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خطى ثابتة نحو التميز
ً
{ �أحد �أكرب البنوك العاملة يف فل�سطني ،ويعترب من �أكرب امل�ؤ�س�سات املالية القيادية �سريعة
النمو ،ويطمح دوما �أن يكون يف طليعة البنوك الفل�سطينية حملي ًا و�إقليميا و�أن يعزز �شعاره
«بنك الوطن واملواطن» }

بنك القد�س هو �أحد �أكرب البنوك العاملة يف فل�سطني واال�سرع منو ًا ،وجاء ت�أ�سي�س البنك
يف  2ني�سان من العام  1995ليكون مقره الرئي�سي مدينة القد�س ومقره امل�ؤقت يف مدينة
رام اهلل ،ومت اختيار مدينة القد�س ب�صفتها العا�صمة الفل�سطينية امل�ستقلة ،و�أختريت
الت�سمية تر�سيخا ل�شعار “بنك الوطن واملواطن” .ويرتكز عمل البنك على جذب ودائع
العمالء على خمتلف �أنواعها .ف�ض ًال عن و�ضع حلول متويلية ت�ستهدف الأفراد وال�شركات،
بالإ�ضافة �إىل امل�شاريع املتو�سطة وال�صغرية يف خمتلف القطاعات وامل�شاركة يف دعم
االقت�صاد الوطني.
ت� َّأ�س�س بنك القد�س ك�شركة م�ساهمة عامة حمدودةُ ،ويار�س ن�شاطه امل�صريف بر�أ�سمال
حايل يبلغ  50مليون دوالر �أمريكي .يدير بنك القد�س ن�شاطه امل�صريف من خالل الإدارة
الإقليمية العامة ومن خالل �سبع وع�شرين فرع ًا ومكتب ًا .وخالل ع�شرون عام ًا من االجناز
والتطور� ،سعى البنك لتو�سيع رقعة خدماته و�شبكة فروعه يف كافة مدن ال�ضفة الغربية
وقطاع غزة .كما حر�ص على توظيف م�صادر الأموال لديه ،وذلك للقيام بدور ف ّعال
وتنموي لكافة �شرائح عمالئه.
و ُيعد بنك القد�س �أحد �أكرب البنوك الوطنية ،التي �شرعت با�ستثمار ر�أ�س مال فل�سطيني
للم�ساهمة يف تلبية احتياجات جميع املواطنني .وتنمية العائد على اال�ستثمار للم�ساهمني
وامل�ساهمة يف تنمية ودعم االقت�صاد الوطني ،حيث �أ�س�ست دائرة م�ستقلة لتنمية �أعمال
امل�شاريع ال�صغرية واملتو�سطة حتت م�سمى “بنك القد�س �أعمال” عنيت بتلبية االحتياجات
امل�صرفية املتنامية واملتطورة لهذا القطاع الهام.

الرسالة

نهدف ال�ستثمار ر�أ�س املال الفل�سطيني لتنمية وتطوير اقت�صاد الوطن ،وتقدمي حلو ًال م�صرفيا ذات قيمة للقطاعات
املختلفة وحت�سني حياة املجتمع .لذا؛ بنك القد�س حا�ضر دوما خلدمة عمالئه و�ساهر على رعاية م�صاحلهم.

الرؤية

ر�ؤيتنا تتجه نحو �أن نكون بنك متميز ًا التم ُّيز يف تقدمي احللول امل�صرفية ال�شاملة واملتطورة من خالل
خدمات تلبي تطلعات العمالء وت�سري بهم �إىل النجاح.

القيم

تطبيق �أعلى م�ستويات الإلتزام املهني وف�ضلى املعايري امل�صرفية ال�شفافة والعادلة والإدارة الر�شيدة.
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نتميز بنظام
مالي متوازن
وعادل

<

نتائج األعمال للعام 2014
ت�شري نتائج ا لأعمال على �ضوء ما حتقق من نتائج خالل ا لأعوام  ،2014-2007وما خ ّلفته من جناحات على
�صعد خمتلفة ومبا يتوافق مع الواقع ا لإقت�صادي الفل�سطيني �إىل حتقق �إجنازات �ضمن ما مت تخطيطه .ومن
�أبرز اخلطوط العري�ضة لنتائج ا لأعمال :بقاء النجاحات بكل �أ�شكالها و�صورها جزء ًا من ر �ؤية حكيمة مثلتها
قيادة ر�شيدة ،مل تبخل بتقدمي �أ�شكال خمتلفة من الدعم خللق مناخات اقت�صادية ومالية م�ستقرة ،فتحت
املجال للرتكيز على خطط ا لأعمال اخلا�صة بها ،ومكنتها من حتقيق النمو وا لإزدهار �أي�ض ًا  ،بالرغم ما مير
به الوطن والعامل من �أزمات ،ف�إن بنك القد�س كم�ؤ�س�سة مالية رائدة يف فل�سطني ،ركز على ا�سرتاتيجية
ا لأعمال ،متا�شي ًا مع الواقع ا لإقت�صادي احلايل للمنطقة ،كما ركز على خدمة عمالئه �سواء كانوا �أفراد �أو
�شركات وم�ؤ�س�سات ،وبغ�ض النظر عن حجمها ،من خالل حمفظة متنوعة من اخلدمات امل�صرفية واملنتجات
اال�ستثنائية امل�صممة خ�صي�صا لتلبي تطلعات واحتياجات كافة القطاعات ،ف�ض ًال عن خطط العمل التي تركز
على �إدارة �أ�صول البنك من خالل ا�ستثمارات بر �ؤية م�ستقبلية.

الحاكمية المؤسسية
يكون جمل�س الإدارة م�س�ؤوال عن �صياغة اال�سرتاتيجية العامة للبنك ،ومتابعة عملياتها واتخاذ القرارات احل�سا�سة فيما يتعلق بالأعمال الأخرى.
ويت�ألف جمل�س الإدارة حاليا من �أحد ع�شر ع�ضوا ممن يتمتعون بخلفيات وخربات خمتلفة وميار�سون فرادى وجمتمعني �صالحياتهم ب�إ�ستقاللية
ومو�ضوعية.
ويقرتب هذا من الإطار العام ملفهوم احلاكمية امل�ؤ�س�سية وهو املعنى املبا�شر لأنظمة ال�ضبط والرقابة الداخلية يف البنك ،حيث يبحث التحكيم
امل�ؤ�س�سي يف تنظيم عادل للعالقة التعاقدية ما بني �إدارة البنك وكل من امل�ساهمني والأطراف ذوي العالقة ي�ستند فيها �إىل ال�شفافية والنزاهة،
وامل�سائلة وامل�س�ؤولية ،والإ�ستقاللية والعدالة ،وينطلق من داخل البنك موجه ًا �أعماله لتلبية �إحتياجات كل من امل�ستثمرين وذوي العالقة من �ضمان
اال�ستثمار وا�ستمرارية تعاظم الأرباح ويواكب توقعاتهم يف التمثيل العادل لتعامالتهم مع البنك بعيد ًا عن الت�أثري ال�شخ�صي لأي جهة ذات نفوذ.
وتقع على عاتق جمل�س الإدارة �أي�ضا امل�س�ؤولية العامة عن نظام الرقابة الداخلية للبنك وفعاليته وعن تعريف وتطبيق معايري امل�ساءلة واحلوكمة
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التي متكن الإدارة التنفيذية من حتقيق �أهداف البنك ،وتوجد يف البنك �إجراءات معتمدة وم�ستمرة لت�شخي�ص وتقييم و�إدارة املخاطر الرئي�سية
التي يواجهها البنك ،وتتم مراجعة هذه الإجراءات بانتظام من قبل املجل�س .حيث تن�ص النظم للرقابة الداخلية على وجود ت�سل�سل موثق وميكن
التحقق منه للم�س�ؤولية ويطبق على جميع عمليات البنك.
ويوزع احلقوق والواجبات بني خمتلف الأطراف يف البنك مثل جمل�س الإدارة ،الإدارة التنفيذية ،وامل�ساهمني وذوي العالقة وي�ضع القواعد والإجراءات
الالزمة التخاذ القرارات اخلا�صة ب�ش�ؤون البنك ،كما ي�ضع الأهداف واال�سرتاتيجيات الالزمة لتحقيقها و�أ�س�س املتابعة لتقييم ومراقبة الأداء.
يعقد جمل�س الإدارة اجتماعات منتظمة (يف العادة �ست مرات يف ال�سنة) وله جدول ر�سمي بالأمور التي يخت�ص بها ،وينظر يف اجلوانب الأ�سا�سية
من �ش�ؤون البنك التي حتال �إليه التخاذ قرار ب�ش�أنها .يقوم املجل�س مبراجعة واخلطط املالية واقرارها وجميع التغيريات اجلوهرية املقرتحة يف
ال�سيا�سات املالية وهيكلته وتنظيمه وعن تقييم �أداء الإدارة التنفيذية.

مؤشرات
األداء الرئيسية

استمر البنك بتحقيق النتائج المميزة
في العام  2014محققًا بذلك مزيدًا من
النمو في المؤشرات المالية األساسية وفقًا
لرؤيته وخططه اإلستراتيجية والتي بدأها خالل
األعوام السابقة والتي أدت إلى النهوض بالبنك
ليتبوأ المواقع الريادية المصرفية في فلسطين.

أهم مؤشرات االداء المالي للبنك
�شهدت امل�ؤ�شرات املالية للبنك خالل العام  2014حت�سن ًا ملحوظا باملقارنة مع ال�سنوات املا�ضية حيث حافظ البنك على مركزه التناف�سي بني
البنوك العاملة يف فل�سطني وا�ستمر يف حتقيق معدالت منو عالية يف خمتلف نواحي العمل .وفيما يلي ملخ�ص لأهم امل�ؤ�شرات املالية للبنك:
بنود املركز املايل
اجمايل املوجودات
بلغ جمموع امليزانية (اجمايل املوجودات) كما يف  2014/12/31حوايل  669مليون دوالر مقابل  533مليون دوالر كما يف 2013/12/31
بنمو بلغت قيمته  137مليون دوالر وبن�سبة  .%26وبلغ معدل النمو املركب ) (CAGRللفرتة  2014–2009حوايل .%15
الموجودات:
CAGR %15

)املبالغ باملليون دوالر(

669
533

480.9

467.7

2012

2011

426.5
330.1
259.5

2014

2013

2010

2009

2008

حمفظة الت�سهيالت االئتمانية
بلغ �صايف الت�سهيالت االئتمانية املبا�شرة كما يف  2014/12/31حوايل  336مليون دوالر مقابل  287مليون دوالر كما يف  2013/12/31بنمو
بلغت قيمته حوايل  49مليون دوالر وبن�سبة  ،%17يف حني بلغ معدل النمو املركب ل�صايف الت�سهيالت االئتمانية املبا�شرة للفرتة 2014 – 2009
حوايل .%23
التسهيالت:

)املبالغ باملليون دوالر(

CAGR %23

336

287

292.9

288.4

2013

2012

2011

199

2014

12

2010

121.2

128.5

2009

2008

ودائع العمالء والت�أمينات النقدية
بلغ اجمايل ودائع العمالء كما يف 2014/12/31حوايل  517مليون دوالر مقابل  420مليون دوالر كما يف  2013/12/31بنمو بلغت قيمته
حوايل  97مليون دوالر وبن�سبة  .%23وقد بلغ معدل النمو املركب للفرتة  2014 – 2009حوايل .%19
الودائع والتأمينات النقدية:
CAGR %19

)املبالغ باملليون دوالر(

517
420

353.6

338.1

2012

2011

307.5
217.1

2014

2013

2010

2009

157.8

2008

�صايف حقوق امل�ساهمني
بلغ �صايف حقوق امل�ساهمني كما يف  2014/12/31حوايل  70.5مليون دوالر مقابل  65مليون دوالر كما يف  2013/12/31بنمو بلغت قيمته
حوايل  5مليون دوالر وبن�سبة  .%8كما بلغ معدل العائد على حقوق امللكية لعام 2014حوايل  %11مقابل  %8لعام  ،2013وبلغ معدل العائد
لل�سهم الواحد حوايل  %14.5لعام  2014مقابل  %9.5لعام  2013بنمو بلغ حوايل .%53

صافي حقوق الملكية:

70.5

2014

65

2013

)املبالغ باملليون دوالر(

57.9

2012

54.6

50.4

2011

2010

46.8

44

2009

2008

بنود قائمة الدخل
�صايف الربح قبل ال�ضرائب
بلغ �صايف الربح قبل ال�ضرائب للعام  2014حوايل  10.23مليون دوالر مقابل  7.3مليون دوالر للعام  2013بنمو بلغت قيمته حوايل  3مليون
دوالر وبن�سبة %40 .و�شهد معيار الكفاءة يف البنك حت�سن ًا ملحوظ ًا كما يف  2014/12/31حيث بلغت ن�سبة اجمايل امل�صاريف اىل اجمايل
االيرادات حوايل  %69مقابل  %73كما يف .2013/12/31

صافي الربح قبل الضرائب:
10.23

)املبالغ باملليون دوالر(
7.3
6.5
4.5

6.4
4.3

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

-5.2

�إجمايل الدخل
بلغ اجمايل الدخل للعام  2014حوايل  33.8مليون دوالر مقابل  27.1مليون دوالر للعام  2013بنمو بلغت قيمته حوايل  5.4مليون دوالر وبن�سبة
.%25

إجمالي الدخل:

)املبالغ باملليون دوالر(

33.8
27.1

25.2

25.2

2012

2011

18.7
16.2
9

2014

14

2013

2010

2009

2008

أهم المؤشرات المالية

بيانات تاريخية (املبالغ باملليون دوالر)

معدل
النمو
املركب

2009

2010

2011

2012

2013

2014

النمو
عن العام
املا�ضي

CAGR

اجمايل املوجودات

330

427

468

481

533

669

%26

%15

�صايف الت�سهيالت االئتمانية

121

199

288

293

287

336

%17

%23

6

8

8

8

21

32

%52

%41

جمموع ودائع العمالء

217

308

338

354

420

517

%23

%19

�صايف حقوق امللكية

47

50

55

58

65

70

%8

%8

�صايف الفوائد والعموالت

13

15

21

21

23

27

%18

%17

اجمايل الدخل

16

19

25

25

27

33

%20

%15

اجمايل امل�صاريف

12

12

21

19

20

22

%13

%13

�صايف الربح بعد ال�ضرائب

2.7

4.4

3.3

4.6

4.7

7.2

%53

%22

معدل العائد على املوجودات

%0.91

%1.16

%0.74

%0.97

%0.94

%1.20

%5.91

%9.06

%6.29

%8.14

%7.71

%10.72

%5.36

%8.80

%6.60

%9.16

%9.48

%14.46

معدل كفاية را�س املال

%25.79

%23.13

%21.98

%22.22

%23.71

%16.98

معيار الكفاءة

%73.61

%66.02

%81.98

%74.07

%73.16

%68.60

البيان

اال�ستثمارات املالية

معدل العائد على �صايف حقوق
امللكية
معدل العائد على ر�أ�س املال
املدفوع

أعضاء
مجلس اإلدارة

يشرف على أعمال البنك مجلس إدارة
يتألف من أحد عشر عضوًا من ذوي
الكفاءة ويتمتعون بالخبرات والمؤهالت،
ويمارسون فرادى ومجتمعين صالحياتهم
بإستقاللية وموضوعية.

كلمة

رئـيـــس مجلـس اإلدارة

أكرم عبد اللطيف جراب

�أعزائي امل�ساهمني،
َيطيب يل با�سمي وبا�سم اع�ضاء جمل�س الإدارة �أن �أُرحب بكم �أجمل ترحيب يف تقريرنا ال�سنوي للعام  2014والذي يلخ�ص نتاج �أعمال البنك
حتى .2014/12/31وقد مت �إعداده وفق ًا ملتطلبات ال�شفافية والثقة و ُملتزم ًا بقواعد احلوكمة ،وي�شمل �إجنازاتنا خالل العام الفائت ،بالإ�ضافة
�إىل ميزانية البنك ،وبيان الدخل ،والتدفقات النقدية والتغريات يف حقوق امل�ساهمني ،عدا عن �آخر التطورات على �صعيد منو وتطور �أعمال البنك.
لقد �ش ّكل العام املن�صرم عالمة فارقة يف م�سرية بنك القد�س فهو يحتفل بذكرى مرور ع�شرين عام ًا على ت�أ�سي�سه بخطى ثابتة ومكانة
متميزة يف القطاع امل�صريف الفل�سطيني .حيث تابع البنك بثقة تنفيذ خطة العمل الإ�سرتاتيجية التي �أقرها جمل�س الإدارة ،والتي تهدف �إىل
حتقيق منو م�ضطرد وتطوير �إجراءات عمل البنك املختلفة .وحتققت هذه املُ�ؤ�شرات ج َّراء �إمتام العمل على اخلطة الطموحة التي طبقتها
�إدارة البنك العليا ،ترجمة لبنود املوازنة التقديرية للعام احلايل واملق ّرة من جمل�س الإدارة ،والتي ُبنيت على �أُ ّ�س�س علمية وواقعية �أخذت
بعني االعتبار �ضرورة حتقيق معدالت منو مرتفعة وطموحة.
وحقق البنك منو ًا يف �إجمايل ودائع وت�أمينات العمالء مببلغ  97مليون دوالر خالل العام  2014وب�سنبة منو بلغت  ،%23حيث و�صل جمموع
الودائع والت�أمينات �إىل  517مليون دوالر يف نهاية عام  2014مقارنة مببلغ  420مليون دوالر يف نهاية عام  ، 2013كما ا�ستطاع البنك
حتقيق منوا يف مركزه املايل خالل العام  2014بقيمة  137مليون دوالر وبن�سبة منو بلغت  ،%26حيث و�صل جمموع املوجودات �إىل 669
مليون دوالر يف نهاية عام  2014مقارنة مببلغ  533مليون دوالر يف نهاية عام . 2013
فقد منت الأرباح قبل ال�ضريبة ب�شكل ملحوظ ،وبن�سبة منو بلغت � ، %40أي ما قيمته  2.95مليون دوالر .حيث بلغت الأرباح قبل ال�ضريبة
خالل عام  2014ما قيمته  10.2مليون دوالر مقارنة مببلغ  7.3مليون دوالر خالل عام  .2013ومنا �صايف الربح بقيمة  2.5مليون دوالر،
وبن�سبة  %53مقارنة مع عام  . 2013وبذلك منت حقوق امللكية بقيمة  5.6مليون دوالر ،وبن�سبة منو  %9.5لت�صل �إىل  70.5مليون دوالر
يف نهاية عام  2014مقارنة مببلغ  65مليون دوالر نهاية عام . 2013
حت�سن يف جودة املحفظة وم�ؤ�شرات ال�سالمة العامة للبنك ،فقد انخف�ضت ن�سبة الت�سهيالت الإئتمانية غري
لقد �صاحب منو الأداء هذا ُّ
العاملة �إىل  %2.6يف العام  2014مقارنة بن�سبة  %4يف العام  ،2013وهذا بفعل ال�سيا�سة الإئتمانية احل�صيفة التي متثلت بالرتكيز
على القطاعات الواعدة وامل�ستدامة من حيث الأداء ،النمو ،والنتائج املحققة� .إ�ضافة �إىل هذا الرتكيز على تو�سيع قاعدة العمالء ،وال�سعي
لتكري�س التقدم والعمل املتوازن لكل من الأفراد وال�شركات ال�صغرية واملتو�سطة وال�شركات الكبرية اجليدة ،مع �إيالء املخاطر والعوامل
املتداخلة الأخرى – خارجية كانت �أم داخلية -بكافة �أنواعها �أهمية خا�صة فيما يتعلق بطريقة تعامل البنك مع ذلك التوجه.
وتدل امل�ؤ�شرات املذكورة �آنف ًا على �سالمة �إ�سرتاتيجية البنك يف النمو و�صالبة قاعدته املالية والإئتمانية ،وقدرته على مواجهة كا ّفة
التحديات وال�صعاب ،وذلك من خالل ا�ستكمال تطبيق احلوكمة والتطوير احلا�صل على دائرتي االمتثال واملخاطر ،لرتتقي �إىل �أف�ضل
املعايري وامل�ستويات وا�ستقدام كل ما ُي ِّكن هذه الدوائر من �إمتام عملها على �أكمل وجه وفقا لر�ؤية وتوجه جمل�س الإدارة.
ويف ظل البيئة التناف�سية التي ي�شهدها ال�سوق امل�صريف الفل�سطيني؛ عملت �إدارة البنك على تقدمي جمموعة وا�سعة من اخلدمات املالية ،واملنتجات
امل�صرفية اخلا�صة بالأفراد وال�شركات ،ف�ضال عن ن�شاطات اال�ستثمار و�إدارة اخلزينة ،وذلك تبع ًا لأحدث التقنيات الع�صرية يف ال�صناعة
امل�صرفية املتقدمة .لذا و�ضع البنك غايته الأوىل �إر�ضاء وتلبية �إحتياجات عمالئه متا�شي ًا مع تطورات الأ�سواق اجلديدة وفق �أف�ضل املعايري.
وا�ستمر تركيزنا على التو�سع يف جمال متويل الأفراد ،ومتويل امل�شاريع ال�صغرية واملتو�سطة ،تطبيقا لأف�ضل ال�سيا�سات امل�صرفية ،وخلدمة
قطاعات �أو�سع من العمالء ب�صورة متخ�ص�صة ،وحتقيق العوائد املطلوبة ،بالإ�ضافة �إىل احلد من الرتكيزات الإئتمانية ،مما ُي�شكل قاعدة
قوية للمحفظة الإئتمانية واخلدمات امل�صرفية املتنوعة الأخرى يف امل�ستقبل �أي�ض ًا.
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ويف �سياق �ضبط خماطر العمليات من خالل ر�ؤية �إ�سرتاتيجية م�صرفية ،ا�شتملت خطة جمل�س الإدارة على جمموعة من املفاهيم الإدارية
احلديثة ،التي ترمي �إىل حتويل الوحدات املختلفة للبنك من دوائر منفردة م�ستقلة �إىل نظام عمليات مركزي متكامل .ويت�ضح هذا يف عدة
جماالت منها :تنفيذ و�ضبط الت�سهيالت والعمليات امل�صرفية املركزية ،ليعمل البنك ب�آليات دقيقة تكفل حتقيق �أهدافه ال�سنوية املرجوة
�أوال ،وثانيا تعزيز مبد�أ الرقابة الثنائية ب�شكل مدرو�س وممنهج كي يتم تنقيح وتقليل املخاطر �إىل احلد الأدنى.
وتباع ًا؛ ينتهج جمل�س الإدارة اخلطط املدرو�سة لتطوير كافة �أعمال البنك �سواء بافتتاح املزيد من الفروع اجلديدة يف مناطق حيوية
ومنا�سبة .وقد و�صل عدد الفروع واملكاتب يف نهاية عام � 2014إىل  27فرعا ومكتبا ،و�سيفتتح البنك خالل العام القادم فروعا ومكاتب
�أخرى مثل مدينتي جباليا ورفح يف قطاع غزة وقبالن وجماعني يف ال�ضفة الغربية ،لت�صبح عدد الفروع واملكاتب خالل الن�صف الأول من
العام ) 2015 (31فرع ومكتب ،كما مت تو�سيع �شبكة �أجهزة ال�صراف الآيل لتغطية مناطق �أكرث �سعيا لتمكني العمالء �إجراء معامالتهم
البنكية بفاعلية و�أمان يف كافة املناطق ،حيث �أ�صبح عدد ال�صرافات الآلية � 55صراف.
�أما على �صعيد املنتجات واخلدمات امل�صرفية؛ فقد د�أَ َب البنك على تقدمي وتطوير كافة اخلدمات واملنتجات امل�صرفية ال�شاملة واملناف�سة
و�أثبت جناحه يف هذه املجال .حيث �أطلق البنك خالل عام  2014حزمة قرو�ض الأفراد �:إيدنا ب�إيدك  ..لن�سهل حياتك» والتي ت�شمل تقدمي
ت�سهيالت مميزة وفق �شروط مي�سرة .كما مت حتديث مراكز تنمية الأعمال «بنك القد�س �أعمال» لتغطي كافة مناطق فل�سطني ،والتي تخت�ص
بخدمة املن�ش�آت ال�صغرية واملتو�سطة ) (SMEsوال�شركات بناء على �أحدث ال�سيا�سات واملمار�سات امل�صرفية ،مما كان له الأثر الإيجابي
يف رفع جودة تلك اخلدمات ،والعمل على تلبية طلبات العمالء بكل فعالية و�أ�صالة عالية ،وكذلك رفع نوعية املحفظة الإئتمانية للبنك .كما
وو�سع البنك �شبكة
مت �إطالق البطاقات الإئتمانية ) (MasterCardبحلتها اجلديدة ومزاياها العديدة لتلبي احتياجات العمالء املتناميةّ .
وكالئه الفرعيني خلدمة حتويل الأموال وي�سرتن يونيون لتغطي معظم �أنحاء فل�سطني .كما وبرز جناح بنك القد�س يف ح�سابات التوفري ،حيث
�أطلق البنك يف العام  2014حملة «توفرينا �صح» جلوائز ح�سابات التوفري ،والتي كانت من ا�ضخم حمالت اجلوائز امل�صرفية يف فل�سطني.
ومن تطلعات البنك احلالية وامل�ستقبلية ،املواظبة على �سيا�سة التطوير الب�شري ،والتي ال تزال على ر�أ�س �أولوياتنا ،ملا لها من �أهمية عظمى.
حيث �أن تدريب وتطوير ورفع كفاءة الكادر الب�شري للبنك ُيالئم امل�س�ؤوليات اجل�سام للبنك .وهذا الدور ي�أتي من �أجل �إرتقاء البنك بدوره
التنموي من خالل خلق فر�ص عمل وتوظيف العنا�صر ال�شابة ذات الكفاءة العالية.
ويف جمال امل�س�ؤولية املجتمعية ،فقد كان عام  2014عاما حاف ًال باملبادرات والإجنازات لدعم الأن�شطة الوطنية واالجتماعية .فخالل العام
املا�ضي؛ َّمت توفري الدعم والتربع للعديد من املراكز ال�صحية والتعليمية ،وامل�ؤ�س�سات الثقافية والفنية ،بالإ�ضافة �إىل اجلمعيات الإن�سانية
والريا�ضية والبيئية واالجتماعية .فا�ستمد البنك دوره ومكانته من كونه عن�صرا فاع ًال يف املجتمع ،و�أن ذلك م�ستمدا من ر�سالة البنك
الفاعلة على �صعيد امل�س�ؤولية املجتمعية مبختلف �أنواعها.
الإخوة امل�ساهمني،
�أُكرر �شكري وتقديري على ت�شريفكم لنا وثقتكم الغالية يف م�ؤ�س�ستكم العريقة (بنك القد�س) واغتنم هذه املنا�سبة لأتقدم بخال�ص ال�شكر
لأع�ضاء جمل�س الإدارة على جهودهم املثمرة و�إىل الإدارة العليا للبنك ،وكافة موظفي البنك على تفانيهم و�إخال�صهم مما م ّكن البنك من
ت�سويغ هذه النتائج ،كما و�أ�شكر ال�سادة �سلطة النقد الفل�سطينية على تعاونهم ودعمهم للقطاع امل�صريف مبا �أ�سهم يف املحافظة على �سالمته
وا�ستقراره ،وال�شكر املو�صول لكافة عمالئنا الكرام الذين هم �أ�سا�س جناحنا ومتيزنا .
واهلل و ّ
يل التوفيق

أكرم عبد اللطيف جراب
ماج�ستري �إدارة �أعمال
جامعة درهم  -بريطانيا
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• رئي�س جمل�س �إدارة بنك القد�س.
• رئي�س اللجنة التنفيذية لبنك القد�س.
• رئي�س جمل�س ادارة ال�شركة العربية للعلوم والثقافة  -جامعة قا�سيون�-سوريا.
• م�ساهم رئي�سي وع�ضو جمل�س �إدارة ببنك اجلزيرة  -ال�سودان.
• م�ساهم رئي�سي وع�ضو جمل�س �إدارة يف �شركة دار الدواء  -الأردن.
• م�ساهم رئي�سي يف ال�شركة العربية للفنادق  -فندق املوفينبيك.
• م�ساهم رئي�سي وع�ضو جمل�س �إدارة يف �شركة القد�س العقارية.
• رئي�س جمل�س �إدارة ومالك �شركة  Cometa Scientificبريطانيا.
• رئي�س جمل�س �إدارة ومالك Cumberland Health Care
 - Ltd Nottinghamبريطانيا.
• م�ؤ�س�س ورئي�س جمل�س �إدارة �شركة الكرمل  -الأردن.
• م�ساهم رئي�سي وع�ضو جمل�س �إدارة يف منتجع �سن داي  -البحر امليت  -الأردن.

• نائب رئي�س جمل�س �إدارة بنك القد�س.
• رئي�س جمل�س �إدارة �شركة دار الدواء.
• رئي�س هيئة مديري يف ال�شركة العربية الإ�ست�شارية لل�صناعات الدوائية.
• ع�ضو جمل�س �إدارة يف البنك الإ�ستثماري.
• رئي�س جمل�س �إدارة �شركة دار الغذاء.

عبد الرحيم نزار جردانة
بكالوريو�س �صيدلة
جامعة مينا�سوتا

• ع�ضو جمل�س �إدارة بنك القد�س.
• رئي�س جمل�س الإدارة يف �صندوق التنمية الفل�سطيني .
• ع�ضو جمل�س �إدارة يف امل�ؤ�س�سة امل�صرفية الفل�سطينية.
• ع�ضو جمل�س �إدارة يف �شركة كهرباء فل�سطني.
• ع�ضو جلنة تنفيذية يف هيئة املعماريني العرب.
• ع�ضو هيئة عامة يف �صندوق الإ�ستثمار الفل�سطيني.
• ع�ضو جمل�س �إدارة يف املعهد اال�سباين الفل�سطيني للتدريب العايل.
• ع�ضو جمل�س �إدارة يف جلنة قرو�ض الإ�سكان “�سكن “.
• ممثل م�ؤ�س�سة �أولف بامل اال�سبانية يف فل�سطني.

عاهد فائق بسيسو
بكالوريو�س هند�سة معمارية
جامعة القاهرة

• ع�ضو جمل�س �إدارة بنك القد�س.
• الرئي�س التنفيذي� -شركة �سند لل�صناعات الإن�شائية.
• رئي�س جمل�س الإدارة -نادي تراي فتن�س ال�صحي.
• ع�ضو جمل�س الإدارة -جمموعة عمار العقارية.
• رئي�س جمل�س الإدارة -فندق جراند بارك.

لؤي بشارة قواس
(ممثال عن �صندوق الإ�ستثمار الفل�سطيني)
بكالوريو�س حما�سبة
جامعة بيت حلم

• ع�ضو جمل�س �إدارة بنك القد�س.
• رئي�س جمل�س �إدارة جمموعة الكونكورد للإن�شاء ذ.م.م.
• ع�ضو جمل�س �إدارة بنك اجلزيرة – ال�سودان.
• ع�ضو جمل�س �إدارة بنك مدجمة معلومات البناء.
• رئي�س احتاد مقاويل الدول الإ�سالمية �سابقا.
• رئي�س جمل�س �إدارة �شركة ال�ضامنون العرب �سابقا.
• ع�ضو احتاد املقاولني الأردنيني �سابقا.

د .حامد عبد الغني جبر
دكتوراه هند�سة كهربائية
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• ع�ضو جمل�س �إدارة بنك القد�س.
• ع�ضو جمل�س �إدارة والرئي�س التنفيذي لل�شركة املتحدة للأوراق املالية.
• م�ساهم وع�ضو جمل�س �إدارة يف جمموعة �شركات امل�سروجي.
• ع�ضو يف عدد من اجلمعيات اخلريية واملبادرات املجتمعية.
• ع�ضو يف منتدى �سيدات الأعمال.

ربى محمد مسروجي
ماج�ستري �إدارة �أعمال
بريزيت

• ع�ضو جمل�س �إدارة بنك القد�س.
• مدير عام �شركة القد�س العقارية ونائب رئي�س جمل�س الإدارة.

وليد نجيب األحمد
بكالوريو�س هند�سة كهربائية

• ع�ضو جمل�س �إدارة بنك القد�س.
• املدير العام للبنك الإ�ستثماري.
• حما�سب عام معتمد-الواليات املتحدة.

منتصر عزت أبو دواس
(ممثال عن البنك الإ�ستثماري)
بكالوريو�س حما�سبة و�إدارة مالية
جامعة باكنجهام

• ع�ضو جمل�س �إدارة بنك القد�س.
• مالك ورئي�س جمل�س �إدارة م�صنع لل�شاي يف �سريالنكا.
• مالك �شركة لت�صدير ال�شاي يف �سريالنكا.
• �شريك يف �شركة الكمال للمالحة والتخلي�ص يف كل من
الكويت واالردن وفل�سطني.
• ع�ضو جمل�س �إدارة يف االحتاد العربي مل�صدري الب�ضائع واللوج�ستيات.
• ع�ضو جمل�س �أمناء جامعة قا�سيون � -سوريا.

صالح جبر احميد
بكالوريو�س حما�سبة
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• ع�ضو جمل�س �إدارة بنك القد�س.
• مدير عام الق�سم الطبي يف جمموعة �شركة الكرمل -الأردن.
• ع�ضو جمل�س �إدارة يف �شركة دار الدواء.

دريد أكرم جراب
ماج�ستري �إدارة �أعمال
جامعة درهم -بريطانيا

• ع�ضو جمل�س �إدارة بنك القد�س.
• م�ست�شار حتكيم دويل (جامعة عني �شم�س – م�صر).
• نائب رئي�س �شركة جمريا لال�ستثمار العقاري والتجارة العامة.
• نائب رئي�س �شركة اليازجي لل�صرافة والعقارات.
• ع�ضو الهيئة الدولية للمحكمني العرب.
• ع�ضو احتاد جمعيات رجال الأعمال الفل�سطينية.
• ع�ضو غرفة جتارة و�صناعة  -غزة.
• ع�ضو جمعية رجال الأعمال الفل�سطينية  -غزة.

