــرة المتبقيـــة مقـــدرة علـــى أســـاس البيانات عنـــد االعتـــراف األولي
•
والشـــروط التعاقديـــة األصليـــة ؛ مـــع
إحتمالية عدم السداد للفترة المتبقية في تاريخ التقرير استنادا إلى الشروط المعدلة.
•
وبخصـــوص الموجـــودات الماليـــة المعدلـــة كجزء من سياســـة التحمل للبنـــك  ،عندما ال ينتج عـــن التعديل
إلغـــاء اإلعتـــراف  ،فـــإن تقديـــر إحتمالية عدم الســـداد يعكس مـــدى قدرة البنـــك على تحصيـــل التدفقات
النقديـــة المعدلـــة مـــع مراعـــاة خبـــرات البنك الســـابقة مـــن إجـــراءات التحمـــل المماثلة  ،وكذلـــك مختلف
المؤشـــرات الســـلوكية  ،بمـــا في ذلـــك أداء الدفع للمقتـــرض في ظل الشـــروط التعاقديـــة المعدلة .إذا
متوقعـــا عند اإلعتـــراف األولـــي  ،فإن مخصص الخســـارة
بقيـــت مخاطـــر اإلئتمـــان أعلـــى بكثيـــر ممـــا كان
ً
وعمومـــا  ،يقاس مخصص الخســـارة
يقـــاس بمبلـــغ يســـاوي الخســـارة اإلئتمانيـــة المتوقعه مـــدى الحياة.
ً
ً
للقـــروض التـــي يتم تحملها على أســـاس الخســـارة اإلئتمانيـــة المتوقعة لمـــدة ( )12شـــهرا عندما يتوفر
دليـــل على تحســـن ســـلوك المقترض في الســـداد بعـــد التعديل ممـــا يؤدي إلـــى عكس الزيـــادة الكبيرة
الســـابقة في مخاطـــر االئتمان.
عندما ال يســـفر التعديل عن إلغاء االعتراف  ،يقوم البنك باحتســـاب ربح  /خســـارة التعديل لمقارنة إجمالي
القيمـــة الدفتريـــة قبل التعديل وبعده (باســـتثناء مخصص الخســـائر االئتمانية المتوقعـــة)  .ويقوم البنك
المعدل حيـــث تُ درج التدفقـــات النقدية المتوقعة
بعـــد ذلك بقياس الخســـائر االئتمانيـــة المتوقعة لألصل ُ
الناشـــئة مـــن األصل المالي المعدل في حســـاب العجـــز النقدي المتوقع مـــن األصل األصلي .
يقـــوم البنك بإلغـــاء اإلعتراف باألصل المالي عنـــد إنتهاء الحقوق التعاقدية المتعلقة باســـتالم التدفقات
النقديـــة مـــن األصل  ،أو عندما تقـــوم بتحويل األصل المالـــي وكافة المخاطر وعوائـــد ملكية الموجودات
إلـــى طـــرف آخـــر  .أما في حالـــة عدم قيام البنـــك بالتحويـــل أو اإلحتفاظ بمخاطـــر ومنافع الملكية بشـــكل
جوهـــري واســـتمراره بالســـيطرة علـــى األصـــل المحـــول  ،يقوم البنـــك باإلعتـــراف بحصتـــه المتبقية في
األصـــل المحـــول والمطلوبـــات المتعلقـــة به في حـــدود المبالـــغ المتوقع دفعهـــا  .أما في حالـــة إحتفاظ
البنـــك بكافـــة مخاطـــر ومنافـــع الملكيـــة لألصـــل المالـــي المحـــول بشـــكل جوهري  ،فـــإن البنك يســـتمر
باإلعتـــراف باألصـــل المالـــي وبأية إقتراضـــات مرهونة للعوائد المســـتلمة .
عنـــد إلغـــاء اإلعتراف بأصل مالـــي بالكامل  ،يتـــم اإلعتراف بالفرق بيـــن القيمة المدرجـــة لألصل ومجموع
كل مـــن المبلـــغ المســـتلم والمســـتحق والمكاســـب أو الخســـائر المتراكمة والتـــي تم اإلعتـــراف بها في
ٍ
الدخـــل الشـــامل اآلخـــر والمتراكمـــة في حقـــوق الملكية فـــي قائمة الدخل  ،مع اســـتثناء االســـتثمار في
حقـــوق الملكيـــة المحـــدد الذي تم قياســـه بالقيمـــة العادلة من خـــال الدخل الشـــامل اآلخر ،حيـــث ال يتم
ســـابقا فـــي الدخل الشـــامل اآلخر إلـــى قائمة
ً
إعـــادة تصنيـــف الربـــح /الخســـارة المتراكمـــة المعتـــرف بها
ً
الحقا .
الدخـــل
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الشطب
ﯾﺗم ﺷطـــب الموجـــودات المالية ﻋﻧدﻣﺎ ﻻ ﯾﮐون هنـــاك ﺗوﻗﻌﺎت ﻣﻌﻘوﻟﺔ ﻟﻼﺳﺗرداد  ،ﻣﺛل ﻋدم ﻗﯾﺎم اﻟﻌﻣﯾل
ﺑﺎﻻﺷﺗراك ﻓﻲ ﺧطﺔ دﻓﻊ ﻣﻊ البنـــك  .يقـــوم البنك بتصنيف األموال أو المبالغ المســـتحقة لشـــطبها بعد
اســـتنفاد جميـــع طـــرق الدفـــع الممكنة  .ولكـــن في حال تم شـــطب التمويـــل أو الذمم المدينة  ،يســـتمر
البنـــك في نشـــاط اإلنفـــاذ لمحاولة اســـترداد الذمة المدينـــة المســـتحقة  ،والتي يتم إثباتهـــا في قائمة
الدخل عند اســـتردادها.
عرض مخصص الخسارة اإلئتمانية المتوقعة في قائمة المركز المالي
يتم عرض مخصصات الخسائر اإلئتمانية المتوقعة في قائمة المركز المالي كما يلي:
للموجـــودات الماليـــة المقاســـة بالتكلفـــة المطفـــأة :كاســـتقطاع من القيمـــة الدفتريـــة اإلجمالية
•
لألصـــول؛
ألدوات الديـــن التـــي تقاس بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشـــامل اآلخر :ال يتم إثبات مخصص
•
خســـارة فـــي قائمـــة المركـــز المالـــي حيـــث أن القيمة الدفتريـــة هـــي بالقيمة العادلـــة .ومع ذلـــك  ،يتم
تضميـــن مخصـــص الخســـارة كجـــزء من مبلـــغ إعـــادة التقييم فـــي احتياطي إعـــادة تقييم االســـتثمارات
التزامات القروض وعقود الضمان المالي :كمخصص ؛ و
•
عندمـــا تشـــتمل األداة الماليـــة علـــى مكون مســـحوب وغيـــر مســـحوب  ،وال يمكن للبنـــك تحديد
•
الخســـارة اإلئتمانيـــة المتوقعـــة علـــى مكـــون التـــزام القـــرض بشـــكل منفصـــل عـــن تلـــك علـــى المكون
المســـحوب  :فـــإن البنك يقدم مخصص خســـارة مجمـــع لكال المكونيـــنُ .يعرض المبلـــغ المجمع كخصم
مـــن القيمـــة الدفتريـــة اإلجمالية للمكون المســـحوب .تُ عرض أي زيـــادة في مخصص الخســـارة عن المبلغ
اإلجمالـــي للمكـــون المســـحوب كمخصص.
إنخفاض قيمة الموجودات المالية
السياسة سارية المفعول حتى  31كانون األول  2017الخاصة بمعيار المحاسبة الدولي رقم ()39
تدني الموجودات المالية
يتم تقييم الموجودات المالية بالتكلفة المطفأة للتأكد من وجــــود مؤشـــرات الخســـارة المسجلة لإلنخفاض
فـــي القيمـــة في نهايـــة كل فترة مالية .يتـــم االعتراف باالنخفاض فـــي قيمة الموجـــودات المالية عندما
يكـــون هناك دليـــل موضوعي ،نتيجـــة لوقوع حـــدث أو أكثر بعد التســـجيل المبدئي للموجـــودات المالية،
أدى إلى تأثـــر التدفقات النقدية المســـتقبلية المقدرة لألصل.
قد يتضمن الدليل الموضوعي للخسارة المسجلة لإلنخفاض ما يلي
•
•
•
•

للمصدر أو الطرف المقابل،
صعوبة مالية كبيرة ُ
اإلخالل بالعقد ،مثل التقصير أو التأخر في سداد مدفوعات الفائدة أو المدفوعات الرئيسية،
أن يصبح من المحتمل أن يكون المقترض سوف ُيقدم على اإلفالس أو إعادة الهيكلة المالية ،أو
اختفاء سوق نشطة لهذا األصل المالي بسبب صعوبات مالية.

تمثـــل قيمـــة االنخفاض فـــي القيمـــة الفرق بيـــن قيمة الموجـــودات الماليـــة الدفتريـــة والقيمـــة الحالية
للتدفقـــات النقدية المســـتقبلية المقدرة والتي تعكـــس الضمانات والرهونات ،مخصومة بنســـبة الفائدة
األصلية.
يتـــم تخفيض القيمـــة الدفترية للموجـــودات المالية بالتكلفة المطفأة مباشـــرةً بمقدار خســـارة االنخفاض
فـــي القيمـــة ،باســـتثناء القروض والســـلف وودائـــع وأرصدة لـــدى المصارف حيـــث يتم تخفيـــض القيمة
الدفتريـــة باســـتخدام حســـاب المخصص ،وفي حـــال إعتبار القرض غيـــر ممكن تحصيله ،يتم شـــطب هذه
القـــروض مقابـــل حســـاب المخصـــص ،ويتـــم إضافة المبالغ المســـتردة عـــن ديون تم شـــطبها في وقت
ســـابق إلى حســـاب المخصـــص ،ويتم االعتراف بالتغيـــرات على القيمة الدفترية لحســـاب المخصص في
قائمة الدخل.
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إذا إنخفـــض مبلغ خســـارة اإلنخفاض فـــي القيمة ،في فترة الحقة ،وكان مـــن الممكن أن يكون اإلنخفاض
ذو صلـــة بشـــكل موضوعـــي بحـــدث وقـــع بعـــد اإلعتـــراف باإلنخفاض فـــي القيمـــة ،يتم عكس خســـارة
االنخفـــاض فـــي القيمـــة المعتـــرف بهـــا في الســـابق وذلك مـــن خـــال قائمة الدخـــل إلى الحـــد الذي ال
تتجـــاوز فيـــه القيمـــة الدفتريـــة للموجـــودات المالية ،فـــي تاريخ عكـــس اإلنخفاض فـــي القيمـــة ،التكلفة
المطفـــأة فـــي حالة عـــدم االعتـــراف باإلنخفاض فـــي القيمة.
التسهيالت اإلئتمانية
تحتســـب مخصصـــات خاصة لتدني قيمة القروض والســـلف واألنشـــطة التمويلية للعمالء على أســـاس
الفـــرق بيـــن القيمة الدفتريـــة للقروض والســـلف والمبلغ الممكن اســـترداده منها  ،وهـــو صافي القيمة
الحاليـــة للتدفقـــات النقدية المتوقعة المســـتقبلية مخصومة بأســـعار الفائدة األصليـــة .إذا كان ألي قرض
ســـعر فائـــدة متغيـــر  ،يكـــون ســـعر الخصم لقياس أي خســـارة مـــن التدني فـــي القيمة هو ســـعر الفائدة
ً
حاليـــا .إن احتســـاب القيمـــة الحاليـــة للتدفقات النقديـــة التقديرية المســـتقبلية لموجـــودات مالية
الفعـــال
ّ
ً
ناقصا تكاليـــف الحصول على الضمان
مضمونـــة يعكس التدفقـــات النقدية التي قد تنتج عـــن حجز الرهن
محتمـــا أوغير محتمل.
المرهـــون وبيعه  ،ســـواء كان حجـــز الرهن
ً
يتـــم اإلعتـــراف بالخســـائر الناتجة عـــن التدني فـــي قيمة القـــروض والســـلف واألنشـــطة التمويلية في
قائمـــة الدخـــل تحـــت بنـــد “ مخصـــص التدني في قيمـــة القـــروض والســـلف”  ،ويتم شـــطب القروض
والســـلف واألنشـــطة التمويليـــة للعمـــاء مقابـــل المخصصات المحـــددة لها ،وذلـــك بعد اســـتنفاذ كافة
اإلجـــراءات إلعـــادة هيكلـــة القـــروض وتحصيل تلـــك المبالـــغ ،وإذا تم تحصيـــل مبالغ كانت قد تم شـــطبها
ً
ســـابقا ،فإنه يتـــم اإلعتراف بهـــا كإيراد.
المجمع للقروض والسلف
التقييم
ّ
عندمـــا يتـــم إعـــادة تقديـــر قيمة قروض تم تقييمها بشـــكل فـــردي وعند عـــدم وجود أو تحديـــد دليل حالي
علـــى وجود خســـارة  ،فـــإن هنـــاك إحتمالية لخســـائر مبنيـــة على تقديـــرات المخاطـــر وإحتماليـــة تغير حالة
القرض أو أوضاع الســـوق.
تغطـــي مخصصـــات التدني فـــي القيمة الخســـائر التي من الممكـــن أن تتحقق من قـــروض عاملة فردية
والتـــي تدنـــت قيمتهـــا في تاريـــخ قائمة المركـــز المالي ،ولكـــن لم يتـــم تحديدها بصفة خاصـــة على أنها
متدنيـــة فـــي القيمة إال في فتـــرة الحقة.
يتـــم إحتســـاب التدني المتوقع فـــي القيمة من قبـــل إدارة البنك لكل محفظة محـــددة الخصائص  ،وذلك
ً
بناءا على الخبرات الســـابقة  ،والتصنيف اإلئتماني  ،وتغير
بحســـب متطلبات ســـلطة النقد الفلســـطينية
حالـــة القـــروض المتوقـــع  ،وذلـــك باإلضافة إلـــى الخســـائر الضمنية المقـــدرة والتي تعكس واقـــع البيئة
اإلقتصاديـــة ووضع اإلئتمان.
المطلوبات المالية وحقوق الملكية
ً
مبدئيا بالقيمة العادلة،
المطلوبـــات الماليـــة األخرى ،بما في ذلـــك القروض وودائع العمالء ،يتم قياســـها
ً
الحقا بالتكلفة المطفأة بإســـتخدام طريقة
بعـــد طرح تكاليف المعاملة .وتُ قـــاس المطلوبات المالية األخرى
ً
وفقا ألســـاس العائد الفعلي.
الفائـــدة الفعلية بما فيها مصاريف الفوائد المســـجلة
ً
تصنـــف أدوات الديـــن وحقـــوق الملكيـــة الصادرة إمـــا كمطلوبات ماليـــة أو كحقوق ملكية وفقـــا لمضمون
الترتيـــب التعاقدي.
إن المطلوبـــات الماليـــة هـــي التزام تعاقدي بتســـليم نقد أو أصل مالـــي آخر أو لتبادل أصـــول مالية أو
مطلوبـــات ماليـــة مع كيان آخر وفق شـــروط قـــد تكون غير مواتية للبنك أو عقد ســـيتم تســـويته أو ربما
يتـــم تســـويته بـــأدوات حقوق الملكيـــة الخاصة بالبنـــك وهو عقد من غير المشـــتقات حيـــث يكون البنك
ملـــزم أو قـــد يكون ملزم بتســـليم عدد متغير من أدوات حقـــوق الملكية الخاصة به  ،أو عقد المشـــتقات
علـــى حقـــوق الملكيـــة الخاصة التي ســـيتم أو يمكن تســـويتها بخالف تبـــادل مبلغ محدد مـــن النقد (أو
أصـــل مالي آخـــر) لعدد محدد مـــن أدوات حقوق الملكيـــة الخاصة بالبنك.
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أدوات حقوق الملكية

 4-3تحقق اإليرادات

راس المال

يتـــم االعتراف باإليـــرادات إلى الدرجة التـــي يحتمل معها أن تتدفـــق المنافع االقتصاديـــة للبنك وأن يتم
قيـــاس اإليـــرادات بطريقة موثوقة ،كمـــا يجب االلتـــزام بمعايير االعتـــراف المحددة التالية قبـــل االعتراف
بأي إيرادات.
تســـجل إيـــرادات ومصروفـــات الفوائـــد باســـتخدام طريقـــة العائـــد الفعلـــي ،ويتـــم تعليق الفائـــدة على
القـــروض المتعثـــرة عندمـــا يصبح من المشـــكوك فيـــه تحصيل هذه الفائـــدة أو المبلـــغ األصلي للقرض.