بدوي معين اليازجي
ممث ًال عن ال�سادة �شركة جمريا للإ�ستثمار العقاري
والتجارة العامة
هند�سة الكرتونيات

اإلدارة
التنفيذية

يتولى إدارة البنك مجموعة مميزة
من أصحاب الكفاءات والحاصلين على
الشهادات العلمية والذين يمتلكون العديد
من المهارات والطاقات المصرفية المميزة.

اإلدارة التنفيذية

السيد سميح صبيح
المدير العام
ماجستير علوم إدارية تخصص محاسبة
الجامعة االردنية
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السيد زيد الجالد

السيد مصطفى أبو زيد

نائب المدير العام
بكالوريوس علوم مالية ومصرفية
جامعة عمان األهلية

المدير التنفيذي للخدمات المصرفية لألفراد
بكالوريوس محاسبة
جامعة النجاح الوطنية

السيد منذر عودة

السيد محمد سلمان

المدير التنفيذي لشؤون االئتمان
ماجستير علوم إدارية تخصص محاسبة
الجامعة االردنية

المدير التنفيذي للرقابة المالية
ماجستير علوم إدارية تخصص محاسبة
الجامعة االردنية

السيد رائد نجيب

السيد شكري كراز

المدير التنفيذي للعمليات المصرفية
ماجستير إدارة االعمال
جامعة النجاح الوطنية

المدير التنفيذي لمنطقة قطاع غزة
ماجستير إدارة االعمال
الجامعة اإلسالمية ،غزة

الهيكل التنظيمي للعام 2014
لجنة التدقيق

لجنة المخاطر
واإلمتثال

مكتب المدير العام

دائرة
الشؤون المالية والبشرية
دائرة
رأس المال البشري
دائرة
الرقابة المالية

دائرة
التدقيق الداخلي

دائرة المخاطر

دائرة التسويق
والعالقات العامة

دائرة اإلمتثال

دائرة
المتابعة والتحصيل

دائرة
الخدمات االدارية
والهندسية
دائرة
تكنولوجيا المعلومات
وحدة
اجراءات العمل
وهندسة العمليات
دائرة
مراقبة وتنفيذ االئتمان
دائرة
القانونية
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مجلس اإلدارة

لجنة الحكومة
والمكافئات

اللجنة التنفيذية

المدير العام

أمانة سر
مجلس اإلدارة

المستشارين

نائب المدير العام

دائرة
العمليات المركزية

دائرة
اإلئتمان
دائرة
إئتمان الشركات
والمؤسسات
المتوسطة والصغيرة
دائرة
إئتمان االفراد

وحدة
البطاقات والخدمات
االلكترونية

وحدة
دعم الفروع

وحدة
العمليات المالية
والرواتب المركزية

وحدة
المقاصة والشيكات
المركزية

وحدة
الحافظة المركزية

وحدة
عمليات الودائع
المركزية
وحدة
عمليات التجارة
الخارجية

دائرة
الخدمات المصرفية
االفراد

دائرة
المبيعات المباشرة
دائرة
تنمية االعمال
دائرة
االستثمار والخزينة
منطقة
فروع غزة

الخطط المستقبلية
واإلستراتيجية

بنيت الخطط المستقبلية واإلستراتيجية
العامة للبنك على عدة محاور أساسية،
وعلى خطط وبرامج عمل للوصول إلى
األهداف المتمثلة بتحقيق النمو والمالئة
المالية والكفاءة التشغيلية والقدرة التنافسية
والربحية

مت العمل على و�ضع خطة ا�سرتاتيجية ثالثية �شاملة ،تهدف اىل تكري�س ريادة وفاعلية البنك ،وبالتايل تلبية تطلعات �أ�صحاب امل�صلحة والعالقة،
من خالل زيادة احل�صة ال�سوقية ودخول �أ�سواق وقطاعات جديدة وتقدمي �أف�ضل اخلدمات املتنوعة واحلديثة ،للمحافظة على التميز والنجاح،
وبالتايل تعظيم ربحية البنك وثروة امل�ساهمني من خالل رفع م�ستوى التناف�سية والكفاءة للبنك للقيام بدوره الفعال .ومت العمل على و�ضع خطط
وبرامج للو�صول اىل الأهداف املتمثلة يف حتقيق النمو واملتانة املالية والكفاءة الت�شغيلية والقدرة التناف�سية والربحية.
متيز البنك باخلدمات والربامج واملنتجات التي اطلقها للجمهور �سواء كان لالفراد او ال�شركات ،و�شملت جميع قطاعات و�شرائح املجتمع من
ا�صحاب املهن وامل�شاريع ال�صغرية اىل ا�صحاب ال�شركات وامل�شاريع الكبرية واالفراد املوظفني �سواء يف الوظيفة العمومية �أو اخلا�صة .ففي جمال
ال�شركات وامل�شاريع ال�صغرية ،تفوقت مراكز تنمية االعمال «بنك القد�س �أعمال» بتقدمي �أف�ضل اخلدمات والت�سهيالت للعمالء وبا�سرع وقت
ممكن ،هذا باال�ضافة اىل ا�ستحداث دائرة تطوير املنتجات التي ت�سعى لتطوير منتجات خا�صة لالفراد مبختلف فئاتهم ،من برامج قرو�ض
وخدمات الكرتونيه مميزة باال�ضافة للح�سابات اجلارية وح�سابات التوفري ،وخدمة حتويل االموال .باال�ضافة خلدمة البطاقات االئتمانية
بفئاتها الثالث وميزاتها املختلفة والقيمة.
اما الفل�سفة التي يتبناها بنك القد�س يف خدمات االفراد فهي تعتمد على ) (One stop Bankingبحيث ي�ستطيع العميل احل�صول على جميع
اخلدمات التي يحتاجها من خالل زيارة اي فرع من فروع البنك.
فمن املتوقع ب�أن ي�شهد العام  ،2015اطالق عدد من امل�شاريع واملبادرات الأ�سا�سية لتحقيق ر�ؤية البنك امل�ستقبلية يف تطوير م�ستوى اخلدمات
واملنتجات والعمليات لتتما�شى مع احدث ا�ساليب العمل امل�صريف عاملي ًا ،وزيادة ح�صة البنك من ال�سوق ،وافتتاح عدد جديد من الفروع واطالق
خدمات ومنتجات جديدة ومبتكرة .وترتكز اخلطط امل�ستقبلية و اال�سرتاتيجية للبنك ،حول املحاور التالية:
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خدمات المشاريع الصغيرة والمتوسطة

�سيقوم البنك بتطوير اخلدمات املقدمة من قبله لهذا القطاع انطالقا
من اميانه بالأهمية الكبرية التي يلعبها يف النمو االقت�صادي ،حيث
�سيتم تطوير جمموعة جديدة من املنتجات التي تتنا�سب مع احتياجات
ال�شركات العاملة يف هذا القطاع من خالل اال�ستفادة من الدرا�سات
القطاعية املتخ�ص�صة والربامج املتخ�ص�صة قي متويل و�ضمان
املنتجات االئتمانية.
خدمات األفراد

يعمل البنك على تطوير حزمة من املنتجات اجلديدة لعمالء هذا القطاع
والتي �ستلبي كامل احتياجاتهم البنكية املختلفة .حيث �سيتم تطوير
البطاقات االئتمانية ب�إ�ضافة خدمات وميزات جديدة ،و�سيتم �إطالق
برامج ح�سابات التوفري والودائع وما يرتبط بها من ميزات .و�سيتم
تطوير قرو�ض الإ�سكان وقرو�ض ال�سيارات والربامج اال�ستثمارية.
خدمات الشركات

�سي�ستمر البنك بتزويد قاعدة عمالئه امل�ستهدفني واحلاليني من
ال�شركات مب�ستوى عايل من اخلدمات امل�صرفية املتميزة التي
�سيتم دعمها خالل العام القادم بخدمات ا�ضافية جاري العمل على
تطويرها و�سيتم طرحها للعمالء خالل العام القادم .لتعزيز موقعه
التناف�سي وزيادة ح�صته ال�سوقية وا�ستقطاب عمالء جدد.

رفع كفاءة إدارة الموجودات والمطلوبات
والكفاءة المؤسسية

�سيقوم البنك بتطبيق عدد من الأنظمة الداخلية والآلية التي
�ستمكنه من حت�سني الأداء وتطوير فهم �أف�ضل لكفاءة ا�ستخدام
الأموال يف خمتلف بنود املوجودات ،باال�ضافة اىل حت�سني م�ستوى
ادارة خماطر ال�سيولة وخماطر �أ�سعار الفوائد لأف�ضل م�ستوى.
و�سيتم ذلك من خالل تطبيق �أف�ضل الأنظمة االلية لتكون جاهزة
للعمل يف العام .2015
نتائج األعمال المتوقعة

�إن توجهات �إدارة البنك لعام  2015ت�سعى نحو حتقيق ر�ؤية البنك
امل�ستقبلية يف تطوير م�ستوى اخلدمات واملنتجات امل�صرفية املقدمة
للعمالء ،ورفع احل�صة ال�سوقية ،بالرتكيز على قطاع الأفراد
وال�شركات ودعم امل�شاريع ال�صغرية واملتو�سطة ،والإ�ستمرار يف �إدارة
م�صادر الأموال و�إ�ستخداماتها بال�شكل الأمثل والأكف�أ بهدف تعظيم
هام�ش الربح مع الأخذ بعني االعتبار ن�سبة املخاطر.

المنتجات والخدمات
المصرفية المبتكرة

يعمل البنك على تطوير منتجاته
وخدماته

لتتماشى

مع

إحتياجات

العمالء على مختلف شرائحهم باإلضافة
إلى تعميق متانة البنك ماليًا والتركيز على
النمو ومتابعة التطورات المصرفية.

تقوم �سيا�سة البنك يف تطوير وا�ستحداث املنتجات واخلدمات اجلديدة على �أ�سا�س الدرا�سات العلمية املبنية على املعلومات والبيانات الأولية
والثانوية من خالل حتليلها ب�شكل كمي ونوعي ،مما ي�ساعد البنك على تطوير منتجاته وخدماته ،ومبا يتنا�سب ومتطلبات العميل الآنية وامل�ستقبلية،
حيث متيزت هذه املنتجات واخلدمات باالبتكار والتطور ،ذات قيمة بعيدة املدى مع الت�أكيد على كونها ذات ربحية منا�سبة.
خدمات األفراد:
يوفر ق�سم اخلدمات امل�صرفية للأفراد جمموعة من احللول امل�صرفية ال�شاملة التي تلبي كافة احتياجات ومتطلبات العمالء ،وت�شكل العالقة
مع العمالء (الأفراد) نقطة حمورية يحر�ص فيها البنك على تقدمي الن�صح والإر�شاد الذي يهم العمالء بجميع الأمور املالية التي ت�شتمل على
خمططات درا�سية ،ل�شراء �شقة �سكنية �أو �سيارة� ،أوحتى الذهاب يف رحلة �سياحية .هذا بالإ�ضافة �إىل خدمات الإدخار والتخطيط املايل ال�سليم
املتمثل يف ح�سابات التوفري وودائع حتت الطلب وغريها من الأدوات التي تعنى باحلاجات احلالية وامل�ستقبلية.
�أما على �صعيد الت�سهيالت الإئتمانية فقد �أدت ال�سيا�سة دائمة التطور يف برنامج منح قرو�ض الأفراد اىل منو الت�سهيالت اخلا�صة بهم خالل
العام .2014

خدمات قروض األفراد«إيدنا بإيدك ..لنسهل حياتك»

�أما فيما يتعلق باملنتجات الإئتمائية املبا�شرة االخرى فقد �أطلق البنك رزمة قرو�ض الأفراد املتخ�ص�صة )قرو�ض الع�سكرين واملدنني وموظفي
البنوك واالكادمييني وموظفي القطاع العام( .وذلك ب�سقوف عالية ت�صل �إىل  100,000دوالر وفائدة مناف�سة وفرتة �سداد مريحة ت�صل �إىل 12
عام ،هذا باال�ضافة �إىل جمموعة وا�سعة من املزايا .هذا و�سيعمل البنك على اطالق منتجات ائتمانية لالفراد وال�شركات على حد �سواء ،والتي
ت�ستهدف القطاعات غري امل�ستهدفة حالي ًا كاملر�أة والطفل والتعليم وقرو�ض امل�شاريع املتو�سطة وال�صغرية املتخ�ص�صة ).(SMEs
خدمات الشركات
حقق بنك القد�س منوا ملحوظا يف حجم الت�سهيالت املمنوحة لل�شركات الكربى بقطاعاتها املتنوعة ممن يتمتعون مبركز مايل قوي وم�صادر
�سداد �سليمة ،ومبا ي�ضمن احلد الأدنى من املخاطر ويحقق عوائد مقبولة للبنك ويتوافق وال�سيا�سة الإئتمانية والنقدية الأمر الذي انعك�س
على تنامي ح�ضور البنك بال�سوق امل�صريف الفل�سطيني بح�صة تعترب قيادية وواعده على اختالف وتنوع اخلدمات املقدمة .هذا باال�ضافة �إىل
اخلدمات املتنوعة الأخرى التي تقدم لل�شركات من خدمات جتارية من خالل دائرة التجارة الدولية من اعتمادات �أو غريها �أو خدمات التخطيط
املايل ذات العالقة.
خدمات المنشآت المتوسطة والصغيرة SMEs
يف �ضوء منو وتطور الإحتياجات امل�صرفية لقطاع الأعمال يف فل�سطني ،وا�صلت دائرة “بنك القد�س �أعمال” دورها الريادي يف تقدمي خدماتها
املتنوعة للم�شاريع ال�صغرية واملتو�سطة ،حيث ا�ستمرت الدائرة يف تنمية وتطوير �سلة اخلدمات املقدمة مبا ي�ضمن ا�ستيعاب كافة الن�شاطات
املتعلقة بهذا القطاع �سواء على �صعيد توظيف الأموال �أو ا�ستخداماتها ،وذلك من خالل تقدمي حزمة من اخلدمات التي ت�ستهدف كافة
القطاعات االقت�صادية والزراعية وال�سياحية وال�صناعية واخلدماتية .وذلك للح�صول على احل�صة الطبيعية يف ال�سوق الفل�سطيني.وتعنى هذه
املراكز املنت�شرة يف كافة املحافظات الكربى ،بتلبية االحتياجات امل�صرفية املتنامية واملتطورة لهذا القطاع الهام .فباال�ضافة �إىل تعظيم م�صادر
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الإيراد ،تهدف دائرة“ بنك القد�س �أعمال” اىل تنويع تلك امل�صادر مع تخفيف تركزات املخاطر املت�أتية من العمل مع قطاع معني.
ويقوم مفهوم “بنك القد�س �أعمال” على تقدمي باقة من اخلدمات امل�صرفية يف بيئة متطورة تت�سم بالتميز والتفرد وفق املعايري التالية:
• وجود طاقم ذو خربة وكفاءة مميزة مكر�س خلدمة هذا القطاع وتلبية �إحتياجاته .وهو مفهوم جديد ملبد�أ �إدارة العالقة مع قطاع الأعمال يف
فل�سطني ،حيث �أن التفرد بخدمة هذا القطاع هو امتداد لإ�سرتاتيجية البنك يف الإبكار والتخ�ص�ص وتفعيل الإمكانيات لإن�شاء عالقة مربحة
وذات قيمة لكافة الإطراف.
• اعتماد مبد�أ �إدارة العالقة ( )Relationship Managementمع العمالء من حيث وجود عالقة تخ�ص�صيه لإدارة هذه العالقة.
• �إعادة ت�أهيل  6مراكز متخ�ص�صة تعنى بتنمية الأعمال بحيث تكون مدرو�سة التوزيع لتغطي الأماكن ذات الرتكز وتكون �أقرب لقطاع الأعمال
حيثما تواجد و�أينما كانت هنالك احلاجة �إليها يف �شقي الوطن.
• تقدمي الإ�ست�شارات املهنية املتخ�ص�صة مل�ساعدة قطاع الأعمال على �إدارة ن�شاطات املن�ش�آت املختلفة مبهنية وكفاءة عالية.

الحوالت السريعة WESTERN UNION

وا�صل بنك القد�س خالل العام  2014تو�سيع �شبكة وكالئه
خلدمة احلواالت ال�سريعة  Western Unionكوكيل رئي�سي
 ،Super-agentحيث و�صل عدد وكالئه الفرعيني �إىل 14
موزعني يف كافة �أنحاء ال�ضفة الغربية وقطاع غزة .وذلك لتلبية
احتياجات ال�شعب الفل�سطيني فيما يتعلق ب�إر�سال الأموال
وتلقيها ،و�سعي البنك �إىل تطوير �آليات العمل وحت�سينها
يف جمال احلواالت ال�سريعة وفق �أف�ضل املمار�سات العاملية
املعمول بها يف تقدمي خدمة حتويل الأموال وي�سرتن يونيون.
�ضمن بذلك البنك احللول املتميزة واملتوافقة مع املمار�سات
العاملية ومتطلبات االمتثال لتحويل الأموال وزيادة عدد
اخلدمات امل�صرفية لديه ،و�سيتم تو�سيع �شبكة الوكالء
الفرعيني لت�شمل مدن �إ�ضافية يف كافة مناطق ال�ضفة الغربية
وقطاع غزة خالل العام .2015

 MasterCardبنك القدس
�أطلق البنك خالل العام  2014بطاقات  MasterCardبنك القد�س بحلتها اجلديدة ،وبحزمة ت�ضم البطاقات (البالتينية ،الذهبية ،الف�ضية)
حتت �شعار «قيمة تفرح اجلميع» ،لتمنح م�ستخدميها م�ستوى جديد وقيمة م�ضافة ،وتنا�سب منط حياتهم ليتمتعوا ب�أعلى معايري الرفاهية وال�شغف
عرب املزايا التالية :خدمة بطاقة ممر الأولوية ) (Priority Passيف اكرث من � 600صالة انتظار مطارات مميزة حول العامل ،وخ�صها مبجموعة
متكاملة من عرو�ض ) (Priceless Arabiaت�ؤهل خلو�ض جتارب ممتعة من ت�سوق وطعام وترفيه وريا�ضة ..الخ حملي ًا وعاملي ًا ،باال�ضافة �إىل
خدمات امل�ساعدة الطارئة وامل�ستعجلة حلامليها حول العامل .وتعمل بطاقات ) (MasterCard على مدار ال�ساعة لدفع �أثمان امل�شرتيات/
اخلدمات كما ت�سمح بعملية ال�سحب النقدي من خالل نقاط البيع ) (POSو�أجهزة ال�صراف الآيل التي ت�ضع� إ�شارة ) ، (MasterCardماي�سرتو
) ، (Maestroومن �أي مكان بالعامل .ي�ستطيع العميل �شراء م�ستلزماته ثم ت�سديد فاتورة بطاقات االئتمان الحق ًا يف تاريخ حمدد يطلب من
العميل الت�سديد كما ي�سمح له بتق�سيط الفاتورة (املبلغ امل�ستغل).
ووفر لذلك طاقم مدرب وخمت�ص وم�ؤهل ال�ستقبال ا�ستف�سارات العمالء على مدار � 24ساعة ،علما ب�أنه جاري العمل على �إ�ضافة ميزات جديدة
مناف�سة.
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جوائز حسابات التوفير «توفيرنا صح»
تعد حملة جوائز ح�سابات التوفري «توفرينا �صح» التي مت �إطالقها يف العام  2014من �أكرب احلمالت التي مت �إطالقها حل�سابات التوفري يف
فل�سطني ،وبرز جناح بنك القد�س يف ح�سابات التوفري ب�إعطاء فر�صة ذهبية لفوز �أكرب عدد من املدخرين بجوائز قيمة ،حيث �شملت احلملة
ال�سحب على �سيارة ) (2014 Hyundai Accentمدفوعة اجلمارك كل �أ�سبوع .وال�سحب على ) (2014 Jeep Compassمدفوعة اجلمارك
كل ثالثة �شهور .بالإ�ضافة �إىل � 50.000شيكل تُو َّزع على  5فائزين نهاية كل �شهر.
حققت حملة «توفرينا �صح» زيادة ملحوظة على �إجمايل ودائع التوفري بزيادة بلغت  %26عن العام  2013ومت ا�ستقطاب ح�سابات جديدة بلغت
ما يقارب � 28ألف ح�ساب .و�سيعمل البنك على تطوير وابتكار منتجات توفري جديدة لتعزيز ثقافة التوفري عند فئات جديدة كالالطفال وال�شباب.
الخزينة وتبادل العمالت
تقدم دائرة اخلزينة وتبادل العمالت جمموعة من املنتجات واخلدمات اال�ست�شارية الهادفة حلماية املعامالت امل�صرفية من التعر�ض ملخاطر
تقلبات �أ�سعار العمالت ،كما �ساهمت دائرة اخلزينة وتبادل العمالت يف �إدارة خماطر تقلبات �أ�سعار ال�صرف و�أ�سعار الفائدة من خالل
ا�ستخدام �أحدث اال�سرتاتيجيات املالية ،وقامت بتغطية هذه املخاطر و�إدارتها باف�ضل الطرق املتاحة كما �ساهمت بتطوير �شبكة املرا�سلني
وبناء عالقات مثالية معها ،وتعاملت مع م�ؤ�س�سات مالية ذات مالئة مالية مرتفعة .وتو�سعت يف العمليات املالية ونقلت عمليات البنك نقلة نوعية
من حيث امكانية تغطية عملياتها التجارية واحلواالت و�سرعة تنفيذها والتعامل مبنتجات احلماية ومتكني العمالء من تغطية املخاطر التي
يتعر�ضون لها بحيث �أ�صبحت قادرة على تقدمي اخلدمات املالية بامل�ستوى والنوعية العاملية املطلوبة .كما �ساهمت يف توفري ال�سيولة الالزمة
لتغطية العمليات وحافظت على ا�ستقرار ال�سيولة النقدية يف م�ستويات جيدة يف بيئة مالية متقلبة.
كما عملت دائرة اخلزينة وتبادل العمالت على ادارة ثغرة ال�سيولة الناجتة عن اختالف تواريخ اال�ستحقاق ،وادارة م�صادر الأموال وتوزيع
فائ�ض ال�سيولة واعادة ا�ستثماره ب�أف�ضل الطرق التي توفق بني توفر ال�سيولة يف بيئة مالية م�ضطربة وحتقيق �أف�ضل العوائد �ضمن ال�ضوابط
امل�صرفية وتعليمات �سلطة النقد الفل�سطينية .وحققت دائرة اخلزينة وتبادل العمالت نتائج مميزة وم�ستقرة لعملياتها وط ّورت ادائها بحيث
ا�صبحت قادرة على ا�ستثمار الفر�ص املتاحة وحت�سني الأداء وتطويرة ب�شكل يحمي ويخدم م�صالح البنك امل�ستقبلية .ب�إدارة جمموعة من
املتخ�ص�صني الذين يتمتعون باخلربات املدعمة باملعرفة والعلم ،وهم قادرون على تقدمي امل�شورة والن�صح حيال �أي من هذه املنتجات املتوفرة
يف الأ�سواق املحلية والعاملية.

موقع البنك االلكتروني
مت �إطالق موقع البنك االلكرتوين بحلة جديدة تتميز بت�صميم تفاعلي وميزات �شاملة وع�صرية ،وذلك متا�شي ًا مع التطور يف التكنولوجيا احلديثة،
وللمطابقة مع �أعلى معايري اجلودة املعمول بها يف �أنظمة وتقنيات املواقع الإلكرتونية ال�شاملة .ومينح املوقع اجلديد املت�صفح �سهولة الو�صول
للخدمات امل�صرفية ،والت�صفح املتوافق مع جميع الأجهزة اللوحية واملتنقلة ،والأنظمة الذكية املختلفة مما يعزز �سهولة اال�ستخدام ،وجاء
ت�صميم املوقع الإلكرتوين بحلته اجلديدة ،انطالق ًا من توجه البنك نحو تقدمي خدمات م�صرفية تعك�س ال�سرعة واملرونة وب�أ�ساليب ع�صرية،
و�سعي ًا للإرتقاء بالتزام البنك اجتاه عمالئه ،ويعر�ض املوقع االلكرتوين حمتوياته ويقدم اخلدمات ب�شكل يتنا�سب مع كافة �أنواع الأجهزة
الإلكرتونية دون ت�أثري على �سهولة وتنا�سق عر�ض املعلومات واخلدمات ،حيث �شمل ذلك تطوير واجهة املوقع لي�صبح �أكرث ا�ستجابة الحتياجات
املت�صفحني مبختلف فئاتهم.
دوام السبت
وقد �أطلق البنك خالل العام  2014خدمة دوام الفروع �أيام ال�سبت
حتت �شعار «كمان ال�سبت معاكم» وتفتح الفروع ابوابها من ال�ساعة
 9:30وحتى  ،1:30يف املناطق املتنامية والتي هي بحاجة خلدمات
امل�صرفية يف �أوقات مغايرة الوقات دوام البنوك املعتمدة ،حيث تفرد
بها كخطوة مميزة ب�إجتاه الت�سهيل على العميل وخدمته بكافة الو�سائل
وال�سبل ويف �أي وقت.
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البنوك المراسلة
تقوم اخلطط اال�سرتاتيجية لدائرة التجارة اخلارجية على تو�سيع �شبكة مرا�سلني بنك القد�س يف جميع قارات العامل ،وقد مت التوا�صل مع بنوك
عديدة يف كافة دول العامل لفتح عالقة جديدة معها ،يف بلدان اخلليج العربي واوروبا وال�صني وتركيا ،ويتمحور ن�شاط الدائرة على تلبية املتطلبات
اخلا�صة بامل�ؤ�س�سات املالية من خالل �شبكة من املرا�سلني التي تغطي مناطق كبرية من حول العامل .مع االلتزام بجميع قواعد االمتثال املطلوبة
عامليا ،حيث مت م�ؤخرا ت�سجيل البنك يف م�صلحة ال�ضريبة االمريكية  IRSبخ�صو�ص قوانني .FATCA
تتوىل الدائرة تنظيم العالقات امل�صرفية مع مرا�سلي البنك وامل�ؤ�س�سات املالية الدولية يف اخلارج و�إدارة احل�سابات اخلارجية املفتوحة لدى
املرا�سلني وتنظيم التعامل بالعمالت الأجنبية مع البنوك والأ�سواق النقدية الدولية وا�ستثمار �أر�صدة البنك يف اخلارج وا�سترياد وت�صدير الأوراق
النقدية الأجنبية.
ت�ضم �شبكة مرا�سلي البنك احلالية عدد من �أهم و�أكرب البنوك يف العامل منها �أملانيا والواليات املتحدة واالردن وتركيا وايطاليا:
• كومريز بنك-املانيا
• بنك اوف نيويورك -الواليات املتحدة
• بنك اال�سكان للتجارة والتمويل-االردن
• بنك  YAPI KREDIالرتكي
• بنك  UBI BANCAااليطايل

عدد عمالء البنك والنمو في العام 2014

بلغت ن�سبة الزيادة يف عدد عمالء البنك حتى نهاية دي�سمرب من العام  2014ما يقارب  %13عن العام � 2013أما ن�سبة الزيادة يف عدد
احل�سابات فقد بلغت ما يقارب .%14
النمويف عدد العمالء 2014-2008

عدد احل�سابات

211,212

126,227

2014

181,572

108,602

2013

167,300

96,575

2012
2011

145,938

2010

87,438
65,123
45,875

2009
2008

عدد العمالء

83,559
48,653
38,863
28,381

عدد عمالء التوفير والنمو في العام 2014

بلغت ن�سبة الزيادة يف عدد عمالء التوفري حتى نهاية دي�سمرب من العام  2014ما يقارب  %19عن العام � 2013أما ن�سبة الزيادة يف عدد
احل�سابات فقد بلغت ما يقارب .%18
النمو يف عدد احل�سابات 2014-2008

عدد احل�سابات

101,729

2014

82,440

62,706

2013

68,857

52,276

2012
2011

52,038

2010

35,447
28,514
20,401
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77,545

2009
2008

39,401
27,019
21,999
16,156

عدد العمالء

جودة الخدمة والعناية بالعمالء «نستمع ونهتم»
يعنى بنك القد�س بجودة اخلدمة والعناية بالعمالء وذلك لتكري�س ثقافة اخلدمة اجليدة لكافة منتجات وخدمات البنك ،ويقوم بدرا�سة
الآلية التي يتم تقدمي اخلدمة فيها ومدى كفائتها واملدة الزمنية الذي ي�ستغرقها تقدمي اخلدمة ،وبالتايل عمل مراجعة �شاملة وتقييم دقيق
للآليات املتبعة واالجراءات املعمول بها ليتم حتديثها لتنعك�س �إيجاب ًا على اخلدمة املقدمة ب�شكل يلبي ويفوق توقعات العمالء.
وتَعترب ال�شكاوى واالقرتاحات الواردة من الفروع با�ستخدام املنافد املتاحة على اختالف �أنواعها كالرقم املجاين املخ�ص�ص ال�ستقبالها،
�صناديق االقرتاحات /ال�شكاوى املوجودة داخل الفروع واملكاتب� ،أو من خالل الربيد االلكرتوين ،م�صدر ًا �أ�سا�سي ًا ملعرفة موا�ضع التق�صري
الواجب حلها يف �أ�سرع وقت ممكن .وتعتمد �أ�سا�سيات لعمل التقييم املو�ضوعي وقيا�س جودة اخلدمة املقدمة ،وحت�سينها با�ستخدام برامج
تدريبية خمت�صة بالتن�سيق والتعاون مع دائرة ر�أ�س املال الب�شري وو�ضع خطط تدريبية �شاملة ،لتكري�س وتعزيز ثقافة جودة اخلدمة ور�ضا
العمالء.

استراتيجة التفرع واإلنتشار
في فلسطين
يعترب التو�سع واالنت�شار من االهداف اال�سرتاتيجية للبنك لأجل زيادة
ح�صتة ال�سوقية ،ولتو�سيع منافذ الو�صول للعمالء لتقدمي اخلدمة
امل�صرفية وبهدف تنمية الودائع والن�شاطات امل�صرفية االخرى ،حيث
يعترب العميل حمور اهتمام البنك ،وا�ستمرار ًا لذلك فقد وا�صل البنك
تنفيذ خطته الإ�سرتاتيجية يف جمال التفرع واالنت�شار ،والتي هدف
من خاللها اىل ايجاد فر�ص جديدة للنمو والتو�سع املدرو�س ،الي�صال
منتجاته وخدماته لكافة �شرائح املجتمع ،ولتعم خمتلف مناطق
فل�سطني ،وخ�صو�ص ًا يف التجمعات الريفية والتي ال يتواجد فيها
�أن�شطة م�صرفية لبنوك �أخرى ،وت�أخذ هذه اال�سرتاتيجية  -التي تنفذ
بجاهزية م�صرفية و�إدارية وتقنية عالية  -بعني االعتبار امل�ستجدات
ودرا�سة ال�سوق و�أية خماطر تواجه العمل امل�صريف ب�شكل عام واملنطقة
املنوي التفرع بها ب�شكل خا�ص ،ومبا يكفل حتقيق �أهداف التفرع،
واملتمثلة يف زيادة احل�صة ال�سوقية ،وحتقيق منو مت�صاعد يف معدالت
العائد على حقوق امل�ساهمني وعلى املوجودات وامل�ساهمة يف تو�سيع
منافذ الو�صول للعمالء وتنمية الودائع والن�شاطات امل�صرفية االخرى.
حيث �أن ات�ساع �شبكة فروع ومكاتب البنك ي�شكل عامل جذب للعمالء
احلاليني وميكن البنك من ا�ستقطاب املزيد من العمالء امل�ستهدفني.
فقد مت افتتاح فروع جديدة فرع خانيون�س/غزة ،الن�صريات/غزة،
ر�أ�س اجلورة /اخلليل وفرع بيت حلم ،باال�ضافة اىل مكتبني هما:
مكتب �شارع القد�س /رام اهلل ،ومكتب �سيلة الظهر يف جنني ،لريتفع
بذلك عدد فروع البنك العاملة يف فل�سطني اىل  27فرع ًا ومكتب ًا
منت�شر ًا يف خمتلف املناطق ،باال�ضافة اىل املوافقات التي مت احل�صول
عليها الفتتاح فرعني جديدين يف رفح وجباليا ومكتبني م�صرفيني
يف بلدتي قبالن وجماعني ،لت�صل بذلك �شبكة فروع ومكاتب البنك
م�ضاف ًا �إليها الفروع واملكاتب التي �سيتم افتتاحها خالل العام 2015
اىل .31
كما ا�ستمر البنك خالل العام  2014يف عملية حتديث فروع ومكاتب
البنك وحت�سينها ،وافتتح املقر اجلديد لفرع عتيل مبا يعزز ال�صورة
الذهنية املتميزة عنه.
وحافظ البنك على �صدارته يف ال�سوق امل�صريف ب�إمتالكه �شبكة
�صرافات �آلية بلغ عددها � 55صراف �آيل نهاية العام  2014بزيادة
� 7صرافات �آلية وهم� :صراف مكتب �شارع القد�س� ،صراف فرع بيت
حلم� ،صرافيني يف فرع الن�صريات� ،صراف فرع ر�أ�س اجلورة� ،صراف
داخل فرع جنني و�صراف مكتب �سيلة الظهر.
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{
بلغ عدد فروع ومكاتب البنك في العام  2014ما نحوه  27فرعًا ومكتبًا مقارنة مع  8فروع ومكاتب في العام } 2007

19

16

22

11

22

10

8

عدد فروع
ومكاتب البنك

27

رأس المال
البشري

يؤمن بنك القدس إيمانًا راسخًا في
رأسماله البشري ،ويعتبره أثمن األصول
التي تتكفل بدفع عجلة النمو وتحقيق
النجاح الدائم والمستدام له.

يدرك بنك القد�س �أن منوه امل�ستدام يعتمد على تطوير موظفيه وتدريبهم ،فال ي�ألو البنك جهدً ا يف توجيه الإ�ستثمارات الكفيلة ببناء مهاراتهم
وتنميتها واالرتقاء بها ،فقد �أطلق البنك خالل العام  2014العديد من الدورات التدريبية يف كافة املجاالت امل�صرفية ،بغية تعزيز الثقافة
املرتكزة على خدمة العمالء و�ضمان الوفاء باحتياجاتهم و�ضمان التفوق والتميز يف تقدمي اخلدمات لهم .وف�ض ًال عن ذلك ،با�شر البنك تطوير
خرباته يف جمال املخاطر والإمتثال من �أجل املحافظة على جهوزيته و� ّإطالعه الدائم على كافة امل�ستجدات التي تطر�أ على الإجراءات الإدارية
املرعية فيها ،وذلك مبا ين�سجم من تركيز �سلطة النقد الفل�سطينية على هذه املجاالت ومن �أجل �ضمان تطبيق �أنظمة الرقابة املالية املنا�سبة التي
ملمو�سا خالل
تقدما
تكفل تقلي�ص املخاطر و�أعمال التزوير .كما �شهدت برامج التدريب امل�ستمر الداخلية التي نفذها فريق من خرباء البنك ً
ً
العام  ،2014حيث تطرقت هذه الربامج �إىل جماالت متنوعة ومتعددة حتتاج �إىل التطوير والتحديث الدوريني.
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ي�ؤمن بنك القد�س ان الكثري من التطور والنمو االقت�صادي يف املجتمع الفل�سطيني يعزى اىل مدى الدور الذي تلعبه امل�صارف يف امل�ساهمة يف بناء
هذا االقت�صاد ،وحتى يرقى بنك القد�س اىل هذا الدور الكبري ،ي�ؤمن بالتميز على م�ستوى جودة وتعدد اخلدمات التي يقدمها من خالل كادره
الب�شري امل�ؤهل واملدرب ،فالعن�صر الب�شري هو �أثمن املوارد لدى البنك واالكرث ت�أثريا يف حتقيق ر�ؤية ور�سالة البنك ،وم�ؤثر حقيقي يف حتقيق
الأهداف ،لذلك حر�صت ادارة البنك على ا�ستقطاب وت�أهيل الكفاءات الالزمة والقادرة على مواكبة التحديات احلالية وامل�ستقبلية.
وما يزال البنك يزخر بالعديد من اخلربات فلديه من يعملون على �أ�سا�س مو�سمي يكر�سون خرباتهم الريادية يف توجيه وتدريب فريق متخ�ص�ص
من املوظفني .وينفرد موظفوا البنك مبجموعة من املهارات واملعارف الفريدة التي ت�سري به نحو تب ُّوء موقع الريادة وال�صدارة بني البنوك العاملة
عاما.
يف فل�سطني .وت�ش ّكل ن�سبة الإناث فيه  % 29من �إجمايل العاملني لديه ويبلغ متو�سط �أعمار املوظفني فيه ً 32

حر�ص البنك على عقد العديد من الربامج التدريبية وور�شات العمل ملوظفيه� ،سواء يف ال�ضفة او يف قطاع غزة ،حيث بلغ عدد امل�شاركني يف دورات
الربع االخري من العام  2014ما نحوه  278م�شارك( ،واجلداول التالية تو�ضح موا�ضيع الدورات التي مت عقدها يف العام .)2014
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الدورة التدريبية

الفئة المستهدفة وعدد المشاركين

عدد المشاركين

التميز بخدمة العمالء

موظفي وم�س�ؤويل اخلدمات واملبيعات يف ال�ضفة

عدد امل�شاركني 33

التميز بخدمة العمالء

موظفي وم�س�ؤويل اخلدمات واملبيعات يف قطاع غزة

عدد امل�شاركني 42

اجلوانب القانونية ل�صرف ال�شكات

�أمناء ال�صنايق وموظفي اخلدمات واملبيعات يف قطاع غزة.

عدد امل�شاركني 42

ا�سا�سيات العمل امل�صريف

موظفي املبيعات واخلدمات بفروع ال�ضفة

عدد امل�شاركني 45

ا�سا�سيات العمل امل�صريف

موظفي املبيعات واخلدمات بفروع قطاع غزة

عدد امل�شاركني 24

الك�شف عن التزييف والتزوير

امناء ال�صناديق بفروع ال�ضفة

عدد امل�شاركني 44

الك�شف عن التزييف والتزوير

امناء ال�صناديق يف قطاع غزة

عدد امل�شاركني 23

الثقافة امل�صرفية ال�شاملة

نخبة من موظفي الفروع يف ال�ضفة

عدد امل�شاركني 25

ورشة العمل

الفئة المستهدفة

ور�شة عمل وي�سرتن ينيون

موظفي احلواالت

ور�شة عمل ما�سرت كارد

موظفي خدمة العمالء

االر�شفة االلكرتونية

موظفي العمليات املركزية

االمتثال ومكافحة غ�سل االموال

موظفي فروع قطاع غزة

نظام الت�سهيالت وتعديل احل�سابات

موظفي الت�سهيالت

حواالت وي�سرتن يونينون

وكالء بنك القد�س

ور�شة متقدمة بخ�صو�ص ما�سرت كارد

موظفي الفروع

العمليات امل�صرفية

موظفي العمليات  /قطاع غزة

العمليات امل�صرفية

موظفي العمليات  /قطاع غزة

الت�سهيالت امل�صرفية لالفراد

موظفي الت�سهيالت  /غزة

اجراءات عمل فتح احل�سابات وادارتها

موظفي فروع قطاع غزة

ال�سحب النقدي من خالل بطاقات ما�سرت كارد

موظفي الفروع

التدريب على برامج قرو�ض االفراد

موظفي الت�سهيالت

ال�سحب النقدي من خالل نقاط البيع

موظفي الفروع

التدريب على نظام ميب�س

موظفي Call Center

ت�صنيف املوظفني ح�سب الأعمار والنوع االجتماعي وامل�ؤهالت العلمية:
العمر بالسنوات

العدد

النسبة %

25 – 20

141

% 25

30 – 26

166

% 31

40 – 31

151

% 27

50 – 41

69

% 12

 50ف�أكرث

28

% 0.5

املجموع

555

%100

يبني اجلدول �أعاله �أن الن�سبة العالية من موظفي البنك ترتاوح �أعمارهم بني � 30-26سنة ،تليها الفئة الذين ترتاوح �أعمارهم ما بني
� 40- 31سنة.
%5
< 50
%25
25 - 20

%12
50 - 41

25 - 20
30 - 26
40 - 31
50 - 41

 50ف�أكرث

%27
40 - 31

%31
30 - 26

توزيع املوظفني ح�سب الأعمار.
النوع االجتماعي

النسبة %

العدد

االدارة

الفروع

ذكر

193

198

%71

�أنثى

68

96

%29

املجموع

261

294

%100

يبني اجلدول اعاله �أعداد الذكور والإناث يف كل من الإدارة العامة وفروع ومكاتب البنك وقد بلغ اجمايل عدد املوظفني حتى نهاية العام 2014
ما نحوه .561
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توزيع املوظفني ما بني االدارة العامة وفروع ومكاتب البنك.

%52

%48

�إدارة
�أفراد

المؤهل العلمي

العدد

النسبة %

ماج�ستري

22

%4

بكالوريو�س

362

% 65

دبلوم

84

% 15

الثانوية فما دون

87

% 16

املجموع

555

%100

يبني اجلدول اعاله توزيع املوظفني ح�سب م�ؤهلهم العلمي.
%16
%15

%4

ماج�ستري
بكالوريو�س
دبلوم
الثانوية فما دون

%65

توزيع املوظفني ح�سب م�ؤهلهم العلمي.

%4
%65
%15
%16

عالقات
المساهمين

إن قيم ومبادئ البنك تتمثل في توفير
الفرص المتساوية لكافة المساهمين
وتحسين طرق التواصل الدائم معهم
بشتى الوسائل المتاحة ،تأكيدًا لمبادئ
الشفافية والحوكمة المهنية.

عمل بنك القد�س جاهد ًا على التوا�صل الدائم مع كافة م�ساهميه ب�شتى الو�سائل املتاحة .فمن خالل ق�سم امل�ساهمني ذو الإخت�صا�ص
ومن خالل فروعنا املنت�شرة من �شمال الوطن اىل جنوبه حافظ البنك على عالقته الإيجابية مع م�ساهميه .كما حر�ص البنك على
اي�صال املعلومات التي تخ�ص البنك للم�ساهمني عن طريق التقرير ال�سنوي الذي ي�صدر يف نهاية كل عام ،حيث يعمل البنك وبكافة
ال�سبل على ت�شجيع امل�ساهمني وبخا�صة �صغار امل�ساهمني على ح�ضور االجتماع ال�سنوي للهيئة العامة وت�شجيعهم على القيام بعمليات
الت�صويت �إما ب�شكل �شخ�صي �أو توكيل �شخ�صي يف حال غيابهم .ويتم �أي�ض ًا يف هذه الإجتماعات:
• ح�ضور ر�ؤ�ساء اللجان املختلفة املنبثقة عن املجل�س.
• ح�ضور ممثلني عن املدقيقني اخلارجيني االجتماع ال�سنوي للهيئة العامة بهدف االجابة عن �أية �أ�سئلة قد تطرح حول التدقيق
وتقرير املدقق.
• دعوة ممثلني عن �سلطة النقد الفل�سطينية حل�ضور االجتماع بهدف االطالع على جمريات الأمور.
• انتخاب اع�ضاء املجل�س ممن تتوفر فيهم امل�ؤهالت وال�شروط عند انتهاء مدة املجل�س خالل االجتماع ال�سنوي للهيئة العامة.
• انتخاب املدقق اخلارجي وحتديد اتعابه او تفوي�ض جمل�س الإدارة بتحديد الأتعاب.
• توثيق كافة وقائع اجلل�سات والتقارير حول جمريات االمور خالل اجتماع الهيئة العامة ال�سنوي ،مبا يف ذلك نتائج الت�صويت
والأ�سئلة املطروحة من قبل امل�ساهمني فيما يتعلق مب�ساهمتهم.
• ومتا�شيا مع خطة البنك يف التطور� ،شمل موقعنا االلكرتوين التقرير ال�سنوي كامال بالإ�ضافة اىل توا�صلنا مع م�ساهمينا على مدار
ال�ساعة على �صفحتنا على الفي�سبوك.

58

يبني اجلدول امل�ستثمرون التي تزيد ن�سبة ملكيتهم عن  %5كما يف تاريخ : 2014/12/31
نهاية 2014

االسم

نهاية 2013

عدد االسهم

نسبة المساهمة

عدد االسهم

نسبة المساهمة

اكرم عبداللطيف ح�سن
جراب

11,088,202.00

22.18

10,588,202.00

21.18

�شركة عبدالرحيم جردانه
واوالده

4,000,000.00

8.00

4,000,000.00

8.00

�شركة �صندوق اال�ستثمار
الفل�سطيني

2,604,977.00

5.21

2,604,977.00

5.21
بالدوالر �أمريكي

يبني اجلدول �أدناه ملكية �أع�ضاء جمل�س االدارة كما هي بتاريخ  2014/12/31مقارنة مع نهاية العام ال�سابق : 2013/12/31
عدد االسهم المملوكة

االسم

الجنسية

المنصب

اكرم عبداللطيف ح�سن جراب

فل�سطيني

رئي�س املجل�س

11,088,202.00

عبدالرحيم نزار عبدالرحيم جردانه

�أردين

نائب رئي�س املجل�س

1,337,154.00

1,337,154.00

�شركة �صندوق اال�ستثمار الفل�سطيني

فل�سطيني

ع�ضو

2,604,977.00

2,604,977.00

دريد اكرم عبداللطيف جراب

�أردين

ع�ضو

1,985,588.00

1,500,000.00

حامد عبدالغني حممود جرب

�أردين

ع�ضو

1,500,000.00

1,485,588.00

�صالح جرب احمد احميد

فل�سطيني

ع�ضو

1,351,000.00

1,349,870.00

�شركة البنك اال�ستثماري

�أردين

ع�ضو

1,097,549.00

1,097,549.00

�ش .جمريا لال�ستثمار العقاري والتجارة العامة

فل�سطيني

ع�ضو

967,210.00

1,000,000.00

وليد جنيب م�صطفى االحمد

فل�سطيني

ع�ضو

131,850.00

137,100.00

عاهد فايق عاطف ب�سي�سو

فل�سطيني

ع�ضو

74,000.00

74,000.00

ربى حممد حممود امل�سروجي

فل�سطيني

ع�ضو

40,000.00

30,000.00

نهاية 2014

نهاية 2013
10,588,202.00

بالدوالر �أمريكي

يبني اجلدول ملكية اقارب �أع�ضاء جمل�س االدارة كما هي بتاريخ  2014/12/31مقارنة مع : 2013/12/31
عدد االسهم المملوكة

األقارب

درجة القرابة

الجنسية

مهند اكرم عبداللطيف جراب

ابن ال�سيد �أكرم جراب

�أردين

2,004,432.00

دريد اكرم عبداللطيف جراب

ابن ال�سيد �أكرم جراب

�أردين

1,985,588.00

1,485,588.00

يزن اكرم عبداللطيف جراب

ابن ال�سيد �أكرم جراب

�أردين

1,880,729.00

1,368,929.00

زيد اكرم عبداللطيف جراب

ابن ال�سيد �أكرم جراب

�أردين

1,875,628.00

1,368,928.00

جميله حممد يو�سف م�سلم

زوجة ال�سيد �صالح احميد

فل�سطيني

10,000.00

10,000.00

لينا �صالح جرب م�سلم

زوجة ال�سيد �صالح احميد

فل�سطيني

10,000.00

10,000.00

نهاية 2014

نهاية 2013
1,497,832.00

بالدوالر �أمريكي

يبني اجلدول ملكية الإدارة التنفيذية كما بتاريخ  2014/12/31مقارنة مع : 2013/12/31
االسم

المنصب

الجنسية

�سميح �صبيح

املدير العام

فل�سطيني

عدد االسهم المملوكة
نهاية 2014

نهاية 2013

5,100.00

5,100.00
بالدوالر �أمريكي

يف بنك القد�س نعمل بت�صميم للحفاظ على عالقة مثمرة مع امل�ساهمني
وامل�ستثمرين ،ومن هذا املنطلق ي�سرنا �إعالمكم ب �أنه �سيتم ا�ستحداث
دائرة خا�صة بامل�ساهمني و�إدارة العالقة معهم يف العام  2015لتقيدم
�أف�ضل اخلدمات مل�ساهمي البنك وذلك بالرد على ا�ستف�ساراتهم
واالحتفاظ ب�سجالتهم وال�سعي للو�صول لر�ضائهم التام.
�آلية �إي�صال املعلومات �إىل امل�ساهمني :

• املوقع الإلكرتوين لبنك القد�س www.qudsbank.ps
• �صفحة البنك على )www.facebook.com/qudsbank(.
• التقرير ال�سنوي الذي ير�سل كل عام مع دعوة الهيئة العامة عن طريق

الربيد اليدوي.
• فروع البنك املنت�شرة يف كافة مناطق فل�سطني.

بلغت رواتب ومكاف�آت الإدراة التنفيذية  682,925دوالر �أمريكي للعام
 2014مقابل  817,580دوالر �أمريكي للعام .2013
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م�سائل �أحيلت للت�صويت
ال يوجد
عقود مع �شركات ذوي �صلة
ال يوجد
البيانات املالية
ال يوجد �إختالف بني البيانات املالية الأولية وبني البيانات املالية املدققة.
املدقق اخلارجي
قام بتدقيق ح�سابات البنك للعام  2014بري�س ووتر هاو�س ،وبلغت �أتعاب
املدقق اخلارجي  37,120دوالر.
عدد �إجتماعات جمل�س الإدارة ون�سبة احل�ضور
يعقد جمل�س الإدارة عدد  6جل�سات �سنوي ًا حيث بلغت ن�سبة احل�ضور
 %82ملجموع اجلل�سات للعام .2014
املوعد املتوقع النعقاد الهيئة العامة
من املتوقع عقد الهيئة العامة يف �شهر ني�سان.

نشاط التداول العام

2014

ملخ�ص ن�شاط التداول يف العام  2014ل�سهم بنك القد�س.
التداول
2014

القيمة
2014

الترتيب
2014

مالحظات

التغير عن
2013

عدد الأ�سهم املتداولة ()#

5,628,623

9

 %3.10من �إجمايل التداول

%78.24

قيمة الأ�سهم املتداولة ()$

5,456,320

10

 %1.54من �إجمايل التداول

%98.48

عدد ال�صفقات املنفذة

418

17

 %1.01من �إجمايل عدد ال�صفقات

%30.79-

معدل دوران ال�سهم ()%

%11.26

14

معدل الدوران لل�شركات%11.08 :

%78.24

عدد جل�سات تداول �سهم ال�شركة

115

18

 %46.94من �إجمايل اجلل�سات

%18.44-

القيمة ال�سوقية ( )$كما يف 2014/12/31

48,500,000

15

ن�سبة الأ�سهم احلرة ()Free Float

%47.60

15

 %1.52من �إجمايل القيمة ال�سوقية
معدل الأ�سهم احلرة لل�شركات:

%2.02%7.64

عدد امل�ساهمني

365

37

 %0.35من �إجمايل عدد امل�ساهمني

%0.00

%42.36

�أعلى و�أدنى �سعر خالل عام .2014
أعلى سعر تداول

أدنى سعر تداول

$US 1.04

$US 0.80

2014

2014

سعر اإلغالق 2014

سعر اإلغالق 2013

نسبة التغير

$US 0.97

$US 0.99

%2.02-

بلغت مكاف�آت ونفقات �أع�ضاء جمل�س الإدارة  175,740دوالر �أمريكي حتى نهاية عام .2014

نفقات أعضاء مجلس اإلدارة 2014
مبلغ مكافأت أعضاء
مجلس اإلدارة عن عام
 / 2014دينار

حضور جلسات
ومواصالت
مدفوعة  /دينار

المجموع
مقيم دوالر

�أكرم عبد اللطيف جراب

10,000

1,200

15,796.90

عبد الرحيم نزار جردانه

10,000

600

14,950.63

وليد جنيب االحمد

10,000

3,500

19,040.90

جمريا للإ�ستثمار العقاري

10,000

800

15,232.72

عاهد فائق ب�سي�سو

10,000

2,800

18,053.60

ربى م�سروجي العلمي

10,000

3,200

18,617.77

�صندوق اال�ستثمار الفل�سطيني

10,000

5,000

21,156.56

�صالح جرب احميد

10,000

2,400

17,489.42

حامد عبد الغني جرب

10,000

1,200

15,796.90

البنك الإ�ستثماري

10,000  

2,400

17,489.42

دريد �أكرم جراب

10,000  

1,500

16,220.03

110,000    

24,600

189,845

االسم

املجموع
فائ�ض يف املخ�ص�ص للعام  2013غري مدفوع

10,000

امل�صروف املحمل فعليا على 2014

يتم ال�صرف ح�سب ن�سبة ح�ضور جل�سات جمل�س الإدارة وبعد م�صادقة الهيئة العامة على البيانات املالية اخلتامية.
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()14,104
175,740

جدول األعمال المقترح الجتماع الهيئة العامة العادية «العشرون» لبنك القدس
• قراءة حم�ضر اجتماع الهيئة العامة ال�سابق ( )2014/4/29وامل�صادقة عليه.
• مناق�شة تقرير جمل�س الإدارة لعام  2014وامل�صادقة عليه.
• امل�صادقة على تقرير مدقق ح�سابات ال�شركة عن ال�سنة املالية  2014و مناق�شة امليزانية العامة واحل�سابات اخلتامية عن ال�سنة املنتهية يف 2014/12/31
وامل�صادقة عليها.
• �إبراء ذمة جمل�س الإدارة عن الفرتة املنتهية .2014
• انتخاب وتعيني مدققي ح�سابات البنك لعام .2015
• امل�صادقة على مكاف�أة اع�ضاء جمل�س االدارة عن العام .2014
• املوافقة على تو�صية جمل�س االدارة بتوزيع �أرباح على امل�ساهمني واتخاذ قرار بذلك.
• املوافقة على متديد وت�أكيد قرار الهيئة العامة ال�سابق بزيادة ر�أ�س املال اىل  100مليون دوالر وامل�صادقة على خطة تطبيق القرار.
• �أية �أمور �أخرى تقرتح الهيئة العامة �إدراجها يف جدول الأعمال وفق �أحكام القانون.

إقرارات مجلس اإلدارة
عم ًال بتعليمات الإف�صاح والتعليمات ال�صادرة عن �سلطة النقد الفل�سطينية و هيئة �سوق ر�أ�س املال الفل�سطينية:
• يقر جمل�س �إدارة بنك القد�س وبح�سب علمه و�إعتقاده بعدم وجود �أية �أمور جوهرية قد ت�ؤثر على ا�ستمرارية عمل البنك خالل ال�سنة املالية .2015
• يقر جمل�س �إدارة بنك القد�س مب�س�ؤوليته عن �إعداد البيانات املالية ل�سنة  2014و�أنه يتوفر يف البنك نظام رقابة فعال.
• يقر رئي�س جمل�س الإدارة  /املدير العام واملدير املايل ب�صحة ودقة و�إكتمال املعلومات والبيانات الواردة يف تقرير بنك القد�س ال�سنوي للعام .2014
• يلتزم بنك القد�س ب�أ�س�س احلوكمة املعمول بها وبت�شكيلة اللجان التابعة ملجل�س الإدارة ،ومن ناحية الأع�ضاء امل�ستقليني �سيتم العمل مع �سلطة النقد
لت�صويب ذلك.

حجم اإلستثمار الرأسمالي
بلغ حجم الإ�ستثمار الر�أ�سمايل  5,709,271مليون دوالر كما يف .2014/12/31

الحوكمة

يعتمد البنك تعريف الحوكمة من
منظور سلطة النقد الفلسطينية
على أنها مجموعة العالقات والقواعد
واإلجراءات والمبادئ التي تضمن إدارة البنك
بطريقة حصينة بما يحقق مصالح األطراف ذات
العالقة ،بشكل يتوافق مع القوانين والتعليمات
والممارسات الفضلى في مجال العمل المصرفي،
وبما يحقق الحفاظ على البنك وتنميته.

 1االلتزام بالحاكمية المؤسسية

انطالقا من ر�ؤية البنك اال�سرتاتيجية واميان جمل�س االدارة ب�أهمية ممار�سات وتطبيقات احلاكمية امل�ؤ�س�سية ال�سليمة،والت�شريعات التي حتكم �أعمال
البنوك ،وتعليمات �سلطة النقد الفل�سطينية ،واملمار�سات الدولية التي ت�ضمنتها تو�صيات جلنة بازل حول احلاكمية امل�ؤ�س�سية باال�ضافة اىل دليل القواعد
واملمار�سات الف�ضلى حلوكمة امل�صارف يف فل�سطني  ،وانطالقا من ر�سالة البنك يف تقدمي اف�ضل اخلدمات امل�صرفية على �أ�س�س ع�صرية لكافة �شرائح
املجتمع الفل�سطيني يلتزم جمل�س االدارة بتطبيق دليل احلاكمية امل�ؤ�س�سية مبا يتوافق مع بيئة العمل امل�صريف الفل�سطينية واالطر الت�شريعية والقانونية
الناظمة لأعمال البنك وتعليمات هيئة �سوق را�س املال وبور�صة فل�سطني.
هذا ويقوم البنك مبراجعة هذا الدليل وتطويره وتعديله من وقت الخر ملواكبة اخر اللتطورات والتعليمات باخل�صو�ص ون�شره �ضمن التقرير ال�سنوي وعلى
املوقع االلكرتوين للبنك وللجمهور عند الطلب.
 2دور رئيس مجلس االدارة

يراعى يف من�صب رئي�س جمل�س االدارة ما يلي :
• الف�صل بني من�صبي رئي�س املجل�س واملدير العام .
• ان ال تربطه باملدير العام اي قرابة دون الدرجة الثالثة .
• الف�صل يف امل�س�ؤوليات بني رئي�س املجل�س واملدير العام مبوجب تعليمات كتابية مقرة من املجل�س ،على ان يتم مراعاة مراجعتها كلما اقت�ضت احلاجة لذلك .
• رئي�س جمل�س االدارة ميار�س جميع املهام وال�صالحيات املمنوحة له مبوجب القوانني النافذة يف فل�سطني وتعليمات �سلطة النقد الفل�سطينية ،ويقوم
مبمار�سة ال�صالحيات واملهام املفو�ضة اليه من املجل�س.
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ويقوم رئي�س جمل�س االدارة باالدوار الرئي�سية التالية:
 .1اال�شراف على جميع �أعمال البنك ،وهو م�س�ؤول �أمام جمل�س االدارة عن اال�شراف ومتابعة �سري �أعمال البنك وعن متابعة تنفيذ ال�سيا�سة التي ير�سمها
املجل�س لتحقيق �أهداف البنك وغاياته ،ويقوم مبتابعة وتقييم الأداء العام للبنك وفقا لال�سرتاتيجيات واخلطط والأهداف وال�سيا�سات واملوازنات املعتمدة
من قبل جمل�س االدارة .
 .2يت�أكد رئي�س املجل�س من توفر حتكم م�ؤ�س�سي عايل امل�ستوى وفعال لدى البنك ،ويقوم بان�شاء واملحافظة على عالقات جيدة وبناءة تقوم على ا�سا�س
احلاكمية امل�ؤ�س�سية بني اع�ضاء املجل�س واالدارة التنفيذية  ،وي�ساهم يف ترويج ثقافة م�ؤ�س�سية يف جمل�س االدارة من خالل العمل على خلق ثقافة النقد
البناء وت�شجيع تبادل وجهات النظر بني اع�ضاء املجل�س خالل االجتماعات ،كما يت�أكد من و�صول املعلومات املالئمة والكافية ويف االوقات املنا�سبة لكافة
اع�ضاء املجل�س وامل�ساهمني .
 3مسؤوليات مجلس االدارة :

• ايتحمل جمل�س ادارة البنك امل�س�ؤوليات املتعلقة بادارة البنك و�سالمة او�ضاعه املالية واعتماد البيانات املالية الدورية املراجعة من قبل املدقق اخلارجي،
والتو�صية للهيئة العامة العتماد املدقق اخلارجي للبنك ،والتاكد من تلبية متطلبات �سلطة النقد الفل�سطينية ورعاية م�صالح امل�ساهمني واملودعني والدائنني
واملوظفني واجلهات االخرى ذات العالقة ،والت�أكد من �أن ادارة البنك تتم ب�شكل ح�صيف و�ضمن اطار القوانني والتعليمات النافذة و�سيا�سات البنك
الداخلية.
• ر�سم ال�سيا�سة العامة للبنك مبا ي�شمل و�ضع اال�سرتاتيجيات واالهداف و�سيا�سات العمل وتطويرها ب�شكل دوري والتاكد من التزام االدارة التنفيذية بها.
• جمل�س ادارة البنك هو اجلهة املخولة باملوافقة على الهيكل التنظيمي والو�صف الوظيفي لكافة م�ستويات البنك وكذلك املوافقة على ال�سيا�سات وخطط عمل
البنك والتي من �ضمنها املوافقة على �سيا�سة املخاطر واجراءات عملها مع التاكد من وجود الية لقيا�س هذة املخاطر وو�ضع احلدود الالزمة لها ،وكذلك
ال�سيا�سة االئتمانية واال�ستثمارية و�سيا�سة التوظيف والتعيني وتقييم االداء و�سيا�سة ال�ضبط الداخلي.

• يقوم جمل�س االدارة باختيار اع�ضاء االدارة التنفيذية العليا للبنك وكذلك اخلرباء واال�ست�شاريني وفق �سيا�سة التوظيف والتعيني املعتمدة من املجل�س ،
وحتديد رواتبهم ومكافاتهم وتقييمهم ب�شكل �سنوي  ،مع ت�أكد املجل�س من وجود خطة تعاقب الع�ضاء االدارة العليا ت�ضمن توفر بدالء م�ؤهلني الدارة �ش�ؤون
البنك .
• يقوم جمل�س ادارة البنك باال�شراف والرقابة على ان�شطة البنك وفق القوانني والتعليمات والقرارات النافذة واالنظمة الداخلية للبنك ومبا ين�سجم مع
مبادئ احلكم امل�ؤ�س�سي ال�سليم وطلب التقارير الالزمة يف املواعيد املنا�سبة من االدارة.
• يقوم جمل�س ادارة البنك بتطوير اطار عام لالدارة ي�شتمل على هيكل تنظيمي منا�سب يبني خطوط ال�سلطة وامل�س�ؤولية وم�ستويات االدارة ،ونظام متكامل
للتحكم امل�ؤ�س�سي ،ونظام الرقابة وال�ضبط الداخلي ،ونظام الدارة املخاطر،و�سيا�سة ملراقبة االمتثال ومكافحة عمليات غ�سل االموال ومعيار لل�سلوك
واالخالقيات .و�سيا�سة الدارة عمليات اخلزينة وتعليمات وقواعد ملنع عمليات االحتيال والتزوير .
• يقوم �أع�ضاء جمل�س ادارة البنك مبمار�سة واجباتهم جتاه البنك بوالء وعناية ويقومون بالتاكد من وجود االليات التي ت�ضمن توافق البنك مع كافة
الت�شريعات واالنظمة والقوانني ،ويقوم �أع�ضاء جمل�س االدارة عند ممار�ستهم لن�شاطاتهم بتجنب تعار�ض امل�صالح او التي تظهر كتعار�ض للم�صالح،
ويلتزمون بتوفري الوقت واجلهد الالزم للوفاء مب�س�ؤولياتهم جتاه البنك .
• يقوم جمل�س ادارة البنك من خالل جلنة الرت�شيحات واملكافات واحلاكمية امل�ؤ�س�سية بتقييم اداء املجل�س ككل مرة واحدة على االقل �سنويا
• يقوم جمل�س االدارة بتقييم املدير العام �سنويا .
• يقوم جمل�س االدارة بتقييم دوائر املخاطر واالمتثال والتدقيق الداخلي .
 4الية عمل مجلس االدارة

• يتم عقد اجتماعات جمل�س االدارة دوريا وح�سب متطلبات القوانني والتعليمات النافذة واملعمول بها وبحد ادنى مرة واحدة على االقل كل �شهرين ،ويتم
تو�ضيح املوا�ضيع الرئي�سية يف جدول �أعمال كل اجتماع ل�ضمان تغطية كافة املوا�ضيع.
• يوفر البنك املعلومات الكافية لأع�ضاء جمل�س االدارة قبل عقد االجتماعات لتمكينهم من الو�صول اىل قرارات �سليمة ،ويتم توزيع م�سودة حما�ضر
االجتماعات مبا مت التو�صل اليه من نتائج خالل �سبعة �أيام من تاريخ انعقاد االجتماع موقعة من كافة اع�ضاء املجل�س ويتم تزويد �سلطة النقد الفل�سطينية
مبح�ضر كل اجتماع للمجل�س خالل �شهر من تاريخ االجتماع .
• يتوىل املجل�س حتديد وظيفة ومهام امني �سر املجل�س ب�شكل ر�سمي وكتابي ويتم تعيينه او تنحيته مبوجب قرار من املجل�س على ان يتم مراعاة توفر اخلربة
واملعرفة الالزمة للقيام باملهام املوكلة اليه وذلك الهمية الدور الذي يقوم به من توثيق لكافة حما�ضر االجتماعات والقرارات املتخذة من قبل املجل�س
واللجان املنبثقة.
 5لجان مجلس االدارة

• جمل�س االدارة هو امل�س�ؤول النهائي عن ادارة �أعمال البنك و�ش�ؤونه ،ولزيادة فعالية اداء املجل�س ومل�ساعدته يف ادارة البنك ب�صورة �سليمة فقد مت
ت�شكيل جلان ت�ساعده على القيام مبهامه وواجباته ب�شفافية وبكفاءة عالية ،وترفع هذة اللجان تقريرها اىل جمل�س االدارة ،ويتم حتديد مهام وواجبات
و�صالحيات وم�س�ؤوليات هذه اللجان والفرتة الزمنية لها كتابيا من قبل جمل�س االدارة وفقا للقوانني والتعليمات النافذة واملعمول بها .
• يتم تعيني االع�ضاء يف جلان جمل�س االدارة بطريقة ر�سمية و�شفافة ،ويتم االف�صاح عن �أ�سماء �أع�ضاء اللجان وملخ�ص م�س�ؤولياتهم ومهامهم يف التقرير
ال�سنوي للبنك ،ويحق لكل جلنة منبثقة عن جمل�س االدارة االت�صال املبا�شر مع االدارة التنفيذية للبنك من خالل رئي�س جمل�س االدارة واملدير العام .
• ينبثق عن جمل�س االدارة يف البنك (اربعة) جلان رئي�سية وهي (اللجنة التنفيذية  ،جلنة التدقيق ،جلنة املخاطر واالمتثال وجلنة احلاكمية امل�ؤ�س�سية
والرت�شيحات واملكاف�أت ) ولكل جلنة مهام حتدد من جمل�س االدارة وفق القوانني والتعليمات ،ويتم ت�شكيل جلان اخرى متخ�ص�صة من �أع�ضاء جمل�س
االدارة عند احلاجة بهدف التعامل مع معطيات حمددة يف حينه وميكن دمج عدة جلان معا اذا وجد ذلك منا�سبا.
اللجنة التنفيذية :