ﯾﺗم ﺷطـــب الموجـــودات المالية ﻋﻧدﻣﺎ ﻻ ﯾﮐون هنـــاك ﺗوﻗﻌﺎت ﻣﻌﻘوﻟﺔ ﻟﻼﺳﺗرداد  ،ﻣﺛل ﻋدم ﻗﯾﺎم اﻟﻌﻣﯾل
ﺑﺎﻻﺷﺗراك ﻓﻲ ﺧطﺔ دﻓﻊ ﻣﻊ البنـــك  .يقـــوم البنك بتصنيف األموال أو المبالغ المســـتحقة لشـــطبها بعد
اســـتنفاد جميـــع طـــرق الدفـــع الممكنة  .ولكـــن في حال تم شـــطب التمويـــل أو الذمم المدينة  ،يســـتمر
البنـــك في نشـــاط اإلنفـــاذ لمحاولة اســـترداد الذمة المدينـــة المســـتحقة  ،والتي يتم إثباتهـــا في قائمة
الدخل عند اســـتردادها.
مطلوبات مالية أخرى
مبدئيـــا بالقيمـــة العادلة ،
يتـــم قيـــاس المطلوبـــات الماليـــة األخـــرى  ،بما في ذلـــك الودائع والقـــروض ،
ً
بعـــد خصم تكاليـــف المعاملة .وبعد ذلـــك تُ قاس المطلوبات الماليـــة األخرى بالتكلفة المطفأة باســـتخدام
طريقة الفائـــدة الفعالة .
طريقـــة الفائدة الفعالة هي طريقة إلحتســـاب التكلفة المطفأة للمطلوبـــات المالية وتخصيص مصروفات
الفائـــدة علـــى مـــدار الفتـــرة ذات الصلـــة .إن معـــدل الفائـــدة الفعـــال هو الســـعر الـــذي يخصـــم بالضبط
المدفوعـــات النقديـــة المســـتقبلية المقدرة خـــال العمر المتوقع لاللتـــزام المالي  ،أو  ،عنـــد االقتضاء ،
فتـــرة أقصـــر  ،إلى صافـــي القيمة الدفترية عنـــد االعتراف األولـــي .للحصول على تفاصيـــل حول معدل
الفائـــدة الفعال.
إلغاء االعتراف بالمطلوبات المالية
يلغـــي البنـــك اإلعتراف بالمطلوبات المالية فقط عند الوفاء أو إلغـــاء أو انتهاء التزامات البنك .كما ُيعترف
ﺑﺎﻟﻔرق ﺑﯾن اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ ﻟﻟﻣطﻟوﺑﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﻲ ألغـــي اإلعتراف بها والمبلغ اﻟﻣدﻓوع واﻟمســـتحق ﻓﻲ
قائمة الدخل.
ً
ً
كبيرا
إختالفـــا
عندمـــا يبـــادل البنـــك أداة ديـــن واحـــدة مـــع المقـــرض الحالي بـــأداة أخرى بشـــروط مختلفـــة
ويعتـــرف بمطلوبات ماليـــة جديدة.
 ،فـــإن هـــذا التبـــادل ُيحتســـب كإطفـــاء للمطلوبات الماليـــة األصليـــة ُ
ً
جزءا منه كإطفـــاء للمطلوبات المالية
وبالمثـــل  ،يعالـــج البنك التعديل الجوهري لشـــروط اإللتزام القائم أو
ً
ً
جوهريـــا إذا كانت القيمة الحالية
اختالفا
األصليـــة واعتـــراف باإللتزام الجديد .ويفترض أن تختلف الشـــروط
المخفضـــة للتدفقـــات النقديـــة في إطار الشـــروط الجديدة  ،بما فـــي ذلك أي رســـوم مدفوعة بالصافي
بعـــد طرح أي رســـوم مســـتلمة ومخصومة باســـتخدام المعـــدل الفعال األصلـــي بفـــارق ( )10في المائة
علـــى األقل عـــن القيمة الحاليـــة المخفضة للتدفقـــات النقدية المتبقيـــة للمطلوبـــات المالية األصلية
عقود الضمان المالي
عقـــد الضمـــان المالـــي هـــو العقد الـــذي يتطلب مـــن المصـــدر تحريـــر دفعات محـــددة لتعويـــض صاحب
ً
وفقا
الضمـــان عـــن أي خســـارة يتكبدها مـــن جراء إخفـــاق المدين فـــي الوفاء بالدفعـــات عند اســـتحقاقها
ألحـــكام أداة الدين.
ً
الحقا ،إذا
تُ قـــاس عقـــود الضمان المالـــي الصادرة عن البنك بشـــكل مبدئي بقيمتهـــا العادلة ،كما تقـــاس
لـــم يتـــم تحديدها كأداة ماليـــة بالقيمة العادلة من خـــال األرباح والخســـائر ،بالقيمة األعلى لـ:
قيمـــة االلتـــزام بموجـــب العقـــد ،طبقـــا للمعيـــار المحاســـبي الدولـــي رقـــم  ،37المخصصـــات
•
والمطلوبـــات الطارئـــة والموجـــودات الطارئـــة؛ و
ً
ً
مبدئيا ناقص ،إذا كان مناســـبا ،اإلطفاء الكلي المعترف به طبقا لسياســـات
القيمـــة المعتـــرف بها
•
االعتـــراف بالدخل.
تســـجل أي زيـــادة فـــي المطلوبـــات والمتعلقـــة بالضمانـــات الماليـــة في قائمـــة الدخل ،ويتـــم االعتراف
باألقســـاط المســـتلمة فـــي قائمة الدخـــل تحـــت “صافي إيـــرادات الرســـوم والعموالت” على أســـاس
القســـط الثابـــت على مـــدى فتـــرة الضمان.
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يتـــم إطفـــاء أتعـــاب اإلدارة وإيـــرادات العمولـــة من ترتيبـــات القروض المشـــتركة على مدى فتـــرة القرض
باســـتخدام طريقة العائد الفعلي .تتحقق إيرادات العموالت والرســـوم البنكيـــة األخرى في تاريخ المعاملة
التـــي ينتـــج عنهـــا اإليـــراد ،وتتحقق اإليـــرادات مـــن أرباح األســـهم وصناديق االســـتثمار عندمـــا يتم إعالن
الحق في اســـتالم توزيعـــات األرباح.
يتم تســـجيل مدفوعات اإليجار التشـــغيلي كمصروف على أساس القســـط الثابت على مدى فترة اإليجار،
إال إذا كان هنـــاك أســـاس منهجي آخر أكثـــر مالئمة لتوزيع المنافع االقتصادية من األصل المســـتأجر على
فتـــرة اإليجـــار .يتم االعتـــراف بااللتزامات اإليجاريـــة المحتملة التي تظهـــر ضمن عقود اإليجار التشـــغيلية
كمصـــروف في الفترة التي اســـتحدثت بها.
فـــي حالة اســـتالم حوافز إيجار إلبرام عقود إيجار تشـــغيلية ،فإنه يتم االعتراف بتلـــك الحوافز كمطلوبات.
يتم االعتراف بإجمــــالي المنافع من الحوافز كتخفيض لمصروف اإليجار على أســـاس القســـط الثابت ،إال
إذا كان هنـــاك أســـاس منهجـــي آخـــر أكثر مالئمة لتوزيـــع المنافـــع االقتصادية من األصل المســـتأجر على
مدى فتـــرة اإليجار.
 5-3ممتلكات ومعدات
تظهـــر الممتلـــكات والمعـــدات بالتكلفة بعـــد تنزيل االســـتهالك المتراكـــم وأي تدني فـــي قيمتها ،ويتم
اســـتهالك الممتلـــكات والمعدات (باســـتثناء األراضـــي) عندما تكون جاهزة لإلســـتخدام بطريقة القســـط
الثابـــت علـــى مدى العمـــر اإلنتاجي المتوقع لها (يتم االســـتهالك بمعـــدالت تتراوح بيـــن  2%الى 20%
سنويا).
عندمـــا يقـــل المبلغ الممكن اســـترداده مـــن أي من الممتلـــكات والمعدات عـــن صافي قيمتهـــا الدفترية
فإنـــه يتـــم تخفيض قيمتها إلـــى القيمة الممكن اســـتردادها وتســـجل قيمـــة التدني في قائمـــة الدخل.
يتـــم مراجعـــة العمر االنتاجي للمتلكات والمعـــدات في نهاية كل عام ،فإذا كانـــت توقعات العمر االنتاجي
ً
ســـابقا يتم تســـجيل التغير فـــي التقدير للســـنوات الالحقة باعتبـــاره تغير
تختلـــف عـــن التقديـــرات المعدة
في التقديرات.
يتـــم إســـتبعاد الممتلـــكات والمعدات عنـــد التخلص منها أو عندمـــا ال يعود أي منافع مســـتقبلية متوقعة
من إســـتخدامها أو مـــن التخلص منها .
يجـــري البنـــك فـــي نهاية كل فترة ماليـــة مراجعة على القيـــم المدرجة لألصول لتحديد وجود أي مؤشـــرات
تـــدل علـــى تعرض األصـــول النخفاض القيمة .في حـــال ظهور مثل هذه المؤشـــرات ،يتـــم تقدير القيمة
المســـتردة لألصـــول لكي يتـــم تحديد مدى الخســـارة( ،إن وجدت) .وفـــي حال يصعب فيهـــا تقدير القيمة
المســـتردة ألي مـــن األصول الفرديـــة ،يقوم البنـــك بتقدير القيمة المســـتردة لوحدة توليـــد النقد التابعة
ً
ً
ً
أيضـــا إلى وحدات
وثابتا للتوزيـــع ،تُ وزع األصـــول التجارية
معقـــوال
أساســـا
لألصـــل .عندمـــا يمكـــن تحديد
ً
توليـــد النقـــد الفرديـــة ،أو يتـــم توزيعها بخالف ذلك إلى أصــــغر وحدة مـــن وحدات توليد النقـــد يمكن لها
ً
ً
وثابتا للتوزيــــع.
معقوال
أساسا
تحديد
ً
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 6-3اندماج األعمال
تتـــم محاســـبة تملـــك األعمـــال التجارية باســـتخدام طريقـــة الشـــراء .ويتم قيـــاس البدل المنقـــول ضمن
اندمـــاج األعمـــال بالقيمـــة العادلـــة ،والتي يتم حســـابها على أنهـــا مجموع القيـــم العادلـــة لألصول التي
تنقلهـــا الشـــركة بتاريـــخ التملـــك ،والمطلوبـــات التـــي تتحملها الشـــركة إلى مالكي المنشـــأة المشـــتراة
الســـابقين باإلضافـــة إلـــى حصـــص حقـــوق الملكية التـــي أصدرتها الشـــركة فـــي مقابل الســـيطرة على
المنشـــأة المشـــتراة .يتـــم االعتـــراف بالتكاليـــف المتعلقـــة بعمليـــات التملك فـــي الربح أو الخســـارة عند
تكبد ها .
فـــي تاريـــخ التملك ،يتم االعتراف باألصول المســـتملكة القابلة للتحديد والمطلوبـــات المضمونة بقيمها
العادلة.
يتـــم قيـــاس الشـــهرة بتحديد الزيـــادة في البدل المنقـــول ،ومقدار أي ملكية غير مســـيطرة في المنشـــأة
ً
ســـابقا في
المشـــتراة ،والقيمـــة العادلـــة لحصة حقوق الملكية للشـــركة المشـــترية التي كانت تحتفظ بها
المنشـــأة المشـــتراة (إن وجدت) علـــى صافي مبالـــغ األصول المســـتملكة القابلة للتحديـــد والمطلوبات
المضمونـــة بتاريـــخ التملـــك .في حـــال ،بعـــد إعـــادة التقييم ،تجـــاوز صافي مبالـــغ األصول المســـتملكة
القابلـــة للتحديـــد والمطلوبـــات المضمونـــة بتاريخ التملـــك مجموع البـــدل المنقول ومبالـــغ أي ملكية غير
مســـيطرة في المنشـــأة المشـــتراة والقيمة العادلة لحصة حقوق الملكية للشـــركة المشـــترية التي كانت
ً
ســـابقا في المنشـــأة المشـــتراة (إن وجـــدت) ،يتم االعتـــراف بالزيادة مباشـــرةً فـــي الربح أو
تحتفـــظ بهـــا
الخســـارة كربح شراء بســـعر منخفض.
إن الملكيـــة غيـــر المســـيطرة والتـــي هـــي حصـــة ملكيـــة حاليـــة وتخـــول مالكيها إلـــى حصة تناســـبية من
صافـــي أصول المنشـــأة في حالة التصفية يمكن قياســـها بشـــكل أولي إمـــا بالقيمة العادلـــة أو بالحصة
التناســـبية للملكيـــة غيـــر المســـيطرة مـــن المبالغ المعتـــرف بها لصافـــي األصـــول القابلـــة للتحديد في
المنشـــأة المشـــتراة .يتم اختيار أســـاس القياس على أســـاس المعاملة تلو المعاملة .يتـــم قياس األنواع
األخـــرى مـــن الملكية غير المســـيطرة بالقيمـــة العادلة أو على أســـاس المعايير المحددة فـــي معيار دولي
ً
مناســـبا.
آخـــر للتقارير الماليـــة ،عندما يكون ذلك
عندما يشـــتمل البدل المنقول بواســـطة الشـــركة في إندماج األعمال على موجـــودات أو مطلوبات ناتجة
عـــن ترتيـــب بدل محتمل ،يتم قيـــاس البدل المحتمـــل بالقيمة العادلة فـــي تاريخ تملكه ويتـــم إدراجه كجزء
مـــن البـــدل المنقـــول في اندمـــاج األعمـــال .يتم تعديـــل التغيرات فـــي القيمـــة العادلة للبـــدل المحتمل
والتـــي يمكـــن اعتبارهـــا تعديالت فتـــرة القياس بأثـــر رجعي ،مع عمل تعديـــات مقابلة على الشـــهرة .إن
تعديـــات فتـــرة القيـــاس هي التعديـــات التي تنشـــأ عن معلومـــات إضافية يتـــم الحصـــول عليها خالل
ً
اعتبارا مـــن تاريخ التملك) حـــول الوقائع والظروف
‘فتـــرة القيـــاس’ (والتي ال يمكن أن تتجاوز ســـنة واحدة
الســـائدة بتاريخ التملك.
إن المحاســـبة الالحقـــة للتغيـــرات في القيمة العادلـــة للبدل المحتمـــل والتي ال يمكـــن اعتبارها تعديالت
فتـــرة القيـــاس تعتمد على كيفية تصنيف البـــدل المحتمل .ال تتم إعادة قياس البـــدل المحتمل والمصنف
كحقـــوق ملكيـــة فـــي تواريـــخ تقاريـــر الحقة ،ويتـــم حســـاب التســـوية الالحقة له ضمـــن حقـــوق الملكية.
يتـــم إعـــادة قيـــاس البدل المحتمـــل والمصنف علـــى أنه أحـــد األصـــول أو المطلوبات في تواريـــخ تقارير
الحقـــة وفقـــا للمعيـــار الدولي إلعـــداد التقاريـــر الماليـــة رقـــم ( )9أو معيار المحاســـبة الدولـــي رقم ()37
ً
مالئما ،مـــع االعتراف بالربح
المخصصـــات ،المطلوبـــات المحتملـــة والموجودات المحتملة ،حســـبما يكون
أو الخســـارة المقابلـــة في األرباح أو الخســـائر.
فـــي حـــال تمـــت عملية اندماج األعمـــال على مراحل ،يعاد قياس مصالح الشـــركة الســـابقة في المنشـــأة
المســـتحوذ عليهـــا لقيمتهـــا العادلة كمـــا في تاريخ االســـتحواذ (أي بتاريخ انتقال الســـيطرة على المنشـــأة
المســـتحوذ عليهـــا إلى الشـــركة) ،ويتـــم االعتراف باألرباح والخســـائر ،إن وجـــدت ،في قائمـــة الدخل .يتم
إعـــادة تصنيـــف المبالـــغ الناشـــئة عـــن المصالح فـــي المنشـــأة المســـتحوذ عليها قبـــل تاريخ االســـتحواذ،
ً
مســـبقا في بنود الدخل الشـــامل األخـــرى ،إلى أرباح أو خســـائر إذا كانت المعالجة
والتـــي تم االعتراف بها
مالئمـــة في حال تم اســـتبعاد هـــذه المصالح.
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فـــي حـــال عـــدم انتهاء المحاســـبة األوليـــة عن اندمـــاج األعمـــال لنهايـــة الفتـــرة المالية التي حصـــل فيها
االندماج ،تســـجل الشـــركة المبالـــغ المؤقتة للبنود التي لـــم يتم إنتهاء عملية المحاســـبة عنها .يتم تعديل
هـــذه المبالـــغ المؤقتـــة خالل فتـــرة القياس ،أو يتـــم االعتراف بموجـــودات أو مطلوبـــات إضافية لتعكس
المعلومـــات الجديـــدة التـــي تـــم الحصول عليها حـــول الحقائـــق والظروف الســـائدة بتاريخ االســـتحواذ ،إن
توفـــرت ،والتـــي من شـــأنها التأثيـــر على المبالـــغ المعترف بهـــا كما في ذلـــك التاريخ.
 7-3التقـــــاص
يتـــم اجـــراء تقـــاص بين الموجـــودات الماليـــة والمطلوبـــات الماليـــة واظهار المبلـــغ الصافي فـــي قائمة
المركـــز المالـــي فقـــط عندما تتوفـــر الحقوق القانونيـــة الملزمة وكذلك عندما يتم تســـويتها على أســـاس
التقـــاص او يكـــون تحقق الموجـــودات وتســـوية المطلوبات في نفـــس الوقت.
 8-3الموجودات غير الملموسة  -الشهـــــرة
يتـــم تســـجيل الشـــهرة بالتكلفـــة التي تمثـــل الزيادة في تكلفة امتالك او شـــراء االســـتثمار في الشـــركة
الحليفـــة او التابعـــة عن حصة البنـــك في القيمة العادلـــة لصافي موجودات تلك الشـــركة بتاريخ االمتالك
 ،يتـــم تســـجيل الشـــهرة الناتجـــة عـــن االســـتثمار فـــي شـــركات تابعة فـــي بند منفصـــل كموجـــودات غير
ملموســـة ،أمـــا الشـــهرة الناتجـــة عن االســـتثمار في شـــركات حليفـــة فتظهر كجزء من حســـاب االســـتثمار
ً
الحقا تخفيـــض تكلفة الشـــهرة بأي تدنـــي في قيمة االســـتثمار.
فـــي الشـــركة الحليفة ويتـــم
يتم توزيع الشهرة على وحدة/وحدات توليد النقد ألغراض اختبار التدني في القيمة.
يتـــم إجـــراء اختبار لقيمة الشـــهرة فـــي تاريخ اعـــداد القوائم المالية ويتـــم تخفيض قيمة الشـــهرة إذا كانت
هنـــاك داللـــة على أن قيمة الشـــهرة قـــد تدنت وذلك في حـــال كانت القيمـــة القابلة لالســـترداد المقدرة
لوحدة/لوحـــدات توليـــد النقـــد التـــي تعود لها الشـــهرة أقـــل من القيمة المســـجلة فـــي الدفاتـــر لوحدة /
وحـــدات توليـــد النقد ويتم تســـجيل قيمـــة التدني في قائمـــة الدخل.
 9-3انخفاض قيمة األصول الملموسة
ً
مطروحـــا منها تكلفـــة البيع أو القيمـــة الناتجة من االســـتخدام،
تقـــدر القيمـــة المســـتردة بالقيمـــة العادلة
ّ
أيهمـــا أعلـــى .عنـــد تقييـــم القيمة المســـتخدمة فـــإن التدفقـــات النقدية المقـــدرة يتم خصمهـــا لقيمتها
الحالية باســـتخدام نســـبة خصم تعكـــس قيمتها النقدية الحالية في الســـوق والمخاطـــر المتعلقة باألصل
والتـــي لـــم يتم تعديـــل التوقعات المســـتقبلية للتدفقـــات النقديـــة الخاصة بها.
أمـــا إذا كانـــت القيمـــة المســـتردة المقـــدرة لألصل (أو وحـــدة توليـــد النقد) أقل مـــن قيمتـــه الحالية ،يتم
خفـــض القيمـــة الحاليـــة لألصـــل (أو وحـــدة توليد النقـــد) للوصول إلـــى قيمته المســـتردة .تحمل خســـائر
انخفـــاض القيمـــة على قائمـــة الدخل إال إذا كان األصل قـــد تم إعادة تقييمه وفي هذه الحالة فإن خســـارة
االنخفـــاض فـــي القيمة تعامـــل كانخفاض في إعـــادة التقييم.
ً
الحقا عكس خســـارة انخفـــاض القيمة ،يتم زيـــادة القيمـــة الدفترية لألصل (أو وحـــدة توليد
فـــي حال تـــم
النقـــد) إلـــى أن تصل للقيمة المقدرة المســـتردة علـــى أن ال تكون الزيادة أعلى مـــن القيمة المدرجة فيما
لـــو لـــم يكن هنـــاك انخفاض في قيمة األصل (وحدة توليد النقد) في الســـنوات الســـابقة .يتم تســـجيل
عكـــس خســـارة االنخفـــاض في القيمـــة في قائمة الدخـــل إال إذا كان األصـــل قد تم إعـــادة تقييمه ،وفي
هـــذه الحالة فـــإن عكس خســـارة االنخفاض في القيمـــة تعامل كزيادة في إعـــادة التقييم.
 10-3العقارات التي آلت ملكيتها للبنك وفاء لديون بعض العمالء
تـــدرج العقـــارات التـــي آلـــت ملكيتهـــا للبنك مقابل ســـداد ديون ضمـــن قائمـــة المركز المالي تحـــت بند “
موجـــودات أخـــرى” وذلـــك بصافي القيمة التي آلت بهـــا للبنك  ،وفي حالة انخفاض القيمـــة العادلة لهذه
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العقـــارات عـــن القيمـــة التي آلـــت بها للبنك فإنـــه يتم تحميل الخســـائر غيـــر المحققة على قائمـــة الدخل.
وذلـــك في حدود الخســـائر غيـــر المحققة التي ســـبق تحميلها.
مســـتقبال ،يتـــم إضافة األرباح غير المحققـــة إلى قائمة
وفـــي حالـــة ارتفاع القيمـــة العادلة لهذه العقارات
ً
الدخـــل وذلـــك في حدود الخســـائر غير المحققة التي ســـبق تحميلها.
حســـب تعليمـــات ســـلطة النقد الفلســـطينية رقـــم ( ،)2/2015يجب على البنـــك بيع كافة العقـــارات التي
آلـــت لـــه ملكيتها وفـــاء للديون خالل فتـــرة ال تتجاوز ســـنتين ويمكـــن تمديدها لخمس ســـنوات بموافقة
ً
وفقا لموافقات ســـلطة
ســـلطة النقـــد الفلســـطينية  ،وإن أي تمديد لفترات الحقة أو االســـتمالك يتم
النقـــد الفلســـطينية ،وفي حـــال عدم قيام البنك بالتخلص مـــن الممتلكات خالل الفتـــرة القانونية يتم أخذ
مخصـــص  100%من قيمـــة الحيازة وعكس أثـــر ذلك على القوائـــم المالية.
 11-3مخصص تعويض نهاية الخدمة للموظفين
ً
وفقا للنظام
يتـــم أخـــذ مخصـــص لإللتزامات المترتبة علـــى البنك من تعويض نهايـــة الخدمة للموظفيـــن
الداخلـــي فـــي البنـــك والمعتمد مـــن قبـــل وزارة العمل الفلســـطينية .تســـجل المبالغ الواجـــب إقتطاعها
علـــى حســـاب الدخل وتســـجل التعويضـــات المدفوعـــة للموظفيـــن الذين يتركــــون الخدمة على حســـاب
مخصص تعويـــــض نهاية الخدمــــة.
 12-3المخصصات
يتـــم االعتـــراف بالمخصصـــات عندمـــا يكـــون على البنـــك التزامات فـــي تاريـــخ المركز المالي ناشـــئة عن
احـــداث ســـابقة وان تســـديد االلتزامات محتمـــل ويمكن قياس قيمتها بشـــكل يعتمد عليـــه .يقوم البنك
ً
ً
وفقـــا للقيمة المقدرة
خصمـــا على قائمة الدخـــل ألي التزامات أو مطالبـــات محتملة
بتكويـــن مخصصـــات
لهـــا وإحتمـــاالت تحققها بتاريخ المركـــز المالي.
 13-3الضرائب
تمثل الضرائب مبالغ الضرائب المستحقة والضرائب المؤجلة .
 الضرائب المستحقةتحســـب الضرائب المســـتحقة على أســـاس األرباح الخاضعة للضريبـــة ،وتختلف األربـــاح الخاضعة للضريبة
عـــن األربـــاح المعلنـــة فـــي القوائـــم الماليـــة الن األربـــاح المعلنة تشـــمل ايرادات غيـــر خاضعـــة للضريبة
او مصروفـــات غيـــر قابلـــة للتنزيل فـــي الســـنة المالية وانما في ســـنوات الحقـــة او الخســـائر المتراكمة
المقبولـــة ضريبيـــا أو بنود ليســـت خاضعـــة او مقبولـــة التنزيل الغـــراض ضريبية.
 الضرائب المؤجلةتحســـــب الضرائـــب بموجـــب النســـب الضرائبية المقـــررة بموجـــب القوانيـــن واألنظمـــة والتعليمات في
مناطق الســـلطة الفلســـطينية.
إن الضرائـــب المؤجلـــة هي الضرائب المتوقع دفعها أو إســـتردادها نتيجة الفروقـــات الزمنية المؤقتة بين
قيمـــة الموجـــودات أو المطلوبـــات في القوائم المالية والقيمة التي يتم إحتســـاب الربـــح الضريبي على
أساســـها .يتـــم إحتســـاب الضرائب المؤجلة بإســـتخدام طريقـــة اإللتزام بقائمـــة المركز المالي وتحتســـب
ً
وفقا للنســـب الضريبية التي يتوقع تطبيقها عند تســـوية اإللتـــزام الضريبي أو تحقيق
الضرائـــب المؤجلة
الموجـــودات الضريبية المؤجلة .

 14-3العمالت األجنبية
إن القوائـــم الماليـــة يتـــم عرضهـــا بالـــدوالر األمريكي والذي هـــو عملة البيئـــة اإلقتصادية الســـائدة التي
يمـــارس بهـــا البنـــك نشـــاطاته ( العملـــة الوظيفية) .ويتـــم اإلعتـــراف بالعمـــات التي تتم بعمـــات غير
العملـــة الوظيفيـــة للمنشـــأه بأســـعار تواريـــخ المعامالت فـــي نهاية كل فتـــرة تقرير.
يتم تحويل أرصدة الموجودات المالية والمطلوبات المالية بأســـعار العمالت األجنبية الوســـطية الســـائدة
فـــي تاريـــخ المركز المالي والمعلنة من ســـلطة النقد الفلســـطينية ،ويتم تحويل الموجـــودات غير المالية
والمطلوبـــات غيـــر المالية بالعمـــات األجنبية والظاهرة بالقيمـــة العادلة في تاريخ تحديـــد قيمتها العادلة.
يتـــم تســـجيل األربـــاح والخســـائر الناتجة عـــن تحويل العمـــات األجنبيـــة في قائمـــة الدخل .يتم تســـجيل
فروقـــات التحويـــل لبنود الموجـــودات والمطلوبـــات بالعمالت األجنبيـــة غير النقدية (مثل األســـهم) كجزء
مـــن التغير في القيمـــة العادلة.
 15-3النقد وما في حكمه
هـــو النقـــد واألرصـــدة النقديـــة التي تســـتحق خالل مـــدة ثالثة أشـــهر ،وتتضمـــن :األرصدة لدى ســـلطة
النقد الفلســـطينية واألرصدة لدى البنوك والمؤسســـات المصرفية  ،وتنزل ودائع البنوك والمؤسســـات
المصرفيـــة التي تســـتحق خـــال مدة ثالثة أشـــهر واألرصدة المقيدة الســـحب.
 16-3إستثمار في شركات حليفة
ً
فعـــاال علـــى القـــرارات المتعلقة
تأثيـــرا
الشـــركة الحليفـــة هـــي تلـــك الشـــركة التى يمـــارس البنـــك فيها
ً
بالسياســـات المالية والتشـــغيلية ،وهي ليســـت شـــركة تابعة أو مشـــروع مشـــترك  ،وتظهراإلستثمارات
فـــي الشـــركات الحليفة بموجـــب طريقة حقوق الملكية.يتم إحتســـاب االســـتثمارات في الشـــركة الحليفة
ُ
مبدئيـــا بالتكلفة متضمنـــة تكاليف المعامـــات .يتم
بإســـتخدام طريقـــة حقـــوق الملكية ويتـــم االعتـــراف
إختبـــار المبلـــغ المدرج لالســـتثمار(بما في ذلك الشـــهرة) إلنخفاض القيمة وفقا للمعيار المحاســـبي رقم
( 36انخفـــاض قيمـــة الموجودات).
يتم قيد توزيعات األرباح من الشركات الحليفة بموجب طريقة حقوق الملكية.

 17-3معلومات القطاعات
ً
معا فـــي تقديـــم منتجات
قطـــاع األعمـــال يمثـــل مجموعـــة مـــن الموجـــودات والعمليـــات التي تشـــترك
أوخدمـــات خاضعـــة لمخاطـــر وعوائد تختلف عن تلـــك المتعلقة بقطاعـــات أعمال أخرى والتي يتم قياســـها
ً
وفقـــا للتقاريـــر التـــي يتم إســـتعمالها مـــن قبل المديـــر العام وصانعـــي القرار لـــدى البنك.
القطـــاع الجغرافـــي يرتبـــط فـــي تقديـــم منتجات أوخدمـــات في بيئـــة اقتصاديـــة محددة خاضعـــة لمخاطر
وعوائـــد تختلـــف عن تلـــك المتعلقـــة بقطاعـــات تعمل في بيئـــات اقتصاديـــة أخرى.
تســـتخدم االيـــرادات والمصاريـــف المتعلقة مباشـــرة بكل قطـــاع في تحديـــد أداء قطاعات التشـــغيل .إن
التقاريـــر الداخليـــة تعنـــى بالتركزات االئتمانيـــة وتحليل نتائج األعمال حســـب قطاعات األعمـــال والقطاعات
االقتصاديـــة والجغرافية.