مت انتخاب اللجنة التنفيذية من �أربعة اع�ضاء من جمل�س االدارة بهدف التاكد من التزام االدارة التنفيذية بال�سيا�سات االئتمانية واال�ستثمارية وبال�صالحيات
املحددة من جمل�س االدارة ،ويتمتع جميع �أع�ضاء اللجنة باملعرفة واملهارات واخلربات املطلوبة ،وتعمل اللجنة حتت ا�شراف جمل�س االدارة وترفع تقاريرها
وتو�صياتها بنتائج اعمالها اليه ،وجتتمع اللجنة ب�صفة دورية بح�ضور املدير العام او من ينوبه ،ويتم اعداد حما�ضر لهذه االجتماعات ب�شكل ا�صويل ،وتقوم
اللجنة باملهام والواجبات املن�صو�ص عليها يف القوانني والت�شريعات وتعليمات �سلطة النقد الفل�سطينية باال�ضافة اىل �أف�ضل املمار�سات وار�شادات جلنة
بازل للرقابة امل�صرفية وللجنة دعوة من تراه منا�سبا وير�أ�سها رئي�س جمل�س االدارة وع�ضوية كل من ال�سادة دريد جراب و�صالح احميد ووليد الأحمد وروبا
امل�سروجي.
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وتتوىل اللجنة القيام باملهام الرئي�سة :
• اجازة معامالت االئتمان واال�ستثمار التي تتجاوز �صالحيات االدارة التنفيذية .
• و�ضع ال�سيا�سة االئتمانية واال�ستثمارية للبنك و�شروط منح الت�سهيالت وال�ضمانات وال�سقوف االئتمانية وحدود �صالحيات اللجان التنفيذية مبا يتوافق
مع القوانني وتعليمات �سلطة النقد الفل�سطينية ومراجعتها وحتديثها ب�شكل دوري ومبا يتنا�سب مع التطورات يف البيئة االقت�صادية وال�سيا�سة امل�صرفية
والتغريات يف و�ضع البنك .
• التاكد من التزام االدارة التنفيذية بال�سيا�سات االئتمانية وبال�صالحيات التي يحددها جمل�س االدارة
• درا�سة و�ضع الديون املتعرثة القائمة وو�ضع اخلطط الالزمة للعمل على تخفي�ضها والتاكد من مدى كفاية املخ�ص�صات مقابلها وفقا لتعليمات �سلطة النقد
الفل�سطينية ا�ضافة اىل تقدمي التو�صيات املتعلقة باعدام هذه الديون .
• رفع التقارير الدورية اىل جمل�س االدارة حول و�ضع املحفظة االئتمانية من حيث حجمها والتطورات النا�شئة عليها والت�سهيالت امل�صنفة واملخ�ص�صات
املعدة ملواجهة �أية خ�سائر وجهود املتابعة والتح�صيل وكذلك حمافظ البنك اال�ستثمارية و�أية تغريات تطر�أ على و�ضع هذه اال�ستثمارات

لجنة التدقيق :

مت انتخاب جلنة التدقيق من ثالثة اع�ضاء من املجل�س غري التنفيذيني ،ويتمتع جميع �أع�ضاء اللجنة مب�ؤهالت علمية وخربة عملية يف املحا�سبة واالدارة
املاليه ،وتعمل اللجنة حتت ا�شراف جمل�س االدارة وترفع تقاريرها وتو�صياتها بنتائج اعمالها اليه ،وجتتمع اللجنة ب�صفة دورية بح�ضور مدير دائرة التدقيق
ويتم اعداد حما�ضر لهذة االجتماعات ب�شكل ا�صويل ،وتقوم اللجنة باملهام والواجبات املن�صو�ص عليها يف القوانني والت�شريعات وتعليمات �سلطة النقد
الفل�سطينية باال�ضافة اىل �أف�ضل املمار�سات وار�شادات جلنة بازل للرقابة امل�صرفية وللجنة دعوة من تراه منا�سبا ،وير�أ�س اللجنة م.عاهد ب�سي�سو وع�ضوية
كل من منت�صر �أبو دوا�س و ل�ؤي قوا�س.
وتتوىل اللجنة املهام الرئي�سية التالية:
• اال�شراف على املدققني اخلارجيني والداخليني ومراقبة مدى �شمولية �أعمالهم ونزاهة ودقة املعلومات املالية التي يتم تزويدها ملجل�س االدارة وامل�ساهمني
وامل�ستخدمني االخرين .
• مراجعة املالحظات الواردة يف تقارير �سلطة النقد الفل�سطينية واملدقق اخلارجي والداخلي ومتابعة االجراءات املتخذة ب�ش�أنها.
• التاكد من كفاية وكفاءة اجراءات الرقابة الداخلية يف البنك والتاكد من درجة التزام البنك بالقوانني واالنظمة والتعليمات ال�صادرة عن �سلطة النقد
الفل�سطينية وكذلك القواعد ال�صادرة عن جمل�س االدارة والت�شريعات االخرى ال�سارية يف فل�سطني.
• مراجعة البيانات املالية الدورية واملعلومات املالية االخرى قبل عر�ضها على جمل�س االدارة للتحقق من �سالمتها وفق املبادئ املحا�سبية املتبعة ومتطلبات
�سلطة النقد الفل�سطينية والقوانني وكفاية املخ�ص�صات الالزمة .
• توفري اال�ستقاللية الالزمة الدارة التدقيق الداخلي الداء مهامها واملوافقة على تر�شيح مدير دائرة التدقيق �أو اال�ستغناء عن خدماته وادائه وتقييمه ال�سنوي
وو�ضع اليات وا�ضحة مل�سائلة دائرة التدقيق مبا ي�ضمن قيامهم باملهام وامل�س�ؤوليات املناطه بهم واعتماد �صالحيات وم�س�ؤوليات دائرة التدقيق .
• درا�سة التقارير املالية قبل عر�ضها على جمل�س االدارة وتقدمي تو�صيات ب�ش�أنها ومن �ضمنها التقارير حول �أي تغيري يف ال�سيا�سات املحا�سبية املتبعة �أو �أي
تغيري يطر�أ على ح�سابات البنك جراء عملية التدقيق �أو اقرتاحات مدقق احل�سابات ،والت�أكد من دقة االجراءات املحا�سبية والرقابية و�سالمتها ومدى
التقييد بها.
• التو�صية ملجل�س االدارة بخ�صو�ص تر�شيح/تعيني /انهاء عمل /مكاف�أة مدقق احل�سابات اخلارجي وانتخابه من قبل الهيئة العامة والت�أكد من ا�ستيفائه
ل�شروط ومتطلبات �سلطة النقد الفل�سطينية والقوانني والت�شريعات النافذة واملعمول بها .
• و�ضع معايري االف�صاح وال�شفافية ورفعها ملجل�س االدارة للم�صادقة عليها .
التن�سيق مع جلنة ادارة املخاطر مبا يكفل بيان و�ضع البنك املايل و�أدائه .
• درا�سة �أي م�س�ألة تعر�ض عليها من جمل�س ادارة البنك �أو اي م�س�ألة ترى اللجنة �ضرورة بحثها وابداء الر�أي ب�ش�أنها.

لجنة المخاطر واالمتثال:

مت انتخاب جلنة املخاطر واالمتثال من ثالثة اع�ضاء من املجل�س ،ويتمتع جميع �أع�ضاء اللجنة باملعرفة واملهارات واخلربات املطلوبة ،وتعمل اللجنة حتت
ا�شراف جمل�س االدارة وترفع تقاريرها وتو�صياتها بنتائج اعمالها اليه ،وجتتمع اللجنة ب�صفة دورية بح�ضور املدير العام او من ينوبه ،ويتم اعداد حما�ضر لهذه
االجتماعات ب�شكل ا�صويل ،وتقوم اللجنة باملهام والواجبات املن�صو�ص عليها يف القوانني والت�شريعات وتعليمات �سلطة النقد الفل�سطينية باال�ضافة اىل �أف�ضل
املمار�سات وار�شادات جلنة بازل للرقابة امل�صرفية وللجنة دعوة من تراه منا�سبا وير�أ�س اللجنة ل�ؤي قوا�س وع�ضوية كل من منت�صر �أبو دوا�س و حامد جرب.
وتتوىل اللجنة القيام باملهام الرئي�سة
• مراجعة �سيا�سات وا�سرتاتيجيات �إدارة املخاطر التي تواجه عمل البنك بكافة فئاتها ومنها على �سبيل املثال ال احل�صر (خماطر االئتمان ،خماطر ال�سوق،
خماطر الت�شغيل ،خماطر ال�سيولة ،خماطر الرتكزات االئتمانية ،خماطر �أ�سعار الفائدة ....الخ) وذلك قبل رفعها �إىل جمل�س الإدارة العتمادها.

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

مت انتخاب جلنة احلاكمية امل�ؤ�س�سية من ثالثة �أع�ضاء من املجل�س غري التنفيذيني ويتمتع جميع �أع�ضاء اللجنة باملعرفة واملهارات واخلربات املطلوبة التخاذ
قرارات م�ستقلة ومو�ضوعية  ،وتعمل اللجنة حتت ا�شراف جمل�س االدارة وترفع تقاريرها وتو�صياتها بنتائج اعمالها اليه ،وجتتمع اللجنة ب�صفة دورية بح�ضور
املدير العام او من ينوبه ،ويتم اعداد حما�ضر لهذه االجتماعات ب�شكل ا�صويل ،وتقوم اللجنة باملهام والواجبات املن�صو�ص عليها يف القوانني والت�شريعات
وتعليمات �سلطة النقد الفل�سطينية باال�ضافة اىل �أف�ضل املمار�سات وار�شادات جلنة بازل للرقابة امل�صرفية وللجنة دعوة من تراه منا�سبا وير�أ�س اللجنة
د.حامد جرب و �ضعوية كل من عاهد ب�سي�سو ول�ؤي قوا�س.
وتتوىل اللجنة القيام باملهام الرئي�سة :
• اعداد دليل احلاكمية امل�ؤ�س�سية و�سيا�سة منح املكافات املالية ح�سب القوانني والتعليمات والت�شريعات ال�صادرة بهذا اخل�صو�ص واعتمادها من جمل�س
االدارة .
• تعزيز مبادئ احلوكمة الفاعلة واملمار�سات ال�سليمة والتاكد من ان�شاء عالقة بناءة ما بني ادارة البنك واع�ضاء جمل�س االدارة وترويج الثقافة امل�ؤ�س�سية التي
ت�شجع على النقد البناء واالراء البديلة وحتديد امل�س�ؤوليات وتو�ضيح خطوط االت�صال واملرجعية لالداريني على خمتلف م�ستوياتهم االدارية .
• الت�أكد من قيام االدارة التنفيذية بواجبها فيما يتعلق بالرقابة املنا�سبة على �أعمال البنك والقيام بو�ضع �أنظمة واجراءات حمكمة والية ا�شراف فاعلة ومبا
يتوافق مع تعليمات �سلطة النقد الفل�سطينية واملبادئ واملعايري ال�صادرة عن جلنة بازل للرقابة امل�صرفية .
• مراجعة �سنوية لدليل احلاكمية و�سيا�سة منح املكافات من خالل جهات م�ستقله عن االدارة والتاكد من التزام االدارة التنفيذية بقواعد ممار�سات منح
املكافات ال�صادرة بهذا اخل�صو�ص وتوافقها مع تعليمات �سلطة النقد الفل�سطينية .
• التاكد من ان �سيا�سات منح املكافات كافية ال�ستقطاب ا�شخا�ص م�ؤهلني للعمل يف البنك وحتافظ على املوظفني ذوي الكفاءة واملعرفة واملهارات واخلربات
الالزمة للقيام باالعمال امل�صرفية يف البنك .
• التو�صية اىل جمل�س االدارة مبكافات وبدالت رئي�س واع�ضاء جمل�س االدارة وامل�س�ؤولني الرئي�سني يف البنك .
• التو�صية اىل جمل�س االدارة بتعيني املدير العام على ان يتمتع بال�شروط التي ن�صت عليها تعليمات �سلطة النقد الفل�سطينية وكذلك املدراء التنفيذيني .
• التاكد من �أن �سيا�سة منح املكافات تاخذ بعني االعتبار كافة انواع املخاطر التي تعر�ض لها البنك واملوازنة بني االرباح املتحققة ودرجة املخاطر والتن�سيق
مع جلنة املخاطر و�/أو دائرة املخاطر يف تقييم احلوافز املقدمة .
• تقوم اللجنة بالتاكد من ا�ستقاللية دوائر املخاطر واالمتثال والتدقيق الداخلي ومن وجود هيكل منح املكافات املالية املتعلقة بهم .
• التاكد من قيام ادارة البنك باالف�صاح يف البيانات املالية ال�سنوية عن املعلومات اخلا�صة مبنح املكافات املالية لرئي�س واع�ضاء جمل�س االدارة واالدارة
التنفيذية العليا والدوائر الرقابية واملوظفني املتعاقد معهم من جهات خارجية .
• توفري املعلومات وامللخ�صات ملجل�س االدارة والتاكد من اطالعهم امل�ستمر حول �أحدث املوا�ضيع ذات العالقة بالعمل امل�صريف .

 6بيئة ونظام الرقابة والضبط الداخلي

• مت بناء نظام الرقابة وال�ضبط الداخلي للبنك ا�ستنادا اىل االطار العام لنظام الرقابة الداخلية واىل تعليمات �سلطة النقد الفل�سطينية والقوانني
واالر�شادات النافذة باخل�صو�ص .
• يتم مراجعة هيكل انظمة ال�ضبط والرقابة الداخلية من قبل املدقق الداخلي واخلارجي مرة واحدة على االقل �سنويا .
• يقوم البنك با�ضافة بيان يف التقرير ال�سنوي حول كفاية انظمة الرقابة الداخلية على التقارير املالية .
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• ي�ضطلع جمل�س االدارة مب�س�ؤولياته باالعتماد على اطار عام للرقابة الداخلية وذلك بهدف التحقق من فعالية وكفاءة العمليات وم�صداقية التقارير املالية
والتقيد بالقوانني والتعليمات النافذة.
• توفري اجراءات ت�ضمن و�صول املعلومات ملتخذي القرار يف الوقت املنا�سب مبا فيها خطة الطوارئ .
• ا�ستقاللية دوائر التدقيق واالمتثال وادارة املخاطر.
 1التدقيق الداخلي:
يدرك البنك ان وجود ادارة تدقيق داخلي فعالة ي�سهم يف تعزيز انظمة الرقابة الداخلية وما متثله من دعم للرقابة امل�صرفية ال�شاملة باعتبارها خط الدفاع
االول واالطار العام الدارة املخاطر املتعلقة بان�شطة البنك املختلفة .
وفيما يلي اهداف ومهام دائرة التدقيق الداخلي :
• و�ضع ميثاق التدقيق الداخلي واعتماده من جمل�س االدارة .
• و�ضع اجراءات للتدقيق الداخلي .
• فح�ص وتقييم درجة مالئمة وفاعلية ال�ضبط الداخلي وااللية التي تتم فيها اجناز املهام املوكلة لكافة دوائر واق�سام البنك .
• اعداد تقرير �سنوي حول مدى كفاية انظمة ال�ضبط والرقابة الداخلية للحد من املخاطر التي يتعر�ض لها البنك .
• اعداد خطة تدقيق �سنوية معتمدة من جلنة املراجعة والتدقيق
• تقوم دائرة التدقيق الداخلي برفع تقاريرها اىل جلنة املراجعة والتدقيق .
 2دائرة االمتثال:
يف �إطار تعزيز التزام وتوافق البنك مع متطلبات جلنة بازل ،فقد مت ت�أ�سي�س دائرة االمتثال و�أوكلت �إليها مهام الإ�شراف على االلتزام بالأنظمة والقوانني
والت�شريعات واملعايري واملتطلبات العاملية والأخالقية ال�صادرة عن اجلهات الرقابية املختلفة و�سيا�سات البنك الداخلية ورفدها بالكوادر الب�شرية امل�ؤهلة
واال�ستثمار يف احدث االنظمة االلية العاملية بهذا اخل�صو�ص نظامي  Filteringو  ، Profilingوعلى �صعيد �إدارة االمتثال فقد مت ح�صر كافة القوانني
والأنظمة والتعليمات الناظمة لأعمال البنك ،وتثقيف وتوعية كافة املوظفني ،مبفهوم االمتثال من خالل ور�شات العمل والن�شرات والدورات التدريبية ،كما مت
تطوير �سيا�سة مكافحة عمليات غ�سل الأموال لتتوافق مع قانون مكافحة غ�سل الأموال رقم ) (9ل�سنة .2007
وفيما يلي الإطار العام لعمل �إدارة االمتثال:
• �إعداد �سيا�سية االمتثال وتطويرها ومراجعتها ب�شكل دوري (مرة بال�سنة كحد �أدنى) وكلما دعت احلاجة لذلك).
• تطبيق �سيا�سة االمتثال يف البنك.
• �إعداد منهجية فعالة ل�ضمان امتثال البنك جلميع القوانني والت�شريعات النافذة و�أي �إر�شادات و�أدلة ذات عالقة .
• رفع التقارير الدورية (ن�صف �سنوية) حول نتائج �أعمالها ومراقبتها لالمتثال �إىل جلنة املخاطر واالمتثال  /التنفيذية التي �ستتوىل بدورها رفعها �إىل
جلنة املخاطر واالمتثال /جمل�س الإدارة.
• تقييم ومتابعة تطبيق احلاكمية امل�ؤ�س�سية يف البنك.
 3ادارة املخاطر:
لقد �أولت �إدارة البنك �أهمية خا�صة ملتطلبات جلنة بازل وتعليمات �سلطة النقد الفل�سطينية وذلك باعتبارها �إطار لرت�سيخ وتعزيز قدرة البنك على االرتقاء
بالبيئة الرقابية وجمابهة خمتلف �أنواع املخاطر ،ونظرا لطبيعة الو�ضع ال�سيا�سي واالمني يف االرا�ضي الفل�سطينية والذي يت�سم بعدم اال�ستقرار وعدم الثبات
فقد اتخذت ادارة البنك اخلطوات العملية لتطبيق ما جاء فيها ومن ذلك ت�أ�سي�س �إدارات متخ�ص�صة يف �إدارة خمتلف املخاطر (ائتمان ،ت�شغيل � ،سوق،
�سيولة  )....ورفدها بالكوادر الب�شرية امل�ؤهلة واال�ستثمار ب�أحدث االنظمة واملعدات وبناء املواقع البديلة الدارة العمليات اليومية يف احلاالت الطارئة ومت
و�ضع خطط ملواجهة تلك املخاطر والكوارث مبنية على ا�س�س �سليمة و�صحيحة  .كما مت اال�ستثمار من خالل �شراء وتطبيق نظام  CAREلإدارة املخاطر
الت�شغيلية ومت �إن�شاء ملف خماطر  Risk Profileلكافة فروع البنك  ،هذا بالإ�ضافة لبناء قاعدة بيانات بالأخطاء الت�شغيلية.
ويف هذا ال�سياق قام البنك بتعزيز الأطر التي حتكم �إدارة خماطر االئتمان من خالل الف�صل يف االدوار وامل�س�ؤوليات بني دوائر ائتمان ال�شركات و  SMEو
ائتمان الأفراد) ومت تعزيز دوائر الرقابة على االئتمان واملتابعة والتح�صيل بالإ�ضافة �إىل حتديث وتطوير �سيا�سات و�إجراءات �إدارة املخاطر التي من �ش�أنها
املحافظة على جودة املحفظة االئتمانية ونوعيتها .

هذا و�شكل البنك جلنة لإدارة املخاطر واالمتثال على م�ستوى الإدارة التنفيذية تتوىل مراجعة وتقييم �أعمال كافة دوائر املخاطر املختلفة وترفع تقارير دورية
عن نتائج �أعمالها �إىل جلنة املخاطر واالمتثال املنبثقة عن جمل�س الإدارة
وتعمل �إدارة املخاطر �ضمن الإطار العام التايل:
 - 1ترفع �إدارة املخاطر يف البنك تقاريرها �إىل جلنة املخاطر واالمتثال  /التنفيذية ب�شكل دوري �أما بالن�سبة لالعمال اليومية فيكون ارتباطها مع املدير العام.
 - 2تتوىل �إدارة املخاطر امل�س�ؤوليات التاليــة:
• �أعداد �سيا�سات املخاطر لكافة �أنواع املخاطر واعتمادها من جمل�س الإدارة.
• حتليل جميع املخاطر مبا فيها خماطر االئتمان ،خماطر ال�سوق ،خماطر ال�سيولة وخماطر العمليات.
• تطوير منهجيات القيا�س وال�ضبط لكل نوع من �أنواع املخاطر.
• التو�صية للجنة املخاطر واالمتثال  /التنفيذية ب�سقوف املخاطر ،واملوافقات ،ورفع التقارير وت�سجيل حاالت اال�ستثناءات عن �سيا�سة �إدارة املخاطر.
• تزويد املجل�س والإدارة التنفيذية العليا مبعلومات عن قيا�س املخاطر ومنظومة املخاطر ) (Risk Profileيف البنك ويقوم املجل�س مبراجعة �إح�صائيات
املخاطر يف البنك النوعية والكمية وب�شكل منتظم.
• اعتماد الو�سائل التي ت�ساعد يف �إدارة املخاطر ومنها:
 1التقييم الذاتي للمخاطر وو�ضع م�ؤ�شرات للمخاطر.
� 2إعداد قاعدة بيانات تاريخيه للخ�سائر وحتديد م�صادر تلك اخل�سائر وتبويبها وفق ًا لنوع املخاطر.
 3توفري التجهيزات الالزمة والنظم الآلية املالئمة لإدارة املخاطر لدى البنك.
 - 3تقوم جلان البنك مثل جلان االئتمان �أو �إدارة املوجودات واملطلوبات /اخلزينة وخماطر الت�شغيل مب�ساعدة �إدارة املخاطر يف القيام مبهامها وفق
ال�صالحيات املحددة لهذه اللجان.
 - 4ت�ضمني التقرير ال�سنوي للبنك مبعلومات عن �إدارة املخاطر بخ�صو�ص هيكلها وطبيعة عملياتها والتطورات التي طر�أت عليها.
 - 5توفري معلومات حول املخاطر لدى البنك ال�ستخدامها لأغرا�ض الإف�صاح والن�شر للجمهور.
 7التدقيق الخارجي:

ميثل التدقيق اخلارجي م�ستوى اخر من الرقابة على م�صداقية البيانات املالية ال�صادرة عن انظمة البنك املحا�سبية واملعلوماتية وخا�صة فيما يتعلق بابداء
الر�أي الوا�ضح وال�صريح يف مدى عدالة هذه البيانات وعك�سها للواقع الفعلي خالل فرتة معينة  ،ويراعى يف اختيار املدقق اخلارجي ان يكون معتمدا من قبل
�سلطة النقد الفل�سطينية وان ال يكون حا�صال على اية ت�سهيالت ائتمانية مبا�شرة او غري مبا�شرة من البنك ويحر�ص جمل�س االدارة على الدوران املنتظم
للمدقق وجتاربه مع امل�ؤ�س�سات االخرى .
مهام وم�س�ؤليات املدقق اخلارجي :
 1تدقيق البيانات املالية وال�سجالت املحا�سبية للبنك مبا ين�سجم مع املعايري الدولية للتقارير املالية ( ) IFRSومعايري املحا�سبة الدولية ( )IAS
 2االلتزام مبتطلبات احلد االدنى من معايري االف�صاح للبيانات املالية ال�صادرة عن �سلطة النقد الفل�سطينية .
 3التقيد بال�سرية التامة مبوجب قواعد ال�سلوك املهني .
 4تزويد جلنة املراجعة والتدقيق بن�سخة عن تقريره .
 5ح�ضور اجتماعات الهيئة العامة للبنك لالجابة على ما يخ�صه من ا�ستف�سارات امل�ساهمني .
 6العمل على تزويد �سلطة النقد الفل�سطينية بن�سخة عن التقرير ال�سنوي خالل �شهرين من انتهاء ال�سنة املالية م�شتمال على ما يلي :
• اي خمالفات الحكام القوانني والتعليمات ال�صادرة مبا فيها تعليمات البنك الداخلية
• رايه حول مدى كفاية انظمة الرقابة وال�ضبط الداخلي ومدى كفاية املخ�ص�صات ملقابلة املخاطر املحتملة .
• التحقق من عدالة البيانات التي اعطيت له خالل عملية التدقيق .
 8ميثاق اخالقيات العمل

تبنى البنك ميثاق اخالقيات العمل الذي مت اقراره من جمل�س االدارة وتعهد بالتزام كافة موظفي البنك به على اختالف م�ستوياتهم االدارية اىل جانب
اع�ضاء جمل�س ادارة البنك كما يو�ضح الدليل العواقب املرتتبة على اي خرق لبنوده ،وقد حدد هذا امليثاق اخالق وقيم ومبادئ موظفي البنك باربعة حماور
رئي�سية املتمثلة بالنزاهة ،االمتثال للقوانني  ،ال�شفافية والوالء للبنك.
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• يقوم البنك بتطوير عالقات ايجابية مع كافة امل�ساهمني ،ويف هذا املجال يعمل البنك وبكافة ال�سبل على ت�شجيع امل�ساهمني وبخا�صة �صغار امل�ساهمني على
ح�ضور االجتماع ال�سنوي للهيئة العامة والت�شجيع على القيام بعمليات الت�صويت اما ب�شكل �شخ�صي او توكيل �شخ�صي يف حالة غيابهم.
• يتم تزويد امل�ساهمني بن�سخة من التقرير ال�سنوي على عناوينهم الربيدية ودعوة الجتماع الهيئة العامة وجدول اعمالها وجميع املعلومات واملواد االعالمية
املوجهه للم�ساهمني ب�شكل عام .
• ح�ضور ممثلني عن املدقيقني اخلارجيني االجتماع ال�سنوي للهيئة العامة بهدف االجابة عن اي �أ�سئلة قد تطرح حول التدقيق وتقرير املدقق
• دعوة ممثلني عن �سلطة النقد الفل�سطينية حل�ضور االجتماع بهدف االطالع على جمريات االمور .
• انتخاب اع�ضاء املجل�س ممن تتوفر فيهم امل�ؤهالت وال�شروط عند انتهاء مدة املجل�س خالل االجتماع ال�سنوي للهيئة العامة .
• انتخاب املدقق اخلارجي وحتديد اتعابه او تفوي�ض جمل�س االدارة بتحديد االتعاب
• توثيق كافة وقائع اجلل�سات والتقارير حول جمريات االمور خالل اجتماع الهيئة العامة ال�سنوي  ،مبا يف ذلك نتائج الت�صويت واال�سئلة املطروحة من قبل
امل�ساهمني فيما يتعلق مب�ساهمتهم.
 10الشفافية واالفصاح

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

المسؤولية
المجتمعية

يفتخر البنك بالنجاحات المتواصلة التي
تمكن من إنجازها على صعيد التنمية
المجتمعية ويؤمن بمساهمة الفرد في
عملية اإلنماء ،وذلك من خالل المشاركة
في مبادرات تهدف لتحقيق تنمية مجتمعية
مستدامة.

حر�ص البنك على �أن يكون حا�ضر دوم ًا لدعم الأن�شطة التي تدخل نطاق امل�س�ؤولية املجتمعية ،وهو ما مييزه من بني �أكرث امل�ؤ�س�سات االقت�صادية واملالية
ت�أثري ًا يف هذا املجال على امل�ستوى الوطني .وي�ضع امل�س�ؤولية املجتمعية �ضمن �أولوياته ،ومن هذا املنطلق ينتهج البنك �سيا�سة متوازنة كر�س من خاللها
جهوده و�إمكانياته خلدمة املجتمع الذي يعمل فيه ،يف مقدمتها قطاعات التنمية والثقافة ،والتعليم وال�صحة ف�ضال عن دعم الأ�شخا�ص من ذوي الإحتياجات
اخلا�صة ،وامل�ؤ�س�سات الريا�ضية وغريها .متوج ًا بذلك م�سرية ات�سمت بالتميز والعطاء والإ�سهام ب�شكل رئي�سي يف دعم عجلة التنمية الإقت�صادية يف فل�سطني.
ففي جمال م�ساهماته يف امل�س�ؤولية املجتمعية ،والتي متثل �أحد الأطر الإ�سرتاتيجية ،ر�سخ البنك دوره يف دعم الأن�شطة الإغاثية والتنموية والتعليمية ،مع
الرتكيز على حتقيق تنمية م�ستدامة يف العديد من القطاعات مثل ال�صحة والثقافة والتعليم ،وذوي احتياجات خا�صة وغريها.
و�سعى البنك ويف �إطار م�ساهماته املتوا�صلة �إىل حتقيق �أثر �إيجابي يف �شتى قطاعات املجتمع الفل�سطيني خا�صة التعليمية وال�صحية والتنموية منها ،والتي
جاءت بالتوافق مع الر�ؤية الإ�سرتاتيجية للبنك يف ذات املجال ت�أكيد ًا على اهتمام البنك بدفع عجلة التنمية يف فل�سطني ،و�إحداث تغيريات ملمو�سة لدى
املواطن ،باعتبارها واجب وطني ميار�سه البنك ،فاال�ستثمار يف تنمية املجتمع يعك�س مدى م�ساهمة �أبنائه يف رفع م�ستوى معي�شة املجتمع الفل�سطيني وحت�سني
�أداء قطاعاته.
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المجــــــال

مبلغ المساهمة ()$

التنمية
الإغاثة
الثقافة والتعليم
ال�صحة والبيئة
الريا�ضة
اقت�صاد
�أخرى
الإجمايل

31,077
40,804
87,068
12,686
12,746
37,500
15,396
237,276

الثقافة والتعليم

�إن احلياة مزيج من العلم والعمل ،والتعليم مينح املجتمع حترر ًا من خملفات اجلهل والفقر واملر�ض جميع ًا ،و�إذا �أردنا الو�صول �إىل ذلك امل�ستوى
فالبد �أن نبذل جهدا مق�صودا ومنظما من �أجل تطوير املعارف واملعلومات من خالل التعليم والقراءة واالطالع ،ولذلك فقد �أوىل البنك اهتمام ًا
بان�شطة املدار�س واملعارف والثقافة والكتاب .و�ساهم بعدد من الأن�شطة يف هذا املجال.
ويهدف البنك من خالل رعايته ودعمه للم�ؤ�س�سات الثقافية واجلهات ذات العالقة ،اىل تعزيز �شراكة الفرد مع بقية افراد جمتمعه ،و�ساهم البنك بعدد
من الأن�شطة يف هذين املجالني مببلغ يقدر بحوايل .$87,068

الثقافة والتعليم

تربع ل�صندوق االق�صى
تربع جلامعة النجاح الوطنية -م�ساعدة طلبة حمتاجني
تربع جلامعة فل�سطني التقنية اخل�ضوري
تربع جلامعة بري زيت
رعاية امللتقى الفل�سطيني-جامعة خ�ضوري
رعاية امل�ؤمتر الفل�سطيني-جامعة بري زيت
رعاية حفل تكرمي الطلبة االوائل -مدر�سة م�سقط �-سلفيت
رعاية حفل تكرمي طلبة االوائل-مدر�سة قراوة بني ح�سان
رعاية لقاءات هيئة الريا�ضيات-احتاد املعلمني
رعاية م�سابقة االجهزة االمنية �-سلفيت
رعاية م�شروع القراءة -جمعية عطاء
دعم مل�ؤ�س�سة افكار للتطوير الرتبوي
تربع للملتقى ال�سينمائي الفل�سطيني -غزة
تربع لنادي املواهب الفل�سطينية غزة
رعاية ملتقى املثقفني املقد�سي

الصحة والبيئة

ترتبط زيادة االمرا�ض ب�أ�سلوب احلياة وقلة الن�شاط البدين والعادات الغذائية ال�سيئة ،لذا ي�شجع البنك خمتلف الأن�شطة الريا�ضية والأندية
الفل�سطينية ،ويقدم �ضمن امكانياته املتوا�ضعة كل دعم م�ستطاع حلياة �صحية �أف�ضل للجميع .حيث �ساهم البنك بدعم عدد من الأن�شطة يف هذا
املجال ومببلغ يقدر بحوايل .$ 12,686

الصحة والبيئة

تربع جلمعية �أ�صدقاء املري�ض اخلريية �أبو ريا
تربع للم�ست�شفى االوروبي
رعاية م�ؤمتر الدواء يف فل�سطني -الهالل االحمر ،البرية
تربع لإجراء عملية جراحية

اإلغاثة

ي�ست�شعر البنك �أهمية هذا الدور لإعانة الفئات املت�ضررة يف املجتمع نتيجة للأحداث الطارئة ،فمن خالله �إ�ستطاع البنك تقدمي اخلدمات
وامل�ساعدات الفورية للعديد من املحتاجيني واملعوزين ،و�ساهم البنك بعدد من الأن�شطة يف هذا املجال ومببلغ يقدر بحوايل .$40,804

اإلغاثة

تربع جلمعية الهالل االحمر  -ل�ضحايا خميم الريموك
تربع لإغاثة �أهايل غزة خالل العدوان الأخري على غزة
تربعات الغاثة حمتاجني
م�ساعدة موظفي البنك املنكوبني جراء العدوان على غزة
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التنمية

تهدف م�شاركة بنك القد�س يف مثل هذه الأن�شطة اىل حتقيق �أعلى م�ستوى ممكن من الرفاهية الإجتماعية و�إحداث تغيريات وحتفيز وا�ستثمار
كافة الطاقات الب�شرية واملادية املتاحة ،و�ساهم البنك بعدد من الأن�شطة يف هذا املجال ومببلغ يقدر بحوايل .$31,077

التنمية

التربع لعمال بلدية طولكرم
التربع جلمعية التطوير الريفية  -ر�ضا
التربع بجهاز حا�سوب للدفاع املدين
التربع للعمال املحتاجني -االحتاد العام
التربع ب�سيارة للدفاع املدين
�شراء طابعة ملجل�س اخلدمات امل�شرتك � -سلفيت
التربع بجهاز الب توب مل�ؤ�س�سة �صربي النظمة الكمبيوتر
التربع بكمبيوترات للإحتاد العام للنقابات
التربع مباكنة ت�صوير لبلدية كفر الديك
إقتصاد

�سعى البنك من خالل رعايته للن�شاطات والفعاليات الإقت�صادية �إىل دفع عجلة االقت�صاد الفل�سطيني قدم ًا وبالتايل دعم التنمية املجتمعية من
جهة �أخرى� ،ضمن �أطر ا�سرتاتيجية مدرو�سة ،حيث كان ال�سباق دوم ًا يف حت ّمل امل�س�ؤولية امللقاة على عاتقه وامل�شاركة الفاعلة يف هذه الن�شاطات،
و�ساهم البنك بعدد من الأن�شطة يف هذا املجال ومببلغ يقدر بحوايل .$37,500