يتـــم مراجعـــة رصيد الموجـــودات الضريبية المؤجلة فـــي تاريخ القوائـــم المالية ويتـــم تخفيضها في حالة
ً
ً
كليـــا .إرتـــأت اإلدارة عدم قيد
جزئيـــا أو
توقـــع عـــدم إمكانيـــة االســـتفادة من تلـــك الموجـــودات الضريبيـــة
ً
ضريبيا.
الضرائـــب المؤجلـــة لســـنة  2018و 2017إلعتقادها بعدم اإلســـتفادة منهـــا
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 -4اإلفتراضات المحاسبية الهامة والتقديرات غير المؤكدة
 األحكام المحاسبية الهامة والمصادر الرئيسية للتقديرات غير المؤكدةان اعـــداد القوائـــم الماليـــة وتطبيـــق السياســـات المحاســـبية يتطلب مـــن ادارة البنـــك القيـــام باجتهادات
وتقديـــرات وافتراضـــات تؤثـــر في مبالـــغ الموجودات الماليـــة والمطلوبـــات المالية وكذلـــك االفصاح عن
االلتزامـــات المحتملة  .كما ان هذه التقديرات واالجتهـــادات تؤثر في االيرادات والمصاريف والمخصصات
بشـــكل عـــام والخســـائر اإلئتمانية المتوقعـــة وكذلك فـــي التغيرات في القيمـــة العادلة التـــي تظهر في
قائمـــة الدخـــل الشـــامل وضمـــن حقـــوق الملكية  .وبشـــكل خاص يتطلـــب مـــن إدارة البنك اصـــدار احكام
واجتهـــادات هامـــة لتقديـــر مبالغ التدفقات النقدية المســـتقبلية وأوقاتهـــا .ان التقديـــرات المذكورة مبنية
بالضـــرورة علـــى فرضيـــات وعوامـــل متعـــددة لها درجـــات متفاوتة مـــن التقدير وعـــدم التيقـــن وان النتائج
الفعليـــة قـــد تختلـــف عن التقديـــرات وذلك نتيجـــة التغيـــرات الناجمة عن أوضـــاع وظروف تلـــك التقديرات
في المســـتقبل.
يتـــم مراجعـــة االجتهـــادات والتقديـــرات واالفتراضات بشـــكل دوري  ،ويتم قيـــد أثر التغير فـــي التقديرات
فـــي الفتـــرة المالية التي حـــدث فيها هذه التغير فـــي حال كان التغيـــر يؤثر على هذه الفتـــرة المالية فقط
ويتـــم قيـــد أثـــر التغير فـــي التقديـــرات في الفتـــرة الماليـــة التي حـــدث فيها هـــذه التغير وفـــي الفترات
الماليـــة المســـتقبلية في حـــال كان التغير يؤثر علـــى الفترة الماليـــة والفترات المالية المســـتقبلية.
في اعتقاد إدارة البنك بأن تقديراتها ضمن القوائم المالية معقولة ومفصلة على النحو التالي :
التدني في قيمة العقارات المستملكة
ً
اعتمـــادا على تقييمـــات عقارية حديثـــة ومعتمدة من
يتـــم قيـــد التدني في قيمـــة العقارات المســـتملكة
قبـــل مقدريـــن معتمديـــن لغايـــات احتســـاب التدني فـــي قيمة االصـــل ،ويعـــاد النظر في ذلـــك التدني
بشكل دوري.
االعمار االنتاجية للموجودات الملموسة والموجودات غير الملموسة
تقـــوم االدارة باعادة تقدير االعمار االنتاجية للموجودات الملموســـة والموجودات غير الملموســـة بشـــكل
دوري لغايـــات احتســـاب االســـتهالكات واالطفـــاءات الســـنوية اعتمادا علـــى الحالة العامـــة لتلك االصول
وتقديـــرات االعمـــار االنتاجيـــة المتوقعـــة فـــي المســـتقبل ويتم قيد خســـارة التدنـــي في قائمـــة الدخل
للسنة .
ضريبة الدخل
ً
وفقـــا لألنظمـــة والقوانيـــن والمعايير
يتـــم تحميـــل الســـنة المالية بمـــا يخصها مـــن نفقة ضريبـــة الدخل
المحاســـبية ويتم احتســـاب واثبات الموجودات والمطلوبات الضريبية المؤجلة ومخصص الضريبة الالزم.
مخصص القضايا
ً
اســـتنادا للدراســـة القانونيـــة المعدة من
يتـــم تكويـــن مخصـــص لمواجهة أيـــة التزامات قضائيـــة محتملة
قبـــل المستشـــار القانونـــي في البنـــك والتي تحـــدد المخاطر المحتمـــل حدوثها بالمســـتقبل ويعاد النظر
في تلك الدراســـة بشـــكل دوري.
مخصص تعويض نهاية الخدمة
يتـــم احتســـاب وتكويـــن مخصص تعويـــض نهاية الخدمـــة والذي يمثـــل التزامـــات البنك تجـــاه الموظفين
ً
وفقـــا للنظـــام الداخلي فـــي البنك والمعتمـــد من قبـــل وزارة العمل الفلســـطينية.
الموجودات والمطلوبات التي تظهر بالكلفة
تقـــوم االدارة بمراجعـــة الموجودات والمطلوبـــات التي تظهر بالكلفة بشـــكل دوري لغايات تقدير أي تدني
فـــي قيمتها ويتم قيد خســـارة التدني في قائمة الدخل للســـنة.
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مخصص الخسائر اإلئتمانية المتوقعة
يتطلـــب من إدارة البنك اســـتخدام إجتهـــادات وتقديرات هامة لتقدير مبالغ التدفقات النقدية المســـتقبلية
وأوقاتهـــا وتقديـــر مخاطر الزيـــادة الهامة في مخاطـــر اإلئتمان للموجـــودات المالية بعـــد اإلعتراف األولي
بهـــا ومعلومـــات القيـــاس المســـتقبلية لخســـائر اإلئتمـــان المتوقعـــة .ان أهـــم السياســـات والتقديـــرات
المســـتخدمة مـــن قبـــل إدرة البنك مفصلـــة ضمن إيضاحـــات القوائم الماليـــة المرفقة.
تقييم نموذج األعمال
يعتمـــد تصنيـــف وقيـــاس الموجـــودات الماليـــة ﻋﻟﯽ ﻧﺗﺎﺋﺞ اﺧﺗﺑﺎر مدفوعات المبلغ األصلـــي والفائدة على
المبلـــغ األصلي القائـــم واختبار نموذج األعمال .يحـــدد البنك نموذج األعمال على مســـتوى يعكس كيفية
معا لتحقيق هـــدف أعمال معين .ويتضمن هـــذا التقييم الحكم الذي
إدارة مجموعـــات الموجـــودات المالية ً
يعكـــس جميـــع األدلـــة ذات الصلة بما فـــي ذلك كيفيـــة تقييم أداء الموجـــودات وقياس أدائهـــا ،والمخاطر
التـــي تؤثر علـــى أداء الموجودات وكيفية إدارتهـــا وكيف يتم تعويض مدراء الموجـــودات .يراقب المصرف
الموجـــودات المالية المقاســـة بالتكلفـــة المطفأة أو القيمـــة العادلة من خالل الدخل الشـــامل اآلخر والتي
تـــم اســـتبعادها قبل اســـتحقاقها لفهم ســـبب اســـتبعادها وما إذا كانت األســـباب متفقة مـــع الهدف من
جزءا من التقييم المتواصل للبنك حـــول ما إذا كان نموذج األعمال
األعمـــال المحتفظ بها .وتعتبـــر المراقبة ً
مناســـبا  ،وإذا كان من غير المناســـب ما إذا كان
المتبقية
المالية
الـــذي يتـــم بموجبـــه االحتفاظ بالموجودات
ً
مســـتقبليا لتصنيف تلـــك الموجودات.
تغييرا
هنـــاك تغييـــر في نموذج األعمـــال وبالتالي يتم إدخال
ً
ً
زيادة هامة في مخاطر االئتمان
يتـــم قيـــاس الخســـارة االئتمانيـــة المتوقعة كمخصـــص يعادل الخســـارة االئتمانيـــة المتوقعة لمـــدة ()12
ً
شـــهرا لموجـــودات المرحلـــة األولـــى  ،أو الخســـارة االئتمانيـــة على مدى العمـــر الزمنـــي للموجودات من
المرحلـــة الثانيـــة أو المرحلـــة الثالثـــة .ينتقـــل األصـــل إلى المرحلـــة الثانية في حـــال زيادة مخاطـــر االئتمان
بشـــكل كبيـــر منـــذ االعتـــراف المبدئي .ال يحـــدد المعيار الدولـــي إلعداد التقاريـــر المالية رقـــم ( )9ما الذي
يشـــكل زيـــادة كبيـــرة في مخاطـــر االئتمان .وعند تقييـــم ما إذا كانت مخاطـــر االئتمان ألي مـــن الموجودات
قـــد ارتفعت بشـــكل كبيـــر  ،يأخذ البنك في االعتبـــار المعلومات الكميـــة والنوعية المســـتبقبلية المعقولة
والمدعومـــة .ان التقديرات المســـتخدمة مـــن قبل إدرة البنك المتعلقة بالتغيـــر المهم في مخاطر اإلئتمان
والتـــي تـــؤدي الـــى تغيـــر التصنيـــف ضمـــن المراحـــل الثـــاث ( 1و 2و  )3موضحة بشـــكل مفصل ضمن
إيضاحـــات القوائم الماليـــة المرفقة.
إنشاء مجموعات من الموجودات ذات خصائص مخاطر ائتمانية مماثلة
عندمـــا يتـــم قيـــاس خســـائر االئتمان المتوقعـــة على أســـاس جماعي  ،يتـــم تجميـــع األدوات المالية على
أســـاس خصائـــص المخاطـــر المشـــتركة (مثل نـــوع األداة  ،درجة مخاطـــر االئتمـــان  ،نوع الضمانـــات ،تاريخ
االعتـــراف األولـــي  ،الفترة المتبقيـــة لتاريخ اإلســـتحقاق  ،الصناعـــة  ،الموقع الجغرافـــي للمقترض ،الخ).
يراقـــب البنـــك مدى مالءمة خصائص مخاطر االئتمان بشـــكل مســـتمر لتقييم ما إذا كانـــت ال تزال مماثلة.
إن هـــذا األمـــر مطلوب لضمـــان أنه في حالـــة تغيير خصائص مخاطـــر االئتمان ،تكون هناك إعادة تقســـيم
للموجـــودات بشـــكل مناســـب .وقد ينتج عـــن ذلك إنشـــاء محافظ جديـــدة أو نقل موجـــودات إلى محفظة
حاليـــة تعكس بشـــكل أفضـــل خصائص مخاطر االئتمـــان المماثلة لتلـــك المجموعة مـــن الموجودات.
إعادة تقسيم المحافظ والحركات بين المحافظ
شـــيوعا عندما حـــدوث زيادة كبيـــرة في مخاطر
أكثر
المحافظ
يعـــد إعـــادة تقســـيم المحافظ والحـــركات بيـــن
ً
االئتمـــان (أو عندما تنعكس تلك الزيادة الكبيرة) وبالتالي تنتقل األصول من الخســـائر االئتمانية المتوقعة
ً
أيضا ضمـــن المحافظ التي
شـــهرا إلى آخـــر  ،أو العكس  ،ولكنهـــا قد تحدث
التـــي تتـــراوح مدتها بين ()12
ً
يســـتمر قياســـها على نفس األســـاس من الخســـائر االئتمانية المتوقعة لمدة ( )12شـــهرا أو مدى الحياة
نظـــرا الختالف مخاطر االئتمـــان من المحافظ.
ولكـــن مقـــدار تغييرات الخســـائر االئتمانية المتوقعة
ً
النماذج واالفتراضات المستخدمة
يســـتخدم البنـــك نمـــاذج وافتراضات متنوعة فـــي قياس القيمة العادلـــة للموجودات الماليـــة وكذلك في
تقييـــم خســـارة االئتمـــان المتوقعـــة  .يتـــم تطبيق الحكـــم عند تحديـــد أفضل النمـــاذج المالئمـــة لكل نوع
مـــن الموجـــودات وكذلك لتحديد االفتراضات المســـتخدمة في تلـــك النماذج  ،والتـــي تتضمن افتراضات
تتعلق بالدوافع الرئيســـية لمخاطـــر االئتمان.
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أ -تصنيف وقياس الموجودات والمطلوبات المالية
يصنـــف البنـــك األدوات الماليـــة أو مكونـــات الموجودات المالية عنـــد االعتراف المبدئي إمـــا كأصل مالي
وفقا لجوهر اتفاقيـــات التعاقد وتعريف األداة .يخضـــع إعادة تصنيف األداة
ً
أو إلتـــزام مالـــي أو كأدة ملكيـــة
الماليـــة في القوائم الماليـــة لجوهرها وليس لشـــكلها القانوني.
ويحـــدد البنـــك التصنيف عند االعتـــراف المبدئي وكذلك إجراء إعـــادة تقييم لذلك التحديـــد  ،إن أمكن وكان
مناســـبا  ،في تاريخ كل قائمـــة مركز مالي .
ً
وعنـــد قيـــاس الموجـــودات والمطلوبـــات الماليـــةُ ،يعـــاد قياس بعـــض من موجـــودات ومطلوبـــات البنك
بالقيمـــة العادلـــة ألغـــراض إعـــداد التقاريــــر المالية .ويســـتعين البنـــك عند تقديـــر القيمة العادلـــة ألي من
الموجـــودات أو المطلوبـــات ببيانـــات الســـوق المتاحـــة القابلة للمالحظـــة .وفي حال عـــدم وجود مدخالت
مهنيـــا .ويعمل البنك
المســـتوى ( ،)1يجـــري البنك التقييمات باالســـتعانة بمقيميين مســـتقلين مؤهلين
ً
بتعـــاون وثيـــق مـــع المقيمييـــن المؤهلين الخارجيـــن لوضع تقنيـــات تقييم وبيانات مناســـبة علـــى نموذج
تقدير القيمـــة العادلة.
ب -قياس القيمة العادلة
فـــي حـــال تعذر الحصول من األســـواق النشـــطة علـــى القيم العادلـــة للموجـــودات الماليـــة والمطلوبات
الماليـــة المدرجـــة فـــي قائمـــة المركز المالـــي  ،يتم تحديد تلـــك القيم العادلـــة باالســـتعانة بمجموعة من
تقنيـــات التقييـــم التـــي تتضمن اســـتعمال نماذج حســـابية .ويتـــم التحصل علـــى البيانـــات المدخلة لتلك
النمـــاذج مـــن بيانات الســـوق  ،إن أمكن .وفي غيـــاب تلك البيانات الســـوقية  ،فيتم تحديـــد القيم العادلة
عـــن طريـــق اتخاذ أحـــكام .وتتضمن تلك األحـــكام اعتبارات الســـيولة والبيانات المدخلة للنمـــاذج مثل تقلب
المشـــتقات ونســـب الخصـــم ذات مـــدى أطول ونســـب الدفعات المســـبقة ونســـب التعثر في الســـداد
بشـــأن األوراق الماليـــة المدعمـــة بالموجودات .وتعتقـــد اإلدارة أن تقنيـــات التقييم المســـتخدمة التي تم
إختيارهـــا هي مناســـبة لتحديد القيمـــة العادلة لـــأدوات المالية.
المصادر الرئيسية للتقديرات غير المؤكدة
فيما يلي التقديرات الرئيســـية التي اســـتخدمتها اإلدارة في عملية تطبيق السياســـات المحاســـبية للبنك
والتـــي لها التأثيـــر األكثر أهمية علـــى المبالغ المعترف بها فـــي القوائم المالية :
تحديد العدد والوزن النســـبي للســـيناريوهات والنظرة المســـتقبلية لكل نوع من أنواع المنتجات  /الســـوق
وتحديـــد المعلومـــات المســـتقبلية ذات الصلـــة بكل ســـيناريوعند قياس الخســـارة االئتمانيـــة المتوقعة ،
يســـتخدم البنـــك معلومـــات مســـتقبلية معقولـــة ومدعومة تســـتند إلى افتراضـــات الحركة المســـتقبلية
لمختلـــف المحـــركات االقتصادية وكيـــف تؤثر هـــذه المحركات على بعضهـــا البعض.
احتمالية التعثر
ً
رئيســـيا في قياس الخســـارة االئتمانيـــة المتوقعة .وتعتبـــر احتمالية التعثر
مدخل
التعثر
احتماليـــة
تشـــكل
ً
ﺗﻘدﯾرا الحتماليـــة التعثـــر عـــن الســـداد علـــى مدى فتـــره زمنية معينـــة  ،والتي تشـــمل إحتســـاب البيانات
ً
التاريخيـــة واالفتراضـــات والتوقعـــات المتعلقة بالظروف المســـتقبلية.
الخسارة بإفتراض التعثر
تعتبـــر الخســـارة بافتـــراض التعثـــر هـــي تقدير للخســـارة الناتجـــة ﻋن التعثر فـــي اﻟﺳداد .وهو يســـتند إلى
الفـــرق بيـــن التدفقات النقدية التعاقدية المســـتحقة وتلـــك التي يتوقع الممـــول تحصيلها ،مع األخذ في
اإلعتبـــار التدفقات النقدية مـــن الضمانات اإلضافيـــة والتعديالت االئتمانيـــة المتكاملة.
قياس القيمة العادلة وإجراءات التقييم
عنـــد تقديـــر القيمـــة العادلة للموجـــودات الماليـــة والمطلوبـــات المالية يســـتخدم البنك  ،بيانات الســـوق
المتاحـــة القابلـــة للمالحظـــة .وفـــي حـــال عـــدم وجود مدخـــات المســـتوى ( ، )1يجـــري البنـــك التقييمات
باالســـتعانة بنمـــاذج تقييم مناســـبة لتحديـــد القيمـــة العادلـــة ألدوات المالية.
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شركة بنك القدس المساهمة العامة المحدودة
إيضاحات حول القوائم المالية
للسنة المنتهية في  31كانون األول 2018

 -5نقد وأرصدة لدى سلطة النقد الفلسطينية

نقد في الخزينة والصناديق
أرصدة لدى سلطة النقد الفلسطينية:
متطلبات اإلحتياطي اإللزامي النقدي
ارصدة لدى سلطة النقد

2018
دوالر أمريكي

2017
دوالر أمريكي

140,177,924

161,702,759

83,670,942
28,297,940
252,146,806

72,687,845
23,100,396
257,491,000

* بحســب التعميــم رقــم ( )2010/ 67الصــادر عــن ســلطة النقــد الفلســطينية لكافــة البنــوك العاملــة فــي فلســطين بتاريــخ  5تمــوز
 ،2010يتعيــن علــى البنــك اإلحتفــاظ لــدى ســلطة النقــد الفلســطينية بإحتياطيــات إلزاميــة بنســب مئويــة تعــادل  9%مــن كافــة
ودائــع العمــاء ولجميــع العمــات ،كمــا تقــرر بحســب التعميــم المشــار اليــه تحويــل  20%مــن االحتياطــي اإللزامــي كرصيــد متحــرك
يضــاف إلــى الحســابات الجاريــة لــدى ســلطة النقــد وبقــاء  80%مــن االحتياطــي اإللزامــي كحســاب ثابــت وذلــك تمهيـ ً
ـدا لتطبيــق
نظــام التســوية .ال تدفــع ســلطة النقــد فوائــد علــى هــذه االحتياطيــات.
بحســب التعليمــات رقــم ( )2/2012الصــادرة عــن ســلطة النقــد الفلســطينية لكافــة البنــوك العاملــة فــي فلســطين بتاريــخ  21آذار
 2012فقــد تقــرر تخفيــض قيمــة الرصيــد القائــم للتســهيالت الممنوحــة لبعــض القطاعــات االقتصاديــة داخــل مدينــة القــدس مــن
وعــاء اإلحتياطــي اإللزامــي.
تعتبر أرصدة اإلحتياطي اإللزامي أرصدة مقيدة السحب

 -6أرصدة لدى بنوك ومؤسسات مصرفية
بنوك ومؤسسات مصرفية داخل فلسطين:
ارصدة لدى بنوك محلية جارية
ارصدة لدى بنوك محلية الجل تستحق خالل  3شهور
بنوك ومؤسسات مصرفية خارج فلسطين:
ارصدة لدى بنوك خارج فلسطين جاري
ارصدة لدى بنوك خارج فلسطين الجل تستحق خالل  3شهور
ارصدة لدى بنوك خارج فلسطين الجل تستحق أكثر  3شهور
اإلجمالي
مخصص خسائر إئتمانية متوقعة
الصافي

2018
دوالر أمريكي
-60,143,436
60,143,436

2017
دوالر أمريكي
17,195,804
1,199,800
18,395,604

56,731,702
36,977,462
7,052,186
100,761,350
160,904,786
()101,500
160,803,286

34,586,587
18,988,066
-53,574,653
71,970,257
-71,970,257

بلغــت األرصــدة لــدى البنــوك والمؤسســات المصرفيــة التــي ال تتقاضــى فوائــد كما فــي  31كانون األول  2018مبلــغ 43,591,226
دوالر أمريكــي و  34,586,587دوالر أمريكــي كمــا في  31كانون األول.2017
بلغــت األرصــدة مقيــدة الســحب كمــا فــي  31كانــون األول  2018مبلــغ  532,007دوالر أمريكــي و  143,414دوالر أمريكــي كمــا فــي
 31كانــون أول .2017
فيما يلي الحركة على أرصدة لدى بنوك ومؤسسات مصرفية خالل السنة :

الرصيد كما في بداية السنة
الحركة خالل العام
الرصيد كما في نهاية السنة

المرحلة ()1
إفـــــرادي
دوالر أمريكي
71,970,257
88,934,529
160,904,786

المرحلة ()2
إفــــرادي
دوالر أمريكي
----

المرحلة ()3

المجمـــــــــــــوع

دوالر أمريكي
----

دوالر أمريكي
71,970,257
88,934,529
160,904,786

ال يوجد تحويالت بين المراحل (األولى والثانية والثالثة) او ارصدة معدومة خالل السنة المنتهية في  31كانون األول .2018
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المرحلة ()1
دوالر
أمريكي

الرصيد في بداية السنة (قبل التعديل )
أثر تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية
رقم ( )9المتعلق بالتدني – إيضاح رقم
()2
الرصيد المعدل في بداية السنة
صافي الخسائر االئتمانية المتوقعة
للسنة
الرصيد في نهاية السنة

2018
المرحلة ()3
المرحلة ()2

المجموع
دوالر
أمريكي

دوالر
أمريكي

دوالر
أمريكي

--

--

--

--

76,548

--

--

76,548

76,548

--

--

76,548

24,952

--

--

24,952

101,500

--

--

101,500

 -7تسهيالت ائتمانية مباشرة

قروض
جاري مدين ومكشوفي الطلب
كمبياالت مخصومة

ينزل:
فوائد وعموالت معلقة
مخصص تدني تسهيالت ائتمانية مباشرة
الصافي

2018
دوالر أمريكي
633,710,432
74,056,839
11,159,851

2017
دوالر أمريكي
566,270,781
85,967,109
11,294,296

718,927,122

663,532,186

()773,872
()20,349,745
697,803,505

()368,380
()4,645,843
658,517,963

• يمثــل رصيــد الكمبيــاالت والقــروض بعــد تنزيــل الفوائــد والعمــوالت المقبوضــة مقدمـ ًـا والبالغــة  2,266,493دوالر أمريكــي كمــا فــي
 31كانــون األول ( 2018مقابــل  2,686,066دوالر أمريكــي كمــا فــي  31كانــون األول .)2017
• بلغــت التســهيالت االئتمانيــة المصنفــة بعــد تنزيــل الفوائــد المعلقــة مبلــغ  45,017,990دوالر أمريكــي أي مــا نســبته  ٪6,26مــن
إجمالــي التســهيالت االئتمانيــة المباشــرة كمــا فــي  31كانــون األول  2018مقابــل  16,468,575دوالر أمريكــي أي مــا نســبته  ٪2.48مــن
رصيــد التســهيالت اإلئتمانيــة المباشــرة بعــد تنزيــل الفوائــد المعلقــة كمــا فــي  31كانــون األول .2017
• بلغــت قيمــة الديــون المتعثــرة بعــد تنزيــل الفوائــد المعلقــة كمــا فــي  31كانــون األول  2018مبلــغ  25,076,586دوالر أمريكــي مقارنــة
مــع مبلــغ  14,334,539دوالر أمريكــي كمــا فــي  31كانــون األول .2017

فيما يلي الحركة على الفوائد المعلقة خالل السنة:
الرصيد في بداية السنة
فوائد معلقة خالل السنة
فوائد محولة لإليرادات
فوائد معلقة على تسهيالت امضى على تعثرها أكثر من  6سنوات
فروقات عملة
الرصيد في نهاية السنة
فيما يلي الحركة على مخصص تدني التسهيالت االئتمانية المباشرة خالل السنة:

المرحلة ()2
المرحلة ()1
دوالر أمريكي دوالر أمريكي

الرصيد في بداية السنة
-(قبل التعديل)
آثر تطبيق المعيار الدولي
3,253,369
للتقارير المالية رقم ()9
المتعلق بالتدني
الرصيد المعدل في بداية
3,253,369
السنة
-االضافات على مرحلة 3
-االستردادات على مرحلة 3
صافي إسترادات وتناقالت
من مخصص تدني تسهيالت ()984,390
من المرحلة األولى والثانية
إجمالي األثر على حجم
()984,390
التعرضات نتيجة تغيير
التصنيف بين المراحل
مخصص تم شطبه مقابل
-تسهيالت ائتمانية معدومة
استبعاد مخصص تدني
-تسهيالت مضى على تعثرها
أكثر من  6سنوات
تعديالت خالل السنة
-وتعديالت فرق عملة
2,268,979
الرصيد في نهاية السنة

• بلغــت القيمــة العادلــة للضمانــات مقابــل التســهيالت االئتمانيــة مبلــغ  411,503,711دوالر أمريكــي كمــا فــي  31كانــون األول 2018
مقابــل مبلــغ  130,741,240دوالر أمريكــي كمــا فــي  31كانــون األول .2017
• بلغــت التســهيالت االئتمانيــة الممنوحــة لموظفــي القطــاع العــام  191,090,791دوالر أمريكــي كمــا فــي  31كانــون األول  2018أي مــا
نســبته  26,58%مــن اجمالــي التســهيالت الممنوحــة ومبلــغ  185,570,219دوالر أمريكــي كمــا فــي  31كانــون األول  2017أي مــا نســبته
 27.97%مــن اجمالــي التســهيالت الممنوحــة.
• بلغــت التســهيالت االئتمانيــة الممنوحــة لغيــر المقيميــن  13,116,581دوالر أمريكــي كمــا فــي  31كانــون األول  2018و مبلــغ
 3,517,754دوالر أمريكــي كمــا فــي  31كانــون األول .2017
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المرحلة ()3
دوالر أمريكي

2017
2018
دوالر أمريكي دوالر أمريكي

--

4,645,843

4,645,843

4,554,172

7,411,439

--

10,664,808

--

7,411,439

4,645,843

15,310,651

4,554,172

---

10,977,417
)(2,480,809

)(2,443,899

--

3,853,804 10,977,417
)(1,689,869) (2,480,809
--

)(3,428,289

)(2,443,899

8,496,608

5,068,319

2,163,935

--

)(2,447

)(2,447

--

--

)(6,556

)(6,556

)(2,257,393

--

)(20,222

)(20,222

185,129

4,967,540

4,645,843 20,349,745 13,113,226

فيما يلي الحركة على مخصص تدني التسهيالت االئتمانية المباشرة التي مضى على تعثرها أكثر من  6سنوات:

• بلغــت قيمــة التســهيالت االئتمانيــة التــي مضــى علــى تعثرهــا اكثــر مــن  6ســنوات  8,803,680دوالر أمريكــي كمــا فــي  31كانــون األول
 2018و مبلــغ  9,035,530دوالر أمريكــي كمــا فــي  31كانــون األول .2017
• بلــغ إجمالــي القــروض وحســابات الجــاري مديــن الممنوحــة للســلطة الوطنيــة الفلســطينية ووزاراتهــا مبلــغ  25,225,150دوالر أمريكــي
كمــا فــي  31كانــون األول  2018أي مــا نســبته  %3,51مــن إجمالــي التســهيالت االئتمانيــة المباشــرة مقابــل مبلــغ  33,014,970دوالر
أمريكــي كمــا فــي  31كانــون األول  2017أي مــا نســبته  %4.98مــن إجمالــي التســهيالت االئتمانيــة المباشــرة.

2018
دوالر أمريكي
368,380
480,566
()75,074
--773,872

2017
دوالر أمريكي
503,106
283,902
()22,123
()395,820
()685
368,380

الرصيد في بداية السنة
المحول من مخصص تدني تسهيالت مضى على تعثرها
اكثر من  6سنوات
ديون معدومة
االستبعادات
فروقات عملة
الرصيد في نهاية السنة

2018
دوالر أمريكي
8,833,393

2017
دوالر أمريكي
6,567,622

6,556

2,257,393

()9,823
()406,711
()84,284
8,339,131

()321,072
329,450
8,833,393

QudsBank | 2018

133

شركة بنك القدس المساهمة العامة المحدودة

شركة بنك القدس المساهمة العامة المحدودة

إيضاحات حول القوائم المالية
للسنة المنتهية في  31كانون األول 2018

إيضاحات حول القوائم المالية
للسنة المنتهية في  31كانون األول 2018

توزيــع التســهيالت اإلئتمانيــة ( قبــل تنزيــل مخصــص التدنــي) وبعــد تنزيــل الفوائــد المعلقــة علــى القطاعــات
اإلقتصاديــة :
قطاع عام
السلطة الوطنية الفلسطينية
مجموع القطاع العام
قطاع خاص
العقارات و االنشاءات
االنشاءات
سكن لالقامة وتحسين ظروف المسكن
عقارات تجارية واستثمارية
المجموع
األراضي
لالستثمار
قطاع الصناعة والتعدين
الصناعة
قطاع التجارة العامة
تجارة داخلية
قطاع الزراعة والثروة الحيوانية
الزراعة
الثروة الحيوانية
المجموع
قطاع السياحة والمطاعم والفنادق األخرى
النقل والمواصالت
قطاع الخدمات
الخدمات المالية
قطاع الخدمات العامة
االتصاالت
الصحة
التعليم
المرافق العامة
أصحاب المهن
المجموع
تمويل شراء سيارات
تمويل السلع االستهالكية
بطاقات االئتمان
أخرى
أخرى في القطاع الخاص
المجموع
إجمالي تسهيالت القطاع العام والخاص
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2018
دوالر أمريكي
25,225,150
25,225,150

2017
دوالر أمريكي
33,014,970
33,014,970

40,248,136
47,338,235
9,587,498
97,173,869

28,505,038
2,994,298
11,814,969
43,314,305

8,280,132

8,921,443

62,983,580

46,455,704

168,715,270

140,994,550

9,254,784
33,744,443
42,999,227
12,426,236
6,159,038

8,645,770
27,844,592
36,490,362
12,644,130
2,246,800

23,255,258

28,387,253

4,589,654
700,048
5,691,548
3,813,228
34,248,150
49,042,628
14,890,079

2,423,876
643,407
5,330,474
5,513,233
40,281,862
54,192,852
17,019,648

10,360,571
190,777,173
5,865,039
207,002,783
718,153,250

5,846,546
227,771,661
5,863,582
239,481,789
663,163,806

فيما يلي الحركة على بنود التسهيالت خالل السنة المنتهية في  31كانون األول :2018
لألفراد
إجمالي التعرضات في بداية
السنة
التعرضات الجديدة خالل السنة
التعرضات المسددة خالل السنة
ما تم تحويله إلى المرحلة االولى
ما تم تحويله إلى المرحلة الثانية
ما تم تحويله إلى المرحلة الثالثة
إجمالي األثر على حجم التعرضات
نتيجة تغيير التصنيف بين المراحل
التعرضات المعدومة

إجمالي التعرضات في نهاية السنة

للشركات الكبرى
إجمالي التعرضات في بداية
السنة
التعرضات الجديدة خالل السنة
التعرضات المسددة خالل السنة
ما تم تحويله إلى المرحلة االولى
ما تم تحويله إلى المرحلة الثانية
ما تم تحويله إلى المرحلة الثالثة
إجمالي األثر على حجم التعرضات
نتيجة تغيير التصنيف بين المراحل
التعرضات المعدومة

إجمالي التعرضات في نهاية السنة

المرحلة ()1
دوالر أمريكي

المرحلة ()2
دوالر أمريكي

المرحلة ()3
دوالر أمريكي

المجموع
دوالر أمريكي

171,067,202

87,631,956

8,343,934

267,043,092

27,319,415
()34,929,055
24,566,963
()16,669,020
()103,730

1,754,711
()5,645,720
()24,491,980
15,768,680
()5,185,015

1,409,151
()1,029,452
()1,265,116
()474,227
4,789,370

30,483,277
()41,604,227
()1,190,133
()1,374,567
()499,375

7,794,213

()13,908,315

3,050,027

()3,064,075

-171,251,775

-69,832,632

()9,823
11,763,837

()9,823
252,848,244

المرحلة ()1
دوالر أمريكي

المرحلة ()2
دوالر أمريكي

المرحلة ()3
دوالر أمريكي

المجموع
دوالر أمريكي

147,272,176

14,423,492

2,077,051

163,772,719

55,585,634
()23,654,821
14,728,217
()15,114
--

112,752
()268,657
()10,243,909
15,331
()842,076

30,621
()79,454
3,203
()15,016
677,544

55,729,007
()24,002,932
4,487,511
()14,799
()164,532

14,713,103

()11,070,654

665,731

4,308,180

-193,916,092

3,196,933

2,693,949

199,806,974
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للسنة المنتهية في  31كانون األول 2018
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للسنة المنتهية في  31كانون األول 2018

للشركات الصغرى والمتوسطة
إجمالي التعرضات في بداية السنة
التعرضات الجديدة خالل السنة
التعرضات المسددة خالل السنة
ما تم تحويله إلى المرحلة االولى
ما تم تحويله إلى المرحلة الثانية
ما تم تحويله إلى المرحلة الثالثة
إجمالي األثر على حجم التعرضات
نتيجة تغيير التصنيف بين المراحل

المرحلة ()1
دوالر أمريكي

المرحلة ()2
دوالر أمريكي

المرحلة ()3
دوالر أمريكي

المجموع
دوالر أمريكي

146,913,013
64,386,221
()25,998,176
13,582,375
()12,502,545
()1,664,401

2,593,458
23,266,253
406,836
673,814
()1,013,937( )1,160,881
()411,886( )11,631,594
()261,022
10,867,730
(8,613,055 )6,035,031

172,772,724
65,466,871
()28,172,994
1,538,895
()1,895,837
913,623

()6,798,895

7,940,147

556,681

()584,571

15,980,291

9,926,504

210,623,282

المرحلة ()1
دوالر أمريكي

المرحلة ()2
دوالر أمريكي

المرحلة ()3
دوالر أمريكي

المجموع
دوالر أمريكي

24,051,218
5,908,489
()2,245,819
1,910,112
()2,629,518
--

2,752,141
214,161
()227,706
()1,708,288
2,520,981
()382,056

125,322
26,474
()77,219
()48,103
233,283

26,928,681
6,149,124
()2,550,744
153,721
()108,537
()148,773

()719,406

430,637

185,180

()103,589

-26,994,482

-3,169,233

-259,757

30,423,472

المرحلة ()1
دوالر أمريكي

المرحلة ()2
دوالر أمريكي

المرحلة ()3
دوالر أمريكي

المجموع
دوالر أمريكي

33,014,970

-------

-------

33,014,970

25,225,150
---

25,225,150

--

--

25,225,150

25,225,150

--

--

25,225,150

إجمالي التعرضات في نهاية السنة 184,716,487

القروض العقارية
إجمالي التعرضات في بداية السنة
التعرضات الجديدة خالل السنة
التعرضات المسددة خالل السنة
ما تم تحويله إلى المرحلة االولى
ما تم تحويله إلى المرحلة الثانية
ما تم تحويله إلى المرحلة الثالثة
إجمالي األثر على حجم التعرضات
نتيجة تغيير التصنيف بين المراحل
التعرضات المعدومة

إجمالي التعرضات في نهاية السنة

الحكومة والقطاع العام
إجمالي التعرضات في بداية السنة
التعرضات المسددة خالل السنة
التعرضات الجديدة خالل السنة
ما تم تحويله إلى المرحلة االولى
ما تم تحويله إلى المرحلة الثانية
ما تم تحويله إلى المرحلة الثالثة
إجمالي األثر على حجم التعرضات
نتيجة تغيير التصنيف بين المراحل

إجمالي التعرضات في نهاية السنة
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()33,014,970
25,225,150
25,225,150

---

()33,014,970
25,225,150

التسهيالت المضمونة من قبل مؤسسات ضمان القروض:
2018
نوع التسهيل
تسهيالت مباشرة
تسهيالت مباشرة

المبلغ الممنوح

الرصيد القائم

3,146,319
3,959,632
7,105,951

2,288,451
2,498,919
4,787,370

نسبة تحمل
المصرف
30%
15%-35%

2017
نوع التسهيل
تسهيالت مباشرة
تسهيالت مباشرة

المبلغ الممنوح

الرصيد القائم

2,048,447
1,515,851
3,564,298

1,202,416
1,101,328
2,303,744

نسبة تحمل
المصرف
30%
15%-35%

الديون
المتعثرة
5,720
5,720

الديون
المتعثرة
160,173
160,173

 -8موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل
يمثـــل هذا البند أســـهم مدرجة في بورصة فلســـطين بلغت قيمتها العادلة مبلـــغ  90,506دوالر أمريكي
و  103,260دوالر أمريكـــي كمـــا في  31كانون األول  2018و 2017على التوالي.

 -9موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل

أسهم مدرجة في أسواق مالية
موجودات مالية غير مدرجة

2018
دوالر أمريكي
4,861,144
802,336
5,663,480

2017
دوالر أمريكي
2,661,829
396,500
3,058,329

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

الرصيد في بداية السنة
أرباح غير متحققة
ارباح بيع موجودات مالية من خالل الدخل الشامل
الرصيد في نهاية السنة

2018
دوالر أمريكي
()2,782,374
()94,482
273,844
()2,603,012

2017
دوالر أمريكي
1,734,184
2,482,923
()6,999,481
()2,782,374
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إيضاحات حول القوائم المالية
للسنة المنتهية في  31كانون األول 2018

 -10موجودات مالية بالكلفة المطفأة
 31كانون األول 2018

موجودات مالية بالكلفة المطفأة (محلية)
موجودات مالية بالكلفة المطفأة (أجنبية)
اإلجمالي
مخصص خسائر متوقعة
الصافي
 31كانون األول 2017

 -11إستثمار في شركة حليفة

سندات مالية
مدرجة في
أسواق مالية
دوالر أمريكي
10,770,000
10,770,000

دوالر أمريكي
6,357,110
6,357,110

دوالر أمريكي
10,770,000
7,764,945
18,534,945
()81,933
18,453,012

سندات مالية
حكومية

سندات مالية
مدرجة في
أسواق مالية

سندات شركات
أخرى

المجموع

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

5,639,145

3,770,000
-

-

3,770,000
5,639,145

سندات مالية
حكومية
دوالر أمريكي
1,407,835
1,407,835

موجودات مالية بالكلفة المطفأة (محلية)
موجودات مالية بالكلفة المطفأة (أجنبية)

3,770,000

5,639,145

سندات شركات
أخرى

-

المجموع

9,409,145

فيما يلي الحركة على موجودات مالية بالتكلفة المطفأة خالل السنة :
المرحلة ()2
إفــــرادي
دوالر
أمريكي
-

دوالر أمريكي

1,433,126

* شــركة إكســبرتس للحلــول المتكاملــة المســاهمة الخصوصيــة المحــدودة تــم تســجيلها لــدى وزارة االقتصــاد
الوطنــي الفلســطيني بتاريــخ  28كانــون أول  2010تحــت تســجيل رقــم  562508416وبــرأس مــال قــدرة
 1,000,000دوالر أمريكــي .تعتبــر شــركة إكســبرتس للحلــول المتكاملــة شــركة متقدمــة تعمــل فــي مجــال
تكنولوجيــا المعلومــات ،وتركــز الشــركة فــي إســتراتيجيتها علــى تقديــم حلــول تكنولوجيــة ذات جــودة وموثوقيــة
عاليــة للعمــاء لمســاعدتهم علــى الحفــاظ علــى اإلســتمرارية ،واإلنتاجيــة ،واألمــن ،وســامة البيانــات ونظمهــا.

9,409,145
9,125,800
18,534,945

المرحلة ()3
دوالر
أمريكي
-

المجمـــــــــــــوع

2018

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

9,409,145
9,125,800
18,534,945

ال يوجد تحويالت بين المراحل (األولى والثانية والثالثة) او ارصدة معدومة خالل السنة المنتهية في  31كانون األول 2018
فيما يلي الحركة على مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة :
2018

الرصيد في بداية السنة (قبل التعديل )
آثر تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية
رقم ( )9المتعلق بالتدني
الرصيد المعدل في بداية السنة
صافي الخسائر االئتمانية المتوقعة
للسنة
ما تم تحويله الى المرحلة ()1
ما تم تحويله الى المرحلة ()2
ما تم تحويله الى المرحلة ()3
تعديالت خالل السنة وتعديالت فرق
عملة
الرصيد في نهاية السنة

فلسطين

35%

مجال تكنولوجيا
المعلومات

1,433,126

فيما يلي ملخص الحركة التي تمت على قيمة اإلستثمار في الشركة الحليفة:

المرحلة ()1
إفـــــرادي

إجمالي الرصيد كما في بداية السنة
الحركة خالل السنة
إجمالي الرصيد كما في نهاية السنة

شركة إكسبرتس للحلول المتكاملة
المساهمة الخصوصية
المجموع

بلد التأسيس

نسبـة الملكية

طبيعة النشاط

قيمة االستثمار
2018
دوالر أمريكي

المرحلة ()1
دوالر
أمريكي

المرحلة ()2
دوالر
أمريكي

المرحلة ()3
دوالر
أمريكي

المجموع
دوالر
أمريكي

-

-

-

-

31,427

-

-

31,427

31,427

-

-

31,427

50,506

-

-

50,506

-

-

-

-

-

-

-

-

81,933

-

-

81,933

الرصيد في بداية السنة
اإلضافات
تخفيض قيمة االستثمار مقابل حصة البنك من خسائر الشركة الحليفة
الرصيد في نهاية السنة

1,569,363
()136,237

1,433,126

يوضــح الجــدول التالــي ملخــص المعلومــات الماليــة المتعلقــة باســتثمار البنــك فــي شــركة حليفــة كمــا فــي 31
كانــون األول :2018
المركز المالي للشركة الحليفة:
موجودات غير متداولة
موجودات متداولة
مطلوبات غير متداولة
مطلوبات متداولة
حقوق الملكية
نسبة ملكية البنك
حصة البنك من القيمة الدفترية
فرق سعر الشراء عن القيمة الدفترية (الشهرة)
المجموع

شركة إكسبرتس للحلول المتكاملة
دوالر أمريكي
3,354,133
1,208,963
1,236,706
1,209,114
2,117,277
35%
741,047
692,079
1,433,126

حصة البنك من نتائج أعمال الشركة الحليفة:
نتائج أعمال السنة
بنود الدخل الشامل اآلخر
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13,092,779

-

-

-

-

13,092,779

-

2,460,503

10,632,276

دوالر أمريكي

أراضي

13,092,779

-

13,092,779
13,092,779

دوالر أمريكي

أراضي

3,254,866

722,987
81,181
804,168

4,059,034
4,059,034

دوالر أمريكي

مباني

3,336,047

722,987

-

81,182

641,805

4,059,034

-

-

4,059,034

دوالر أمريكي

مباني

1,546,171

2,520,041
356,960
()189,574
2,687,427

4,194,139
328,345
()288,886
4,233,598

اثاث ومعدات
مكتبية
دوالر أمريكي

1,674,098

2,520,041

()34,187

381,419

2,172,809

4,194,139

()66,890

375,700

3,885,329

دوالر أمريكي

اثاث ومعدات
مكتبية

7,196,977

6,194,439
1,056,183
()461,328
6,789,294

10,953,679
3,610,109
()577,517
13,986,271

اجهزة وانظمة
المعلومات
دوالر أمريكي

4,759,240

6,194,439

()110,659

881,287

5,423,811

10,953,679

()155,796

2,126,834

8,982,641

دوالر أمريكي

اجهزة وانظمة
المعلومات

643,571

233,421
108,247
()39,767
301,901

775,834
221,088
()51,450
945,472

دوالر أمريكي

سيارات

542,413

233,421

()139,912

82,664

290,669

775,834

()302,000

398,789

679,045

دوالر أمريكي

سيارات

* تتضمن اإلضافات خالل السنة على الممتلكات والمعدات التي تم تملكها من البنك األردني الكويتي – فلسطين ( إيضاح )13

اإلستهالك المتراكم
الرصيد بداية السنة
إضافات
إستبعادات
الرصيد نهاية السنة
صافي القيمة الدفترية 31
كانون األول 2018

التكلفة
الرصيد بداية السنة
إضافات*
إستبعادات
الرصيد نهاية السنة

 31كانون األول 2018

 -12ممتلكات ومعدات

إيضاحات حول القوائم المالية
للسنة المنتهية في  31كانون األول 2018

شركة بنك القدس المساهمة العامة المحدودة

صافي القيمة الدفترية  31كانون
األول 2017

الرصيد نهاية السنة

إستبعادات

إضافات

الرصيد بداية السنة

اإلستهالك المتراكم

الرصيد نهاية السنة

إستبعادات

إضافات

الرصيد بداية السنة

التكلفة

 31كانون األول 2017

إيضاحات حول القوائم المالية
للسنة المنتهية في  31كانون األول 2018

شركة بنك القدس المساهمة العامة المحدودة

6,850,524

8,696,990
1,236,139
()25,685
9,907,444

15,570,745
1,487,518
()300,295
16,757,968

32,584,888

18,367,878
2,838,710
()716,354
20,490,234

48,646,210
5,647,060
()1,218,148
53,075,122

المجموع
دوالر أمريكي

30,278,332

18,367,878

()422,337

2,595,788

16,194,427

48,646,210

()683,691

6,282,651

43,047,250

تحسينات
على المأجور
دوالر أمريكي

6,873,755

8,696,990

()137,579

1,169,236

7,665,333

15,570,745

()159,005

920,825

14,808,925

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

تحسينات على
المأجور

المجموع
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للسنة المنتهية في  31كانون األول 2018

إيضاحات حول القوائم المالية
للسنة المنتهية في  31كانون األول 2018

 -13موجودات غير ملموسة
الرصيد في بداية السنة
إضافات خالل العام
حق الشهرة
إطفاءات خالل السنة
الرصيد في نهاية السنة

2018
دوالر أمريكي
22,481
35,151
2,360,640
()2,056
2,416,216

2017
دوالر أمريكي
24,244
()1,763
22,481

خــال ســنة  ، 2018تــم توقيــع إتفاقيــة تملــك  /ضــم محفظــة بنكيــة بيــن شــركة بنــك القــدس المســاهمة العامــة
المحــدودة وبيــن شــركة البنــك األردنــي الكويتــي المســاهمة العامــة المحــدودة األردنيــة والتــي تنــص علــى بيــع
كافــة المحفظــة البنكيــة العائــدة للبنــك األردنــي الكويتــي فــي فلســطين بمــا فيهــا مــن موجوداتــه ومطلوباتــه
لشــركة بنــك القــدس .بعــد الحصــول علــى الموافقــات الالزمــة مــن الجهــات الرســمية ذات العالقــة  ،وافــق
الطرفــان علــى توثيــق عمليــة البيــع أصوليـ ًـا لصالــح شــركة بنــك القــدس وبســعر يعــادل صافــي حقــوق الملكيــة
ً
مطروحــا منــه بعــض البنــود التــي تــم اإلتفــاق عليهــا
للبنــك األردنــي الكويتــي فــي فلســطين بتاريــخ التملــك
بيــن الطرفيــن وتــم تســديد ثمــن التملــك اإلجمالــي مــن خــال إصــدار أســهم لصالــح البنــك األردنــي الكويتــي
بنســبة  10%مــن رأس مــال شــركة بنــك القــدس بعــد الزيــادة بحيــث أن ال تتجــاوز نســبة مســاهمة البنــك األردنــي
الكويتــي  10%مــن رأس مــال شــركة بنــك القــدس .وقيــام شــركة بنــك القــدس بتســديد ثمــن الصفقــة المتبقــي
لصالــح البنــك األردنــي الكويتــي بشــكل نقــدي.
فيما يلي تفاصيل موجودات ومطلوبات البنك األردني الكويتي بتاريخ التملك :

نقد وأرصدة لدى سلطة النقد الفلسطينية
أرصدة لدى بنوك ومؤسسات مصرفية
أرصدة وودائع لدى اإلدارة العامة
تسهيالت إئتمانية مباشرة – بالصافي
موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل األخر
ممتلكات ومعدات ـ بالصافي
موجودات أخرى
مجموع الموجودات
المطلوبات
ودائع اإلدارة العامة
ودائع العمالء
تأمينات نقدية
مطلوبات أخرى
مجموع المطلوبات
صافي الموجودات
إستثمار من قبل شركة بنك القدس ( العيني والنقدي):
قيمة األسهم الممنوحة للبنك االردني الكويني
الثمن النقدي للبنك األردني الكويتي
مجموع المبلغ المدفوع كإستثمار من قبل شركة بنك القدس ( العيني والنقدي):
حق الشهرة المؤقته *

دوالر أمريكي
25,049,453
3,153,116
61,027,712
19,308,346
7,424,253
1,903,452
369,390
118,235,722
9,280,320
60,186,511
1,811,589
977,897
72,256,317
45,979,405
14,959,150
33,380,895
48,340,045
2,360,640

 -14موجودات أخرى

مطالبات تحت التحصيل
فوائد مستحقة القبض
موجودات مستملكة وفاء لديون مستحقة (*)
موجودات برسم البيع
ً
مقدما
مصاريف مدفوعة
دفعات على حساب استثمارات
رسوم قضائية قابلة لالسترداد
موجودات ضريبية مؤجلة
مخزون قرطاسية ومطبوعات
أخرى

2018
دوالر أمريكي
24,343,526
3,685,186
803,141
318,350
2,095,109
1,446,911
390,971
1,066,727
203,256
3,558,493
37,911,670

2017
دوالر أمريكي
28,003,410
2,856,403
1,328,385
1,431,480
1,582,253
1,369,467
414,272
1,066,727
379,621
3,279,657
41,711,675

(*) بموجــب تعليمــات ســلطة النقــد الفلســطينية يتوجــب بيــع المبانــي واألراضــي التــي تــؤول ملكيتهــا
ً
وفــاءا لديــون مســتحقة علــى العمــاء خــال ســنتين مــن تاريــخ اســتمالكها ويمكــن تمديــد مــدة
للبنــك
االســتمالك لتصــل كحــد أقصــى إلــى  3ســنوات أخــرى.
ً
وفاءا لديون مستحقة:
فيما يلي ملخص الحركة على موجودات مستملكة

الرصيد في بداية السنة
ينزل  :عقارات تم التخلص منها
محول الى عقارات برسم البيع
مخصص هبوط أسعار عقارات
الرصيد في نهاية السنة