إقتصاد

رعاية ملتقى مال و�أعمال
رعاية معر�ض نقابة جتار مواد الغذائية  -اخلليل
رعاية مهرجان الت�سوق الوطني  -جامعة النجاح
رعاية مهرجان حمافظة طوبا�س واالغوار

الرياضة

تنوعت م�شاركة البنك يف الأن�شطة الريا�ضية �سوا ًء كانت ترفيهية �أو تطوير للمهارات �أو دعم �أندية ريا�ضية ،و�ساهم البنك بعدد من الأن�شطة يف
هذا املجال ومببلغ يقدر بحوايل .$12,746

الرياضة

التربع لبطولة مواي تاي
التربع ملركز �شباب االمعري
التربع ملركز ال�شباب االجتماعي  -خميم قلنديا
التربع مل�ؤ�س�سة �شباب البرية
رعاية مارثون فل�سطني الدويل  -املجل�س الأعلى لل�شباب
رعاية نادي قلقيلية الأهلي
التربع لفريق الأمن الوطني الريا�ضي

80

اجتماعيات (مرأة ،طفولة ،ذوي احتياجات خاصة)

حظيت امل�س�ؤولية املجتمعية ب�إهتمام خا�ص ،حيث �ساهم البنك خالل العام  2014بدعم �شتى قطاعات املجتمع املختلفة عرب جمموعة من
امل�شاريع والأن�شطة التي توزعت بني دعم الطفولة واملر�أة والتعليم والنقابات وغريها من القطاعات االخرى ،ومببلغ يقدر بحوايل .$ 15,396

اجتماعيات

التربع جلمعية املر�أه العاملة للتنمية
التربع جلمعية روان لتنمية الطفل
التربع لالحتاد الن�سائي
التربع جمعية �أ�صدقاء بريزيت
رعاية جمعية عتيل لرعاية امل�سنني اخلريية
رعاية جمعية الطفل الفل�سطيني اليتيم  -بيت حلم
رعاية جمعية �سيدات بريزيت
التربع جلمعية �إنعا�ش الأ�سرة
رعاية حفل تعارف نقابة مهند�سني طولكرم
رعاية �إفطار رم�ضاين لنقابة موظفي جامعة النجاح
التربع جلمعية املكفوفات
التربع ملتقى الب�صرية للمكفوفني
التربع ل�صالح جمعية املر�أة الريفية  -قفني

القوائم
المالية

(شركة مساهمة عامة محدودة)
رام اهلل  -فلسطين

القوائم المالية وتقرير مدقق الحسابات المستقل
 31كانون األول 2014
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بنك القدس

(�شركة م�ساهمة عامة حمدودة)
البيانات املالية لل�سنة املنتهية يف  31كانون الأول

2014

بيان المركز المالي
(جميع المبالغ بالدوالر األمريكي إال إذا أشير الى غير ذلك)
إيضاح

2014

2013

الموجودات

نقد و�أر�صدة لدى �سلطة النقد الفل�سطينية
�أر�صدة لدى بنوك وم�ؤ�س�سات م�صرفية
موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل
ت�سهيالت ائتمانية مبا�شرة ،بال�صايف
موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل ال�شامل
موجودات مالية بالكلفة املطف�أة
ممتلكات وعقارات ومعدات ،بال�صايف
م�شاريع حتت التنفيذ
موجودات غري ملمو�سة
موجودات �ضريبية م�ؤجلة
موجودات �أخرى
جمموع املوجودات

()4

119,167,254

84,740,545

()5

131,010,848

99,103,413

()6

89,974

116,043

()7

336,171,649

287,349,992

()8

8,632,547

9,198,469

()9

23,104,089

10,857,303

()10

22,515,085

18,927,250

2,355,923

2,584,101

()11

27,769

29,533

()12

1,066,727

1,066,727

()13

25,220,307

18,608,999

669,362,172

532,582,375

المطلوبات وحقوق الملكية
المطلوبات
ودائع �سلطة النقد الفل�سطينية
ودائع بنوك وم�ؤ�س�سات م�صرفية
ودائع عمالء
ت�أمينات نقدية
خم�ص�ص تعوي�ض نهاية اخلدمة
خم�ص�ص الق�ضايا
خم�ص�ص ال�ضرائب
مطلوبات �أخرى
جمموع املطلوبات
حقوق الملكية
ر�أ�س املال املدفوع
عالوة �إ�صدار
احتياطي �إجباري
احتياطي �إختياري
احتياطي خماطر م�صرفية عامة
احتياطي التقلبات الدورية
احتياطي القيمة العادلة
�أرباح (خ�سائر) مرتاكمة
�صايف حقوق امللكية
جمموع املطلوبات وحقوق امللكية

)(14

-

10,000,000

()15

70,396,313

24,207,792

()16

494,228,499

401,177,301

()17

22,752,072

19,278,569

()18

3,349,099

3,027,091

()19

102,767

130,000

()20

662,257

2,155,462

()21

7,323,882
598,814,889

7,614,240
467,590,455

50,000,000

50,000,000

()22,1

3,000,000

3,000,000

()23

3,481,177

2,757,887

()23

224,912

224,912

()23

5,100,037

5,805,055

()23

3,633,963

2,549,028

()24

()732,512

945,029

5,839,706

()289,991

70,547,283

64,991,920

669,362,172

532,582,375

ت�شكل الإي�ضاحات املرفقة على ال�صفحات من (� )3إىل ( )49للبيانات املالية جزء ًا ال يتجز�أ منها.

بنك القدس

(�شركة م�ساهمة عامة حمدودة)
البيانات املالية لل�سنة املنتهية يف  31كانون الأول

2014

بيان الدخل
(جميع المبالغ بالدوالر األمريكي إال إذا أشير الى غير ذلك)

(جميع املبالغ بالدوالر الأمريكي �إال �إذا �أ�شري �إىل غري ذلك)

الفوائد الدائنــة
الفوائد املدينة
�صايف �إيرادات الفوائد
�صايف �إيرادات العموالت
�صايف �إيرادات الفوائد والعموالت

إيضاح

2014

2013

()25

27,363,606

24,459,774

()26

)(5,602,841

()5,872,769

21,760,765

18,587,005

6,612,220

4,291,050

28,372,985

22,878,055

3,063,958

2,067,852

241,457

85,355

-

10,836

()7

951,795

1,324,387

()29

1,242,201

755,440

33,872,396

27,121,925

()27

�صايف �أرباح التعامل بالعمالت الأجنبية
�صايف �أرباح موجودات مالية من خالل بيان الدخل
ارباح ا�ستبعاد ممتلكات وعقارات ومعدات
ا�سرتداد خم�ص�ص تدين ت�سهيالت ائتمانية
ايرادات اخرى
�إجمايل الدخل
المصاريف
نفقات املوظفني
ا�ستهالكات واطفاءات
م�صروف خم�ص�ص تدين الت�سهيالت االئتمانية
م�صاريف ت�شغيلية اخرى
خم�ص�ص تعوي�ض نهاية اخلدمة
خم�ص�صات ق�ضايا
خم�ص�ص التدين يف عقارات م�ستملكة لقاء ديون
خ�سائر ا�ستبعاد ممتلكات وعقارات ومعدات
�إجمايل امل�صاريف
الربح لل�سنة قبل ال�ضريبة
انتفاعات �ضريبية م�ؤجلة
�ضرائب م�ستحقة على الدخل
�ضرائب عن �سنوات �سابقة
الربح لل�سنة بعد ال�ضرائب
احل�صة الأ�سا�سية واملخف�ضة لل�سهم من ربح ال�سنة

()28

()30
()11,10
()7
()31
()18

10,996,508
2,023,485
1,523,411
8,130,969
958,656
6,463
23,639,492
10,232,904
()3,000,000
7,232,904

10,244,375
1,780,260
1,049,276
5,901,912
693,880
80,000
87,573
19,837,276
7,284,649
135,000
()2,500,583
()179,417
4,739,649

()38

0.145

0.095

()20

ت�شكل الإي�ضاحات املرفقة من (� )1إىل ( )43جزء ًا من هذه القوائم املالية وتقر�أ معها.
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بنك القدس

(�شركة م�ساهمة عامة حمدودة)
البيانات املالية لل�سنة املنتهية يف  31كانون الأول

2014

بيان الدخل الشامل
(جميع المبالغ بالدوالر األمريكي إال إذا أشير الى غير ذلك)

صافي الربح للسنة
بنود الدخل ال�شامل الأخرى
التغرييف القيمة العادلة للموجودات املالية بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل ال�شامل
�صايف بنود الدخل ال�شامل الأخرى لل�سنة
�إجمايل الدخل ال�شامل لل�سنة

2014

2013

7,232,904

4,739,649

()1,677,541
()1,677,541
5,555,363

2,266,585
2,266,585
7,006,234

ت�شكل الإي�ضاحات املرفقة من (� )1إىل ( )43جزء ًا من هذه القوائم املالية وتقر�أ معها.

بنود الدخل ال�شامل الأخرى
التغري يف القيمة العادلة للموجودات املالية من خالل بيان الدخل ال�شامل
�صايف بنود الدخل ال�شامل لل�سنة
املحول اىل االحتياطيات
الر�صيد كما يف  31كانون الأول 2013

التغريات خالل ال�سنة:
�صايف الربح لل�سنة

الر�صيد كما يف  1كانون الثاين 2013

 31كانون الأول 2013

التغريات خالل ال�سنة:
�صايف الربح لل�سنة
بنود الدخل ال�شامل الأخرى
التغري يف القيمة العادلة للموجودات املالية من خالل بيان الدخل ال�شامل
�صايف بنود الدخل ال�شامل لل�سنة
املحول اىل االحتياطيات
الر�صيد كما يف  31كانون الأول 2014

الر�صيد كما يف  1كانون الثاين 2014

 31كانون الأول 2014

3,000,000

-

-

-

-

3,000,000

3,000,000

-

-

-

-

3,000,000

2,757,887

473,965

-

-

-

2,283,922

3,481,177

723,290

-

-

-

2,757,887

224,912

-

-

-

-

224,912

224,912

-

-

-

-

224,912

5,805,055

1,313,802

-

-

-

4,491,253

5,100,037

()705,018

-

-

-

5,805,055

ت�شكل الإي�ضاحات املرفقة من (� )1إىل ( )43جزء ًا من هذه القوائم املالية وتقر�أ معها.

50,000,000

-

-

-

-

50,000,000

50,000,000

-

-

-

-

50,000,000

رأس المال
المدفوع

عالوة إصدار

احتياطي
إجباري

احتياطي
إختياري

2,549,028

710,947

-

-

-

1,838,081

3,633,963

1,084,935

-

-

-

2,549,028

945,029

-

2,266,585

2,266,585

-

()1,321,556

()732,512

-

()1,677,541

()1,677,541

-

945,029

()289,991

()2,498,714

4,739,649

64,991,920

-

2,266,585

4,739,649

57,985,686

70,547,283

-

5,555,363

()1,677,541

7,232,904

64,991,920

7,006,234

-

4,739,649

()2,530,926

5,839,706

()1,103,207

7,232,904

-

7,232,904

()289,991

أرباح (خسائر)
متراكمة

المجموع

(جميع املبالغ بالدوالر الأمريكي �إال �إذا �أ�شري �إىل غري ذلك)

احتياطي
احتياطي
احتياطي مخاطر
مصرفية عامة التقلبات الدورية القيمة العادلة

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

بيان التغييرات في حقوق الملكية

(�شركة م�ساهمة عامة حمدودة)
البيانات املالية لل�سنة املنتهية يف  31كانون الأول 2014

بنك القدس
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بنك القدس

(�شركة م�ساهمة عامة حمدودة)
البيانات املالية لل�سنة املنتهية يف  31كانون الأول

2014

بيان التدفقات النقدية
(جميع المبالغ بالدوالر األمريكي إال إذا أشير الى غير ذلك)

(جميع املبالغ بالدوالر الأمريكي �إال �إذا �أ�شري �إىل غري ذلك)
إيضاح

2014

2013

التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية
الربح لل�سنة قبل ال�ضريبة
تعديالت لت�سوية �صايف الربح مع �صايف التدفقات النقدية من الأن�شطة الت�شغيلية
ا�ستهالكات و�إطفاءات
خم�ص�ص تدين ت�سهيالت ائتمانية مبا�شرة
خم�ص�ص تعوي�ض نهاية اخلدمة
املحرر من خم�ص�ص الإجازات
خم�ص�ص الق�ضايا
خم�ص�ص التدين يف عقارات �آلت ملكيتها للبنك لقاء ديون
خ�سائر غري متحققة من موجودات مالية من خالل بيان الدخل
خ�سائر (�أرباح) ا�ستبعاد ممتلكات و عقارات و معدات
التغير في الموجودات والمطلوبات
متطلبات االحتياطي الإلزامي النقدي
ودائع لدى بنوك وم�ؤ�س�سات م�صرفية (�أكرث من ثالثة �أ�شهر)
ت�سهيالت ائتمانية مبا�شرة
موجودات �أخرى
ودائع بنوك وم�ؤ�س�سات م�صرفية (�أكرث من ثالثة �أ�شهر)
ودائع عمالء
ت�أمينات النقدية
مطلوبات �أخرى
تعوي�ضات مدفوعة للموظفني
�ضرائب مدفوعة
�صايف التدفقات النقدية الناجتة عن الأن�شطة الت�شغيلية
التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية
�شراء موجودات مالية من خالل بيان الدخل ال�شامل
�شراء موجودات مالية بالكلفة املطف�أة
م�شاريع حتت التنفيذ
�شراء ممتلكات و عقارات و معدات
املتح�صل من بيع موجودات مالية من خالل بيان الدخل
املتح�صل من ا�ستبعاد ممتلكات و عقارات و معدات
�صايف التدفقات النقدية امل�ستخدمة يف الأن�شطة الإ�ستثمارية
�صايف الزيادة يف النقد وما يف حكمه
النقد وما يف حكمه يف بداية ال�سنة
النقد وما يف حكمه يف نهاية ال�سنة

10,232,904

7,284,649

()10,11

2,023,485

1,780,260

()7

1,523,411

1,049,276

()18

958,656

693,880

-

)(23,544

()27,233

80,000

()19

()28

87,573

26,070

12,250

6,463

)(10,836

14,743,756

10,953,508

()4

()7,688,013

)(6,844,786

()5

2,750,000

)(2,750,000

()7

()50,345,068

4,463,742

()13

()6,611,308

)(2,523,933

()15

20,997

514,133

()16

93,051,198

66,920,524

()17

3,473,503

)(71,765

()21

()290,358

2,212,739

()18

()636,648

()413,241

()20

()4,493,205

()3,111,159

43,974,854

69,349,762

()8
()9
()10

()36
()36

()1,111,618
()12,246,786
()5,481,093
93,251
()18,746,246

()772,064
()9,877,301
()1,370,534
()1,408,550
10,000
33,983
()13,384,466

25,228,608
111,122,663
136,351,271

55,965,296
55,157,367
111,122,663

ت�شكل الإي�ضاحات املرفقة من (� )1إىل ( )43جزء ًا من هذه القوائم املالية وتقر�أ معها.

بنك القدس

(�شركة م�ساهمة عامة حمدودة)
البيانات املالية لل�سنة املنتهية يف  31كانون الأول

2014

اإليضاحات للبيانات المالية
(جميع المبالغ بالدوالر األمريكي إال إذا أشير الى غير ذلك)

 .1عام

ت�أ�س�س بنك القد�س (فيما يلي «البنك») بتاريخ  2ني�سان  1995يف غزة ك�شركة م�ساهمة عامة حمدودة حتت رقم ( )563200880مبوجب قانون
ال�شركات ل�سنة  1929بر�أ�سمال مقداره  20,000,000دوالر �أمريكي موزع على � 20,000,000سهم بقيمة �إ�سمية مقدارها دوالر �أمريكي لل�سهم الواحد.
مت زيادة ر�أ�س مال البنك بتاريخ َ 20اب  2005لي�صبح  25,000,000دوالر �أمريكي بنف�س القيمة اال�سمية لل�سهم  ،كما مت زيادة ر�أ�س مال خالل العام
 2006لي�صبح ر�أ�س املال امل�صرح به واملدفوع بالكامل  50,000,000دوالر �أمريكي بقيمة �إ�سمية مقدارها دوالر �أمريكي لل�سهم الواحد.
قررت الهيئة العامة غري العادية بتاريخ  5حزيران  2011زيادة ر�أ�س مال البنك �إىل  100,000,000دوالر �أمريكي وتكليف جمل�س �إدارة البنك لتنفيذ
القرار خالل ال�سنوات القادمة.
با�شر البنك ن�شاطه امل�صريف يف فل�سطني بتاريخ  18كانون الثاين  ،1997من �أهم غايات البنك القيام بكافة الأعمال امل�صرفية التجارية والإ�ستثمارية من
خالل الإقرا�ض والتمويل وفتح احل�سابات اجلارية والإعتمادات امل�ستندية ،وقبول الودائع والأمانات ،واملتاجرة يف العمالت املختلفة من خالل فروعه املنت�شرة
يف فل�سطني والبالغ عددها ( )21فرع ًا بالإ�ضافة �إىل ( )6مكاتب.
يخ�ضع البنك لقانون امل�صارف وتعليمات �سلطة النقد الفل�سطينية.
مت �إدراج �أ�سهم البنك للتداول يف �سوق فل�سطني للأوراق املالية (بور�صة فل�سطني) خالل العام .2005
بلغ عدد موظفي البنك (الإدارة العامة والفروع) كما يف  31كانون الأول  )555( 2014موظف ًا و( )447موظف ًا كما يف  31كانون الأول .2013
مت �إقرار البيانات املالية املرفقة من قبل جمل�س �إدارة البنك يف جل�سته املنعقدة بتاريخ  12اذار .2015
 .2أسس إعداد البيانات المالية

مت �إعداد البيانات املالية املرفقة وفق ًا للمعايري ال�صادرة عن جمل�س معايري املحا�سبة الدولية والتف�سريات ال�صادرة عن جلنة تف�سريات التقارير املالية
الدولية املنبثقة عن جمل�س معايري املحا�سبة الدولية ووفق ًا للقوانني املحلية النافذة وتعليمات �سلطة النقد الفل�سطينية.
مت �إعداد البيانات املالية املرفقة وفق ًا ملبد�أ التكلفة التاريخية با�ستثناء املوجودات املالية التي تظهر بالقيمة العادلة بتاريخ البيانات املالية.
�إن الدوالر الأمريكي هو عملة عر�ض البيانات املالية للبنك والذي ميثل العملة الرئي�سية للبنك.
ت�شمل البيانات املالية املرفقة على البيانات املالية لفروع البنك والبيانات املالية للإدارة العامة يف رام اهلل ،وقد مت جتميع البيانات املالية بعد �أن مت اجراء
التقا�ص للح�سابات الداخلية امل�شرتكة بني الإدارة والفروع املذكورة� .إن املعامالت يف الطريق بني االدارة والفروع تظهر �ضمن املوجودات واملطلوبات الأخرى
يف بيان املركز املايل املرفق.
�إن �إعداد البيانات املالية بالتوافق مع معايري التقارير املالية الدولية يتطلب ا�ستخدام تقديرات حما�سبية هامة وحمددة ،كما يتطلب من الإدارة �إبداء الر�أي
يف عملية تطبيق ال�سيا�سات املحا�سبية للم�صرف� .إن �أي تغيري يف االفرتا�ضات واالجتهادات من �ش�أنه ان ي�ؤثر ب�شكل كبري على البيانات املالية خالل الفرتة
التي حدث خاللها التغيري .تعتقد الإدارة �أن االفرتا�ضات واالجتهادات امل�ستخدمة منا�سبة و�أن البيانات املالية تعر�ض الو�ضع املايل للم�صرف ب�شكل عادل.
لقد مت الإف�صاح عن املجاالت التي تنطوي على درجة عالية من االجتهاد �أو التعقيد �أو املجاالت التي تعد فيها االفرتا�ضات والتقديرات �أ�سا�سية للبيانات
املالية يف الإي�ضاح رقم (.)22-3
 .3أهم السياسات المحاسبية المتبعة

�إن ال�سيا�سات املحا�سبية املتبعة يف �إعداد البيانات املالية للبنك تتوافق مع تلك التي مت ا�ستخدامها يف �إعداد البيانات املالية ال�سنوية كما يف  31كانون الأول
 ،2013ب�إ�ستثناء ما ورد يف �إي�ضاح (.)42
 .1-3التغريات يف ال�سيا�سات املحا�سبية واالف�صاحات
�إن ال�سيا�سات املحا�سبية املتبعة يف �إعداد البيانات املالية للبنك مطابقة لتلك التي مت ا�ستخدامها لإعداد البيانات املالية لل�سنة ال�سابقة.
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(�أ) املعايري اجلديدة واملعدلة املطبقة من قبل البنك
• التعديل على املعيار املحا�سبي الدويل رقم (« ،)32الأدوات املالية» :حول مقا�صة املوجودات واملطلوبات املالية .يو�ضح هذا التعديل �أن احلق يف املقا�صة
يجب �أال يعتمد على حدث م�ستقبلي .ويجب �أي�ض ًا �أن يكون نافذ ًا قانون ًا على جميع الأطراف املقابلة يف �سياق العمل االعتيادي ،وكذلك يف حال العجز عن
ال�سداد �أو الإع�سار �أو الإفال�س .كما يت�ضمن التعديل �آليات الت�سوية .مل يكن لهذا التعديل �أي ت�أثري جوهري على البيانات املالية للبنك.
• قام البنك بالتطبيق املبكر للمعيار الدويل للتقارير املالية رقم (« )9الأدوات املالية» وذلك اعتبارا من  1متوز  ،2012ويتناول ت�صنيف املوجودات
واملطلوبات املالية وقيا�سها وت�سجيلها� .صدرت الن�سخة الكاملة من املعيار يف حزيران  2014وحتل حمل الإر�شادات املقررة �ضمن املعيار املحا�سبي
الدويل رقم ( )39ب�ش�أن ت�صنيف وقيا�س الأدوات املالية .يحتفظ املعيار بنموذج القيا�س املختلط لكن يعمل على تب�سيطه ويحدد ثالث فئات رئي�سية
لقيا�س املوجودات املالية وهي :التكلفة املطف�أة ،القيمة العادلة من خالل الدخل ال�شامل ،القيمة العادلة من خالل بيان الدخل .يعتمد �أ�سا�س الت�صنيف
على النموذج التجاري للمن�ش�أة وخ�صائ�ص التدفقات النقدية التعاقدية املتعلقة باملوجودات املالية.
• التعديالت على املعيار املحا�سبي الدويل رقم (« ،)36االنخفا�ض يف قيمة املوجودات» ،ب�ش�أن الإف�صاحات عن املبالغ القابلة لال�سرتداد للموجودات غري
املالية .مل يكن لهذا التعديل �أي ت�أثري جوهري على البيانات املالية للبنك.
• التعديل على املعيار املحا�سبي الدويل رقم (« ،)39الأدوات املالية :الت�سجيل والقيا�س» بخ�صو�ص جتديد امل�شتقات وا�ستمرار حما�سبة التحوط .يتناول
هذا التعديل التغيريات الت�شريعية على امل�شتقات «املتداولة يف ال�سوق املوازية» وحتديد الأطراف املقابلة املركزية .ومبوجب املعيار املحا�سبي الدويل رقم
( ،)39ف�إن جتديد امل�شتقات لدى الأطراف املقابلة املركزية من �ش�أنه �أن ي�ؤدي �إىل التوقف عن حما�سبة التحوط .ين�ص التعديل على الإعفاء من وقف
حما�سبة التحوط عندما يلبي جتديد �أداة التحوط معايري حمددة .مل يكن لهذا التعديل �أي ت�أثري جوهري على البيانات املالية للبنك.
• التف�سري رقم ( )21ال�صادر عن جلنة تف�سريات املعايري الدولية للتقارير املالية« ،ال�ضرائب» ،ين�ص على املحا�سبة عن االلتزام بدفع �ضريبة �إذا كان هذا
االلتزام �ضمن نطاق املعيار املحا�سبي الدويل رقم (« )37املخ�ص�صات» .يتناول هذا التف�سري نوعية احلدث امللزم الذي ين�ش�أ عنه التزام بدفع ال�ضريبة
والتوقيت الذي ينبغي فيه ت�سجيل االلتزام.
(ب) املعايري والتعديالت والتف�سريات اجلديدة ال�صادرة لكن غري ال�سارية على ال�سنة املالية التي تبد�أ يف  1كانون ثاين  2014ومل يقم البنك
بتطبيقها يف وقت مبكر
• يجب قيا�س اال�ستثمارات يف �أدوات حقوق امللكية بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل مع خيار نهائي بعر�ض تغريات القيمة العادلة �ضمن الدخل ال�شامل
بد ًال من �إعادة تدويرها .وحالي ًا هناك طريقة جديدة متوقعة الحت�ساب اخل�سائر االئتمانية لكي حتل حمل طريقة انخفا�ض قيمة اخل�سائر املتكبدة
امل�ستخدمة �ضمن املعيار املحا�سبي الدويل رقم ( .)39وفيما يتعلق باملطلوبات املالية ،فلم تطر�أ �أي تغيريات على طريقة الت�صنيف والقيا�س ما عدا
ت�سجيل التغريات يف خماطر االئتمان �ضمن الدخل ال�شامل ،وذلك بالن�سبة للمطلوبات امل�صنفة بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل .كما يخفّف املعيار
من حدة متطلبات فعالية التحوط با�ستبدال اختبارات فعالية التحوط القيا�سية ،ويقت�ضي وجود عالقة اقت�صادية بني البند املتحوط و�أداة التحوط ،وفيما
يخ�ص «معدل التحوط» فيظل كاملعدل الفعلي الذي ت�ستخدمه الإدارة يف �أغرا�ض �إدارة املخاطر .ما يزال االحتفاظ بالوثائق املتزامنة �أمر ًا مطلوب ًا ولكن
تختلف هذه الوثائق عن تلك التي يجري �إعدادها مبوجب املعيار املحا�سبي الدويل رقم ( .)39لي�س من املتوقع �أن يكون لهذا املعيار �أي ت�أثري على البيانات
املالية للبنك.
ً
• املعيار الدويل للتقارير املالية رقم (« ،)15الإيرادات من العقود مع العمالء» (ي�سري اعتبارا من  1كانون ثاين  )2017يتناول ت�سجيل الإيرادات وير�سي
املبادئ التي تكفل نقل معلومات مفيدة مل�ستخدمي البيانات املالية حول طبيعة وقيمة وتوقيت واختالف الإيرادات والتدفقات النقدية النا�شئة من العقود
املربمة مع عمالء املن�ش�أة .يتم ت�سجيل الإيرادات عندما ي�سيطر عميل ما على �سلعة �أو خدمة ويكون مبقدوره بعد ذلك حتديد طريقة ا�ستخدامها
واال�ستفادة منها .يحل املعيار حمل املعيار املحا�سبي الدويل رقم (« )18الإيرادات» واملعيار املحا�سبي الدويل رقم (« )11عقود البناء» والتف�سريات
املتعلقة بهما .لي�س من املتوقع �أن يكون لهذا املعيار �أي ت�أثري على البيانات املالية للبنك.
�إن ادارة البنك تتوقع �أن تتعاطى مع كافة املعايري والتف�سريات اجلديدة والتعديالت غري �سارية املفعول و�أن تتبنى تطبيقها بتواريخ �سريان مفعولها.

الإي�ضاحات للبيانات املالية (جميع املبالغ بالدوالر الأمريكي �إال �إذا �أ�شري �إىل غري ذلك)