2018
دوالر أمريكي
1,328,385
()171,360
()318,350
()35,534
803,141

2017
دوالر أمريكي
1,328,385
1,328,385

 -15ودائع سلطة النقد

ودائع سلطة النقد الفلسطينيه  /الجل تستحق خالل  3شهور

2018
دوالر أمريكي
40,576,000
40,576,000

2017
دوالر أمريكي
67,336,229
67,336,229

* بعد قيام شركة بنك القدس بقيد عملية التملك لموجودات ومطلوبات البنك األردني الكويتي في
فلسطين  ،حيث نتج عن ذلك حق شهرة بمبلغ  2,360,640دوالر أمريكي ولم تقم اإلدارة بتوزيع سعر الشراء
حتى تاريخ إعداد هذه القوائم المالية حيث تسمح المعايير الدولية للتقارير المالية بمنح فترة سماح مدة سنة
لتوزيع الشهرة على الموجودات والمطلوبات.
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 -16ودائع بنوك ومؤسسات مصرفية
بنوك ومؤسسات مصرفية محلية:
حسابات جارية وتحت الطلب
ودائع ألجل تستحق خالل ثالثة أشهر
بنوك ومؤسسات مصرفية أجنبية:
ودائع ألجل تستحق خالل ثالثة أشهر

 -18تأمينات نقدية
2018
دوالر أمريكي
183,273
61,826,245

4,002,334
66,011,852

2017
دوالر أمريكي
657,261
11,902,665

3,000,000
15,559,926

 -19أموال مقترضة
يمثـــل هـــذا المبلـــغ الرصيد القائم لشـــركة فلســـطين لتمويـــل الرهن العقـــاري كما فـــي  31كانون األول
 2018لتمويـــل القـــروض العقارية و الممنوحة من قبل شـــركة بنك القدس لمدة أقصاها خمس ســـنوات
ويتـــم تحديـــد ســـعر الفائدة عنـــد طلب قروض اعـــادة التمويل حســـب اإلتفاقيـــة المبرمة بين شـــركة بنك
القدس و شـــركة فلســـطين لتمويل الرهـــن العقاري بتاريـــخ  4حزيران .2014

 -17ودائع العمالء

ودائع جارية وتحت الطلب
ودائع التوفير
ودائع ألجل وخاضعة إلشعار

تأمينات مقابل تسهيالت مباشرة
تأمينات مقابل تسهيالت غير مباشرة
تأمينات أخرى

2018
دوالر أمريكي
61,206,440
5,796,260
14,446,560
81,449,260

2017
دوالر أمريكي
45,626,165
9,777,581
13,975,134
69,378,880

2018
دوالر أمريكي
250,182,191
336,160,986
291,335,355
877,678,532

2017
دوالر أمريكي
222,422,153
316,081,999
247,465,894
785,970,046

• بلغــت ودائــع القطــاع العــام  9,369,290دوالر أمريكــي كمــا فــي  31كانــون األول  2018أي مــا نســبته
( )%1.07مــن إجمالــي الودائــع مقابــل  11,199,586دوالر أمريكــي كمــا فــي  31كانــون األول  2017أي مــا
نســبته ( )1.43%مــن إجمالــي الودائــع.
• بلغــت الودائــع التــي ال تحمــل فائــدة 250,128,487دوالر أمريكــي كمــا فــي  31كانــون األول  2018أي مــا
نســبته ( )28.49%مــن إجمالــي الودائــع مقابــل  222,749,634دوالر أمريكــي كمــا فــي  31كانــون األول
 2017أي مــا نســبته (( 28.34%مــن إجمالــي الودائــع.
• بلغــت قيمــة الودائــع الجامــدة كمــا فــي  31كانــون األول  2018مبلــغ  28,263,561دوالر أمريكــي أي مــا
نســبته ( )3,2%مــن إجمالــي الودائــع ،مقابــل مبلــغ  22,092,251دوالر أمريكــي أي مــا نســبته ()2.81%
مــن إجمالــي الودائــع كمــا فــي  31كانــون األول .2017
• بلغــت قيمــة ودائــع العمــاء بالعمــات األجنبيــة كمــا فــي  31كانــون األول  2018مبلــغ  522,462,461دوالر
أمريكــي مقابــل  431,185,948دوالر أمريكــي فــي  31كانون األول .2017
• بلغــت قيمــة ودائــع العمــاء لغيــر المقيميــن مبلــغ 19,379,067دوالر أمريكــي كمــا فــي  31كانــون األول
 2018مقابــل مبلــغ  15,831,659دوالر أمريكــي كمــا فــي  31كانــون األول .2017
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 -21مخصصات متنوعة

إيضاحات حول القوائم المالية
للسنة المنتهية في  31كانون األول 2018

 -20مخصص الضرائب
لقـــد كانـــت الحركة على حســـاب مخصـــص الضرائب خـــال الســـنة المنتهية فـــي  31كانـــون األول 2018
والســـنة المنتهيـــة فـــي  31كانـــون األول  2017كما يلي:

رصيد بداية السنة
التخصيص للسنة
خصومات ضريبية تشجيعية
المدفوع خالل السنة
رصيد نهاية السنة

2018
دوالر أمريكي
2,051,998
3,737,922
()189,220
()3,647,996
1,952,704

2017
دوالر أمريكي
161,672
4,002,300
()102,300
()2,009,674
2,051,998

قام البنك بالحصول على مخالصة نهائية مع ضريبة الدخل حتى نهاية عام. 2017

 31كانون األول 2018

رصيد بداية
السنة

التخصيص
للسنة

المدفوع خالل
السنة

رصيد نهاية
السنة

مخصص تعويض نهاية الخدمة
مخصص القضايا

دوالر أمريكي
5,063,104
100,000
5,163,104

دوالر أمريكي
1,517,095
7,494
1,524,589

دوالر أمريكي
()623,999
-()623,999

دوالر أمريكي
5,956,200
107,494
6,063,694

 31كانون األول 2017

رصيد بداية
السنة

التخصيص
للسنة

المدفوع خالل
السنة

مخصص تعويض نهاية الخدمة
مخصص القضايا

دوالر أمريكي
4,435,084
102,767
4,537,851

دوالر أمريكي
1,580,570
38,530
1,619,100

دوالر أمريكي
()952,550
()41,297
()993,847

رصيد نهاية
السنة
دوالر أمريكي
5,063,104
100,000
5,163,104

ً
وفقــا لألنظمــة
تــم إحتســاب مخصــص ضريبــة الدخــل للســنة المنتهيــة فــي  31كانــون األول  2018و 2017
والقوانيــن النافــذة.
فيما يلي تسوية الربح المحاسبي مع الربح الضريبي:
2018
دوالر أمريكي

2017
دوالر أمريكي

15,144,543
10,959,895

15,080,462
9,161,797

()1,511,710

()1,263,696

الربح الخاضع لضريبة الدخل
ضريبة الدخل
مجموع ضريبة الدخل وضريبة القيمة المضافة المحتسبة
الضرائب المخصصة للسنة

7,127,705
770,000
2,281,710
3,737,922

9,687,094
1,453,064
2,716,760
4,002,300

خصومات ضريبية تشجيعية
مصروف الضرائب الظاهر في قائمة الدخل للسنة

()189,220
3,548,702

()102,300
3,900,000

الربح المحاسبي للبنك
الربح الخاضع لضريبة القيمة المضافة
ينزل:
ضريبة القيمة المضافة
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إيضاحات حول القوائم المالية
للسنة المنتهية في  31كانون األول 2018

إيضاحات حول القوائم المالية
للسنة المنتهية في  31كانون األول 2018

 -22مطلوبات أخرى

فوائد مستحقة وغير مدفوعة
مصاريف مستحقة وغير مدفوعة
شيكات وحواالت برسم الدفع
امانات مؤقتة
مكافآت مستحقة ألعضاء مجلس اإلدارة
ذمم دائنة
ضرائب مقتطعة من الموردين ورواتب الموظفين
توزيعات أرباح نقدية غير مدفوعة
صافي عقود صفقات تبادل عمالت اجلة
عموالت مقبوضة غير مستحقة
مخصص خسائر متوقعة  /حسابات نظامية *
أخرى

2018
دوالر أمريكي
2,827,552
1,366,071
15,410,131
953,000
362,500
2,434,246
117,024
224,859
103,248
3,584,459
142,268
29,841
27,555,199

2017
دوالر أمريكي
2,233,884
998,171
13,181,504
1,233,309
300,000
3,495,514
217,202
63,983
929,358
4,359,499
44,565
27,056,989

* فيما يلي الحركة على أرصدة التسهيالت االئتمانية غير المباشرة خالل السنة :

إجمالي التعرضات في بداية السنة
التعرضات الجديدة خالل السنة
التعرضات المسددة خالل السنة
ما تم تحويله إلى المرحلة االولى
ما تم تحويله إلى المرحلة الثانية
ما تم تحويله إلى المرحلة الثالثة
التعرضات المعدومة

إجمالي التعرضات في نهاية السنة
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المرحلة االولى

المرحلة الثانية

المرحلة الثالثة

المجموع

دوالر امريكي
68,845,478
40,538,381
()38,250,006
71,133,853
---71,133,853

دوالر امريكي
---------

دوالر امريكي
---------

دوالر امريكي
68,845,478
40,538,381
()38,250,006
71,133,853
---71,133,853

فيما يلي الحركة على مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة :

الرصيد في بداية السنة (قبل التعديل)

آثر تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية
رقم ( )9المتعلق بالتدني
الرصيد المعدل في بداية السنة
التعرضات الجديدة خالل السنة
التعرضات المسددة خالل السنة
ما تم تحويله الى المرحلة ()1
ما تم تحويله الى المرحلة ()2
ما تم تحويله الى المرحلة ()3
إجمالي األثر على حجم التعرضات نتيجة
تغيير التصنيف بين المراحل
مخصص تم شطبه مقابل تسهيالت
ائتمانية معدومة
استبعاد مخصص تدني تسهيالت
مضى على تعثرها أكثر من  6سنوات
تعديالت خالل السنة وتعديالت فرق
عملة
الرصيد في نهاية السنة

المرحلة ()1

المرحلة ()2

المرحلة ()3

المجموع

دوالر أمريكي
--

دوالر أمريكي
--

دوالر أمريكي
--

دوالر أمريكي
--

137,691

--

--

137,691

137,691
4,577
-----

-------

-------

137,691
4,577
-----

4,577

--

--

4,577

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

142,268

--

--

142,268
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إن الهدف الرئيسي من إدارة رأس مال البنك هو الحفاظ على نسب رأس مال مناسبة بشكل يدعم أنشطة
البنك ويعمل على تحقيق أعلى المستويات لحقوق المساهمين ،لم يقم البنك بإجراء أية تعديات على األهداف
والسياسات المتعلقة بهيكلية رأس المال خالل الفترة االحالية أو السنة السابقة

 -24توزيعات أرباح

لسنة 2018

خــال الفتــرة الحاليــة  ،تــم زيــادة رأس المــال المدفــوع بمبلــغ  15,194,667دوالر أمريكــي مــن خــال إصــدار أســهم
وتوزيــع أســهم مجانيــة وبذلــك يصبــح رأس المــال المدفــوع  83,570,667دوالر أمريكــي كمــا فــي  31كانــون األول
. 2018

أقـــرت الهيئـــة العامـــة للبنك فـــي اجتماعها الـــذي عقد بتاريـــخ  12نيســـان  2018توزيع أرباح على شـــكل
أســـهم مجانية بمبلغ  6,837,600دوالر أمريكي ما نســـبته  10%من رأســـمال البنك بذلك التاريخ وكذلك
توزيـــع أربـــاح نقدية بمبلغ  6,837,600دوالر أمريكي ما نســـبته  10%من رأســـمال البنك في ذلك التاريخ.

كفاية رأس مال البنك

لسنة 2017

إن الهــدف الرئيســي مــن إدارة رأس مــال البنــك هــو الحفــاظ علــى نســب رأس مــال مالئمــة بشــكل يدعــم نشــاط البنــك
ويعظــم حقــوق الملكيــة.
ُ
يقــوم البنــك بــإدارة هيكلــة رأس المــال وإجــراء التعديــات الالزمــة عليهــا فــي ضــوء تغيــرات الظــروف اإلقتصاديــة
وطبيعــة العمــل .لــم يقــم البنــك بإجــراء أيــة تعديــات علــى األهــداف والسياســات واإلجــراءات المتعلقــة بهيكلــة رأس
المــال خــال الفتــرة الحاليــة.
وفيما يلي نسبة كفاية رأس المال مقارنة بالنسبة السابقة:

 -25عالوة إصدار

 31كانون األول 2018
نسبته
إلى
نسبته إلى
الموجودات
المبلغ
الموجودات
المرجحة
بالمخاطر

رأس المال األساسي
رأس المال التنظيمي

أقـــرت الهيئـــة العامـــة للبنك في اجتماعها الذي عقد بتاريخ  8أيار  2017توزيع أرباح كأســـهم مجانية بنســـبة
 12%عـــن نتائج أعمـــال البنك لعام  2016وذلك بواقـــع  7,326,000دوالر أمريكي على مســـاهمي البنك
كل بنســـبة مـــا يملكـــه من أســـهم البنك .حيث تـــم زيـــادة رأس المال المدفـــوع بقيمـــة  7,326,000دوالر
ٌ
أمريكـــي ليصبـــح  68,376,000دوالر أمريكي وذلك عن طريق رســـملة جزء من احتياطـــي التقلبات الدورية
بمبلـــغ  3,327,181دوالر أمريكي ورســـملة  3,998,819دوالر أمريكـــي من األرباح المدورة

دوالر امريكي

%

%

100,121,554
105,708,921

12.33
13.02

8.25
8.71

المبلغ
دوالر
امريكي
86,182,956
95,275,549

 31كانون األول 2017
نسبته
إلى
نسبته إلى
الموجودات
الموجودات
المرجحة
بالمخاطر
%

%

11.78
13.02

8.01
8.86

كمـــا تم شـــرحه فـــي اإليضاح رقـــم (  ، )13خالل الســـنة الحالية تم توقيـــع اتفاقية تملك بين شـــركة بنك
القـــدس والبنـــك األردنـــي الكويتي وذلك لضم محفظة البنك األردني الكويتي – فلســـطين لشـــركة بنك
القـــدس والتي تمـــت من خالل إصدار  10%من أســـهم البنك بعد الزيادة لصالح البنـــك األردني الكويتي
بقيمـــة أســـمية مقدارها  8,357,067دوالر أمريكي وعالوة إصدار بمبلـــغ  6,602,083دوالر أمريكي.

 -26اإلحتياطات
احتياطي قانوني
ً
إســـتنادا لقانـــون الشـــركات وقانـــون المصارف في فلســـطين ،يتم إقتطـــاع ما نســـبته  10%من صافي
األربـــاح الســـنوية وتخصـــص لحســـاب اإلحتياطي اإلجبـــاري ،ال يجوز وقـــف اإلقتطاع قبـــل أن يبلغ مجموع
المبالـــغ المتجمعـــة فـــي هذا الحســـاب ربـــع رأس مال البنك حســـب قانـــون الشـــركات والنظـــام الداخلي
للبنـــك وحســـب ســـلطة النقـــد  100%من رأس المـــال ،ال يجـــوز توزيع هـــذا االحتياطي على مســـاهمي
البنـــك إال بموافقة مســـبقة من ســـلطة النقد الفلســـطينية.
احتياطي مخاطر مصرفية عامة
ً
وفقا لتعليمات ســـلطة النقد الفلســـطينية
يمثـــل هـــذا البند قيمـــة احتياطي المخاطـــر الذي تـــم اقتطاعه
رقم ( )6/2015بنســـبة  1.5%من التســـهيالت االئتمانية المباشـــرة بعد طرح مخصص تدني التســـهيالت
ً
وفقا لتعميم ســـلطة النقد
االئتمانية واألرباح المعلقة و 0.5%من التســـهيالت االئتمانية غير المباشـــرة.
الفلســـطينية رقم ( ،)53/2013ال يتم تكوين احتياطي مخاطر مصرفية عامة مقابل التســـهيالت االئتمانية
المباشـــرة الممنوحـــة للمؤسســـات الصغيرة والمتوســـطة في حال انطبقـــت عليها الشـــروط الواردة في
التعميـــم .ال يجـــوز اســـتخدام أي جزء من هـــذا االحتياطي أو تخفيضـــه على أي وجه إال بموافقة مســـبقة
مـــن ســـلطة النقد الفلســـطينية .هـــذا وبنـــاء على تعليمـــات ســـلطة النقد الفلســـطينية رقم ( )2لســـنة
 2018وألغـــراض قيـــد أثر تطبيق الخســـائر اإلئتمانيـــة المتوقعة على األرصدة اإلفتتاحيـــة بحيث يتم خصم
الخســـائر اإلئتمانيـــة المتعلقة بالمرحلـــة األولى والثانيـــة ( المخصص العام) من حســـاب احتياطي مخاطر
مصرفيـــة عامـــة وفي حال عدم كفايـــة رصيد اإلحتياطي فيتم قيد الخســـائر المتبقيـــة ( المتعلقة بالمرحلة
األولـــى والثانيـــة ) على حســـاب األرباح المـــدورة وفي حـــال كان إحتياطي المخاطر المصرفيـــة العامة يزيد
عـــن الخســـائر اإلئتمانية المتوقعـــة الخاصة بالمرحلة األولـــى والثانية فإن المبلغ الزائد يبقى في حســـاب
اإلحتياطـــي وال يتم التصرف به.هذا وحســـب التعميـــم الصادر يجب أن تقيد الخســـائر اإلئتمانية المتعلقة
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بالمرحلـــة الثالثـــة ( المخصـــص الخـــاص) مباشـــرة في حســـاب األرباح المـــدورة بحيث ال يتم إســـتغالل أي
رصيـــد متبقي في حســـاب إحتياطي المخاطـــر المصرفية العامـــة لهذا الغرض.
احتياطي التقلبات الدورية
ً
وفقا لتعليمات ســـلطة النقد الفلســـطينية
يمثـــل هـــذا البند قيمـــة إحتياطي المخاطـــر الذي تـــم اقتطاعه
ً
وفقا للنســـبة التـــي تقررها
رقـــم ( )1/2018بحيـــث يجـــب علـــى كل بنـــك تكوين إحتياطـــي تقلبـــات دورية
ســـلطة النقـــد الفلســـطينية والتي ســـتتراوح بيـــن ( )2-2.5%من األصـــول المرجحة بالمخاطـــر .وبموجب
بناء على
التعليمـــات المذكـــورة أعاله  ،يجب علـــى البنك إعادة تقييم إحتياطـــي التقلبات الدورية المكـــون ً
النســـب المقـــررة من ســـلطة النقد بشـــكل نصف ســـنوي وقيـــد القيمة اإلضافيـــة على القوائـــم المالية
ً
وفقا لتعليمات ســـلطة النقد للعام  2018هي  0.57%مـــن األصول المرجحة
للبنـــك .إن النســـب المقررة
للمخاطـــر مـــع األخذ بعيـــن اإلعتبار أن يتـــم عكس األثر علـــى القوائم الماليـــة للبنك في نهايـــة عام 2018
ً
ســـابقا .يحظـــر التصرف بإحتياطي التقلبات الدوريـــة الي هدف كان دون
ويضـــاف الى اإلحتياطي المكون
ً
بنـــاء على
الموافقـــة المســـبقة مـــن ســـلطة النقد الفلســـطينية بمـــا يشـــمل اإلحتياطي المكون ســـابقا
ً
التعليمات الســـابقة ذات العالقة.

شركة بنك القدس المساهمة العامة المحدودة
إيضاحات حول القوائم المالية
للسنة المنتهية في  31كانون األول 2018

 -27أرباح مدورة

الرصيد في بداية السنة ( قبل التعديل)
أثر تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ()9
المتعلق بالتدني
الرصيد في بداية السنة ( المعدل)
صافي ربح السنة
نتائج بيع موجودات مالية مثبتة مباشرة في األرباح
المدورة
توزيعات أسهم مجانية
توزيعات نقدية
المحول إلى االحتياطي القانوني
المحول الى احتياطي التقلبات الدورية
المحول الى احتياطي مخاطر مصرفية عامة
الرصيد في نهاية السنة

2018
دوالر أمريكي
15,666,791

2017
دوالر أمريكي
5,065,545

()645,654

--

15,021,137
11,595,841

5,065,545
11,180,462

()273,844

6,999,481

()6,837,600
()6,837,600
()1,159,584
-()3,182,400
8,325,950

()3,998,819
-()1,118,046
()1,677,069
()784,763
15,666,791

 -28الفوائد الدائنة

قروض
حسابات جارية مدينة و حسابات طلب مكشوفة
كمبياالت مخصومة
أرصدة لدى بنوك ومؤسسات مصرفية
فروقات متاجرة عمالت
بطاقات االئتمان
موجودات مالية بالتكلفة المطفأة
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2018
دوالر أمريكي
40,381,370
6,965,275
732,985
1,016,574
1
1,552,220
824,884
51,473,309

2017
دوالر أمريكي
34,190,449
8,226,836
624,672
902,377
37,823
1,670,753
598,813
46,251,723
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 -29الفوائد المدينة
2018

فوائد على ودائع العمالء

دوالر أمريكي

ودائع عمالء الجل

9,679,756

ودائع عمالء توفير

1,400,658

ودائع عمالء جارية وتحت الطلب

2017

دوالر أمريكي
8,134,967

1,643,266

112,315

123,644

11,192,729

9,901,877

فوائد على بنوك ومؤسسات مصرفية

679,953

666,684

فوائد على ودائع سلطة النقد الفلسطينية

569,953

324,413

أخرى
فوائد مدفوعة عن تأمينات نقدية

759,347

657,918

تكلفة تمويل عن عمليات مقايضة

-

18,557

759,347

676,475

13,201,982

11,569,449

إيضاحات حول القوائم المالية
للسنة المنتهية في  31كانون األول 2018

 -30إيرادات العموالت
2018

عموالت دائنة
تسهيالت ائتمانية مباشرة
تسهيالت ائتمانية غير مباشرة
أخرى

2017

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

719,429

918,532

5,780,584

6,224,381

12,984,075

12,242,300

6,484,062

5,099,387

عموالت مدينة
بنوك ومؤسسات محلية

64,782

53,641

بنوك ومؤسسات خارجية

316,928

332,697

2,123,144

1,858,983

2,504,854

2,245,321

عموالت مدفوعة بطاقات وشحن نقد
الصافي

10,479,221

9,996,979

 -31صافي أرباح موجودات مالية

( خسائر) أرباح غير متحققة من تقييم موجودات مالية بالقيمة
العادلة من خالل قائمة الدخل
عوائد توزيعات موجودات مالية

2018
دوالر أمريكي

2017
دوالر أمريكي

()12,754

6,440

84,584
71,830

519,651
526,091

 - -32إيرادات أخرى

ايجار الصناديق الحديدية
ايرادات تلكس وبرقيات وهاتف وبريد
ايرادات اخرى متفرقه
ايرادات دفاتر شيكات
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2018
دوالر أمريكي
54,492
118,080
356,482
338,452
867,506

2017
دوالر أمريكي
57,291
207,050
329,424
425,503
1,019,268
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 -34مصاريف تشغيلية أخرى

إيضاحات حول القوائم المالية
للسنة المنتهية في  31كانون األول 2018

 -33نفقات الموظفين
الرواتب واألجور والمكافآت
مساهمة البنك في صندوق اإلدخار(*)
ضريبة القيمة المضافة على الرواتب
نفقات طبية
نفقات تدريب موظفين
نفقات سفر و تنقالت
بدل اجازات الموظفين
نفقات التأمين على حياة الموظفين
بدل مالبس الموظفين

2018
دوالر أمريكي
14,442,122
645,913
2,320,481
778,961
342,375
382,832
60,881
88,664
80,737
19,142,966

2017
دوالر أمريكي
13,570,689
572,948
2,055,009
718,214
332,824
316,833
98,393
73,545
78,975
17,817,430

(*) يمثــل هــذا البنــد مســاهمة البنــك فــي صنــدوق إدخــار الموظفيــن حيــث تمثــل  10%مــن راتــب الموظفيــن
األساســي ،أمــا مســاهمة الموظفيــن فهــي  5%مــن الراتــب األساســي وتقتطــع بشــكل شــهري ويجــوز زيــادة
هــذه المســاهمة لتصــل إلــى .10%
تظهر اقتطاعات صندوق ادخار الموظفين في حساب ودائع العمالء

ايجارات
رسوم ضمان الودائع*
رسوم تأمين
الكهرباء والمياه والمحروقات
نفقات التنظيف
صيانة وتصليحات
ضيافة
مصاريف إجتماعات
دعاية وإعالن
رسوم ورخص واشتراكات
تبرعات ورعايات**
خدمات
قرطاسية ومطبوعات ودفاتر شيكات
بريد هاتف وسويفت
برمجيات
رسوم و ضرائب
أتعاب استشارات ومصاريف قضائية
رسوم ومصاريف قضائية
مصاريف السيارات ووسائط نقل
نفقات ومكافات أعضاء مجلس اإلدارة
مصاريف مقاصة
مصاريف نثرية متفرقة
خسائر استبعاد ممتلكات ومعدات

2018
دوالر أمريكي
1,695,039
2,267,410
168,845
754,362
362,709
1,091,438
109,589
196,858
710,579
496,250
799,414
266,308
384,061
1,634,354
421,823
265,357
714,792
10,422
198,257
582,797
440,395
37,787
120,954
13,729,800

2017
دوالر أمريكي
1,542,233
2,369,177
152,252
738,017
298,428
1,035,439
107,808
247,835
578,578
476,982
1,155,754
214,487
458,206
1,432,610
154,086
222,980
412,897
-181,408
413,336
441,123
33,043
36,320
12,702,999

ً
اســتنادا لقــرار قانــون مؤسســة ضمــان الودائــع الفلســطينية رقــم ( )7لســنة  2013تــم اقتطــاع  0.3%مــن
*
إجمالــي الودائــع المحــددة لحســاب مؤسســة ضمــان الودائــع الفلســطينية ،حيــث يتوجــب علــى البنــوك احتســاب
رســوم اشــتراك ســنوية ابتـ ً
ـداءا مــن عــام .2014
** بلغــت مســاهمة البنــك فــي المســؤولية اإلجتماعيــة للعــام  2018مــا قيمتــه  799,414دوالر أمريكــي مــا
نســبته % 6,89مــن األربــاح مقارنــة بالعــام  2017حيــث بلغــت قيمتهــا  1,155,754دوالر أمريكــي مــا نســبته
% 10.34مــن األربــاح.
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25,018,420
34,937,152
9,969,753
1,208,528
71,133,853

697,803,505
3,176,667
10,688,065
1,433,126
32,584,888
3,718,633
2,416,216
37,911,670
1,102,113,518

90,506

-

1,125,528
7,764,947
31,731,841

-

األردن
دوالر أمريكي
22,841,366

-

31,397,611

-

إسرائيل
دوالر أمريكي
31,397,611

-

1,361,285
47,782,158

-

أخرى
دوالر أمريكي
46,420,873

25,018,420
34,937,152
9,969,753
1,208,528
71,133,853

697,803,505
5,663,480
18,453,012
1,433,126
32,584,888
3,718,633
2,416,216
37,911,670
1,213,025,128

90,506

المجموع
دوالر أمريكي
252,146,806
160,803,286

ربح السنة
الموجودات
المصاريف الرأسمالية
10,365,922

5,647,060

1,104,498,833
6,282,651

1,016,415,736

داخل فلسطين
2017
2018
دوالر أمريكي
دوالر أمريكي
9,809,837

406,634,526
381,350,467
-

24,667,160
-

()1,882,053

التركز في التعرضات االئتمانية حسب التوزيع الجغرافي

إجمالي اإليرادات
مخصص تدني
()2,859,588
التسهيالت،
بالصافي
20,223,050
نتائج أعمال القطاع
مصاريف غير موزعة
الربح قبل الضرائب
مصروف الضرائب
صافي ربح السنة
معلومات أخرى:
268,844,303
موجودات القطاع
578,072,102
مطلوبات القطاع
مصاريف رأسمالية
استهالكات واطفاءات

أفراد
دوالر أمريكي
23,082,638

شركات ومؤسسات
دوالر أمريكي
26,549,213

-

1,229,919

108,526,295
-

59,213,798
5,647,060

1,213,025,128

1,075,629,534

6,282,651

11,180,462

2018
دوالر أمريكي
11,595,841

1,075,629,534
972,898,860
6,282,651
2,597,551

63,639,362
()48,558,900
15,080,462
()3,900,000
11,180,462

المجموع

1,213,025,128
1,101,582,019
5,647,060
2,840,766

65,770,080
()50,625,537
15,144,543
()3,548,702
11,595,841

()4,741,641

()1,842,863

2017
دوالر أمريكي

1,370,625

73,858,825
35,571,598
-

11,346,726
-

-

خارج فلسطين
2017
2018
دوالر أمريكي
دوالر أمريكي

463,687,474
106,587,852
-

9,533,144
-

-

خـــزينة
دوالر أمريكي
9,533,144

أخـــــرى
دوالر أمريكي
11,346,726

2018
دوالر أمريكي
70,511,721

2017
دوالر أمريكي
65,482,225

تنقسم أعمال البنك إلى ثالثة قطاعات أعمال رئيسية:
قطاع األفراد :تتكون األعمال البنكية لألفراد من الحسابات الجارية الشخصية وحسابات التوفير والودائع وبطاقات االئتمان والقروض.
قطاع الشركات والمؤسسات :يشمل متابعة الودائع والتسهيالت االئتمانية والخدمات المصرفية األخرى.
قطاع أعمال الخزينة :تشمل أعمال الخزينة تقديم خدمات التداول والسوق المالي ومعامالت تحويل العمالت األجنبية وإدارة موارد البنك وإستثماراته.

سقوف تسهيالت ائتمانية غير مستغلة
كفاالت
اعتمادات
سحوبات وبوالص مقبولة

نقد وأرصدة لدى سلطة النقد الفلسطينية
أرصدة لدى بنوك ومؤسسات مصرفية
موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة
الدخل
تسهيالت ائتمانية مباشرة
موجودات مالية من خالل الدخل الشامل
موجودات مالية بالكلفة المطفأة
استثمارات في شركة حليفة
ممتلكات ومعدات
مشاريع تحت التنفيذ
موجودات غير ملموسة
موجودات أخرى
إجمالي موجودات

2018

فلسطين
دوالر أمريكي
252,146,806
60,143,436

 -36التركز في التعرضات االئتمانية حسب التوزيع الجغرافي

 -35قطاعات األعمال
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 -37التزامات محتملة (خارج قائمة المركز المالي)

يقــوم البنــك بإصــدار إرتباطــات والتزامــات ماليــة محتملــة مختلفــة غيــر قابلــة للنقــض لمقابلــة االحتياجــات الماليــة
للعمــاء ،وبالرغــم مــن أن هــذه المطلوبــات قــد ال يتــم االعتــراف بهــا فــي قائمــة المركــز المالــي فهــي ال تــزال
تتضمــن مخاطــر ائتمانيــة وهــي بالتالــي جــزء مــن المخاطــر الكليــة للبنــك .فــي كثيــر مــن الحــاالت ال يمثــل المبلــغ
المعتــرف بــه فــي قائمــة المركــز المالــي لاللتــزام المتكبــد كامــل الخســارة المحتملــة للتعاقــد.

إجمالي موجودات
سقوف تسهيالت ائتمانية غير مستغلة
كفاالت
اعتمادات
سحوبات وبوالص مقبولة

نقد وأرصدة لدى سلطة النقد الفلسطينية و مؤسسات
مصرفية
أرصدة لدى بنوك ومؤسسات مصرفية
موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل
تسهيالت ائتمانية مباشرة
موجودات مالية من خالل قائمة الدخل الشامل
موجودات مالية بالكلفة المطفأة
ممتلكات ومعدات
مشاريع تحت التنفيذ
موجودات غير ملموسة
موجودات أخرى

2017

19,591,738
57,667,325
7,062,311
3,975,218
88,296,592

18,395,604
103,260
658,517,963
3,058,329
3,770,000
30,278,332
3,067,092
22,481
41,711,675
1,016,415,736

257,491,000

فلسطين
دوالر أمريكي

 -36التركز في التعرضات االئتمانية حسب التوزيع الجغرافي
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سقوف تسهيالت ائتمانية غير مستغلة
كفاالت
اعتمادات
سحوبات وبوالص مقبولة

-

11,733,780
5,639,145
17,372,925

-

األردن
دوالر أمريكي

-

11,473,483
11,473,483

-

إسرائيل
دوالر أمريكي

-

30,367,390
30,367,390

-

أخرى
دوالر أمريكي

19,591,738
57,667,325
7,062,311
3,975,218
88,296,592

71,970,257
103,260
658,517,963
3,058,329
9,409,145
30,278,332
3,067,092
22,481
41,711,675
1,075,629,534

257,491,000

المجموع
دوالر أمريكي
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2017
دوالر أمريكي
19,591,738
57,667,325
7,062,311
3,975,218
88,296,592
2018
دوالر أمريكي
25,018,420
34,937,152
9,969,753
1,208,528
71,133,853
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 -38معامالت مع أطراف ذات عالقة
يمثــل هــذا البنــد العمليــات التــي تمــت مــع أطــراف ذات عالقــة والتــي تتضمــن المســاهمين الرئيســيين ،أعضــاء
مجلــس اإلدارة واإلدارة العليــا وأيــة شــركات يســيطرون عليهــا أو لهــم القــدرة علــى التأثيــر بهــا ,يتم اعتماد سياســات
األســعار والشــروط المتعلقــة بالمعامــات مــع الجهــات ذات العالقــة مــن قبــل مجلــس إدارة البنــك ،تمــت خــال
الســنة معامــات مــع هــذه األطــراف تمثلــت كمــا يلــي:

بنود داخل قائمة المركز المالي
تسهيالت مباشرة
ودائع
مكافات مستحقة
إلتزامات محتملة
تسهيالت غير مباشرة
بنود قائمة الدخل والدخل الشامل
فوائد وعموالت دائنة
فؤائد وعموالت مدينة
الرواتب والمكافات
بدل حضور جلسات ومكافئات مجلس اإلدارة

بنود داخل قائمة المركز المالي
تسهيالت مباشرة
ودائع
مكافات مستحقة
إلتزامات محتملة
تسهيالت غير مباشرة
بنود قائمة الدخل والدخل الشامل
فوائد وعموالت دائنة
فؤائد وعموالت مدينة
الرواتب والمكافات
بدل حضور جلسات ومكافئات مجلس اإلدارة
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QudsBank | 2018

2018

إيضاحات حول القوائم المالية
للسنة المنتهية في  31كانون األول 2018

 -38معامالت مع أطراف ذات عالقة

أخرى

المجموع

للسنة المنتهية في 31
كانون األول 2018

دوالر أمريكي
22,007,603
1,507,254
-

دوالر أمريكي
27,400,696
3,303,773
362,500

تسهيالت أطراف ذات عالقة
األطراف ذات عالقة
أعضاء مجلس إدارة واإلدارة
التنفيذية

66,389

1,015,045

1,081,434

229,393
6,132
1,595,912
582,798

1,132,058
144
-

1,361,451
6,276
1,595,912
582,798

أعضاء مجلس
اإلدارة و اإلدارة
التنفيذية
دوالر أمريكي
5,393,093
1,796,519
362,500

أعضاء مجلس
اإلدارة و اإلدارة
التنفيذية
دوالر أمريكي
6,166,360
29,262,500
300,000

2017
أخرى

المجموع

دوالر أمريكي
26,957,559
-

دوالر أمريكي
33,123,919
29,262,500
300,000

أطراف ذات عالقة آخرون

نسبتها
إلى صافي
التسهيالت

نسبتها إلى
قاعدة رأس
المال

المصنفة
منها

المخصصات
المكونة
مقابلها

0.77%

5.10%

-

-

3.15%

20.82%

-

-

للسنة المنتهية في 31
كانون األول 2017

تسهيالت أطراف ذات عالقة
األطراف ذات عالقة
أعضاء مجلس إدارة واإلدارة
التنفيذية
أطراف ذات عالقة آخرون

0.94%

6.47%

-

-

4.09%

28.29%

-

-

 -39النقد وما في حكمه
71,417

758,227
466,305
1,251,764
413,336

8,660,000

88,048
-

8,731,417

846,275
466,305
1,251,764
413,336

نقد وأرصدة لدى سلطة النقد الفلسطينية
أرصدة لدى بنوك ومؤسسات مالية تستحق خالل ثالثة أشهر
ينزل:
ودائع البنوك والمؤسسات المصرفية وسلطة النقد
الفلسطينية التي تستحق خالل ثالثة أشهر
متطلبات اإلحتياطي اإللزامي النقدي

2018
دوالر أمريكي
252,146,806
153,852,600
405,999,406

2017
دوالر أمريكي
257,491,000
71,970,257
329,461,257

()106,587,852

()82,896,155

()83,670,942

()72,687,845

215,740,612

173,877,257
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 -40قضايا على البنك
هنالـــك قضايـــا مقامـــة على البنـــك إلبطال مطالبـــات البنك علـــى الغيـــر و /أو للمطالبة بالعطـــل والضرر
و /أو مطالبـــات عماليـــة وغيـــر ذلـــك ،حيـــث بلغ عدد هـــذه القضايـــا أربعة وثالثـــون قضية للعـــام  2018و
إثنـــان وأربعـــون قضيـــة للعام  2017وحســـب رأي الدائـــرة القانونية للبنك فـــإن مبلغ القضايـــا التي يمكن
أن يترتـــب عليهـــا التزامات مســـتقبلية بلغـــت  3,092,772للعام  2018مقابـــل  3,153,636دوالر أمريكي
للعـــام  2017ويبلـــغ رصيد مخصص القضايـــا المرصود مبلغ  107,494دوالر أمريكـــي للعام  2018مقابل
 100,000دوالر أمريكـــي للعـــام  2017وفي رأي محامي البنـــك واإلدارة أن هذا المخصص كافي لمواجهة
تلك القضايا.

 -41غرامات سلطة النقد الفلسطينية
يمثـــل هـــذا المبلـــغ غرامات عن عـــدم التـــزام البنك بتعليمات ســـلطة النقد الفلســـطينية بتحديـــث بيانات
العمالء.

 -42الحصة األساسية والمخفضة للسهم من ربح السنة
يتــم إحتســاب الربــح األساســي للســهم الواحــد بتقســيم الربــح علــى متوســط عــدد األســهم العاديــة القابلــة للتداول
خــال الســنة وفقـ ًـا لمعيــار المحاســبة الدولــي رقــم ( – )33الربــح األساســي للســهم الواحد.

ربح السنة
المتوسط المرجح لعدد األسهم المصدرة
الحصة األساسية والمخفضة للسهم من ربح السنة
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2018
دوالر أمريكي
11,595,841
77,999,289
0.149

2017
دوالر أمريكي
11,180,462
68,376,000
0,164

 -43القيمة العادلة
تتمثــل األدوات الماليــة للبنــك فــي الموجــودات والمطلوبــات الماليــة ،وتتضمــن الموجــودات المالية أرصدة النقد والحســابات
الجاريــة والودائــع لــدى ســلطة النقــد الفلســطينية والبنــوك واالســتثمارات الماليــة والقــروض للعمــاء والبنــوك ،وتتضمــن
المطلوبــات الماليــة ودائــع العمــاء والمســتحق للبنــوك ،كمــا تتضمــن األدوات الماليــة الحقــوق والتعهــدات المدرجــة ضمــن
البنــود خــارج قائمــة المركــز المالــي.
إن القيمــة العادلــة للموجــودات والمطلوبــات الماليــة التــي ال تظهــر بالقيمــة العادلــة فــي القوائــم الماليــة ال تختلــف بشــكل
جوهــري عــن قيمتهــا الدفتريــة ،وهــي كمــا يلــي:
2018
الموجودات
نقد و أرصدة لدى سلطة النقد
الفلسطينية
أرصدة لدى بنوك ومؤسسات
مصرفية
تسهيالت ائتمانية مباشرة
موجودات مالية بالقيمة العادلة من
خالل قائمة الدخل
موجودات مالية بالقيمة العادلة من
خالل الدخل الشامل
استثمار في شركات حليفة
موجودات مالية بالكلفة المطفأة
المطلوبات
ودائع بنوك ومؤسسات مصرفية
سلطة النقد
ودائع العمالء
تأمينات نقدية
أموال مقترضة

2017

القيمة الدفترية
دوالر أمريكي

القيمة العادلة
دوالر أمريكي

القيمة الدفترية
دوالر أمريكي

القيمة العادلة
دوالر أمريكي

252,146,806

252,146,806

257,491,000

257,491,000

160,803,286

160,803,286

71,970,257

71,970,257

697,803,505

697,803,505

658,517,963

658,517,963

90,506

90,506

103,260

103,260

5,663,480

5,663,480

3,058,329

3,058,329

1,433,126
18,453,012

1,433,126
18,453,012

9,409,145

9,409,145

106,587,852

106,587,852

82,896,155

82,896,155

877,678,532
81,449,260
294,778

877,678,532
81,449,260
294,778

785,970,046
69,378,880
381,688

785,970,046
69,378,880
381,688
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إيضاحات حول القوائم المالية
للسنة المنتهية في  31كانون األول 2018

إن القيمــة العادلــة للموجــودات والمطلوبــات الماليــة التــي ال تظهــر بالقيمــة العادلــة فــي القوائــم الماليــة ال تختلــف بشــكل
جوهــري عــن قيمتهــا الدفتريــة.
فيمــا يلــي وصــف للطــرق واالفتراضــات المســتخدمة لتحديــد القيــم العادلــة لــأدوات الماليــة غيــر المدرجــة بالقيمــة العادلــة
فــي القوائــم الماليــة:
األدوات الماليــة التــي تقــارب قيمتهــا العادلــة القيمــة الدفتريــة ،وهــي الموجــودات والمطلوبــات الماليــة النقديــة أو التــي
لهــا فتــرة إســتحقاق قصيــرة (أقــل مــن ثالثــة أشــهر) وتكــون قيمتهــا الدفتريــة مقاربــة لقيمتهــا العادلــة.
األدوات الماليــة ذات ســعر الفائــدة الثابــت يتــم تقديــر القيمــة العادلــة للموجــودات والمطلوبــات الماليــة المدرجــة بالتكلفــة
المطفــأة والتــي لهــا ســعر فائــدة ثابــت عــن طريــق مقارنــة التدفقــات النقديــة المخصومة بإســتخدام أســعار الفائدة الســوقية
عنــد إدراجهــا أول مــرة مــع األســعار الســوقية الحاليــة ألدوات ماليــة مشــابهة.
ـا لــأدوات الماليــة والتــي تــم قياســها بالقيمــة العادلــة بعــد تاريــخ اإلعتــراف المبدئــي  ،والتــي
يوضــح الجــدول التالــي تحليـ ً
ً
تــم تجميعهــا فــي ثالثــة مســتويات تبعــا لمــدى إمكانيــة قيــاس القيمــة العادلــة.
المعدلــة) لموجــودات
 قيــاس القيمــة العادلــة مــن المســتوى ( : )1وهــي المدخــات المســتنبطة مــن األســعار المدرجــة (غيـــرّ
أو مطلوبــات مطابقــة فــي أســواق نشــطة والتـــي يمكــن للمنشــأة الحصــول عليهــا فــي تاريــخ القيــاس؛
 قيــاس القيمــة العادلــة مــن المســتوى ( : )2وهــي المدخــات المســتنبطة من البيانات عدا عن األســعار المدرجة المســتخدمةفي المستوى ( )1والمالحظة للموجودات أو المطلوبات ،سواء بطريقة مباشرة أو غيـــر مباشرة؛ و
 قيــاس القيمــة العادلــة مــن المســتوى ( : )3وهــي مدخــات للموجــودات أو المطلوبــات ال تعتمــد علــى أســعار الســوقالملحوظــة.
إن بعــض الموجــودات الماليــة مقيمــة بالقيمــة العادلــة فــي نهايــة كل فتــرة ماليــة ،والجــدول التالــي يوضــح معلومــات حــول
كيفيــة تحديــد القيمــة العادلــة لهــذه الموجــودات الماليــة (طــرق التقييــم والمدخــات المســتخدمة) .
يمثل الجدول التالي القيمة العادلة وتوزيعها حسب التسلسل الهرمي كما في تاريخ قائمة المركز المالي:
كما في  31كانون األول 2018
موجودات مالية بالقيمة
العادلة من خالل الدخل الشامل
اسهم مدرجة
اسهم غير مدرجة
موجودات مالية بالقيمة
العادلة من خالل قائمة الدخل
استثمارات في أسهم محلية
كما في  31كانون األول 2017
موجودات مالية بالقيمة العادلة
من خالل الدخل الشامل
اسهم مدرجة
اسهم غير مدرجة
موجودات مالية بالقيمة العادلة من
خالل قائمة الدخل
استثمارات في أسهم محلية