 .2-3معلومات القطاعات
تعر�ض قوائم قطاع الت�شغيل بطريقة تن�سجم مع التقارير الداخلية التي تقدم اىل امل�س�ؤول عن اتخاذ قرارات الت�شغيل� .إن امل�س�ؤول عن اتخاذ قرارات الت�شغيل
هو جمل�س �إدارة البنك وهو اجلهة التي تقوم بتخ�صي�ص املوارد على قطاعات الت�شغيل وتقييم الأداء فيها.
ت�ستخدم االيرادات وامل�صاريف املتعلقة مبا�شرة بكل قطاع يف حتديد �أداء قطاعات الت�شغيل� .إن التقارير الداخلية تعنى بالرتكزات االئتمانية وحتليل نتائج
الأعمال ح�سب قطاعات الأعمال والقطاعات االقت�صادية واجلغرافية (�إي�ضاح.)32-
 .3-3الت�سهيالت االئتمانية املبا�شرة
�إن الت�سهيالت االئتمانية املبا�شرة هي موجودات مالية مببالغ ثابتة �أو دفعات حمددة وذات �أجل معني وال يتم تداولها يف �أ�سواق مالية ن�شطة ،وال يتم التعاقد فيها
بغر�ض البيع العاجل �أو متو�سط الأجل.
تظهر الت�سهيالت الإئتمانية املبا�شرة بالكلفة املطف�أة مطروح ًا منها خم�ص�ص تدين الت�سهيالت الإئتمانية والفوائد والعموالت املعلقة.
يتم تكوين خم�ص�ص تدين للت�سهيالت الإئتمانية املبا�شرة �إذا تبني عدم �إمكانية حت�صيل املبالغ امل�ستحقة للبنك وعندما يتوفر دليل مو�ضوعي على �أن حدث ًا ما قد
�أثر �سلب ًا على التدفقات النقدية امل�ستقبلية للت�سهيالت الإئتمانية املبا�شرة وعندما ميكن تقدير هذا التدين ،وت�سجل قيمة املخ�ص�ص يف بيان الدخل.
يتم تعليق الفوائد والعموالت على الت�سهيالت الإئتمانية غري العاملة املمنوحة للعمالء وفق ًا لتعليمات �سلطة النقد الفل�سطينية.
يتم وقف قيد الفوائد والعموالت على الديون امل�صنفة و املتخذ حيالها �إجراءات قانونية.
يتم �شطب الت�سهيالت الإمتانية املعد لها خم�ص�صات يف حال عدم جدوى الإجراءات املتخذة لتح�صيلها بطرحها من املخ�ص�ص ويتم حتويل �أي فائ�ض يف
املخ�ص�ص الإجمايل �إىل بيان الدخل ،وي�ضاف املح�صل من الديون ال�سابق �شطبها �إىل الإيرادات.
 .4-3موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل
هي املوجودات املالية التي قام البنك ب�شرائها لغر�ض بيعها يف امل�ستقبل القريب وحتقيق الأرباح من تقلبات الأ�سعار ال�سوقية ق�صرية الأجل �أو هام�ش �أرباح
املتاجرة.
يتم �إثبات هذه املوجودات بالقيمة العادلة عند ال�شراء (تقيد م�صاريف االقتناء على بيان الدخل عند ال�شراء) ويعاد تقييمها الحق ًا بالقيمة العادلة ،ويظهر
التغري يف القيمة العادلة يف بيان الدخل ،ويف حال بيع هذه املوجودات �أو جزء منها يتم �أخذ الأرباح �أو اخل�سائر الناجتة عن ذلك يف بيان الدخل.
يتم قيد الأرباح املوزعة �أو الفوائد املتحققة يف بيان الدخل.
ال يجوز �إعادة ت�صنيف �أي موجودات مالية من � /إىل هذا البند �إال يف احلاالت املحددة يف املعايري الدولية للتقارير املالية.
ال يجوز ت�صنيف �أي موجودات مالية لي�س لها �أ�سعار يف �أ�سواق ن�شطة وتداوالت ن�شطة يف هذا البند.
 .5-3موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل ال�شامل
متثل هذه املوجودات املالية اال�ستثمارات يف �أدوات امللكية بغر�ض االحتفاظ بها على املدى الطويل.
يتم اثبات هذه املوجودات بالقيمة العادلة م�ضاف ًا �إليها م�صاريف االقتناء عند ال�شراء ويعاد تقييمها الحق ًا بالقيمة العادلـة ،ويظهر التغري يف القيمة العادلة
يف بيان الدخل ال�شامل و�ضمن حقوق امللكية ،ويف حال بيع هذه املوجودات �أو جزء منها يتم �أخذ الأرباح �أو اخل�سائر الناجتة عن ذلك يف بيان الدخل ال�شامل
و�ضمن حقوق امللكية ويتم حتويل ر�صيد احتياطي تقييم املوجودات املالية املباعة مبا�شرة �إىل الأرباح واخل�سائر املدورة ولي�س من خالل بيان الدخل.
ال تخ�ضع هذه املوجودات الختبار خ�سائر التدين .ويتم قيد الأرباح املوزعة يف بيان الدخل.
 .6-3موجودات مالية بالكلفة املطف�أة
هي املوجودات املالية التي تهدف �إدارة البنك وفق ًا لنموذج �أعمالها االحتفاظ بها لتح�صيل التدفقات النقدية التعاقدية والتي تتمثل بالدفعات من �أ�صل الدين
والفائدة على ر�صيد الدين القائم.
يتم �إثبات املوجودات املالية عند ال�شراء بالتكلفة م�ضاف ًا �إليها م�صاريف االقتناء ،وتطف�أ العالوة  /اخل�صم ب�إ�ستخدام طريقة الفائدة الفعالة ،قيد ًا على �أو
حل�ساب الفائدة ،وينزل �أية خم�ص�صات ناجتة عن التدين يف قيمتها ي�ؤدي �إىل عدم �إمكانية ا�سرتداد الأ�صل �أو جزء منـه ،ويتم قيد �أي تدين يف قيمتها يف
بيان الدخل وتظهر الحق ًا بالتكلفة املطف�أة بعد تخفي�ضها بخ�سائر التدين.
ميثل مبلغ التدين يف قيمة املوجودات املالية بالتكلفة املطف�أة الفرق بني القيمة املثبتة يف ال�سجالت والقيمة احلالية للتدفقات النقدية املتوقعة املخ�صومة
ب�سعر الفائدة الفعلي الأ�صلي.
ال يجوز �إعادة ت�صنيف �أي موجودات مالية من� /إىل هذا البند �إال يف احلاالت املحددة يف معايري التقارير املالية الدولية (ويف حال بيع �أي من هذه املوجودات
قبل تاريخ ا�ستحقاقها يتم ت�سجيل نتيجة البيع �ضمن بيان الدخل يف بند م�ستقل والإف�صاح عن ذلك وفق ًا ملتطلبات معايري التقارير املالية الدويل باخل�صو�ص).
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 .7-3القيمة العادلة
�إن �أ�سعار الإغالق (�شراء موجودات  /بيع مطلوبات) بتاريخ البيانات املالية يف �أ�سواق ن�شطة متثل القيمة العادلة للأدوات وامل�شتقات املالية التي لها �أ�سعار
�سوقية ،يف حال عدم توفر �أ�سعار معلنة �أو عدم وجود تداول ن�شط لبع�ض الأدوات وامل�شتقات املالية �أو عدم ن�شاط ال�سوق يتم تقدير قيمتها العادلة بعدة طرق
منها:
مقارنتها بالقيمة ال�سوقية احلالية لأداة مالية م�شابهة لها �إىل حد كبري.
حتليل التدفقات النقدية امل�ستقبلية وخ�صم التدفقات النقدية املتوقعة بن�سبة م�ستخدمة يف �أداة مالية م�شابهة لها.
يتم تقييم املوجودات واملطلوبات املالية طويلة الأمد والتي ال ي�ستحق عليها فوائد مبوجب خ�صم التدفقات النقدية ومبوجب �سعر الفائدة الفعالة ،ويتم �إطفاء
اخل�صم /العالوة �ضمن �إيرادات الفوائد املقبو�ضة  /املدفوعة يف بيان الدخل.
تهدف طرق التقييم �إىل احل�صول على قيمة عادلة تعك�س توقعات ال�سوق وت�أخذ بالإعتبار العوامل ال�سوقية و�أية خماطر �أو منافع متوقعة عند تقدير قيمة
الأدوات املالية ،ويف حال وجود �أدوات مالية يتعذر قيا�س قيمتها العادلة ب�شكل يعتمد عليه يتم �إظهارها بالتكلفة بعد تنزيل �أي تدين يف قيمتها.
 .8-3التدين يف قيمة املوجودات املالية
يقوم البنك مبراجعة القيم املثبتة يف ال�سجالت للموجودات املالية يف تاريخ بيان املركز املايل لتحديد فيما �إذا كانت هنالك م�ؤ�شرات مو�ضوعية تدل على
تدين يف قيمتها �إفرادي ًا �أو على �شكل جمموعة ،ويف حالة وجود مثل هذه امل�ؤ�شرات ف�إنه يتم تقدير القيمة القابلة لال�سرتداد من �أجل حتديد خ�سارة التدين.
يتم حتديد مبلغ التدين كما يلي:
التقييم املج ّمع للت�سهيالت االئتمانية
عندما يتم �إعادة تقدير قيمة ت�سهيالت ائتمانية مت تقييمها ب�شكل فردي وعند عدم وجود �أو حتديد دليل حايل على وجود خ�سارة ،ف�إن هناك احتمالية خل�سائر
مبنية على تقديرات املخاطر واحتمالية تغري حالة القر�ض �أو �أو�ضاع ال�سوق.
تغطي خم�ص�صات التدين يف القيمة اخل�سائر التي من املمكن �أن تتحقق من قرو�ض عاملة فردية والتي تدنت قيمتها يف تاريخ بيان املركز املايل ،ولكن مل يتم
حتديدها ب�صفة خا�صة على �أنها متدنية يف القيمة �إال يف فرتة الحقة.
يتم احت�ساب التدين املتوقع يف القيمة من قبل �إدارة البنك لكل حمفظة حمددة اخل�صائ�ص ،وذلك بح�سب متطلبات �سلطة النقد الفل�سطينية بنا ًء على اخلربات
ال�سابقة  ،والت�صنيف االئتماين  ،وتغري حالة القرو�ض املتوقع ،وذلك بالإ�ضافة �إىل اخل�سائر ال�ضمنية املقدرة والتي تعك�س واقع البيئة االقت�صادية وو�ضع االئتمان.
تدين قيمة املوجودات املالية التي تظهر بالكلفة املطف�أة:
ميثل الفرق بني القيمة املثبتة يف ال�سجالت والقيمة احلالية للتدفقات النقدية املتوقعة خم�صومة ب�سعر الفائدة الفعلي الأ�صلي.
يتم قيد التدين يف القيمة يف بيان الدخل كما يتم قيد �أي وفر يف الفرتة الالحقة نتيجة التدين ال�سابق لأدوات الدين يف بيان الدخل ولأدوات حقوق امللكية من خالل
بيان الدخل ال�شامل .كما يتم تقييم املوجودات واملطلوبات املالية طويلة الأمد والتي ال ي�ستحق عليها فوائد مبوجب خ�صم التدفقات النقدية ومبوجب �سعر الفائدة
الفعلي ،ويتم �إطفاء اخل�صم /العالوة �ضمن �إيرادات الفوائد املقبو�ضة  /املدفوعة يف بيان الدخل.
تهدف طرق التقييم �إىل احل�صول على قيمة عادلة تعك�س توقعات ال�سوق وت�أخذ بالإعتبار العوامل ال�سوقية و�أية خماطر �أو منافع متوقعة عند تقدير قيمة الأدوات
املالية ،ويف حال وجود �أدوات مالية يتعذر قيا�س قيمتها العادلة ب�شكل يعتمد عليه يتم �إظهارها بالتكلفة بعد تنزيل �أي تدين يف قيمتها.
 .9-3ممتلكات وعقارات ومعدات
تظهر املمتلكات والعقارات واملعدات بالتكلفة بعد تنزيل اال�ستهالك املرتاكم ( فيما عدا الأرا�ضي) وخ�سائر التدين املرتاكمة� ،إن وجدت .و ت�شمل التكلفة على
جميع التكاليف املتعلقة بعملية ال�شراء �إذا حتققت �شروط الإعرتاف .يتم �إثبات جميع النفقات الأخرى يف بيان الدخل عند حتققها .ويتم ا�ستهالك هذه املوجودات
عندما تكون جاهزة لال�ستخدام بطريقة الق�سط الثابت على مدى العمر االنتاجي املتوقع لها ب�إ�ستخدام الن�سب ال�سنوية التالية:
مباين
�أثاث ومعدات مكتبية
�أجهزة و�أنظمة معلومات
�سيارات
حت�سينات على امل�أجور

%2
%10
%20
%10
%10

عندما يقل املبلغ املمكن ا�سرتداده من �أي من هذه املوجودات عن �صايف قيمتها الدفرتية ف�إنه يتم تخفي�ض قيمتها �إىل القيمة املمكن ا�سرتدادها وت�سجل قيمة
التدين يف بيان الدخل.

الإي�ضاحات للبيانات املالية (جميع املبالغ بالدوالر الأمريكي �إال �إذا �أ�شري �إىل غري ذلك)

يتم مراجعة العمر االنتاجي لهذه املوجودات يف نهاية كل عام ،ف�إذا كانت توقعات العمر االنتاجي تختلف عن التقديرات املعدة �سابق ًا يتم ت�سجيل التغري يف التقدير
لل�سنوات الالحقة باعتباره تغري يف التقديرات.
يتم ا�ستبعاد هذه املوجودات عند التخل�ص منها �أو عندما ال يعود �أي منافع م�ستقبلية متوقعة من �إ�ستخدامها �أو من التخل�ص منها.
 .10-3املوجودات غري امللمو�سة
يتم ت�صنيف املوجودات غري امللمو�سة على �أ�سا�س تقدير عمرها الزمني لفرتة حمددة �أو لفرتة غري حمددة ،ويتم اطفاء املوجودات غري امللمو�سة التي لها عمر
زمني حمدد خالل هذا العمر ويتم قيد الإطفاء يف بيان الدخل� ،أما املوجودات غري امللمو�سة التي عمرها الزمني غري حمدد فيتم مراجعة التدين يف قيمتها يف
تاريخ البيانات املالية ويتم ت�سجيل �أي تدين يف قيمتها يف بيان الدخل.
ال يتم ر�سملة املوجودات غري امللمو�سة الناجتة عن �أعمال البنك ويتم ت�سجيلها يف بيان الدخل يف نف�س الفرتة.
يتم مراجعة �أية م�ؤ�شرات على تدين قيمة املوجودات غري امللمو�سة يف تاريخ البيانات املالية ،كذلك يتم مراجعة تقدير العمر الزمني لتلك املوجودات ويتم اجراء
�أية تعديالت على الفرتات الالحقة.
ت�شمل املوجودات غري امللمو�سة مفتاحية عقارات وتقوم �إدارة البنك بتقدير العمر الزمني لكل بند حيث يتم �إطفاء مفتاحية العقارات بطريقة الق�سط الثابت.
 .11-3املوجودات التي �آلت ملكيتها للبنك وفا ًء لديون م�ستحقة
تظهر املوجودات التي �آلت ملكيتها للبنك يف بيان املركز املايل �ضمن بند «موجودات �أخرى» وذلك بالقيمة التي �آلت بها للبنك �أو القيمة العادلة �أيهما �أقل ،ويعاد
تقييمها يف تاريخ البيانات املالية بالقيمة العادلة ب�شكل �إفرادي ،ويتم ت�سجيل �أي تدين يف قيمتها كخ�سارة يف بيان الدخل وال يتم ت�سجيل الزيادة ك�إيراد .يتم ت�سجيل
الزيادة الالحقة يف بيان الدخل �إىل احلد الذي ال يتجاوز قيمة التدين الذي مت ت�سجيله �سابق ًا.
مبوجب تعليمات �سلطة النقد الفل�سطينية ،يتوجب التخل�ص من الأرا�ضي والعقارات التي �آلت ملكيتها للبنك وفا ًء لديون خالل فرتة �أق�صاها خم�س �سنوات من
تاريخ التملك ،هذا ويتم متديد فرتة الإحتفاظ بهذه املوجودات من قبل �سلطة النقد الفل�سطينية ح�سب قانون امل�صارف والتعليمات ذات العالقة.
 .12-3املخ�ص�صات الأخرى
يتم االعرتاف باملخ�ص�صات عندما يكون على البنك التزامات يف تاريخ بيان املركز املايل نا�شئة عن �أحداث �سابقة على �أن يكون ت�سديد االلتزامات حمتمل وميكن
قيا�س قيمتها ب�شكل يعتمد عليه .يقوم البنك بتكوين خم�ص�صات خ�صم ًا على بيان الدخل لأي التزامات �أو مطالبات حمتملة وفق ًا للقيمة املقدرة لها واحتماالت
حتققها بتاريخ بيان املركز املايل.
 .13-3خم�ص�ص تعوي�ض نهاية اخلدمة
يتم �أخذ خم�ص�ص لاللتزامات املرتتبة على البنك من تعوي�ض نهاية اخلدمة للموظفني وفق ًا لقانـون العمل ال�ساري يف فل�سطني .ت�سجل املبالغ الواجب اقتطاعها
�سنوي ًا على ح�ساب الدخل وت�سجل التعوي�ضات املدفوعة للموظفني الذين يرتكـون اخلدمة على ح�ساب خم�ص�ص تعويــ�ض نهاية اخلدمـ ــة.
� .14-3ضريبة الدخل
متثل م�صاريف ال�ضرائب مبالغ ال�ضرائب امل�ستحقة وال�ضرائب امل�ؤجلة.
حت�سب م�صاريف ال�ضرائب امل�ستحقة على �أ�سا�س الأرباح اخلا�ضعة لل�ضريبة ،وتختلف الأرباح اخلا�ضعة لل�ضريبة عن الأرباح املعلنة يف البيانات املالية لأن الأرباح
املعلنة ت�شمل �إيرادات غري خا�ضعة لل�ضريبة �أو م�صاريف غري قابلة للتنزيل يف ال�سنة املالية و�إمنا يف �سنوات الحقة �أو اخل�سائر املرتاكمة املقبولة �ضريبي ًا �أو بنود
لي�ست خا�ضعة �أو مقبولة التنزيل لأغرا�ض �ضريبية.
حت�ســب ال�ضرائب مبوجب الن�سب ال�ضرائبية املقررة مبوجب القوانني والأنظمة والتعليمات يف فل�سطني.
�إن ال�ضرائب امل�ؤجلة هي ال�ضرائب املتوقع دفعها �أو ا�سرتدادها نتيجة الفروقات الزمنية امل�ؤقتة بني قيمة املوجودات �أو املطلوبات يف البيانات املالية والقيمة التي
يتم �إحت�ساب الربح ال�ضريبي على �أ�سا�سها .يتم �إحت�ساب ال�ضرائب امل�ؤجلة ب�إ�ستخدام طريقة الإلتزام ببيان املركز املايل وحتت�سب ال�ضرائب امل�ؤجلة وفق ًا للن�سب
ال�ضريبية التي يتوقع تطبيقها عند ت�سوية الإلتزام ال�ضريبي �أو حتقيق املوجودات ال�ضريبية امل�ؤجلة.
يتم مراجعة ر�صيد املوجودات ال�ضريبية امل�ؤجلة يف تاريخ البيانات املالية ويتم تخفي�ضها يف حالة توقع عدم �إمكانية الإ�ستفادة من تلك املوجودات ال�ضريبية جزئي ًا
�أو كلي ًا.
 .15-3التقــا�ص
يتم �إجراء تقا�ص بني املوجودات املالية واملطلوبات املالية و�إظهار املبلغ ال�صايف يف بيان املركز املايل فقط عندما تتوفر احلقوق القانونية امللزمة وكذلك عندما
يتم ت�سويتها على �أ�سا�س التقا�ص �أو يكون حتقق املوجودات وت�سوية املطلوبات يف نف�س الوقت.
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 .16-3حتقق الإيرادات واالعرتاف بامل�صاريف
يتم حتقق �إيرادات الفوائد ب�إ�ستخدام طريقة الفائدة الفعلية ب�إ�ستثناء فوائد وعموالت الت�سهيالت الإئتمانية غري العاملة التي ال يتم الإعرتاف بها ك�إيرادات ويتم
ت�سجيلها حل�ساب الفوائد والعموالت املعلقة.
يتم الإعرتاف بامل�صاريف على �أ�سا�س الإ�ستحقاق .ويتم ت�سجيل العموالت ك�إيرادات عند تقدمي اخلدمات املتعلقة بها .ويتم الإعرتاف ب�أرباح �أ�سهم ال�شركات عند
حتققها (�إقرارها من الهيئة العامة للم�ساهمني).
 .17-3تاريخ الإعرتاف باملوجودات املالية
يتم االعرتاف ب�شراء وبيع املوجودات املالية يف تاريخ املتاجرة (تاريخ التزام البنك ببيع �أو �شراء املوجودات املالية).
 .18-3امل�شتقات املالية وحما�سبة التحوط
م�شتقات مالية للتحوط:

لأغرا�ض حما�سبة التحوط تظهر امل�شتقات املالية بالقيمة العادلة ،ويتم ت�صنيف التحوط كما يلي:
• التحوط للقيمة العادلة
هو التحوط ملخاطر التغري يف القيمة العادلة ملوجودات ومطلوبات البنك.
يف حال �إنطباق �شروط حتوط القيمة العادلة الفعال ،يتم قيد الأرباح واخل�سائر الناجتة عن تقييم �أداة التحوط بالقيمة العادلة وعن التغري يف القيمة
العادلة للموجودات �أو املطلوبات املتحوط لها يف بيان الدخل.
يف حال �إنطباق �شروط حتوط املحفظة الفعال يتم ت�سجيل �أية �أرباح �أو خ�سائر ناجتة عن �إعادة تقييم �أداة التحوط بالقيمة العادلة وكذلك التغري يف القيمة
العادلة ملحفظة املوجودات �أو املطلوبات يف بيان الدخل يف نف�س الفرتة.
• التحوط للتدفقات النقدية
هو التحوط ملخاطر تغريات التدفقات النقدية ملوجودات ومطلوبات البنك احلالية واملتوقعة.
يف حال انطباق �شروط حتوط التدفقات النقدية الفعال ،يتم ت�سجيل الأرباح �أو اخل�سائر لأداة التحوط يف بيان الدخل ال�شامل و�ضمن حقوق امللكية ويتم
حتويله لبيان الدخل يف الفرتة التي ي�ؤثر بها �إجراء التحوط على بيان الدخل.
• التحوط ل�صايف اال�ستثمار يف وحدات �أجنبية
يف حال انطباق �شروط التحوط ل�صايف اال�ستثمار يف وحدات �أجنبية ،يتم قيا�س القيمة العادلة لأداة التحوط ل�صايف املوجودات املتحوط لها ،ويف حال كون
العالقة فعالة يعرتف باجلزء الفعال من الأرباح �أو اخل�سائر لأداة التحوط �ضمن بيان الدخل ال�شامل و�ضمن حقوق امللكية ويعرتف باجلزء غري الفعال
�ضمن بيان الدخل ،ويتم قيد اجلزء الفعال يف بيان الدخل عند بيع اال�ستثمار يف الوحدة االجنبية امل�ستثمر بها.
التحوطات التي ال ينطبق عليها �شروط التحوط الفعال ،يتم قيد الأرباح �أو اخل�سائر الناجتة عن التغري يف القيمة العادلة لأداة التحوط يف بيان الدخل
يف نف�س الفرتة.
 .19-3العمالت الأجنبية
يتم �إثبات املعامالت التي تتم بالعمالت الأجنبية خالل ال�سنة ب�أ�سعار ال�صرف ال�سائدة يف تاريخ �إجراء املعامالت .ويتم حتويل �أر�صدة املوجودات املالية
واملطلوبات املالية ب�أ�سعار العمالت االجنبية الو�سطية ال�سائدة يف تاريخ بيان املركز املايل واملعلنة من قبل �سلطة النقد الفل�سطينية.
يتم حتويل املوجودات غري املالية واملطلوبات غري املالية بالعمالت الأجنبية والظاهرة بالقيمة العادلة يف تاريخ حتديد قيمتها العادلة .ويتــم قيد الأرباح واخل�سائر
الناجتة عن حتويل العمالت الأجنبية يف بيان الدخل.
يتم قيد فروقات التحويل لبنود املوجودات واملطلوبات بالعمالت الأجنبية غري النقدية (مثل الأ�سهم) كجزء من التغري يف القيمة العادلة.
 .20-3النقد وما يف حكمه
هو النقد والأر�صدة النقدية التي ت�ستحق خالل مدة ثالثة �أ�شهر ،وتت�ضمن :النقد والأر�صدة لدى �سلطة النقد الفل�سطينية والودائع لدى البنوك وامل�ؤ�س�سات امل�صرفية،
وتنزل ودائع البنوك وامل�ؤ�س�سات امل�صرفية وودائع �سلطة النقد الفل�سطينية التي ت�ستحق خالل مدة ثالثة �أ�شهر والأر�صدة مقيدة ال�سحب مبا فيها الإحتياطي الإلزامي
لدى �سلطة النقد الفل�سطينية.

الإي�ضاحات للبيانات املالية (جميع املبالغ بالدوالر الأمريكي �إال �إذا �أ�شري �إىل غري ذلك)

� .21-3أطراف ذات عالقة
يعترب �أع�ضاء جمل�س الإدارة واملوظفني الإداريني الرئي�سيني �أطراف ذات عالقة.
 .22-3ا�ستخدام التقديرات
�إن �إعداد البيانات املالية وتطبيق ال�سيا�سات املحا�سبية يتطلب من �إدارة البنك القيام بتقديرات واجتهادات ت�ؤثر يف مبالغ املوجودات واملطلوبات املالية و احتياطي
القيمة العادلة و كذلك الإف�صاح عن الإلتزامات املحتملة  .كما �أن هذه التقديرات واالجتهادات ت�ؤثر يف الإيرادات وامل�صاريف واملخ�ص�صات وكذلك يف التغريات
يف القيمة العادلة التي تظهر يف بيان الدخل ال�شامل و�ضمن حقوق امللكية .وب�شكل خا�ص يتطلب من �إدارة البنك ا�صدار احكام واجتهادات هامة لتقدير مبالغ
التدفقات النقدية امل�ستقبلية و�أوقاتها� .إن التقديرات املذكورة مبنية بال�ضرورة على فر�ضيات وعوامل متعددة لها درجات متفاوتة من التقدير وعدم التيقن وان
النتائج الفعلية قد تختلف عن التقديرات وذلك نتيجة التغريات الناجمة عن �أو�ضاع تلك التقديرات يف امل�ستقبل.
يف اعتقاد الإدارة ف�إن تقديراتها �ضمن البيانات املالية معقولة ومف�صلة على النحو التايل:
• يتم تكوين خم�ص�ص لقاء الق�ضايا املقامة �ضد البنك اعتمادا على درا�سة قانونية معدة من قبل حمامي وم�ست�شاري البنك والتي مبوجبها يتم حتديد
املخاطر املحتمل حدوثها يف امل�ستقبل ،ويعاد النظر يف تلك الدرا�سات ب�شكل دوري.
• تقوم الإدارة بتقدير قيمة خم�ص�ص خ�سائر الت�سهيالت االئتمانية التي ت�شكل تدين يف القيم القابلة للتح�صيل وفق ًا لتعليمات �سلطة النقد الفل�سطينية
و املعايري الدولية للتقارير املالية ذات العالقة وتعتمد النتائج الأكرث حتفظ ًا مبا يتوافق مع املعايري الدولية للتقارير املالية.
• يتم قيد تدين قيمة العقارات امل�ستملكة اعتمادا على تقييمات عقارية حديثة ومعتمدة من قبل خممنني/مقدرين معتمدين لغايات احت�ساب التدين،
ويعاد النظر يف ذلك التدين ب�شكل دوري.
• تقوم االدارة ب�إعادة تقدير االعمار االنتاجية للموجودات امللمو�سة وغري امللمو�سة ب�شكل دوري لغايات احت�ساب الإ�ستهالكات والإطفاءات ال�سنوية
اعتماد ًا على احلالة العامة لتلك املوجودات وتقديرات الأعمار الإنتاجية املتوقعة يف امل�ستقبل  ،ويتم �أخذ خ�سارة التدين (�إن وجدت) �إىل بيان الدخل.
• يتم حتميل ال�سنة مبا يخ�صها من نفقة ال�ضرائب وفق ًا للأنظمة والقوانني ال�سارية واملعايري املحا�سبية ويتم احت�ساب واثبات املوجودات واملطلوبات
ال�ضريبية امل�ؤجلة وخم�ص�ص ال�ضريبة الالزم.
• يتم احت�ساب خم�ص�ص تعوي�ض نهاية اخلدمة وفق ًا لقانون العمل �ساري املفعول يف فل�سطني.
• تقوم االدارة مبراجعة دورية للموجودات املالية التي تظهر بالكلفة لتقدير �أي تدين يف قيمتها ويتم �أخذ التدين يف بيان الدخل .وتقوم الإدارة بتقدير
التدين يف القيمة العادلة عند بلوغ �أ�سعار ال�سوق حد ًا معين ًا يعترب م�ؤ�شر ًا لتحديد خ�سارة التدين ،ومبا ال يتعار�ض مع تعليمات ال�سلطات الرقابية
واملعايري الدولية للتقارير املالية.
تعتقد الإدارة �أن التقديرات املعتمدة يف �إعداد البيانات املالية منا�سبة ومعقولة.
 .4نقد وأرصدة لدى سلطة النقد الفلسطينية

تفا�صيل البند
2014

2013

نقد يف اخلزينة وال�صناديق

49,934,842

46,509,133

�أر�صدة لدى �سلطة النقد الفل�سطينية :
ح�سابات جارية وحتت الطلب
متطلبات الإحتياطي الإلزامي النقدي

24,759,109

1,446,122

44,473,303

36,785,290

119,167,254

84,740,545

وفق ًا لتعميم �سلطة النقد الفل�سطينية ( )2010/67يتوجب على البنك الإحتفاظ لدى �سلطة النقد الفل�سطينية ب�إحتياطي الزامي نقدي بن�سبة  %9من
كافة ودائع العمالء لكافة العمالت .ال تعمل �سلطة النقد على دفع فوائد على هذه الإحتياطات االلزامية .وبح�سب التعليمات رقم ( )2012/2يتم تخفي�ض
قيمة الر�صيد القائم للت�سهيالت املمنوحة يف مدينة القد�س لبع�ض القطاعات قبل احت�ساب الإحتياطي الإلزامي النقدي.
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• ال تدفع �سلطة النقد الفل�سطينية فوائد على هذه الإحتياطيات ح�سب التعليمات �أعاله.
• تدفع �سلطة النقد فوائد على الودائع الر�أ�سمالية وفق ًا لأ�سعار الفائدة ال�سائدة يف ال�سوق بعد خ�صم العمولة.
• بح�سب التعميم امل�شار اليه يجب حتويل  %20من االحتياطي الإلزامي كر�صيد متحرك ي�ضاف �إىل احل�سابات اجلارية لدى �سلطة النقد
وبقاء  %80من االحتياطي الإلزامي كح�ساب ثابت.
 .5أرصدة لدى بنوك ومؤسسات مصرفية
تفا�صيل البند

2014
بنوك وم�ؤ�س�سات م�صرفية حملية :
ودائع ت�ستحق خالل ثالثة �أ�شهر

49,629,354
49,629,354

بنوك وم�ؤ�س�سات م�صرفية خارجية :
ح�سابات جارية و حتت الطلب
ودائع ت�ستحق خالل ثالثة ا�شهر
ودائع ت�ستحق خالل فرتة �أكرث من ثالثة ا�شهر

25,033,764
56,347,730
81,381,494
131,010,848

2013
22,270,097
22,270,097

15,096,153
58,987,163
2,750,000
76,833,316
99,103,413

بلغت الأر�صدة لدى البنوك وامل�ؤ�س�سات امل�صرفية التي ال تتقا�ضى فوائد كما يف  31كانون الأول  2014مبلغ  25,033,764دوالر �أمريكي و
 15,096,153دوالر �أمريكي كما يف  31كانون الأول . 2013

 .6موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل

تفا�صيل البند
�أ�سهم مدرجة يف �سوق فل�سطني املايل (بور�صة فل�سطني)

2014

2013

89,974

116,043

89,974

116,043

الإي�ضاحات للبيانات املالية (جميع املبالغ بالدوالر الأمريكي �إال �إذا �أ�شري �إىل غري ذلك)

 .7تسهيالت ائتمانية مباشرة ،بالصافي

تفا�صيل البند
قرو�ض
جاري مدين ومك�شويف الطلب
كمبياالت خم�صومة
ينزل:
فوائد معلقة
خم�ص�ص تدين ت�سهيالت ائتمانية مبا�شرة

2014

2013

298,652,926

254,472,921

39,361,062

35,140,366

1,694,373

2,000,385

339,708,361

291,613,672

()555,142

()1,110,004

()2,981,570

()3,153,676

336,171,649

287,349,992

ميثل ر�صيد الكمبياالت والقرو�ض املبلغ ال�صايف بعد تنزيل الفوائد والعموالت املقبو�ضة مقدم ٌا والبالغة  436,140دوالر �أمريكي كما يف  31كانون الأول
( 2014مقابل  32,211دوالر �أمريكي كما يف  31كانون الأول .)2013
بلغت الت�سهيالت االئتمانية غري العاملة وفق ًا لتعليمات �سلطة النقد الفل�سطينية مبلغ  9,669,074دوالر �أمريكي �أي ما ن�سبته  % 2.85من �إجمايل
الت�سهيالت االئتمانية املبا�شرة كما يف  31كانون الأول  2014مقابل  13,035,561دوالر �أمريكي �أي ما ن�سبته % 4.47من �إجمايل الت�سهيالت االئتمانية
املبا�شرة كما يف  31كانون الأول .2013
بلغت الت�سهيالت االئتمانية غري العاملة بعد تنزيل الفوائد املعلقة مبلغ 9,113,935دوالر �أمريكي �أي ما ن�سبته  % 2.68من �إجمايل الت�سهيالت االئتمانية
املبا�شرة كما يف  31كانون الأول  2014مقابل  11,925,556دوالر �أمريكي �أي ما ن�سبته % 4.09من ر�صيد الت�سهيالت الإئتمانية املبا�شرة بعد تنزيل
الفوائد املعلقة كما يف  31كانون الأول .2013
بلغت قيمة الديون املتعرثة كما يف  31كانون الأول  2014مبلغ  8,803,899دوالر مقارنة مع مبلغ  11,042,048دوالر كما يف  31كانون الأول .2013
بلغت قيمة الت�سهيالت االئتمانية التي م�ضى على تعرثها اكرث من � 6سنوات  7,406,108دوالر �أمريكي كما يف  31كانون الأول  2014و مبلغ
8,441,585دوالر �أمريكي كما يف  31كانون الأول .2013
بلغ �إجمايل القرو�ض وح�سابات اجلاري مدين املمنوحة لل�سلطة الوطنية الفل�سطينية ووزاراتها مبلغ  130,436,514دوالر �أمريكي كما يف  31كانون الأول
� 2014أي ما ن�سبته % 38.40من الت�سهيالت االئتمانية املبا�شرة مقابل مبلغ  137,992,987دوالر �أمريكي كما يف  31كانون الأول � 2013أي ما ن�سبته
% 47.32من الت�سهيالت االئتمانية املبا�شرة.
بلغت القيمة العادلة لل�ضمانات مقابل الت�سهيالت االئتمانية مبلغ  54,819,349دوالر �أمريكي كما يف  31كانون الأول  2014مقابل مبلغ 51,480,180
دوالر �أمريكي كما يف  31كانون الأول .2013

بلغت الت�سهيالت االئتمانية املمنوحة ملوظفي القطاع العام  52,507,276دوالر �أمريكي كما يف  31كانون الأول  2014و مبلغ  67,107,681دوالر
�أمريكي كما يف  31كانون الأول .2013
بلغت الت�سهيالت االئتمانية املمنوحة لغري املقيمني  424,157دوالر �أمريكي كما يف  31كانون الأول  2014و مبلغ
كانون الأول .2013
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 5,804,546دوالر �أمريكي كما يف 31

فيما يلي احلركة على الفوائد املعلقة:

الر�صيد يف بداية ال�سنة
ي�ضاف :الفوائد املعلقة خالل ال�سنة
ينزل  :الفوائد املحولة للإيرادات
فوائد معلقة مت �شطبها خالل ال�سنة
فوائد ديون مت جدولتها ومت ا�ستبعادها خالل ال�سنة
الفوائد املعلقة على الت�سهيالت التي م�ضى على تعرثها �أكرث من � 6سنوات
فروقات عملة
الر�صيد يف نهاية ال�سنة

2014

2013

1,110,004

1,068,268

23,452

169,755

()850

()51,030

()37,686

()5,948

()71,102

()41,727

()436,588

()29,314

()32,088

-

555,142

1,110,004

فيما يلي احلركة على خم�ص�ص تدين الت�سهيالت االئتمانية املبا�شرة:

الر�صيد يف بداية ال�سنة
ي�ضاف :الإ�ضافات �إىل املخ�ص�ص خالل ال�سنة
ينزل  :املخ�ص�ص املحولة للإيرادات
خم�ص�ص مت �شطبه مقابل ت�سهيالت ائتمانية معدومة
خم�ص�ص التدين للت�سهيالت التي م�ضى على تعرثها �أكرث من
� 6سنوات
فروقات عملة
الر�صيد يف نهاية ال�سنة

2014

2013

3,153,676

2,939,878

1,523,411

1,049,276

()757,086

()816,589

()62,395

()16,215

()731,400

()84,629

()144,636

81,955

2,981,570

3,153,676

فيما يلي احلركة على خم�ص�ص تدين الت�سهيالت االئتمانية املبا�شرة التي م�ضى على تعرثها �أكرث من � 6سنوات :

الر�صيد يف بداية ال�سنة

املحول من خم�ص�ص التدين للت�سهيالت التي م�ضى على تعرثها اكرث من 6

�سنوات
ديون معدومة
اال�ستبعادات
فروقات عملة
الر�صيد يف نهاية ال�سنة

2014

2013

8,434,815

9,378,804

731,400

84,629

()1,154,985

()849,023

()194,708

()507,798

()433,884

328,203

7,382,638

8,434,815

الإي�ضاحات للبيانات املالية (جميع املبالغ بالدوالر الأمريكي �إال �إذا �أ�شري �إىل غري ذلك)

توزيع الت�سهيالت االئتمانية (قبل تنزيل خم�ص�ص التدين) على القطاعات االقت�صادية:
قطاع عام
ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية
ال�سلطات املحلية الفل�سطينية
م�ؤ�س�سات القطاع العام غري املالية الأخرى
جمموع القطاع العام
قطاع خا�ص
العقارات و االن�شاءات
االن�شاءات
�سكن لالقامة وحت�سني ظروف امل�سكن
عقارات جتارية وا�ستثمارية

130,436,514
21,119
130,457,633

137,992,987
19,465
48,265
138,060,717

15,926,304
5,118,204
1,178,848
22,223,356

8,729,730
3,519,820
2,284,106
14,533,656

1,928,226
1,928,226

-

12,237,381
12,237,381

5,217,673
2,350,263
7,567,936

68,027,331
68,027,331

26,644,624
26,644,624

9,730,435
1,128,588
10,859,023

1,197,424
1,197,424

قطاع ال�سياحة واملطاعم والفنادق الأخرى

4,596,618

2,614,064

النقل واملوا�صالت

10,551,688

2,338,427

الأرا�ضي
لال�ستثمار
ٌقطاع ال�صناعة والتعدين
ال�صناعة
املناجم والتعدين
قطاع التجارة العامة
جتارة داخلية
قطاع الزراعة والرثوة احليوانية
الزراعة
الرثوة احليوانية

قطاع اخلدمات
اخلدمات املالية
قطاع اخلدمات العامة
االت�صاالت
ال�صحة
التعليم
املرافق العامة
�أ�صحاب املهن
متويل �شراء �سيارات
متويل ال�سلع اال�ستهالكية
بطاقات االئتمان
�أخرى
�أخرى يف القطاع اخلا�ص
اجمايل ت�سهيالت القطاع العام واخلا�ص
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2014

2013

10,090,577

8,998,463

284,006
240,122
1,035,920
4,766,115
4,071,125
20,487,865

286,835
7,927,538
17,212,836

4,403,794

1,925,000

1,600,276
18,020,922
33,759,106
53,380,304
339,153,219

4,357,795
74,051,189
78,408,984
290,503,668

الت�سهيالت امل�ضمونة من قبل م�ؤ�س�سات �ضمان القرو�ض
2014
الر�صيد القائم

ن�سبة حتمل امل�صرف

الديون املتعرثة

7,456,472

5,138,586

% 30

226,935

7,456,472

5,138,586

% 30

226,935

نوع الت�سهيل

املبلغ املمنوح

ت�سهيالت مبا�شرة

2013
نوع الت�سهيل
ت�سهيالت مبا�شرة

املبلغ املمنوح

الر�صيد القائم

ن�سبة حتمل امل�صرف

الديون املتعرثة

3,246,357

1,677,640

% 30

291,786

3,246,357

1,677,640

% 30

291,786

 .8موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل الشامل

تفا�صيل البند
�أ�سهم مدرجة يف �سوق فل�سطني املايل (بور�صة فل�سطني)
�أ�سهم غري مدرجة

2014

2013

8,351,047
281,500
8,632,547

8,963,469
235,000
9,198,469

 .9موجودات مالية بالكلفة المطفأة

تفا�صيل البند
�سندات مالية حملية
�سندات مالية �أجنبية

2014

2013

980,000

980,000

22,124,089

9,877,303

23,104,089

10,857,303

• ترتاوح مواعيد �إ�ستحقاق هذه املوجودات املالية من � 10أ�شهر �إىل � 5سنوات.