المستوى األول

المستوى الثاني

المستوى الثالث

المجموع

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

4,861,144
-4,861,144

----

-802,336
802,336

4,861,144
802,336
5,663,480

90,506
90,506

---

---

90,506
90,506

المستوى األول

المستوى الثاني

المستوى الثالث

المجموع

2,661,829
2,661,829

-

396,500
396,500

2,661,829
396,500
3,058,329

103,260
103,260

-

-

103,260
103,260

 -38إدارة المخاطر
تتـــم إدارة المخاطـــر الضمنية المتعلقة بأنشـــطة البنك وقياســـها ومراقبتها بشـــكل مســـتمر لتبقى في
ً
ونظرا ألهميـــة عمليـــة إدارة المخاطر على أربـــاح البنك ،يتم توزيـــع المهام
إطـــار الحـــدود المســـموح بهـــا،
والمســـؤوليات الرقابيـــة المرتبطـــة بهـــذه المخاطر علـــى الموظفين .يتعـــرض البنك للمخاطـــر االئتمانية
ومخاطر الســـيولة ومخاطر الســـوق التي تمثـــل مخاطر عمليـــات المتاجرة والتحوط ،باإلضافـــة إلى مخاطر
ا لتشغيل .
عملية إدارة المخاطر
يعتبـــر مجلـــس إدارة البنك هو الجهة المســـؤولة عن تحديـــد ومراقبة المخاطر ،وباالضافـــة الى ذلك يوجد
عـــدة جهـــات أخرى مســـؤولة عن عملية إدارة مخاطـــر البنك وفروعه في كافـــة مناطق تواجده.
لجنة المخاطر
تقـــع مســـؤولية تطوير إســـتراتيجية المخاطر وتطبيق المبـــادئ واألطر العامة والحدود المســـموح بها على
لجنة المخاطر.
قياس المخاطر وأنظمة التقارير
تتـــم مراقبـــة المخاطـــر والســـيطرة عليهـــا مـــن خـــال مراقبة الحـــدود المســـموح بها لـــكل نوع مـــن أنواع
المخاطـــر .تعكس هذه الحدود إســـتراتيجية عمل البنك وعوامل الســـوق المختلفـــة المحيطة باالضافة الى
مســـتوى المخاطـــر المقبـــول مع التركيـــز على قطاعات ماليـــة معينة .يتـــم جمع المعلومات مـــن اإلدارات
المختلفـــة وتحليلهـــا للتعرف المبكر علـــى المخاطر المتوقعة التي قد تنجم عنهـــا .تعرض هذه المعلومات
علـــى مجلـــس إدارة البنك ولجنـــة التدقيق والرئيس المباشـــر لكل إدارة مـــن إدارات البنك.
وحـــدات العمـــل ( :)Business Unitsيمثـــل الموظفيـــن ضمـــن وحدات العمـــل خط الدفـــاع األول وبحيث
يكونوا مســـؤولين بشـــكل مباشـــر عـــن إدارة المخاطـــر وتقييم اإلجـــراءات الرقابيـــة المتعلقة بها.
إدارة المخاطـــر ( :)Risk Management Departmentيمثـــل موظفـــي إدارة المخاطـــر أحـــد العناصر لخط
الدفاع الثاني وبحيث يكونوا مســـؤولين عن تنســـيق جهود ادارة المخاطر وتســـهيل عملية االشـــراف على
االليـــات المســـتخدمة والمتبعة من قبل البنـــك الدارة المخاطر.
إدارة االمتثـــال ( :)Compliance Departmentيمثـــل موظفـــي االمتثـــال عنصـــر آخر لخـــط الدفاع الثاني
حيـــث يعنـــى موظفـــوا ادارة االمتثـــال بالتأكد من اإلمتثـــال للقوانيـــن واألنظمة والتعليمـــات الصادرة من
ســـلطة النقد الفلســـطينية والجهـــات الرقابية األخرى والممارســـات المصرفية الســـليمة.
قـــام البنك بتشـــكيل لجنـــة إلدارة المخاطـــر منبثقة عن مجلـــس اإلدارة وتعنى هـــذه اللجنـــة بالتأكد من أن
كافـــة المخاطـــر التي يتعرض لهـــا البنك أو من الممكن أن يتعـــرض لها ،يتم ادارتها بشـــكل كفؤ للتخفيف
من اثرها على أنشـــطة البنك المختلفة والتأكد من حســـن ســـير ادارتها وانســـجامها مع اســـتراتيجية البنك
بهـــدف تعظيـــم حقوق الملكيـــة والمحافظة على نمو البنـــك ضمن اطار المخاطـــر المعتمد ،وهي منوطة
بالمهام الرئيســـية التالية:
 -اإلشـــراف علـــى سياســـات واســـتراتيجية إدارة المخاطـــر و التأكـــد مـــن أن إدارة المخاطـــر تقـــوم بمهامها
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حســـب السياســـات واالســـتراتيجية المعتمدة.
 التأكد من تقديم الدعم الكافي و المناســـب إلدارة المخاطر ألداء مهامها حســـب السياســـات و اإلجراءاتالمعتمدة و تعليمات ســـلطة النقد الفلسطينية.
 التأكد من استخدام األساليب الحديثة في إدارة و تقييم مخاطر البنك. اإلطالع على التقارير الدورية إلدارة المخاطر. مراجعة مستوى المخاطر المقبولة لدى البنك والتحقق من معالجة التجاوزات عليها. مراجعـــة وثيقـــة التقييم الداخلـــي لكفاية رأس مال البنـــك ورفعها إلى مجلـــس اإلدارة العتمادها  ،آخذينباإلعتبـــار خطة البنك اإلســـتراتيجية وخطة رأس المال.
 التأكد من استقاللية ادارة المخاطر. التأكد من التزام البنك بتعليمات سلطة النقد الفلسطينية بهذا الخصوص.هـــذا وباإلضافـــة الـــى ذلك فقـــد قام البنك بتشـــكيل لجنـــة ادارة المخاطـــر التنفيذية والتي تقـــوم بدورها
فـــي االشـــراف علـــى جهـــود إدارة كافة أنـــواع المخاطر التي قـــد تواجه البنـــك باإلضافة الى اإلطـــار العام
إلدارة المخاطـــر وتقوم لجنـــة ادارة المخاطر التنفيذية برفـــع التقارير الالزمة الى لجنـــة المخاطر المنبثقة عن
مجلس اإلدارة.
و تتولـــى إدارة المخاطـــر عمليـــة إدارة مخاطـــر البنـــك المختلفـــة بشـــكل يومـــي (مخاطر االئتمـــان و مخاطر
التشـــغيل ومخاطـــر الســـوق) و ذلك ضمـــن اإلطار العـــام لسياســـات إدارة المخاطـــر المعتمـــدة وذلك من
خالل :
 تحديد المخاطر(.)Risk Identification تقييم المخاطر (.)Risk Assessment ضبط و تغطية المخاطر (.)Risk Control/Mitigation مراقبة المخاطر (.)Risk Monitoringالتدقيق الداخلي
ً
ســـنويا مـــن خالل دائـــرة التدقيـــق الداخلي مـــن خالل فحـــص كفاية
يتـــم تدقيـــق عمليـــات إدارة المخاطـــر
اإلجـــراءات المتخـــذة ومـــدى اإللتزام باإلجـــراءات المطلوبـــة .تقوم دائـــرة التدقيق الداخلي بمناقشـــة نتائج
التدقيـــق مـــع إدارات البنـــك ويتم عـــرض نتائج عملهـــا على لجنـــة التدقيق.
تخفيض المخاطر
كجـــزء مـــن عملية إدارة المخاطر يقوم البنك بإســـتخدام مشـــتقات وأدوات مالية أخـــرى إلدارة المراكز الناتجة
عـــن التغيـــر في أســـعار الفائدة والعمـــات األجنبيـــة ومخاطـــر رأس المال واالئتمـــان .تقيـــم المخاطر قبل
الدخـــول فـــي عمليـــات تحوط ،كمـــا تقوم دائـــرة المخاطـــر بمراقبة فعالية عمليات التحوط بشـــكل شـــهري،
وفـــي حـــال وجـــود عمليات تحوط غيـــر فعالة يقوم البنـــك بتنفيذ عمليات تحوط مناســـبة لتخفيـــف أثر هذه
العمليات.
أوال  :مخاطر االئتمان
ً
مخاطـــر االئتمـــان هـــي المخاطر التـــي قد تنجم عـــن تخلف أو عجـــز الطرف اآلخر لـــأداة المالية عـــن الوفاء
بالتزاماتـــه تجـــاه البنـــك مما يؤدي الى حدوث خســـائر .يعمـــل البنك علـــى ادارة مخاطر االئتمـــان من خالل
وضـــع ســـقوف لمبالغ القروض والســـلف (فرد أو مؤسســـة) ومجمـــوع القروض والديـــون الممنوحة لكل
قطـــاع وكل منطقـــة جغرافيـــة  ،كذلك يعمـــل البنك علـــى مراقبة مخاطـــر االئتمان ويعمل بإســـتمرار على
تقييـــم الوضـــع االئتمانـــي للعمـــاء اضافة الى حصـــول البنك على ضمانات مناســـبة مـــن العمالء.
وكذلـــك مخاطـــر التركـــزات االئتمانيـــة لـــدى العمالء والتـــي تعرف بأنهـــا المخاطـــر التي يتعرض لهـــا البنك
نتيجـــة التوزيـــع غيـــر المتكافئ لعمـــاء االئتمان أو نتيجـــة للتركزات في التســـهيالت الممنوحـــة للقطاعات
االقتصاديـــة  ،والتـــي قـــد تؤدي إلـــى زيـــادة احتمالية حدوث خســـائر مالية.
ان تفاصيـــل القـــروض والســـلف واألنشـــطة التمويليـــة للعمـــاء وإلتزامـــات البنك خـــارج المركـــز المالي
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المعرضـــة لمخاطـــر االئتمـــان مبينـــة فـــي ايضاحـــات القوائـــم الماليـــة كمـــا يحـــد البنـــك من مخاطـــر تركز
الموجـــودات والمطلوبـــات مـــن خـــال توزيـــع نشـــاطاته علـــى عـــدة قطاعات.
مخاطر االئتمان فيما يتعلق بالنقد وما في حكمه
يمثـــل النقـــد وما في حكمـــه أقصى تعرض لمخاطـــر االئتمان .يتـــم االحتفاظ بالنقد وما فـــي حكمه لدى
ســـلطة النقد الفلســـطينية ولدى مصارف ومؤسســـات مالية أخرى.
االستثمار في األوراق المالية
إن كافـــة اإلســـتثمارات فـــي األوراق الماليـــة (الســـندات) والمصنفة بالتكلفـــة المطفأة لم تتجـــاوز موعد
اإلســـتحقاق وهـــي غيـــر منخفصة القيمـــة ،وإن التصنيـــف االئتماني لهـــا يعتبر تصنيـــف عالي.
إدارة مخاطر االئتمان
تتم إدارة مخاطر االئتمان من خالل ما يلي :
• تعزيـــز بنـــاء محفظـــة ائتمانيـــة جيـــدة ومتوازنـــة تحقـــق العائد المســـتهدف ضمـــن مســـتويات المخاطر
المحـــددة لها.
• الرقابـــة الحثيثـــة على االئتمان في مراحلـــه المختلفة والتوافـــق الدائم مع تعليمات الســـلطات الرقابية
وتعديالتها.
ً
• العمـــل علـــى توزيـــع محفظـــة االئتمـــان بمـــا فيها توســـيع قاعـــدة العمـــاء وفقـــا للخطط والســـقوف
والمخاطـــر المحددة.
• االســـتمرار بالعمـــل ضمـــن مبـــدأ الفصـــل بيـــن مهـــام ادارة العالقة مـــع العمـــاء والتحليـــل االئتماني
والرقابـــة علـــى االئتمان.
• يتـــم منـــح االئتمـــان وفق اســـس االهليـــة والقـــدرة على الســـداد ،مـــع مراعاة عـــدم وجود قيـــود على
االقتـــراض أو الرهـــن في عقد التأســـيس والنظام الداخلي للشـــركة أو المؤسســـة ،وقناعـــة البنك بقدرة
العمـــاء علـــى الوفـــاء بالتزاماتهم بناء على دراســـة ائتمانية شـــاملة لوضـــع العميل وضمن مســـتويات
تصنيـــف المخاطـــر المقبولة لـــدى البنك.
• عـــدم الســـماح بتمويـــل التســـهيالت اال للغايات المحددة ضمن سياســـة البنـــك االئتمانيـــة وتعليمات
البنـــك المركـــزي األردنـــي وقانـــون البنوك وايـــة تعليمات صـــادرة عن الســـلطات الرقابيـــة  ،وبالضمانات
المناســـبة والتـــي تضمن حـــق البنك .
• تخفيـــض نســـبة الديـــون غير العاملـــة في المحفظـــة االئتمانية مع العمـــل على زيادة الحصة الســـوقية
فـــي مجال التمويـــل التجاري وتمويل الشـــركات.
• مراعـــاة التنويـــع في المحفظـــة االئتمانية وخصوصا في محفظة الشـــركات مع تجنب تجـــاوز التركز على
مســـتوى العميل عن الحـــدود المقررة.
الزيادة الكبيرة في مخاطر االئتمان
عنـــد تحديد ما اذا كانت مخاطر عدم االنتظام بالنســـبة ألداة مالية بشـــكل كبير منـــذ االعتراف األولي وعند
تقدير خســـارة االئتمان المتوقعة ،يقوم البنك باألخذ في الحســـبان المعلومـــات المعقولة والداعمة ذات
الصلـــة والمتوفـــرة بـــدون تكلفـــة او جهـــد غير مبرر .ويشـــمل ذلـــك المعلومـــات الكمية النوعيـــة على حد
ســـواء ،بمـــا في ذلك نظـــام تصنيـــف المخاطـــر االئتمانية الداخليـــة ،وتصنيفـــات المخاطـــر الخارجية ،في
حـــال توفرهـــا وحالة التأخر في ســـداد الحســـابات والحكـــم االئتماني والخبـــرة التاريخيـــة ذات الصلة ،حيثما
ً
اســـتنادا الى
أمكـــن ذلـــك .فقد يقرر البنـــك ايضا ان التعرض قـــد خضع لزيادة كبيرة فـــي مخاطر االئتمان
مؤشـــرات نوعيـــة يـــرى البنـــك أنها مؤشـــرات تـــدل على ذلـــك وقـــد ال ينعكس أثرهـــا بشـــكل كامل في
التحليـــل الكمـــي لها في الوقت المناســـب.
عنـــد تحديـــد ما اذا كانت مخاطر االئتمان قد زادت بشـــكل كبيـــر منذ االعتراف األولي ،يتـــم مراعاة المعايير
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التالية:

• التحديـــث الســـنوي الحتماليـــة التعثـــر بنـــاءا على أحدث الدراســـات مع االخـــذ بعين اإلعتبار تســـب التعثر
التاريخيـــة للمحفظة لـــكل تصنيف.

 تخفيض االئتمان إعادة هيكلة التسهيالت خالل الشهور االثنى عشر السابقةً
يوما كما في التقرير
 -تسهيالت متأخرة السداد بـ 30

• اختيار نموذج التحليل المناسب الذي يتالئم مع طبيعة العميل.

درجات مخاطر االئتمان
يتـــم تعريـــف درجات مخاطـــر االئتمان باســـتخدام عوامل نوعيـــة وكمية تشـــير الى مخاطر عـــدم االنتظام.
ً
تبعا لطبيعـــة التعرض للمخاطـــر ونوع المقتـــرض .تخضع حاالت التعـــرض للمخاطر
تفـــاوت هـــذه العوامل
للرصـــد المســـتمر ،ممـــا قد يـــؤدي الى نقل التعـــرض الى درجـــة مخاطر ائتمانيـــة مختلفة.
التعثر وآلية معالجة التعثر:
يتلخـــص التعثـــر فـــي ظهور مســـتحقات على تســـهيالت العمـــاء تزيد عن  90يـــوم وارتفـــاع ملحوظ في
درجـــات المخاطـــر ،اضافـــة الـــى أية بوادر تشـــير الى وجـــود احتمالية تعثر لدى العميل يســـتدعي شـــمول
بعـــض العمـــاء ضمن مفهـــوم التعثر ومنها على ســـبيل المثـــال ال الحصر

• يتم استخدام خيار االرشفة لحفظ درجات مخاطر العميل التاريخية والمعتمدة ضمن الدراسة االئتمانية.
نظام التقييم الداخلي لعمالء االفراد والشركات الصغيرة :
• هـــو نظـــام يعمـــل علـــى تقييم العمـــاء (األفراد والشـــركات الصغيـــرة) ومنحهـــم درجة تقييـــم بناء عدد
األيـــام المســـتحقة للعمـــاء حيث يتم التصنيـــف على ثالثة مراحل  ،الغير مســـتحقة والمســـتحقة من 30
يـــوم الـــى  90يوم والمســـتحق أكثر مـــن  90يوم.
تعريف الخسائر االئتمانية المتوقعة:
تمثـــل الخســـائر االئتمانيـــة المتوقعة مجموع المبالـــغ التي يتم رصدهـــا لتغطية الخســـائر الناجمة عن عجز
العمـــاء عـــن الوفاء بالتزاماتهم ،وهـــي حاصل ضرب الرصيد عنـــد التعثر * احتمالية التعثر * الخســـائر عند
التعثر.

 صعوبات مالية مؤثرة يواجهها المدين كوجود ضعف شديد في القوائم المالية. اطفاء جزء من االلتزامات المترتبة على المدين نتيجة لصعوبات مالية. عدم سداد االلتزامات في مواعيدها. افالس المدين. حاجة المدين الى تنظيم التزاماته (هيكلتها) أو اعادة جدولتها.أنظمة التصنيف االئتماني الداخلية لدى البنك:
نظام التقييم الداخلي لعمالء الشركات:
هـــو نظـــام صمم لتقييم وقياس مخاطر عمالء الشـــركات بشـــكل شـــامل ،وذلك من خالل اســـتخراج درجة
مخاطـــر العميـــل المربوطة باحتمالية تعثـــر العميل ( )PDباالعتماد على البيانـــات المالية والموضوعية ،كما
يعنـــى باســـتخراج الخســـائر المتوقعة لتســـهيالت العميـــل ( )ELمن خالل درجـــة مخاطر العميل والخســـائر
عنـــد التعثر  ))LGDوالمرتبطـــة بالضمانات المقدمة.
يتوفـــر لـــدى نظـــام نمـــاذج وبطاقـــات تقييـــم مختلفة لتشـــمل معظم شـــرائح العمـــاء ،وينـــدرج تحت كل
نمـــوذج عـــدة اقســـام ،وكل قســـم مرتبطة بوجـــود اوزان مخاطر وحســـب النمـــوذج المســـتخدم حيث يتم
احتســـاب درجـــة المخاطر من خـــال هذه النمـــاذج /البطاقات عـــن طريق جمـــع نتائج المســـتخرجات (المالية
والموضوعيـــة) ومـــن ثـــم اجراء عمليات حســـابية الســـتخراج بما يســـمى متوســـط التقييم ويتـــم اظهاره
على شـــكل حـــروف متتالية.
االسس المتبعة في عملية التقييم ضمن نظام التقييم الداخلي لعمالء الشركات:
• توفر بيانات مالية حديثة ومدققة /غير مدققه بحيث تعكس الوضع المالي الفعلي لطالب االئتمان.
• وجـــود تصـــور واضح لـــدى الجهة مانحة االئتمان عـــن الجوانب الموضوعية المتعلقـــة بوضع العميل مثل
(االدارة ،قطـــاع العميـــل ،الوضـــع التنافســـي الـــخ ( ,,,,,لما للجانـــب الموضوعي من اثر فـــي نتائج تقييم
مخاطر العميل.
• توفر بيانات كافية عن الضمانات المقدمة من العميل بما يمكن من تقييم مخاطر التسهيل,
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2,580,650
2,252,664
2,705,112
263,814,159
()252,788
()3,003,338
260,558,033

668,316

دوالر أمريكي
16,415,738
247,398,421

26,928,681
26,928,681

431,914
631,958
401,067
163,861,879
163,861,879

1,042,128

دوالر أمريكي
9,634,865
154,227,014

2,483,024
723,002
2,125,148
175,912,493
()115,592
()1,642,505
174,154,396

423,592

دوالر أمريكي
24,221,405
151,691,088

5,495,588
3,607,624
5,231,327
663,532,186
()368,380
()4,645,843

2,134,036

المرحلة ()1
المرحلة ()2
المرحلة ()3
اإلجمالي
يطرح :فوائد معلقة
يطرح :مخصص التدني
الصافي

2018
171,251,775
69,832,632
11,763,837
252,848,244
()477,786
()10,713,858
241,656,600

دوالر أمريكي

االفراد

26,994,482
3,169,233
259,757
30,423,472
-()561,258
29,862,214

دوالر أمريكي

القروض العقارية

193,916,092
3,196,933
2,693,949
199,806,974
()7,823
()1,466,609
198,332,542

دوالر أمريكي

الشركات الكبرى

184,716,487
15,980,291
9,926,504
210,623,282
()288,263
()7,582,795
202,752,224

دوالر أمريكي

المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

602,103,986
92,179,089
24,644,047
718,927,122
()773,872
()20,349,745
697,803,505

دوالر أمريكي

()25,225
25,199,925

25,225,150

25,225,150

دوالر أمريكي

الحكومة والقطاع العام

المجموع

658,517,963

33,014,974
33,014,974

-

دوالر أمريكي
33,014,974
-

دوالر أمريكي
83,286,982
580,245,204

فيما يلي توزيع التعرضات اإلئتمانية للتسهيالت المباشرة حسب مراحل التصنيف وفق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ( )9لسنة :2018

تتوزع التعرضات اإلئتمانية للتسهيالت اإلئتمانية حسب درجة المخاطر وفق الجدول التالي:

إيضاحات حول القوائم المالية
للسنة المنتهية في  31كانون األول 2018

-

دوالر أمريكي
26,928,681

شركة بنك القدس المساهمة العامة المحدودة

متدنية المخاطر
مقبولة المخاطر
منها مستحقة:
تحت المراقبة
غير عاملة:
دون المستوى
مشكوك فيها
ديون متعثرة
المجموع
يطرح :فوائد معلقة
يطرح :مخصص التدني
الصافي

2017

االفراد

القروض العقارية

الشركات الكبرى

المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

الحكومة والقطاع العام

المجموع

فيما يلي توزيع التعرضات اإلئتمانية للتسهيالت اإلئتمانية المباشرة حسب المعيار المحاسبي الدولي رقم ( )39وتعليمات سلطة النقد الفلسطينية لسنة 2017

إيضاحات حول القوائم المالية
للسنة المنتهية في  31كانون األول 2018

شركة بنك القدس المساهمة العامة المحدودة
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ً
ثانيا  :مخاطر السيولة

شركة بنك القدس المساهمة العامة المحدودة
إيضاحات حول القوائم المالية
للسنة المنتهية في  31كانون األول 2018
فيما يلي توزيع القيمة العادلة للضمانات المقدمة مقابل التسهيالت االئتمانية:

األفراد

الشركات الكبرى

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

16,346,962

163,877,124

2018

المجموع

الشركات
والمؤسسات
الصغيرة
والمتوسطة
دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

184,446,828

46,832,796

القروض
العقارية

الحكومة
والقطاع
العام
دوالر
أمريكي

المجموع
دوالر أمريكي
411,503,711

-

ً
بناءا على الفتـــرات المتبقية على إســـتحقاقها كما في
فيمـــا يلـــي تفاصيل موجـــودات ومطلوبات البنـــك
 31كانون األول  2018و :2017

-

منها:
تأمينات نقدية

12,438,389

32,830,420

16,061,116

117,445,575

150,939,386

285,846

33,993,160

677,022

16,346,962

163,877,124

184,446,828

عقارية
أسهم متداولة

2017
متدنية المخاطر
مقبولة المخاطر
تحت المراقبة
غير عاملة:
دون المستوى
مشكوك فيها
المجموع
منها
تأمينات نقدية
عقارية
أسهم متداولة
المجموع

174

تتمثـــل مخاطـــر الســـيولة في عدم قـــدرة البنك علـــى توفير التمويـــل الالزم لتأديـــة التزاماته فـــي تواريخ
اســـتحقاقها ،وللوقايـــة مـــن هـــذه المخاطـــر تقـــوم اإلدارة بتنويـــع مصـــادر التمويـــل وإدارة الموجـــودات
والمطلوبـــات وموائمـــة آجالهـــا واإلحتفاظ برصيـــد كاف من النقد وما فـــي حكمـــه واألوراق المالية القابلة
للتـــداول .كمـــا تقوم ســـلطة النقد الفلســـطينية بمراقبة أوضاع الســـيولة فـــي البنوك بشـــكل دوري من
خـــال تحديـــد نســـب مئوية مـــن الودائـــع يتوجب علـــى البنوك االحتفـــاظ بها علـــى الدوام وعـــدم الهبوط
عنها ،كما يتم مراقبة أوضاع الســـيولة في البنك وكذلك النســـب المقررة من ســـلطة النقد الفلســـطينية
مـــن خالل لجنـــة الموجـــودات والمطلوبات فـــي البنك.
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االفراد
دوالر أمريكي
13,412,400
2,018,945
164,207
838,258
463,588
16,897,398
13,412,400
3,044,998
440,000
16,897,398

61,329,926
46,832,796

34,956,028
46,832,796

القروض العقارية
دوالر أمريكي

8,591,283
8,591,283

8,591,283
8,591,283

315,217,757

-

الشركات
دوالر أمريكي
32,213,765
69,582,575
886,847
1,738,833
830,539
105,252,559
32,213,765
68,148,341
4,890,453
105,252,559

411,503,711

-

المجموع
دوالر أمريكي
45,626,165
80,192,803
1,051,054
2,577,091
1,294,127
130,741,240
45,626,165
79,784,622
5,330,453

130,741,240
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إيضاحات حول القوائم المالية
للسنة المنتهية في  31كانون األول 2018

14,913,335

14,913,335

340,099,435

-

340,099,435

-

-

-

381,688

4,483,460

276,119,432

59,114,855

355,012,770

-

-

-

-

-

-

-

37,909,453

-

59,612,317

257,491,000

الفجوة التراكمية في مخاطر السيولة

الفجوة في القوائم المالية

مجموع المطلوبات وحقوق المساهمين

حقوق المساهمين

مجموع المطلوبات

مطلوبات أخرى

مخصص الضرائب

مخصصات متنوعة

أموال مقترضة

تأمينات نقدية

ودائع عمالء

ودائع بنوك ومؤسسات مصرفية و
سلطة النقد الفلسطينية

المطلوبات

مجموع الموجودات

موجودات أخرى

موجودات غير ملموسة

مشاريع تحت التنفيذ

ممتلكات و معدات

إستثمار في شركة حليفة

موجودات مالية بالكلفة المطفأة

موجودات مالية من خالل قائمة الدخل
الشامل

تسهيالت ائتمانية مباشرة

موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل
الدخل

أرصدة لدى بنوك و مؤسسات مصرفية

نقد و أرصدة لدى سلطة النقد
الفلسطينية

الموجودات

 31كانون األول 2018

33,657,139

33,657,139

409,531,913

-

409,531,913

15,410,131

-

-

-

5,669,312

295,853,118

92,599,352

443,189,052

24,297,050

-

-

-

-

-

-

36,587,322

-

143,386,460

238,918,220

دوالر أمريكي

شهر فأقل

إيضاحات حول القوائم المالية
للسنة المنتهية في  31كانون األول 2018

()118,049,979

()151,707,118

204,646,605

-

204,646,605

953,000

-

-

-

3,954,840

185,750,265

13,988,500

52,939,487

46,476

-

-

-

-

1,407,833

-

27,891,952

-

10,364,640

13,228,586

دوالر أمريكي

أكثر من شهر إلى
 3أشهر

شركة بنك القدس المساهمة العامة المحدودة

الفجوة التراكمية في مخاطر
السيولة

الفجوة في القوائم المالية

مجموع المطلوبات وحقوق
المساهمين

حقوق المساهمين

مجموع المطلوبات

مطلوبات أخرى

مخصص الضرائب

مخصصات متنوعة

أموال مقترضة

تأمينات نقدية

ودائع عمالء

ودائع بنوك ومؤسسات مصرفية
وسلطة النقد الفلسطينية

المطلوبات

مجموع الموجودات

موجودات أخرى

موجودات ضريبية مؤجلة

موجودات غير ملموسة

مشاريع تحت التنفيذ

ممتلكات و معدات

موجودات مالية بالكلفة المطفأة

موجودات مالية من خالل الدخل
الشامل

تسهيالت ائتمانية مباشرة

موجودات مالية بالقيمة العادلة من
خالل قائمة الدخل

أرصدة لدى بنوك و مؤسسات
مصرفية

نقد و أرصدة لدى سلطة النقد
الفلسطينية

الموجودات

 31كانون األول 2017

دوالر أمريكي

شهر فأقل

()215,037,067

()96,987,088

158,320,351

-

158,320,351

3,138,627

-

-

-

6,984,785

148,196,939

-

61,333,263

-

-

-

-

-

6,357,113

-

47,923,964

-

7,052,186

-

دوالر أمريكي

()352,848,091

()137,811,024

197,964,681

-

197,964,681

8,053,441

1,952,704

-

-

11,266,014

176,692,522

-

60,153,657

9,542,044

2,360,640

3,718,633

-

-

-

-

44,532,340

-

-

-

دوالر أمريكي

()360,442,713

()7,594,622

77,969,084

-

77,969,084

-

-

6,063,694

294,778

4,856,933

66,753,679

-

70,374,462

2,188,218

-

-

-

-

8,918,066

-

59,268,178

-

-

-

دوالر أمريكي

-

-

-

22,481

-

30,278,332

-

3,058,329

-

103,260

-

-

1,066,727

22,481

3,067,092

30,278,332

9,409,145

3,058,329

658,517,963

103,260

71,970,257

257,491,000

-

-

-

()69,268,272

102,730,674

102,730,674

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1,075,629,534

102,730,674

972,898,860

27,056,989

2,051,998

5,163,104

381,688

69,378,880

785,970,046

82,896,155

40,644,948

1,446,911

-

55,576

-

32,584,888

1,433,126

-

5,663,480

-

90,506

-

-

2,416,216

3,718,633

32,584,888

1,433,126

18,453,012

5,663,480

697,803,505

90,506

160,803,286

252,146,806

دوالر أمريكي

-

-

-

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

بدون استحقاق

المجموع

أكثر من 3
سنوات

69,268,272

412,846,403

47,627,020

-

47,627,020

-

-

47,627,020

-

-

460,473,423

33,462,402

1,075,629,534

-

-

-

3,770,000

-

456,703,423

-

-

-

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

-

53,149,385

-

()71,224,562

111,443,109

111,443,109

-

-

-

-

-

-

-

-

390,971

-

-

1,213,025,128

111,443,109

1,101,582,019

27,555,199

1,952,704

6,063,694

294,778

81,449,260

877,678,532

106,587,852

37,911,670

71,224,562

431,667,275

53,149,385

-

-

-

-

48,717,376

4,432,009

-

484,816,660

40,218,547

1,213,025,128

-

-

-

1,770,000

-

481,599,749

()343,578,131

()18,442,489

76,460,106

-

76,460,106

9,315,601

-

5,163,104

-

4,915,433

57,065,968

-

58,017,617

4,656,327

1,066,727

-

-

-

5,639,145

-

46,655,418

-

-

-

دوالر أمريكي

أكثر من سنة حتى 3
سنوات

()325,135,642

()96,835,358

174,596,642

-

174,596,642

2,353,119

2,051,998

-

-

7,372,024

162,819,501

-

77,761,284

4,721,738

-

-

3,067,092

-

-

-

69,972,454

-

-

-

دوالر أمريكي

أكثر من  6أشهر إلى
سنة

()228,300,284

()108,657,243

141,940,521

-

141,940,521

1,854,550

-

-

-

3,068,285

137,017,686

-

33,283,278

4,160,285

-

-

-

-

-

-

29,122,993

-

-

-

دوالر أمريكي

أكثر من  3اشهر إلى
 6أشهر

()119,643,041

()134,556,376

192,175,136

-

192,175,136

13,533,719

-

-

-

1,912,658

152,947,459

23,781,300

57,618,760

27,106,598

-

-

-

-

-

-

18,154,222

-

12,357,940

-

دوالر أمريكي

أكثر من شهر
إلى  3أشهر

أكثر من  3اشهر
إلى  6أشهر

أكثر من  6أشهر
إلى سنة

أكثر من سنة
حتى  3سنوات

أكثر من 3
سنوات

بدون استحقاق
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شركة بنك القدس المساهمة العامة المحدودة

شركة بنك القدس المساهمة العامة المحدودة

شركة بنك القدس المساهمة العامة المحدودة

إيضاحات حول القوائم المالية
للسنة المنتهية في  31كانون األول 2018

إيضاحات حول القوائم المالية
للسنة المنتهية في  31كانون األول 2018

تغطية سيولة
تــم خــال عــام  2018إصــدار تعليمــات ســلطة النقــد الفلســطببيه رقــم ( )4/2018بشــأن تطبيــق نســبة تغطيــة الســيولة،
والتــي تعتبــر أداة مــن أدوات اإلصالحــا ت الكميــة المقــررة مــن قبــل لجنــة بــازل للرقابــة المصرفيــة ،بحيــث يجــب أال تقــل هــدد
النســبة فــي جميــع األحــوال عــن  ، % 100حيــث تهــدف نســبة تغطبــه الســيولة الــى تعزيــز قــدرة المصــارف علــى مواجهــة
مخاطــر الســيولة علــي المــدي القصديــر مــن خــال ضمــان توافــر مخــزون كاف مــن األصــول الســاتلة عاليــة الجــودة لتلبيــة
إحتياجــات الســيولة التــي قــد تطــرأ وفقــا لســيناريو االجهــاد ولمــدة  30يومــا ،ويفــر ض اســتمرار المصــرف بتقديــم خدماتــه
خــال الفتــرة المذكــورة منــذ بدايــة تاريــخ االجهــاد ولحيــن اتخــان المصــرف اإلجــراءات الالزمــة لحــل المشــكلة بطريقــة منظمــة.
فيما يلي تفاصيل معيار تغطية السيولة على أساس مجمع كما في  31كانون االول :2018

مخزون السيولة عالية الجودة

القيمة باأللف دوالر

القيمة باأللف دوالر

القيمة قبل تطبيق
نسب الخصم  /التدفقات
(المتوسط)

القيمة بعد تطبيق نسب
الخصم  /التدفقات
(المتوسط)

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي
252,851

مجموع األصول عالية الجودة
التدفقات النقدية الخارجة
ودائع التجزئة بما فيها ودائع مؤسسات صغيرة الحجم:
أ -الودائع المستقرة

ً
استقرارا
ب -الودائع األقل

310,258

15,513

224,847

24,619

الودائع وأشكال التمويل غير المضمونة لألشخاص االعتبارين من غير عمالء التجزئة
ومؤسسات صغيرة الحجم:
311,681

التدفقات النقدية الخارجة الناتجة من عقود المشتقات
48,700

48,700

ب -تدفقات خارجة ذات عالقة بمتطلبات الضمانة لتلك العقود
األوراق المالية المدعومة بأصول ،والسندات المغطاة ،وأدوات التمويل المهيكلة
األخرى
األوراق التجارية المدعومة بأصول ،وصناديق االستثمار باألوراق المالية ،وأدوات
التمويل المماثلة األخرى
خطوط االئتمان والسيولة الملزمة غير القابلة لإللغاء وعلى الخطوط القابلة لإللغاء
خالﻝ فترة  30يوم

25,018

13,849

أي تدفقات نقدية تعاقدية خارجة أخرى
إجمالي التدفقات النقدية الخارجة

288,992

التدفقات النقدية الداخلة
اإلقراض المضمون
التدفقات النقدية الداخلة من القروض المنتظمة

38,654

19,327

أي تدفقات نقدية تعاقدية داخلة أخرى

48,700

48,700

إجمالي التدفقات النقدية الداخلة

247,949

68,027

مجموع االصول عالية الجودة

252,851

صافي التدفقات النقدية الخارجة

220,965

نسبة تغطية السيولة ()%
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إن نسبة صافي التمويل المستقر للبنك كما في  31كانون األول  2018هي كما يلي :
نسبة صافي التمويل المستقر ()NSFR

البيان
بسط النسبة
رأس المال الرقابي
ودائع التجزئة والمؤسسات صغيرة الحجم (المستقرة)
ً
استقرارا)
ودائع التجزئة والمؤسسات صغيرة الحجم (ألقل
التمويل (الودائع) المضمون وغير المضمون
تمويل وودائع أخرى

القيمة باأللف دوالر
إجمالي القيمة بعد
تطبيق معامالت التمويل
المستقر
202,173
316,811
340,892
123,277
-

المشتقات على جانب الخصوم بعد تقاص المشتقات على جانب األصول

-

فئات االلتزامات األخرى (والتي لم يتم إدراجها في الفئات أعاله)

983,153

184,007

الودائع والتمويل المضمون
أ -تدفقات خارجة ذات عالقة بصافي التعرضات للمشتقات

تــم اصــدار تعليمــات ســلطة النقــد الفلســطينية رقــم ( )5/2018بشــأن تطبيــق نســبة صافــي التمويــل المســتقر ،حيــث
تهــدف نســبة صافــي التمويــل المســتقر الــي تعزيــز ادارة مخاطــر الســيولة لــدي المصــارف مــن خــال االحتفــاظ بمصــادر
تمويــل أكثــر اســتقرار لمواءمــة اســتحقاقات األصــول داخــل وخــارج الميزانيــة ،والحــد مــن اعتمــاد المصــارف علــى مصــادر
تمويــل قصيــرة االجــل وغيــر مســتقرة فــي تمويــل أصولهــا.

إجمالي التمويل المستقر المتاح

أ -الودائع التشغيلية
ب -الودائع غير التشغيلية

نسبة صافي التمويل المستقر ()NSFR

مقام النسبة
األصول السائلة عالية الجودة من المستوى األول غير المرهونة
األصول السائلة عالية الجودة من المستوى الثاني/الفئة (أ) غير المرهونة:
األصول السائلة عالية الجودة من المستوى الثاني /الفئة (ب) غير المرهونة:
القروض:
الودائع لدى مؤسسات مالية أخرى (المصرح لها بقبول الودائع) ألسباب تشغيلية
أسهم الملكية المصدرة من جهات بخالف المؤسسات المالية أو إحدى شركاتها التابعة
أدوات الدين المصدرة أو المضمونة من المؤسسات المالية والبنوك
االستثمارات غير المدرجة بخالف ما ذكر أعاله
االستثمارات المدرجة بخالف ما ذكر أعاله
القروض غير المنتظمة
جميع األصول األخرى
تسهيالت االئتمان والسيولة غير القابلة لإللغاء والقابلة لإللغاء المشروطة.
التزامات التمويل المستقبلية المحتملة األخرى:

598,252
1,065
704
16,309
2,822
30,949
103,728
1,251
2,305

إجمالي التمويل المستقر المطلوب

757,385

نسبة صافي التمويل المستقر ()NSRF

130%

114%
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ً
ثالثا  :مخاطر السوق

موجودات أخرى

-

-

ودائع عمالء

-

الفجوة التراكمية في مخاطر
السيولة

الفجوة في البيانات المالية

حقوق المساهمين

333,484,529

333,484,529

165,264,671

340,301,185

6,816,656

86,424,969

مجموع المطلوبات وحقوق
المساهمين

-

86,424,969

-

-

-

-

3,954,840

68,481,629

13,988,500

93,241,625

-

-

-

-

-

1,407,833

-

68,240,566

-

10,364,640

13,228,586

دوالر أمريكي

-

مجموع المطلوبات

165,264,671

مطلوبات أخرى

مخصص الضرائب

مخصصات متنوعة

-

أموال مقترضة

تأمينات نقدية

67,179,280
5,669,312

ودائع بنوك ومؤسسات
مصرفية و سلطة النقد
الفلسطينية
92,416,079

المطلوبات

مجموع الموجودات

ممتلكات و معدات

498,749,200

موجودات غير ملموسة

مشاريع تحت التنفيذ

-

-

-

-

تسهيالت ائتمانية مباشرة

-

استثمارات في شركة حليفة

موجودات مالية بالكلفة المطفأة

موجودات مالية من خالل قائمة
الدخل الشامل

472,237,878

موجودات مالية بالقيمة العادلة
من خالل قائمة الدخل

أرصدة لدى بنوك و مؤسسات
مصرفية

26,511,322

-

دوالر أمريكي
نقد و أرصدة لدى سلطة النقد
الفلسطينية

الموجودات

 31كانون األول 2018

334,943,368

()5,357,817

55,503,383

-

55,503,383

-

-

-

-

6,984,785

48,518,598

-

50,145,566

-

-

-

-

-

6,357,113

-

36,736,267

-

7,052,186

-

دوالر أمريكي

من  3أشهر لغاية
 6أشهر

259,246,975

()75,696,393

105,870,491

-

105,870,491

-

-

-

-

11,266,014

94,604,477

-

30,174,098

-

-

-

-

-

-

-

30,174,098

-

-

-

دوالر أمريكي

من  6أشهر إلى
سنة

303,796,521

44,549,546

13,271,073

-

13,271,073

-

-

-

294,778

4,856,933

8,119,362

-

57,820,619

-

-

-

-

-

8,918,066

-

48,902,553

-

-

-

دوالر أمريكي

من سنة إلى 3
سنوات

فجوة إعادة التسعير

293,929,279

()9,867,242

53,149,385

-

53,149,385

-

-

-

()293,929,279

733,541,156

111,443,109

622,098,047

27,555,199

1,952,704

-

-

1,213,025,128

111,443,109

1,101,582,019

-

4,432,009
48,717,376

1,952,704

6,063,694

294,778

81,449,260

877,678,532

-

27,555,199

-

6,063,694

-

-

586,343,177

183,273

106,587,852

-

37,911,670
43,282,143

439,611,877

2,416,216

3,718,633

32,584,888

1,433,126

18,453,012

5,663,480

697,803,505

90,506

160,803,286

37,911,670

2,416,216

3,718,633

32,584,888

1,433,126

-

5,663,480

-

90,506

116,875,138

238,918,220

252,146,806

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

1,213,025,128

-

-

-

-

1,770,000

-

41,512,143

-

-

-

دوالر أمريكي

أكثر من 3
سنوات

بنود غير خاضعة
ألسعار الفائدة

المجموع

QudsBank | 2018

180

حتى شهر واحد

تنتـــج مخاطـــر أســـعار الفائدة مـــن إحتماليـــة التغير فـــي أســـعار الفائـــدة وبالتالـــي التأثير علـــى التدفقات
النقديـــة أو القيمـــة العادلـــة لـــأدوات المالية ،يتعـــرض البنك لمخاطر أســـعار الفائدة وذلـــك لوجود فجوة
زمنيـــة إلعـــادة التســـعير بين الموجودات وبيـــن المطلوبات هذا ويتـــم مراقبة هذه الفجوات بشـــكل دوري
مـــن قبـــل لجنة الموجودات والمطلوبات ( ،)ALCOوتســـتخدم إذا لزم األمر عدة أســـاليب لتحول دون تجاوز
الحـــدود المقبولة لمخاطر أســـعار الفائدة.

ً
دوريـــا بتطبيق المنهجيـــات المناســـبة لتقييـــم مخاطر الســـوق ولوضع تقديرات للخســـائر
ويقـــوم البنـــك
وتغيرات ظـــروف الســـوق المختلفة ،ومن
اإلفتراضـــات
مـــن
مجموعة
علـــى
بنـــاء
المحتملـــة
اإلقتصاديـــة
ُ
ً
هـــذه المنهجيات التي يقـــوم البنك بتطبيقها لقياس مخاطر الســـوق :اختبارات األوضـــاع الضاغطةStress
 Testingبشـــكل نصف ســـنوي.
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من شهر لغاية 3
أشهر

ً
رابعا  :مخاطر أسعار الفائدة

تعـــرف مخاطر الســـوق بأنها المخاطـــر التي تؤثر على قيمة االســـتثمارات واألصول الماليـــة للبنك الناتجة
من التغير في عوامل الســـوق (مثل أســـعار الفائدة ،أســـعار الصرف ،أســـعار األســـهم ،أسعار السلع).

فجوة إعادة تسعير الفائدة

ً
خامسا  :مخاطر العمالت األجنبية
الفجوة التراكمية

فجوة إعادة تسعير الفائدة

إجمالي المطلوبات وحقوق
المساهمين

مجموع المطلوبات

مجموع حقوق المساهمين

مطلوبات أخرى

مخصص الضرائب

مخصصات أخرى

أموال مقترضة

ودائع عمالء

تأمينات نقدية

ودائع بنوك ومؤسسات مصرفية
وسلطة النقد الفلسطينية

المطلوبات

موجودات أخرى

مجموع الموجودات

موجودات ضريبية مؤجلة

موجودات غير ملموسة

مشاريع تحت التنفيذ

ممتلكات و معدات

تسهيالت ائتمانية مباشرة

موجودات مالية بالكلفة المطفأة

موجودات مالية بالقيمة العادلة من
خالل الدخل الشامل

موجودات مالية بالقيمة العادلة من
خالل قائمة الدخل

أرصدة لدى بنوك و مؤسسات
مصرفية

نقد و أرصدة لدى سلطة النقد
الفلسطينية

الموجودات

 31كانون األول 2107

ً
سادسا  :مخاطر أسعار األسهم

()242,195,977

()242,195,977

339,717,747

-

339,717,747

-

-

-

-

4,483,460

276,119,432

59,114,855

-

97,521,770

-

-

-

-

-

37,909,453

-

-

59,612,317

-

دوالر أمريكي

حتى شهر واحد

تنتـــج مخاطر أســـعار األســـهم عـــن التغير فـــي القيمة العادلة لالســـتثمارات في األســـهم ،يعمـــل البنك
علـــى إدارة هـــذه المخاطر عن طريق تنويع االســـتثمارات في عـــدة مناطق جغرافية وقطاعـــات اقتصادية،
معظـــم اســـتثمارات األســـهم التي يملكها البنك مدرجة في ســـوق فلســـطين لـــأوراق المالية.
يبيـــن الجـــدول التالـــي الربح أو الخســـارة غيـــر المتحققة نتيجـــة للتغيرات الممكنـــة والمحتملة في أســـعار
األســـهم بواقـــع  10%مع بقـــاء جميـــع المؤثرات األخـــرى ثابتة:

()390,325,232

()148,129,255

178,641,417

-

178,641,417

-

-

-

-

1,912,658

152,947,459

23,781,300

-

30,512,162

-

-

-

-

18,154,222

-

-

12,357,940

-

دوالر أمريكي

من شهر لغاية 3
أشهر

()501,288,210

()110,962,978

140,085,971

-

140,085,971

-

-

-

-

3,068,285

137,017,686

-

-

29,122,993

-

-

-

-

-

29,122,993

-

-

-

-

دوالر أمريكي

من  3أشهر
لغاية  6أشهر

()597,274,567

()95,986,357

170,191,525

-

170,191,525

-

-

-

-

7,372,024

162,819,501

-

-

74,205,168

-

-

-

-

4,232,714

69,972,454

-

-

-

-

دوالر أمريكي

من  6أشهر إلى
سنة

التغير في
المؤشر

األثر على
قائمة الدخل

األثر على
حقوق
الملكية

اوراق مالية من خالل قائمة الدخل الشامل
اوراق مالية من خالل قائمة الدخل

%10
%10

9,051

566,348
-

 31كانون األول 2017
اوراق مالية من خالل قائمة الدخل الشامل
اوراق مالية من خالل قائمة الدخل

%10
%10

 31كانون األول 2018

()611,194,119

()13,919,552

61,981,401

-

61,981,401

-

-

-

-

4,915,433

57,065,968

-

-

48,061,849

-

-

-

-

1,406,431

46,655,418

-

-

-

-

دوالر أمريكي

من سنة إلى 3
سنوات

فجوة إعادة التسعير

()197,280,989

413,913,130

47,627,020

-

47,627,020

-

-

-

-

-

47,627,020

-

-

197,280,989

137,384,453

102,730,674

34,653,779

-

-

1,075,629,534

102,730,674

27,056,989

2,051,998

5,163,104

381,688

69,378,880

785,970,046

82,896,155

972,898,860

27,056,989

2,051,998

5,163,104

381,688

-

-

-

40,644,948
40,644,948

-

461,540,150
334,665,442
1,075,629,534

1,066,727
1,066,727

22,481
22,481

3,067,092

3,067,092

30,278,332
30,278,332

9,409,145

-

3,770,000

-

-

658,517,963

456,703,423

3,058,329
3,058,329

103,260
103,260

71,970,257

257,491,000
257,491,000

دوالر أمريكي
دوالر أمريكي
دوالر أمريكي

أكثر من 3
سنوات
بنود غير خاضعة
ألسعار الفائدة
المجموع
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مخاطـــر العمـــات األجنبيـــة هـــي مخاطر تغيـــر قيمـــة األدوات الماليـــة نتيجة التغيـــر في أســـعار العمالت
األجنبيـــة ،يعتبـــر الـــدوالر األمريكـــي عملة األســـاس للبنـــك ،يقـــوم مجلـــس اإلدارة بوضع حـــدود للمركز
المالـــي لـــكل عملة لدى البنك ،يتم مراقبة مركز العمالت األجنبية بشـــكل يومي ويتم اتباع اســـتراتيجيات
للتحـــوط وللتأكد مـــن اإلحتفاظ بمراكـــز العمالت األجنبيـــة ضمن الحـــدود المعتمدة.

10,326

305,833
-

ً
سابعا  :مخاطر التشغيل Operational Risk
تعـــرف مخاطـــر التشـــغیل بأنھـــا “مخاطر الخســـارة الناتجة عن فشـــل أو عـــدم كفایـــة اإلجـــراءات الداخلیة،
والعنصـــر البشـــري ،واألنظمـــة ،أو عن أحـــداث خارجیة ،ویشـــمل ھـــذا التعریـــف المخاطـــر القانونیة”.
لقـــد قامت شـــركة بنك القـــدس بتطبيق نظـــام التقييم الذاتـــي للمخاطر واإلجـــراءات الرقابيـــة (Control
 )and Risk Self-Evaluationالدارة مخاطـــر التشـــغيل وذلـــك من خالل اســـتخدام نظام آلـــي لهذه الغاية
( )CARE Systemوتتولـــى شـــركة بنـــك القدس إدارة مخاطر التشـــغيل ضمن المعطيـــات التالية:
إعداد سياسة إلدارة مخاطر التشغيل واعتمادها من قبل مجلس إدارة البنك.
إنشـــاء ملفـــات مخاطـــر ( )Risk Profileيتم مـــن خاللها تحديد المخاطـــر واإلجـــراءات الرقابية التي
تحـــد منهـــا لدوائـــر البنـــك المهمة.
تطبيـــق نظام آلي الدارة مخاطر التشـــغيل ( )CARE Systemوذلك لتطبيق منهجية التقييم الذاتي
للمخاطـــر واإلجـــراءات الرقابية.
العمل على بناء قاعدة بيانات باألحداث الناتجة عن المخاطر واالخطاء التشغيلية.
إبـــداء الـــرأي حول اجـــراءات العمل لبيـــان المخاطـــر الواردة فيهـــا ومدى كفايـــة اإلجـــراءات الرقابية
المرتبطـــة بهـــا.
تزويـــد  -لجـــان إدارة المخاطر (لجنة ادارة المخاطر المنبثقة عـــن مجلس اإلدارة ولجنة إدارة المخاطر التنفيذية)
بالتقارير الالزمة
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ً
ثامنا  :مخاطر االمتثالCompliance Risk
تعـــرف مخاطـــر اإلمتثال بأنهـــا مخاطر العقوبات القانونية والرقابية أو الخســـارة المادية َأو مخاطر الســـمعة
التـــي قـــد يتعـــرض لها البنـــك جراء عـــدم اإلمتثـــال للقوانيـــن واألنظمـــة والتعليمـــات واألوامـــر وقواعد
الســـلوك والمعايير والممارســـات المصرفية الســـليمة.
ويعتبـــر عـــدم اإلمتثال للتعليمـــات والقوانيـــن الصادرة من الجهـــات الرقابيـــة المختلفة احد أهـــم المخاطر
ً
نظرا للخســـائر الماليـــة الكبيـــرة المترتبة علـــى مخالفة هذه
التـــي مـــن الممكـــن أن يتعـــرض لها أي بنـــك،
التعليمـــات والقوانيـــن والتـــي تنعكس بدورها على ســـمعة البنك ،وقد شـــهدت الســـنوات األخيرة زيادة
ً
ونظرا لذلك فإن
كبيـــرة فـــي إصدار التعليمـــات والقوانين المتعلقة بتنظيم عمل المؤسســـات المختلفـــة
الحاجـــة إلـــى إدارة مخاطـــر اإلمتثـــال داخل البنك أصبـــح ضرورة البد منهـــا ،حيث أن وجود وظيفـــة اإلمتثال
تـــؤدي إلـــى زيـــادة الكفاءة فـــي إدارة المخاطر وتخفيض التكاليـــف التي من الممكن أن يتعـــرض لها البنك
نتيجة لعـــدم امتثاله للقوانيـــن والتعليمات.

الــتــقــريــر الــســنــوي
2 0 1 8
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