الإي�ضاحات للبيانات املالية (جميع املبالغ بالدوالر الأمريكي �إال �إذا �أ�شري �إىل غري ذلك)

 .10ممتلكات وعقارات ومعدات ،بالصافي

تفا�صيل البند
 31كانون الأول 2014

التكلفة
الر�صيد بداية ال�سنة
�إ�ضافات
�إ�ستبعادات
الر�صيد نهاية ال�سنة
الإ�ستهالك املرتاكم
الر�صيد بداية ال�سنة
�إ�ضافات
�إ�ستبعادات
الر�صيد نهاية ال�سنة
�صايف القيمة الدفرتية
 31كانون الأول 2014

 31كانون الأول 2013

التكلفة
الر�صيد بداية ال�سنة
�إ�ضافات
�إ�ستبعادات
الر�صيد نهاية ال�سنة
الإ�ستهالك املرتاكم
الر�صيد بداية ال�سنة
�إ�ضافات
�إ�ستبعادات
الر�صيد نهاية ال�سنة
�صايف القيمة الدفرتية
 31كانون الأول 2013
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�أرا�ضي

مباين

اثاث ومعدات
مكتبية

اجهزة وانظمة
املعلومات

�سيارات

حت�سينات على
امل�أجور

املجموع

5,513,219

4,059,034

2,546,736

8,334,473

788,088

7,396,795

28,638,345

-

-

683,676

1,722,806

20,300

3,282,489

5,709,271

-

-

-

)(20,541

)(86,978

)(27,417

)(134,936

5,513,219

4,059,034

3,230,412

10,036,738

721,410

10,651,867

34,212,680

-

398,264

1,092,208

4,872,533

195,757

3,152,333

9,711,095

-

81,180

261,216

781,249

74,362

823,714

2,021,721

-

-

-

)(5,451

)(10,146

)(19,624

)(35,221

-

479,444

1,353,424

5,648,331

259,973

3,956,423

11,697,595

5,513,219

3,579,590

1,876,988

4,388,407

461,437

6,695,444

22,515,085

�أرا�ضي

مباين

اثاث ومعدات
مكتبية

اجهزة وانظمة
املعلومات

�سيارات

حت�سينات على
امل�أجور

املجموع

5,513,219

4,059,034

2,441,297

7,738,669

706,538

6,845,093

27,303,850

-

-

105,439

606,431

144,978

551,702

1,408,550

-

-

-

()10,627

()63,428

-

()74,055

5,513,219

4,059,034

2,546,736

8,334,473

788,088

7,396,795

28,638,345

-

317,083

874,144

4,151,684

160,592

2,480,003

7,983,506

-

81,181

218,064

725,245

81,677

672,330

1,778,497

-

-

-

()4,396

()46,512

-

()50,908

-

398,264

1,092,208

4,872,533

195,757

3,152,333

9,711,095

5,513,219

3,660,770

1,454,528

3,461,940

592,331

4,244,462

18,927,250

 .11موجودات غير ملموسة
تفا�صيل البند

الر�صيد يف بداية ال�سنة
�إطفاءات خالل ال�سنة
الر�صيد يف نهاية ال�سنة

2014

2013

29,533

31,296

()1,764

()1,763

27,769

29,533

 .12موجودات ضريبية مؤجلة
تفا�صيل البند

الر�صيد يف بداية ال�سنة
خم�ص�ص تعوي�ض نهاية اخلدمة
خم�ص�ص الق�ضايا
الر�صيد يف نهاية ال�سنة

2014

2013

1,066,727

944,921

-

94,780

-

27,026

1,066,727

1,066,727

 .13موجودات أخرى
تفا�صيل البند

خمزون قرطا�سية ومطبوعات
مطالبات حتت التح�صيل
م�صاريف مدفوعة مقدما
فوائد م�ستحقة القب�ض
ر�سوم ق�ضائية قابلة لال�سرتداد
معامالت بني املركز والفروع – مقا�صة
عقارات م�ستملكة وفاء لديون م�ستحقة *
ذمم م�ساهمني
�صايف عقود �صفقات تبادل عمالت اجلة مدينة **

2014

2013

126,328

94,472

14,005,133

12,033,123

1,197,125

2,132,182

1,044,113

1,001,911

361,734

368,842

321,790

-

3,177,721

1,749,830

1,137,117

772,064

3,849,246

456,575

25,220,307

18,608,999

* مبوجب تعليمات �سلطة النقد الفل�سطينية يتوجب بيع املباين والأرا�ضي التي ت�ؤول ملكيتها للبنك وفاء لديون م�ستحقة على العمالء خالل �سنتني من تاريخ ا�ستمالكها
وميكن متديد مدة اال�ستمالك لت�صل كحد �أق�صى �إىل � 3سنوات �أخرى.
فيما يلي ملخ�ص احلركة على عقارات م�ستملكة وفاء لديون م�ستحقة:

الر�صيد يف بداية ال�سنة
ي�ضاف :عقارات م�ستملكة خالل ال�سنة
ينزل :التدين يف عقارات م�ستملكة
الر�صيد يف نهاية ال�سنة

2014

2013

1,749,830

1,519,053

1,427,891

318,350

-

()87,573

3,177,721

1,749,830

** فيما يلي ملخ�ص عقود �صفقات تبادل عمالت االجلة كما يف  31كانون الثاين :2014

الإي�ضاحات للبيانات املالية (جميع املبالغ بالدوالر الأمريكي �إال �إذا �أ�شري �إىل غري ذلك)

�صايف عقود �صفقات تبادل
عمالت اجلة مدينة

�صايف عقود �صفقات تبادل
عمالت اجلة دائنة

جمموع القيمة الإ�سمية

عقود �صفقات اجلة

عقود �شراء اجله بعمالت اجنبية
عقود بيع اجله بعمالت اجنبية

3,849,246

82,266,168

-

-

541,697

78,958,619

3,849,246

541,697

3,307,549

 .14ودائع سلطة النقد الفلسطينية

تفا�صيل البند
ودائع �سلطة النقد الفل�سطينية  /لأجل ي�ستحق خالل � 3شهور

2014

2013

-

10,000,000

-

10,000,000

 .15ودائع بنوك ومؤسسات مصرفية

تفا�صيل البند
2014
بنوك وم�ؤ�س�سات م�صرفية حملية:
ح�سابات جارية وحتت الطلب
ودائع لأجل ت�ستحق خالل ثالثة �أ�شهر
ودائع لأجل ت�ستحق خالل فرتة �أكرث من ثالثة ا�شهر
بنوك وم�ؤ�س�سات م�صرفية �أجنبية:
ودائع لأجل ت�ستحق خالل ثالثة �أ�شهر
ودائع لأجل ت�ستحق يف فرتة �أكرث من ثالثة ا�شهر
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2013

97,134

22,253

69,256,395

21,185,539

1,042,784

-

-

1,978,213

-

1,021,787

70,396,313

24,207,792

 .16ودائع عمالء

تفا�صيل البند

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

2014

2013

176,700,377

129,012,569

176,842,512

139,528,763

140,685,610

132,635,969

494,228,499

401,177,301

•

بلغت ودائع القطاع العام 13,053,465دوالر �أمريكي كما يف  31كانون الأول � 2014أي ما ن�سبته ( )%3من �إجمايل الودائع مقابل 16,040,281
دوالر �أمريكي كما يف  31كانون الأول � 2013أي ما ن�سبته ( )%4من �إجمايل الودائع.

•

بلغت الودائع التي ال حتمل فائدة  161,202,657دوالر �أمريكي كما يف  31كانون الأول � 2014أي ما ن�سبته ( )%32.62من �إجمايل الودائع مقابل
 128,501,668دوالر �أمريكي كما يف  31كانون الأول � 2013أي ما ن�سبته (( %32.03من �إجمايل الودائع.
بلغت قيمة الودائع اجلامدة كما يف  31كانون الأول  2014مبلغ  8,819,245دوالر �أمريكي �أي ما ن�سبته ( )%1.8من �إجمايل الودائع ،مقابل مبلغ
 6,418,837دوالر �أمريكي �أي ما ن�سبته ( )%1.6من �إجمايل الودائع كما يف  31كانون الأول .2013
بلغت قيمة ودائع العمالء بالعمالت الأجنبية كما يف  31كانون الأول  2014مبلغ  301,450,638دوالر �أمريكي مقابل  246,097,795دوالر
�أمريكي يف  31كانون الأول .2013
بلغت قيمة ودائع العمالء لغري املقيمني مبلغ  7,915,206دوالر �أمريكي كما يف  31كانون الأول  2014مقابل مبلغ  7,264,789دوالر �أمريكي كما
يف  31كانون الأول .2013

•
•
•

 .17تأمينات نقدية

تفا�صيل البند
ت�أمينات مقابل ت�سهيالت مبا�شرة
ت�أمينات مقابل ت�سهيالت غري مبا�شرة
ت�أمينات �أخرى

2014

2013

14,803,467

11,898,333

3,280,829

3,950,555

4,667,776

3,429,681

22,752,072

19,278,569

 .18مخصص تعويض نهاية الخدمة
لقد كانت احلركة على ح�ساب خم�ص�ص تعوي�ض نهاية اخلدمة خالل ال�سنة املنتهية يف  31كانون الأول  2014وال�سنة املنتهية يف  31كانون الأول 2013

كما يلي:

ر�صيد بداية ال�سنة
التخ�صي�ص لل�سنة
املدفوع خالل ال�سنة
ر�صيد نهاية ال�سنة

2014

2013

3,027,091

2,746,452

958,656

693,880

()636,648

()413,241

3,349,099

3,027,091

الإي�ضاحات للبيانات املالية (جميع املبالغ بالدوالر الأمريكي �إال �إذا �أ�شري �إىل غري ذلك)

 .19مخصص القضايا
لقد كانت احلركة على ح�ساب خم�ص�ص الق�ضايا خالل ال�سنة املنتهية يف  31كانون الأول  2014وال�سنة املنتهية يف  31كانون الأول  2013كما يلي:

ر�صيد بداية ال�سنة
املخ�ص�ص (املدفوع) خالل ال�سنة
ر�صيد نهاية ال�سنة

2014

2013

130,000

50,000

()27,233

80,000

102,767

130,000

 .20مخصص الضرائب

لقد كانت احلركة على ح�ساب خم�ص�ص ال�ضرائب خالل ال�سنة املنتهية يف  31كانون الأول  2014وال�سنة املنتهية يف  31كانون الأول  2013كما يلي:
ر�صيد بداية ال�سنة
التخ�صي�ص لل�سنة
املدفوع خالل ال�سنة
ر�صيد نهاية ال�سنة

2014

2013

2,155,462

2,586,621

3,000,000

2,680,000

()4,493,205

()3,111,159

662,257

2,155,462

مت �إجراء خمال�صة نهائية مع �ضريبة الدخل لل�سنوات املالية حتى نهاية عام  .2010حتى تاريخه مل يتو�صل البنك �إىل ت�سويات نهائية مع دائرة �ضريبة
الدخل للأعوام  2011و 2012و ،2013ويتابع امل�ست�شار ال�ضريبي للبنك حالي ًا �أعماله للح�صول على ت�سويات نهائية مع دائرة �ضريبة الدخل للأعوام
 2011و  2012و .2013
مت �إحت�ساب خم�ص�ص �ضريبة الدخل لل�سنة املنتهية يف  31كانون الأول  2014و 2013وفق ًا للأنظمة والقوانني النافذة ومعايري التقارير املالية الدولية.
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فيما يلي ت�سوية الربح املحا�سبي مع الربح ال�ضريبي:

الربح املحا�سبي للبنك
الربح اخلا�ضع ل�ضريبة القيمة امل�ضافة
ينزل:
�ضريبة القيمة امل�ضافة
�ضريبة القيمة امل�ضافة على الرواتب
ي�ضاف:
ايرادات خارج فل�سطني خا�ضعة ل�ضريبة الدخل
الربح اخلا�ضع ل�ضريبة الدخل بال�صايف من �ضريبة القيمة امل�ضافة
�ضريبة الدخل
جمموع �ضريبة الدخل و�ضريبة القيمة امل�ضافة املحت�سبة
ال�ضرائب املخ�ص�صة لل�سنة

2014

2013

10,232,904

7,284,649

9,277,340

7,763,321

()1,279,633

()1,187,144

()1,068,649

-

799,986

-

7,729,044

6,576,177

1,535,535

1,313,439

2,815,168

2,500,583

3,000,000

2,680,000

 .21مطلوبات أخرى

تفا�صيل البند
فوائد م�ستحقة
م�صاريف م�ستحقة
�شيكات وحواالت بر�سم الدفع
امانات م�ؤقتة
معامالت بالطريق بني الإدارة والفروع (�شيكات مقا�صة)
مكاف�آت م�ستحقة لأع�ضاء جمل�س الإدارة
دائنون خمتلفون
�ضرائب مقتطعة من العمالء ورواتب املوظفني
�صايف عقود �صفقات تبادل عمالت اجلة دائنة (�إي�ضاح )**13
عقود بيع�/شراء عمالت �أجنبية (عمالء)

2014

2013

1,117,536

1,641,293

138,300

299,123

3,444,029

3,258,723

227,924

430,938

-

647,747

155,148

155,148

1,119,251

39,560

89,592

180,243

541,697

709,020

490,405

252,445

7,323,882

7,614,240

الإي�ضاحات للبيانات املالية (جميع املبالغ بالدوالر الأمريكي �إال �إذا �أ�شري �إىل غري ذلك)

 .22رأس المال المدفوع

�إدارة خماطر ر�أ�س املال
�إن الهدف الرئي�سي من �إدارة ر�أ�س مال البنك هو احلفاظ على ن�سب ر�أ�س مال منا�سبة ب�شكل يدعم �أن�شطة البنك ويعمل على حتقيق �أعلى امل�ستويات حلقوق
امل�ساهمني .مل يقم البنك ب�إجراء �أية تعديالت على الأهداف وال�سيا�سات املتعلقة بهيكلية ر�أ�س املال خالل ال�سنة احلالية �أو ال�سنة ال�سابقة.
مل يوجد �أي تغيريات على �سيا�سة �إدارة ر�أ�س املال خالل الفرتة املنتهية كما يف  31كانون الأول  2014عما كانت عليه يف العام � .2013إن تفا�صيل ر�أ�س
املال الأ�سا�سي والتنظيمي هي كما يلي:
2014

ر�أ�س املال الأ�سا�سي
ر�أ�س املال التنظيمي
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2013

دوالر �أمريكي

ن�سبته �إىل
املوجودات

ن�سبته اىل
الأ�صول
املرجحة
باملخاطر

دوالر �أمريكي

60,312,282

%9.01

%18.65

57,280,576

%10.76

54,899,053

%8.2

%16.98

50,819,122

%9.54

ن�سبته �إىل
املوجودات

ن�سبته اىل
الأ�صول املرجحة
باملخاطر
%26.72
%23.71

 .23اإلحتياطات

احتياطي �إجباري
�إ�ستناد ًا لقانون ال�شركات وقانون امل�صارف يف فل�سطني يتم �إقتطاع ما ن�سبته  %10من �صايف الأرباح ال�سنوية وتخ�ص�ص حل�ساب الإحتياطي الإجباري .ال
يجوز وقف الإقتطاع قبل �أن يبلغ جمموع املبالغ املتجمعة يف هذا احل�ساب ر�أ�سمال البنك. ،ال يجوز توزيع هذا االحتياطي على م�ساهمي البنك �إال مبوافقة
م�سبقة من �سلطة النقد الفل�سطينية.
احتياطي اختياري:
متثل املبالغ املتجمعة يف هذا احل�ساب ما مت حتويله من الإرباح ال�سنوية بن�سبة ال تزيد عن  %20من الأرباح ال�سنوية لل�سنوات حتى نهاية  2008بح�سب ما
ت�سمح به القوانني ذات ال�صلة وي�ستخدم هذا االحتياطي يف الأغرا�ض التي يقررها جمل�س الإدارة .يحق للهيئة العامة توزيعه بالكامل �أو �أي جزء منه ك�أرباح
على امل�ساهمني.
احتياطي خماطر م�صرفية عامة:
ميثل هذا البند احتياطي خماطر م�صرفية عامة يتم احت�سابه ح�سب تعليمات �سلطة النقد الفل�سطينية رقم ( )2013/3بن�سبة  % 1.5من الت�سهيالت
االئتمانية املبا�شرة بعد طرح خم�ص�ص التدين يف الت�سهيالت االئتمانية املبا�شرة والفوائد املعلقة ،كما ويتم �إقتطاع ن�سبة  %0.5من الت�سهيالت االئتمانية
غري املبا�شرة بعد طرح ال�شيكات بر�سم التح�صيل والكفاالت املقبولة وال�سحوبات املقبولة املكفولة املتعلقة بالإعتمادات امل�ستندية الواردة .ال يجوز ا�ستخدام
هذا االحتياطي �أو تخفي�ضه �إال مبوافقة م�سبقة من �سلطة النقد الفل�سطينية .ي�ستثنى من احت�ساب هذا البند الت�سهيالت املمنوحة لل�شركات ال�صغرية وفق ًا
للتعميم رقم (.)2013/53
ا�ستناد ًا لتعليمات �سلطة النقد الفل�سطينية رقم ( )2014/80ال�صادرة بتاريخ � 3أيلول  2014مت تعديل ن�سبة �إحتياطي خماطر م�صرفية عامة من �صايف
الت�سهيالت املبا�شرة من  %2لت�صبح . %1.5
احتياطي التقلبات الدورية:
ميثل هذا البند قيمة �إحتياطي املخاطر الذي يتم �إقتطاعه وفقا لتعليمات �سلطة النقد الفل�سطينية رقم ( )2011/1بن�سبة  %15من الأرباح ال�سنوية
ال�صافية بعد ال�ضرائب لتدعيم ر�أ�س مال البنك ملواجهة املخاطر املحيطة بالعمل امل�صريف وي�ستمر الإقتطاع حتى ي�صبح الر�صيد ما ن�سبته  %20من ر�أ�س
مال البنك املدفوع .ال يجوز ا�ستخدام اي جزء من هذا الإحتياطي او تخفي�ضة اال بعد احل�صول على املوافقة امل�سبقة من �سلطة النقد الفل�سطينية.
 .24احتياطي القيمة العادلة

�إن احلركة التي متت على هذا احل�ساب هي كما يلي:
الر�صيد يف بداية ال�سنة
(خ�سائر) �أرباح غري متحققة
الر�صيد يف نهاية ال�سنة

2014

2013

945,029

()1,321,556

()1,677,541

2,266,585

()732,512

945,029

الإي�ضاحات للبيانات املالية (جميع املبالغ بالدوالر الأمريكي �إال �إذا �أ�شري �إىل غري ذلك)

 .25الفوائد الدائنة

تفا�صيل البند
قرو�ض
جاري مدين ومك�شويف الطلب
كمبياالت خم�صومة
�أر�صدة وايداعات لدى م�صارف وم�ؤ�س�سات م�صرفية
بطاقات االئتمان
موجودات مالية بالتكلفة املطف�أة

2014

2013

21,232,620

19,592,280

3,661,016

2,832,998

235,810

149,629

1,110,123

1,424,649

264,902

131,091

859,135

329,127

27,363,606

24,459,774

 .26الفوائد المدينة

تفا�صيل البند
2014
فوائد على ودائع العمالء
فوائد مدفوعة ودائع عمالء الجل
فوائد مدفوعة ودائع عمالء توفري
فوائد مدفوعة ودائع عمالء جارية وحتت الطلب
فوائد على بنوك وم�ؤ�س�سات م�صرفية
فوائد مدفوعة بنوك و�شركات مالية حملية
فوائد مدفوعة بنوك و�شركات مالية خارجية
فوائد على ودائع �سلطة النقد الفل�سطينية
فوائد مدفوعة ل�سلطة النقد
�أخرى
فوائد مدفوعة تامينات نقدية
تكلفة متويل عمليات مقاي�ضة
اخرى

4,030,041

3,692,615

543,643

533,229

76,190

32,149

4,649,874

4,257,993

356,620

415,559

290

23,148

356,910

438,707

78,172

200,573

78,172

200,573

102,780

59,998

296,152

849,832

118,953

65,666

517,885

975,496

5,602,841

112

2013

5,872,769

 .27صافي إيرادات العموالت

تفا�صيل البند
2014
عموالت دائنة
عموالت دائنة ت�سهيالت مبا�شرة
عموالت دائنة ت�سهيالت غري مبا�شرة
عموالت دائنة اخرى
عموالت مدينة
عموالت مدينة ل�سلطة النقد
عموالت مدينة بنوك وم�ؤ�س�سات حملية
عموالت مدينة بنوك وم�ؤ�س�سات خارجية

2013

3,380,942

1,389,729

327,291

415,712

3,192,146

2,754,521

6,900,379

4,559,962

-

-

60,885

27,871

227,274

241,041

288,159

268,912

6,612,220

4,291,050

 .28صافي أرباح موجودات مالية من خالل بيان الدخل

تفا�صيل البند
2014
�أ�سهم �شركات مدرجة يف ال�سوق املايل
خ�سائر غري متحققة من موجودات مالية من خالل بيان الدخل
عوائد توزيعات

2013

)(26,070

)(12,250

267,527

97,605

241,457

85,355

 .29إيرادات أخرى

تفا�صيل البند
ايرادات دفاتر �شيكات
ايرادات الربيد
�أرباح مقبو�ضة حركات بطاقات �إئتمان
ايجار ال�صناديق احلديدية
ايرادات تلك�س و برقيات وهاتف
خ�صم ت�شجيعي ل�ضريبة الدخل و القيمة امل�ضافة
ايرادات ذمم م�ساهمني
تعوي�ضات مقبو�ضة
ع�ضوية �شركات حملية
ايرادات اخرى متفرقه
الزيادة يف ال�صندوق

2014

2013

293,979

268,991

113,050

66,335

98,021

8,958

26,470

15,342

29,410

23,605

204,923

-

75,053

29,486

72,516

-

24,778

37,509

297,152

302,001

6,849

3,213

1,242,201

755,440

الإي�ضاحات للبيانات املالية (جميع املبالغ بالدوالر الأمريكي �إال �إذا �أ�شري �إىل غري ذلك)

 .30نفقات الموظفين

تفا�صيل البند
الرواتب واالجور و املكاف�آت
قيمة ال�ضريبة امل�ضافة على الرواتب
امل�صاريف الطبية و العالجية
م�ساهمة البنك يف �صندوق الإدخار(*)
نقل و تنقالت املوظفني
نفقات ومكاف�آت اع�ضاء جمل�س االدارة
بدل اجازات املوظفني
الدورات التدربية
ت�أمني حياة املوظفني
مالب�س املوظفني

2014

2013

8,527,242

7,734,523

1,068,649

1,067,399

541,679

497,709

240,164

344,134

197,122

109,069

175,740

206,724

77,063

22,687

71,014

70,945

51,800

49,236

46,035

141,949

10,996,508

10,244,375

*ميثل هذا البند م�ساهمة البنك يف �صندوق �إدخار املوظفني حيث متثل  %10من راتب املوظفني الأ�سا�سي� ،أما م�ساهمة املوظفني فهي  %5من الراتب
الأ�سا�سي وتقتطع ب�شكل �شهري ويجوز زيادة هذه امل�ساهمة لت�صل �إىل .%10
تظهر اقتطاعات �صندوق ادخار املوظفني يف ح�ساب ودائع العمالء.
 .31مصاريف تشغيلية أخرى

تفا�صيل البند
ايجارات
ر�سوم �ضمان الودائع*
بريد هاتف و �سويفت
نفقات التنظيف
�صيانة و ت�صليحات
ر�سوم ورخ�ص وا�شرتاكات
�إنارة وتدفئة ومياه
دعاية و�إعالن
قرطا�سية ومطبوعات ودفاتر �شيكات
تربعات ورعايات**
م�صروفات ت�أمني
�أتعاب ا�ست�شارات وم�صاريف ق�ضائية
برجميات
�ضيافة
خدمات
ر�سوم و �ضرائب
م�صاريف ال�سيارات وو�سائط نقل
م�صاريف بطاقات االئتمان اخلارجية
ديون معدومة
م�صاريف نرثية متفرقة

114

2014

2013

1,319,764

1,093,405

1,283,555

50,000

998,846

889,562

210,964

186,205

668,780

539,045

408,680

352,054

627,351

518,803

691,384

645,085

302,745

335,734

237,276

115,317

150,587

147,661

124,802

184,127

72,846

105,757

166,490

122,930

226,913

200,248

241,762

167,807

123,892

121,508

70,624

9,631

-

18,028

203,708
8,130,969

99,005
5,901,912

* ا�ستناد ًا لقرار قانون م�ؤ�س�سة �ضمان الودائع الفل�سطينية رقم ( )7ل�سنة  2013مت اقتطاع  %0.3من �إجمايل الودائع املحددة حل�ساب م�ؤ�س�سة �ضمان الودائع
الفل�سطينية ،حيث يتوجب على البنوك احت�ساب ر�سوم ا�شرتاك �سنوية ابتداء ًا من عام .2014
** بلغت م�ساهمة البنك للم�س�ؤولية الإجتماعية للعام  2014ما قيمته  237,276دوالر �أمريكي ما ن�سبته  %3.3من الأرباح مقارنة بالعام  2013حيث بلغت قيمتها
 115,317دوالر �أمريكي ما ن�سبته  %2.4من الأرباح.
تهدف امل�س�ؤولية املجتمعية �إىل م�ساندة ودعم �شرائح املجتمع وذلك من خالل رعاية ودعم �أن�شطة مدرو�سة ومنظمة ومنوعة وت�ستمد قوتها من طبيعتها الإختيارية .اخذين
بعني االعتبار الأ�ضالع الثالثة التي عرفها جمل�س الأعمال العاملي للتنمية امل�ستدامة وهي النمو الإقت�صادي والتقدم الإجتماعي وحماية البيئة.

 .32قطاعات األعمال
تنق�سم �أعمال البنك �إىل ثالثة قطاعات �أعمال رئي�سية:
قطاع الأفراد :تتكون الأعمال البنكية للأفراد من احل�سابات اجلارية ال�شخ�صية وح�سابات التوفري والودائع وبطاقات االئتمان والقرو�ض.
قطاع ال�شركات وامل�ؤ�س�سات :ي�شمل متابعة الودائع والت�سهيالت االئتمانية واخلدمات امل�صرفية الأخرى.
قطاع �أعمال اخلزينة :ت�شمل �أعمال اخلزينة تقدمي خدمات التداول وال�سوق املايل ومعامالت حتويل العمالت الأجنبية و�إدارة موارد البنك و�إ�ستثماراته.

�إجمايل الإيرادات
خم�ص�ص تدين الت�سهيالت
نتائج �أعمال القطاع
م�صاريف غري موزعة
الربح قبل ال�ضرائب
�ضرائب على الربح
�صايف ربح ال�سنة
معلومات �أخرى:
موجودات القطاع
مطلوبات القطاع
م�صاريف را�سمالية
ا�ستهالكات واطفاءات

�أفراد

�شركات
وم�ؤ�س�سات

خ ــزينة

�أخ ـ ــرى

2014

2013

15,065,316

10,329,031

5,300,744

8,142,582

38,837,673

31,939,219

()374,931

()196,685

-

-

()571,616

275,111

14,690,385

10,132,346

5,300,744

8,142,582

38,266,057

32,214,330

-

-

-

-

()28,033,153

()24,929,681

-

-

-

-

10,232,904

7,284,649

-

-

-

-

()3,000,000

()2,545,000

-

-

-

-

7,232,904

4,739,649

123,809,638

84,885,950

282,004,713

178,661,871

669,362,172

532,582,375

370,939,549

129,776,315

70,396,313

27,702,712

598,814,889

467,590,455

5,709,271

1,408,550

2,023,485

1,780,260

الرتكز يف التعر�ضات االمتانية ح�سب التوزيع اجلغرايف
داخل فل�سطني
2013
2014
ربح ال�سنة
املوجودات
565,856,588
امل�صاريف الر�أ�سمالية
5,709,272
5,420,840

خارج فل�سطني
2013
2014

املجموع

2014

2013

3,436,429

1,812,064

1,303,220

7,232,904

4,739,649

445,869,677

103,505,584

86,712,698

669,362,172

532,582,375

1,408,550

-

-

5,709,272

1,408,550

الإي�ضاحات للبيانات املالية (جميع املبالغ بالدوالر الأمريكي �إال �إذا �أ�شري �إىل غري ذلك)

 .33التركز في التعرضات اإلتمانية حسب التوزيع الجغرافي

تفا�صيل البند للعام :2014
فل�سطني
نقد و�أر�صدة لدى �سلطة النقد و م�ؤ�س�سات م�صرفية
موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل
ت�سهيالت ائتمانية مبا�شرة
موجودات مالية من خالل بيان الدخل ال�شامل
موجودات مالية بالتكلفة املطف�أة
ممتلكات وعقارات ومعدات
م�شاريع حتت التنفيذ
موجودات �ضريبية م�ؤجلة
موجودات غري ملمو�سة
موجودات �أخرى

الأردن

46,775,194 168,796,614

�إ�سرائيل
10,520,916

�أخرى

املجموع

250,178,102 24,085,378

89,974

-

-

-

89,974

336,171,649

-

-

-

336,171,649

8,632,547

-

-

-

8,632,547

980,000

11,283,734

-

10,840,355

23,104,089

22,515,085

-

-

-

22,515,085

2,355,923

-

-

-

2,355,923

1,066,727

-

-

-

1,066,727

27,769

-

-

-

27,769

25,220,307

-

-

-

25,220,307

669,362,172 34,925,733 10,520,916 58,058,928 565,856,595

ال�سقوف غري امل�ستغلة
الكفاالت
اعتمادات
قبوالت

13,541,534

-

-

-

13,541,534

11,306,765

-

-

-

11,306,765

2,059,956

-

-

-

2,059,956

623,992

-

-

-

623,992

27,532,247

-

-

-

27,532,247

تفا�صيل البند للعام :2013
فل�سطني
نقد و�أر�صدة لدى �سلطة النقد و م�ؤ�س�سات م�صرفية
موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل
ت�سهيالت ائتمانية مبا�شرة  -بال�صايف
موجودات مالية من خالل بيان الدخل ال�شامل
موجودات مالية بالتكلفة املطف�أة
ممتلكات وعقارات ومعدات  -بال�صايف
م�شاريع حتت التنفيذ
موجودات �ضريبية م�ؤجلة
موجودات غري ملمو�سة
موجودات �أخرى
ال�سقوف غري امل�ستغلة
الكفاالت
اعتمادات
قبوالت

116

الأردن

�إ�سرائيل

�أخرى

املجموع

183,843,958 22,564,941 10,545,107 43,723,268 107,010,642
116,043
116,043
287,349,992
287,349,992
9,198,469
9,198,469
10,857,303
9,877,303
980,000
18,927,250
18,927,250
2,584,101
2,584,101
1,066,727
1,066,727
29,533
29,533
18,608,999
18,608,999
532,582,375 22,564,941 10,545,107 53,600,571 445,871,756
6,105,626
9,875,918
2,340,077
3,243,351

-

-

-

6,105,626
9,875,918
2,340,077
3,243,351

21,564,972

-

-

-

21,564,972

 .34التزامات محتملة (خارج بيان المركز المالي)

تفا�صيل البند
�سقوف ت�سهيالت ائتمانية غري م�ستغلة
كفاالت
اعتمادات
قبوالت

2014

2013

13,541,534

6,105,626

11,306,765

9,875,918

2,059,956

2,340,077

623,992

3,243,351

27,532,247

21,564,972

الإي�ضاحات للبيانات املالية (جميع املبالغ بالدوالر الأمريكي �إال �إذا �أ�شري �إىل غري ذلك)

 .35معامالت مع أطراف ذات عالقة

ميثل هذا البند العمليات التي متت مع �أطراف ذات عالقة والتي تت�ضمن امل�ساهمني الرئي�سيني� ،أع�ضاء جمل�س الإدارة والإدارة العليا و�أية �شركات ي�سيطرون
عليها �أو لهم القدرة على الت�أثري بها .يتم اعتماد �سيا�سات الأ�سعار وال�شروط املتعلقة باملعامالت مع اجلهات ذات العالقة من قبل جمل�س �إدارة البنك ،متت
خالل ال�سنة معامالت مع هذه الأطراف متثلت كما يلي:

2014
الإدارة التنفيذية

بنود بيان املركز املايل
ت�سهيالت مبا�شرة
ودائع
الت�أمينات النقدية

�أع�ضاء جمل�س
الإدارة

1,750,058
618,096
-

1,275,247
275,538
-

�إلتزامات حمتملة
ت�سهيالت غري مبا�شرة

-

بنود بيان الدخل
فوائد وعموالت دائنة
ف�ؤائد وعموالت مدينة
الرواتب واملكافئات
بدل ح�ضور جل�سات ومكافئات جمل�س
الإدارة

�أخرى
3,976,622
-

19,084

218,749

املجموع
7,001,927
893,634
-

237,833

65,862
()6,195
682,925

174,230
()2,658
-

63,365
-

303,457
()8,853
682,925

-

175,740

-

175,740

الإدارة التنفيذية

بنود بيان املركز املايل
ت�سهيالت مبا�شرة
ودائع
الت�أمينات النقدية

اع�ضاء جمل�س
االدارة

158,951
168,187
-

3,956,978
418,165
113,989

�إلتزامات حمتملة
ت�سهيالت غري مبا�شرة

-

2013

بنود بيان الدخل
فوائد وعموالت دائنة
ف�ؤائد وعموالت مدينة
الرواتب واملكافئات
بدل ح�ضور جل�سات ومكافئات جمل�س
الإدارة
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381,229

�أخرى
890,932
955,016
-

-

املجموع
5,006,861
1,541,368
113,989

381,229

1,225
()4,325
817,580

232,738
()9,761
-

59,698
()8,678
-

293,661
()22,764
817,580

-

206,724

-

206,724

ت�سهيالت ذوي ال�صلة:
ن�سبتها �إىل �صايف
الت�سهيالت

ن�سبتها �إىل قاعدة
ر�أ�س املال

امل�صنفة منها

املخ�ص�صات املكونة
مقابلها

لل�سنة املنتهية يف  31كانون الأول 2014

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

% 0.9

% 5.51

1,238,646

-

% 1.18

% 7.24

-

-

-

-

لل�سنة املنتهية يف  31كانون الأول 2013

ت�سهيالت ذوي ال�صلة
الأطراف ذوي ال�صلة
�أع�ضاء جمل�س �إدارة والإدارة التنفيذية

%2.58

%14.58

1,704,795

-

الأطراف ذوي ال�صلة الآخرون

%0.36

%2.03

-

-

-

-

 .36النقد وما في حكمه

تفا�صيل البند
نقد و�أر�صدة لدى �سلطة النقد الفل�سطينية
�أر�صدة لدى بنوك وم�ؤ�س�سات مالية ت�ستحق خالل ثالثة �أ�شهر
ينزل:
ودائع البنوك وامل�ؤ�س�سات امل�صرفية و�سلطة النقد الفل�سطينية التي ت�ستحق خالل ثالثة �أ�شهر
متطلبات الإحتياطي الإلزامي النقدي

2014

2013

119,167,254

84,740,545

131,010,848

96,353,413

250,178,102

181,093,958

()69,353,529

()33,186,005

()44,473,302

()36,785,290

136,351,271

111,122,663

الإي�ضاحات للبيانات املالية (جميع املبالغ بالدوالر الأمريكي �إال �إذا �أ�شري �إىل غري ذلك)

 .37القضايا على البنك

هنالك ق�ضايا مقامة على البنك لإبطال مطالبات البنك على الغري و� /أو للمطالبة بالعطل وال�ضرر و� /أو مطالبات عمالية وغري ذلك ،حيث بلغ عدد هذه
الق�ضايا �سبعة ع�شر ق�ضية و بلغ جمموع هذه الدعاوي  5,411,191دوالر ويبلغ ر�صيد خم�ص�ص الق�ضايا املر�صود مبلغ  102,767دوالر �أمريكي و يف ر�أي
حمامي البنك واالدارة �أن هذا املخ�ص�ص كايف ملواجهة تلك الق�ضايا.
 .38الحصة األساسية والمخفضة للسهم من ربح السنة

يتم �إحت�ساب الربح اال�سا�سي لل�سهم الواحد بتق�سيم الربح على متو�سط عدد الأ�سهم العادية القابلة للتداول خالل ال�سنة وفق ًا ملعيار املحا�سبة الدويل رقم
( – )33الربح اال�سا�سي لل�سهم الواحد.
الربح لل�سنة
املتو�سط املرجح لعدد الأ�سهم امل�صدرة
احل�صة الأ�سا�سية واملخف�ضة لل�سهم من ربح ال�سنة

2014

2013

7,232,904

4,739,649

50,000,000

50,000,000

0.145

0.095

 .39األدوات المالية

الأدوات املالية
تفا�صيل االدوات املالية وت�صنيفها
تتمثل الأدوات املالية للبنك يف املوجودات واملطلوبات املالية ،وتت�ضمن املوجودات املالية �أر�صدة النقد واحل�سابات اجلارية والودائع لدى �سلطة النقد
الفل�سطينية والبنوك واال�ستثمارات املالية والقرو�ض للعمالء والبنوك .وتت�ضمن املطلوبات املالية ودائع العمالء وامل�ستحق للبنوك ،كما تت�ضمن الأدوات املالية
احلقوق والتعهدات املدرجة �ضمن البنود خارج بيان املركز املايل.
�إن القيمة العادلة للموجودات واملطلوبات املالية التي ال تظهر بالقيمة العادلة يف البيانات املالية ال تختلف ب�شكل جوهري عن قيمتها الدفرتية ،وهي كما يلي:
2014
القيمة الدفرتية
املوجودات

نقد و �أر�صدة لدى �سلطة النقد الفل�سطينية
�أر�صدة لدى بنوك وم�ؤ�س�سات م�صرفية
ت�سهيالت ائتمانية مبا�شرة
موجودات مالية بالكلفة املطف�أة

119,167,254
131,010,848
336,171,649
23,104,089

املطلوبات
ودائع �سلطة النقد الفل�سطينية
ودائع بنوك وم�ؤ�س�سات م�صرفية
ودائع العمالء
ت�أمينات نقدية

70,396,313
494,228,499
22,752,072

2013
القيمة العادلة
119,167,254
131,010,848
336,171,649
23,104,089

70,396,313
494,228,499
22,752,072

القيمة الدفرتية
84,740,545
99,103,413
287,349,992
10,857,303

10,000,000
24,207,792
401,177,301
19,278,569

فيما يلي و�صف للطرق واالفرتا�ضات امل�ستخدمة لتحديد القيم العادلة للأدوات املالية غري املدرجة بالقيمة العادلة يف البيانات املالية:
• الأدوات املالية التي تقارب قيمتها العادلة القيمة الدفرتية
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القيمة العادلة
84,740,545
99,103,413
287,349,992
10,857,303

10,000,000
24,207,792
401,177,301
19,278,569

وهي املوجودات واملطلوبات املالية النقدية �أو التي لها فرتة �إ�ستحقاق ق�صرية (�أقل من ثالثة �أ�شهر) وتكون قيمتها الدفرتية مقاربة لقيمتها العادلة.
• االدوات املالية ذات �سعر الفائدة الثابت
يتم تقدير القيمة العادلة للموجودات واملطلوبات املالية التي لها �سعر فائدة ثابت عن طريق مقارنة �أ�سعار الفائدة ال�سوقية عند �إدراجها �أول مرة مع الأ�سعار
ال�سوقية احلالية لأدوات مالية م�شابهة.
قيا�س القيمة العادلة
ي�ستخدم البنك الت�سل�سل التايل لتحديد والإف�صاح عن القيم العادلة لأدواته املالية:
• امل�ستوى الأول :ب�إ�ستخدام �أ�سعار التداول (غري املعدلة) لأدوات مالية م�شابهة متام ًا يف �أ�سواق مالية ن�شطة للأدوات املالية.
• امل�ستوى الثاين :ب�إ�ستخدام معطيات غري �أ�سعار التداول ولكن ميكن مالحظتها ب�شكل مبا�شر �أو غري مبا�شر.
• امل�ستوى الثالث :ب�إ�ستخدام معطيات ال ت�ستند لبيانات �سوق ميكن مالحظتها.
ميثل اجلدول التايل القيمة العادلة وتوزيعها ح�سب الت�سل�سل الهرمي كما يف تاريخ البيان املايل:
كما يف  31كانون الأول 2014
موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل
ال�شامل
ا�سهم مدرجة
ا�سهم غري مدرجة

موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل
ا�ستثمارات يف �أ�سهم حملية

كما يف  31كانون الأول 2013
موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل
ال�شامل
ا�سهم مدرجة
ا�سهم غري مدرجة

موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل
ا�ستثمارات يف �أ�سهم حملية

امل�ستوى الأول

امل�ستوى الثاين

امل�ستوى الثالث

املجموع

8,397,547

-

-

8,397,547

-

-

235,000

235,000

8,397,547

-

235,000

8,632,547

89,974

-

-

89,974

89,974

-

-

89,974

8,487,521

-

235,000

8,722,521

امل�ستوى الأول

امل�ستوى الثاين

امل�ستوى الثالث

املجموع

8,963,469

-

-

8,963,469

-

-

235,000

235,000

8,963,469

-

235,000

9,198,469

116,043

-

-

116,043

116,043

-

-

116,043

9,079,512

-

235,000

9,314,512

الإي�ضاحات للبيانات املالية (جميع املبالغ بالدوالر الأمريكي �إال �إذا �أ�شري �إىل غري ذلك)

 .40إدارة المخاطر

الإطار العام لإدارة املخاطر
قام البنك بتحديد امل�ستويات الرقابية (خطوط الدفاع) الدارة املخاطر على م�ستوى البنك وذلك من خالل و�ضع االطار العام لهذة امل�ستويات كاالتي:
• وحدات العمل ( :)Business Unitsميثل املوظفني �ضمن وحدات العمل خط الدفاع الأول وبحيث يكونوا م�س�ؤولني ب�شكل مبا�شر عن ادارة املخاطر
وتقييم االجراءات الرقابية املتعلقة بها.
• ادارة املخاطر ( :)Risk Management Departmentميثل موظفي ادارة املخاطر �أحد العنا�صر خلط الدفاع الثاين وبحيث يكونوا م�س�ؤولني عن
تن�سيق جهود ادارة املخاطر وت�سهيل عملية اال�شراف على االليات امل�ستخدمة واملتبعة من قبل البنك الدارة املخاطر.
• ادارة االمتثال ( :)Compliance Departmentميثل موظفي االمتثال عن�صر �آخر خلط الدفاع الثاين حيث يعنى موظفوا ادارة االمتثال بالت�أكد من
الإمتثال للقوانني والأنظمة والتعليمات ال�صادرة من �سلطة النقد الفل�سطينية واجلهات الرقابية الأخرى واملمار�سات امل�صرفية ال�سليمة.
• التدقيق الداخلي ( :)Internal Audit Departmentميثل موظفي التدقيق الداخلي خط الدفاع الثالث ويكونوا م�س�ؤولني عن اجراء عملية املراجعة
امل�ستقلة للإجراءات الرقابية والعمليات والأنظمة املرتبطة ب�إدارة املخاطر على م�ستوى البنك.
قام البنك بت�شكيل جلنة لإدارة املخاطر منبثقة عن جمل�س الإدارة وتعنى هذه اللجنة بالت�أكد من �أن كافة املخاطر التي يتعر�ض لها البنك �أو من املمكن �أن
يتعر�ض لها ،يتم ادارتها ب�شكل كف�ؤ للتخفيف من اثرها على ان�شطة البنك املختلفة والت�أكد من ح�سن �سري ادارتها وان�سجامها مع ا�سرتاتيجية البنك بهدف
تعظيم حقوق امللكية واملحافظة على منو البنك �ضمن اطار املخاطر املعتمد ،وهي ت�ضطلع باملهام الرئي�سية التالية:
• الإ�شراف على �سيا�سات وا�سرتاتيجية �إدارة خماطر و الت�أكد من �أن جمموعة �إدارة املخاطر تقوم مبهامها ح�سب ال�سيا�سات واال�سرتاتيجية املعتمدة.
• الت�أكد من تقدمي الدعم الكايف و املنا�سب ملجموعة �إدارة املخاطر لأداء مهامها ح�سب ال�سيا�سات و الإجراءات املعتمدة و تعليمات �سلطة النقد الفل�سطينية.
• الت�أكد من ا�ستخدام الأ�ساليب احلديثة يف �إدارة و تقييم خماطر البنك.
• الإطالع على التقارير الدورية لإدارة املخاطر.
• مراجعة م�ستوى املخاطر املقبولة لدى البنك والتحقق من معاجلة التجاوزات عليها.
• مراجعة وثيقة التقييم الداخلي لكفاية ر�أ�س مال البنك ورفعها اىل جمل�س الإدارة العتمادها � ،آخذين بالإعتبار خطة البنك الإ�سرتاتيجية وخطة ر�أ�س
املال.
• الت�أكد من ا�ستقاللية ادارة املخاطر.
• الت�أكد من التزام البنك بتعليمات �سلطة النقد الفل�سطينية بهذا اخل�صو�ص.
هذا وبالإ�ضافة اىل ذلك فقد قام البنك بت�شكيل جلنة ادارة املخاطر التنفيذية والتي تقوم بدورها يف اال�شراف على جهود ادارة كافة انواع املخاطر التي قد
تواجه البنك بالإ�ضافة اىل االطار العام لإدارة املخاطر وتقوم جلنة ادارة املخاطر التنفيذية برفع التقارير الالزمة اىل جلنة املخاطر املنبثقة عن جمل�س
الإدارة.
و تتوىل جمموعة �إدارة املخاطر عملية �إدارة خماطر البنك املختلفة ب�شكل يومي (خماطر االئتمان و خماطر الت�شغيل وخماطر ال�سوق) و ذلك �ضمن الإطار
العام ل�سيا�سات �إدارة املخاطر املعتمدة وذلك من خالل :
• حتديد املخاطر(. )Risk Identification
• تقييم املخاطر ( . )Risk Assessment
• �ضبط و تغطية املخاطر (. )Risk Control/ Mitigation
• مراقبة املخاطر (. )Risk Monitoring
تخفي�ض املخاطر
كجزء من عملية �إدارة املخاطر يقوم البنك ب�إ�ستخدام م�شتقات و�أدوات مالية �أخرى لإدارة املراكز الناجتة عن التغري يف �أ�سعار الفائدة والعمالت الأجنبية
وخماطر ر�أ�س املال واالئتمان .تقيم املخاطر قبل الدخول يف عمليات حتوط ،كما تقوم دائرة املخاطر مبراقبة فعالية عمليات التحوط ب�شكل �شهري ،ويف حال
وجود عمليات حتوط غري فعالة يقوم البنك بتنفيذ عمليات حتوط منا�سبة لتخفيف �أثر هذه العمليات.
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 .1-40خماطر االئتمان والرتكز يف املوجودات واملطلوبات
تعرف املخاطر االئتمانية ب�أنها »:احتمال عدم ا�سرتداد �أ�صل الدين �أو الفوائد يف الوقت املحدد وب�شكل كامل الأمر الذي ينتج عنه خ�سارة مالية للبنك».
ومتثل املخاطر االئتمانية اجلزء الأكرب من املخاطر التي يتعر�ض لها البنك ب�شكل عام وب�سبب �إدراك البنك لهذه احلقيقة فقد �أوىل �إدارة خماطر االئتمان
�أهمية كبرية ،من خالل �إدارة هذه املخاطر االئتمانية على م�ستوى املحفظة ،ولتحقيق ذلك فقد قام البنك انطالقا من �إ�سرتاتيجية �إدارة املخاطر مبا يلي:
• تطوير وثيقة املخاطر املقبولة وحتديد �سقوف ملخاطر االئتمان ( )Appetite Riskوذلك للتخفيف من املخاطر االئتمانية التي من املمكن ان يتعر�ض
لها البنك.
• التخفيف من خماطر االئتمان من خالل خمففات خماطر االئتمان (ال�ضمانات النقدية �أو العقارية �أو الأ�سهم �أو �أخرى) والذي يتنا�سب مع خماطر
االئتمان التي يتعر�ض لها البنك.
• التوثيق القانوين واالئتماين املنا�سب واجليد لكافة ال�شروط امل�صاحبة للت�سهيالت االئتمانية.
�إن منح الت�سهيالت االئتمانية هو م�س�ؤولية جلنة الت�سهيالت يف البنك وفق ًا ملتطلبات �سيا�سة االئتمان ومبا يتفق مع حدود ال�صالحيات املعمول بها وفق �سيا�سة
االئتمان  .تقوم جلنة الت�سهيالت بدرا�سة كل طلب ائتماين على حدة من واقع البيانات التي يقدمها العميل طالب الت�سهيل من بيانات مالية مدققة وبيانات
�إي�ضاحية �أخرى حول مالءة العميل املالية وال�ضمانات املمكن احل�صول عليها ودرا�سات اجلدوى االقت�صادية للم�شاريع مو�ضوع التمويل وحجم االئتمان
املطلوب.
كما تقوم جلنة الت�سهيالت يف البنك بالتعاون مع فريق التدقيق الداخلي مبراقبة الت�سهيالت االئتمانية املمنوحة للعمالء ب�شكل دوري للوقوف على �أية
انحرافات من �ش�أنها �أن تعر�ض البنك ملخاطر عدم الوفاء بااللتزامات التي تعهد بها العميل  ،وبالتايل �إتخاذ االجراءات الالزمة حلماية �أموال البنك.

الإي�ضاحات للبيانات املالية (جميع املبالغ بالدوالر الأمريكي �إال �إذا �أ�شري �إىل غري ذلك)

تتوزع التعر�ضات الإئتمانية للت�سهيالت الإئتمانية ح�سب درجة املخاطر وفق اجلدول التايل:
االفراد

القرو�ض
العقارية

ال�شركات الكربى

امل�ؤ�س�سات
ال�صغرية
واملتو�سطة

2,478,710

3,492,468

143,635,855 130,457,633

26,464,420

4,667,914

-

196,072,505

229,003

-

-

310,036

132,041

-

-

576,036

59,636

-

-

786,929

3,794,896

-

-

7,440,934

28,943,130

8,160,382

 / 2014دوالر

متدنية املخاطر
مقبولة املخاطر
12,567,263 152,372,908
منها م�ستحقة:
لغاية  30يوم
من  31لغاية  60يوم
حتت املراقبة
81,033
غري عاملة:
دون امل�ستوى
443,995
م�شكوك فيها
727,293
ديون متعرثة
3,646,038
املجموع
13,658,643 158,488,572
يطرح :فوائد معلقة
)(192,422
يطرح :خم�ص�ص التدين )(1,550,194
ال�صايف
13,658,643 156,745,959
6,115,664

1,091,380

احلكومة
والقطاع
العام

املجموع

339,708,361 130,457,633

)(362,720

-

-

) ( 555,142

)(1,431,376

-

-

)( 2,981,570

27,149,034

8,160,382

336,171,649 130,457,633

 / 2013دوالر

متدنية املخاطر
مقبولة املخاطر
97,620,990
منها م�ستحقة:
لغاية  30يوم
من  31لغاية  60يوم
حتت املراقبة
637,705
غري عاملة:
دون امل�ستوى
613,020
م�شكوك فيها
1,331,298
ديون متعرثة
3,709,585
املجموع
102,067,293
يطرح :فوائد معلقة
()687,910
يطرح :خم�ص�ص التدين ()1,868,020
ال�صايف
99,511,363
4,446,303
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1,559,643

2,959,741

2,932,646

149,959,050 138,060,717

6,272,518

33,227,203

4,533,911

-

141,654,622

-

245,804

-

-

883,509

-

26,536

-

-

639,556

-

60,605

-

-

1,391,903

-

5,301,003

-

-

9,010,588

7,832,161

36,186,944

7,466,557

291,613,672 138,060,717

-

()422,094

-

-

()1,110,004

-

()1,285,656

-

-

()3,153,676

7,832,161

34,479,194

7,466,557

287,349,992 138,060,717

فيما يلي توزيع القيمة العادلة لل�ضمانات املقدمة مقابل الت�سهيالت :

2014
متدنية املخاطر
مقبولة املخاطر
حتت املراقبة
غري عاملة:
دون امل�ستوى
م�شكوك فيها
املجموع
منها
ت�أمينات نقدية
عقارية
�أ�سهم متداولة
املجموع

االفراد

القرو�ض العقارية

ال�شركات

املجموع

3,571,002

955,884

10,276,581

14,803,467

15,277,675

7,859,871

15,587,300

38,724,846

-

-

150,750

150,750

153,143

110,028

-

263,171

394,921

877,115

19,484,014

8,925,783

26,409,552

54,819,349

3,571,002

955,884

10,276,581

14,803,467

11,632,894

7,101,596

13,189,316

31,923,806

4,280,118

868,303

2,943,655

8,092,076

19,484,014

8,925,783

26,409,552

54,819,349

482,194

2013
متدنية املخاطر
مقبولة املخاطر
حتت املراقبة
غري عاملة:
دون امل�ستوى
م�شكوك فيها
املجموع
ت�أمينات نقدية
عقارية
�أ�سهم متداولة
املجموع

4,446,303

1,559,643

5,892,387

11,898,333

21,289,688

563,937

13,629,188

35,482,813

1,821,771

-

245,804

2,067,575

613,020

-

26,536

639,556

1,331,298

-

60,605

1,391,903

29,502,080

2,123,580

19,854,520

51,480,180

4,446,303

1,559,643

5,892,387

11,898,333

18,849,488

563,937

12,002,389

31,415,814

6,206,289
29,502,080

2,123,580

1,959,744
19,854,520

8,166,033
51,480,180

�إن االطار املتبع يف البنك لت�صنيف الت�سهيالت الإئتمانية وال�ضمانات املقبولة عند �إحت�ساب وحتديد مبالغ وخم�ص�صات التدين يف الت�سهيالت الإئتمانية
لتغطية خماطر االئتمان الناجمة عن الديون امل�شكوك يف حت�صيلها والهالكة هو تعليمات �سلطة النقد الفل�سطينية رقم ( )1ال�صادر بتاريخ  20كانون
الثاين  2008حيث يتطلب هذا التعميم من كافة البنوك العاملة يف فل�سطني تقييم حمافظها الإئتمانية مرة كل ثالثة �أ�شهر على االقل وتكوين املخ�ص�صات
املطلوبة.

الإي�ضاحات للبيانات املالية (جميع املبالغ بالدوالر الأمريكي �إال �إذا �أ�شري �إىل غري ذلك)

 .2-40خماطر الت�شغيل Operational Risk

تعرف خماطر الت�شغیل ب�أنها «خماطر اخل�سارة الناجتة عن ف�شل �أو عدم كفایة الإجراءات الداخلیة ،العن�صر الب�شري ،والأنظمة� ،أو عن �أحداث خارجیة،
وی�شمل هذا التعریف املخاطر القانونیة».
لقد قام بنك القد�س بتطبيق نظام التقييم الذاتي للمخاطر واالجراءات الرقابية ( )noitaulavE-fleS ksiR dna lortnoCالدارة خماطر الت�شغيل
وذلك من خالل ا�ستخدام نظام �آيل لهذه الغاية ( )metsyS ERACويتوىل بنك القد�س ادارة خماطر الت�شغيل �ضمن املعطيات التالية:
• اعداد �سيا�سة الدارة خماطر الت�شغيل واعتمادها من قبل جمل�س ادارة البنك
• ان�شاء ملفات خماطر ( )Risk Profileيتم من خاللها حتديد املخاطر واالجراءات الرقابية التي حتد منها لدوائر البنك املهمة وجاري
العمل على اكمال جميع دوائر البنك �ضمن خطط برامج عمل معتمدة.
• تطبيق نظام �آيل الدارة خماطر الت�شغيل ( )CARE Systemوذلك لتطبيق منهجية التقييم الذاتي للمخاطر واالجراءات الرقابية.
• العمل على بناء قاعدة بيانات باالحداث الناجتة عن املخاطر واالخطاء الت�شغيلية.
• ابداء الر�أي حول اجراءات العمل لبيان املخاطر الواردة فيها ومدى كفاية االجراءات الرقابية املرتبطة بها.
• تزويد  -جلان ادارة املخاطر (جلنة ادارة املخاطر املنبثقة عن جمل�س االدارة وجلنة �إدارة املخاطر التنفيذية )  -بالتقارير الالزمة.
خماطر االمتثال Compliance Risk

تعرف خماطر الإمتثال ب�أنها خماطر العقوبات القانونية والرقابية �أو اخل�سارة املادية �أَو خماطر ال�سمعة التي قد يتعر�ض لها البنك جراء عدم الإمتثال
للقوانني والأنظمة والتعليمات والأوامر وقواعد ال�سلوك واملعايري واملمار�سات امل�صرفية ال�سليمة.
ويعترب عدم الإمتثال للتعليمات والقوانني ال�صادرة من اجلهات الرقابية املختلفة احد �أهم املخاطر التي من املمكن �إن يتعر�ض لها �أي بنك ،نظر ًا للخ�سائر
املالية الكبرية املرتتبة على خمالفة هذه التعليمات والقوانني والتي تنعك�س بدورها على �سمعة البنك ،وقد �شهدت ال�سنوات الأخرية زيادة كبرية يف �إ�صدار
التعليمات والقوانني املتعلقة بتنظيم عمل امل�ؤ�س�سات املختلفة ونظر ًا لذلك ف�إن احلاجة �إىل �إدارة خماطر الإمتثال داخل البنك �أ�صبح �ضرورة البد منها،
حيث �أن وجود وظيفة الإمتثال ت�ؤدي �إىل زيادة الكفاءة يف �إدارة املخاطر وتخفي�ض التكاليف التي ممكن �أن يتعر�ض لها البنك نتيجة لعدم امتثاله للقوانني
والتعليمات.
خماطر ال�سيولة
تتمثل خماطر ال�سيولة يف عدم قدرة البنك على توفري التمويل الالزم لت�أدية التزاماته يف تواريخ ا�ستحقاقها ،وللوقاية من هذه املخاطر تقوم الإدارة بتنويع
م�صادر التمويل و�إدارة املوجودات واملطلوبات وموائمة �آجالها واالحتفاظ بر�صيد كاف من النقد وما يف حكمه والأوراق املالية القابلة للتداول .كما تقوم �سلطة
النقد الفل�سطينية مبراقبة �أو�ضاع ال�سيولة يف البنوك ب�شكل دوري من خالل حتديد ن�سب مئوية من الودائع يتوجب على البنوك االحتفاظ بها على الدوام
وعدم الهبوط عنها ،كما يتم مراقبة �أو�ضاع ال�سيولة يف البنك وكذلك الن�سب املقررة من �سلطة النقد الفل�سطينية من خالل جلنة املوجودات واملطلوبات يف
البنك.
فيما يلي تفا�صيل موجودات ومطلوبات البنك بنا ًء على الفرتات املتبقية على �إ�ستحقاقها كما يف  31كانون الأول  2014و :2013
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جمموع املوجودات

موجودات �أخرى

موجودات غري ملمو�سة

موجودات �ضريبية م�ؤجلة

م�شاريع حتت التنفيذ

ممتلكات و عقارات و معدات

موجودات مالية بالكلفة املطف�أة

موجودات مالية من خالل بيان الدخل
ال�شامل

ت�سهيالت ائتمانية مبا�شرة

موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل
بيان الدخل

�أر�صدة لدى بنوك و م�ؤ�س�سات م�صرفية

نقد و �أر�صدة لدى �سلطة النقد الفل�سطينية

املوجودات

 31كانون الأول 2014

276,996,428

15,524,048

-

-

-

-

-

-

19,294,278

123,010,848

119,167,254

دوالر �أمريكي

�شهر ف�أقل

19,954,217

4,893,359

-

-

-

-

-

-

7,060,858

8,000,000

دوالر �أمريكي

�أكرث من �شهر �إىل
� 3أ�شهر

10,683,643

126,328

-

-

-

-

1,410,437

9,146,878

-

-

-

دوالر �أمريكي

�أكرث من  3ا�شهر
�إىل � 6أ�شهر

19,867,737

-

-

-

-

-

-

-

19,867,737

-

-

-

دوالر �أمريكي

�أكرث من � 6أ�شهر
�إىل �سنة

33,675,180

3,854,774

-

-

-

-

-

-

29,820,406

-

-

-

دوالر �أمريكي

�أكرث من �سنة حتى
� 3سنوات

271,688,794

-

-

1,066,727

-

-

21,693,652

-

248,928,415

-

-

-

دوالر �أمريكي

�أكرث من � 3سنوات

36,496,173

821,798

27,769

-

2,355,923

22,515,085

-

8,632,547

2,053,077

89,974

-

-

دوالر �أمريكي

بدون ا�ستحقاق

669,362,172

25,220,307

27,769

1,066,727

2,355,923

22,515,085

23,104,089

8,632,547

336,171,649

89,974

131,010,848

119,167,254

دوالر �أمريكي

املجموع

الإي�ضاحات للبيانات املالية (جميع املبالغ بالدوالر الأمريكي �إال �إذا �أ�شري �إىل غري ذلك)

الفجوة الرتاكمية يف خماطر ال�سيولة

الفجوة يف البيانات املالية

جمموع املطلوبات وحقوق امل�ساهمني

حقوق امل�ساهمني

جمموع املطلوبات

مطلوبات �أخرى

خم�ص�ص ال�ضرائب

خم�ص�صات متنوعة

ت�أمينات نقدية

ودائع العمالء

ودائع بنوك وم�ؤ�س�سات م�صرفية و �سلطة
النقد الفل�سطينية

املطلوبات

()204,663,002

()204,668,002

481,664,430

-

481,664,430

3,449,029

-

-

1,306,038

410,553,013

66,356,350

()218,029,951

()13,361,949

33,316,166

-

33,316,166

3,496,782

-

-

480,138

26,342,067

2,997,179

()245,896,635

()27,866,684

38,550,327

-

38,550,327

155,148

-

-

621,988

36,730,407

1,042,784

()248,868,096

()2,971,461

22,839,198

-

22,839,198

222,923

662,257

1,351,006

20,603,012

()220,672,570

28,195,526

34,051,110

254,723,680

16,965,114

()34,051,110

70,547,283

669,362,172

5,479,654

-

-

70,547,283

7,323,882

662,257

70,547,283

5,479,654

16,965,114

-

-

-

3,451,866

--

-

-

-

16,965,114

-

22,752,072

494,228,499

598,814,889

-

-

3,451,866

2,027,788

-

-

-

-

70,396,313
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جمموع املوجودات

موجودات �أخرى

موجودات غري ملمو�سة

موجودات �ضريبية م�ؤجلة

ممتلكات و عقارات و معدات

موجودات مالية بالكلفة املطف�أة

موجودات مالية من خالل بيان الدخل ال�شامل

ت�سهيالت ائتمانية مبا�شرة

موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل بيان
الدخل

�أر�صدة لدى بنوك و م�ؤ�س�سات م�صرفية

نقد و �أر�صدة لدى �سلطة النقد الفل�سطينية

املوجودات

 31كانون الأول 2013

171,288,122

12,487,619

-

-

-

-

-

17,875,792

116,043

92,853,413

47,955,255

دوالر �أمريكي

�شهر ف�أقل

8,994,566

1,001,911

-

-

-

-

-

4,492,655

3,500,000

-

دوالر �أمريكي

�أكرث من �شهر �إىل
� 3أ�شهر

6,378,085

94,472

-

-

-

-

-

3,533,613

2,750,000

-

دوالر �أمريكي

�أكرث من  3ا�شهر �إىل
� 6أ�شهر

18,331,123

5,723,347

-

-

-

-

-

12,607,776

-

-

-

دوالر �أمريكي

�أكرث من � 6أ�شهر
�إىل �سنة

37,008,388

135,921

1,066,727

-

9,877,303

9,198,469

16,729,968

-

-

-

دوالر �أمريكي

�سنوات

�أكرث من �سنة حتى 3

224,311,536

-

-

-

-

980,000

-

223,331,536

-

-

-

دوالر �أمريكي

�أكرث من � 3سنوات

66,270,555

1,749,830

29,533

-

18,927,250

-

-

8,778,652

-

-

36,785,290

دوالر �أمريكي

بدون ا�ستحقاق

532,582,375

21,193,100

29,533

1,066,727

18,927,250

10,857,303

9,198,469

287,349,992

116,043

99,103,413

84,740,545

دوالر �أمريكي

املجموع

الإي�ضاحات للبيانات املالية (جميع املبالغ بالدوالر الأمريكي �إال �إذا �أ�شري �إىل غري ذلك)

الفجوة الرتاكمية يف خماطر ال�سيولة

الفجوة يف البيانات املالية

جمموع املطلوبات

مطلوبات �أخرى

خم�ص�ص ال�ضرائب

خم�ص�صات متنوعة

ت�أمينات نقدية

ودائع العمالء

ودائع بنوك وم�ؤ�س�سات م�صرفية و �سلطة النقد
الفل�سطينية

املطلوبات

()17,269,389

()17,269,389

188,557,511

3,003,259

-

-

1,017,016

152,825,498

31,711,738

()83,419,332

()66,149,943

75,144,509

4,024,895

-

-

255,603

69,389,746

1,474,265

()27,769,636

46,100,759

430,938

2,155,462

-

717,300

42,797,059

()47,830,370

84,838,758

-

-

3,157,091

951,826

80,729,841

()209,454,386( )161,624,016( )133,854,380

()50,435,048

56,813,133

155,148

-

-

201,039

55,435,157

1,021,789

-

-

2,151,046

211,605,432

12,706,104

-

-

-

12,706,104

-

-

64,991,920

62,840,874

3,429,681

-

-

-

3,429,681

-

-

-

64,991,920

467,590,455

7,614,240

2,155,462

3,157,091

19,278,569

401,177,301

34,207,792
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 .3 -40خماطر ال�سوق
تعرف خماطر ال�سوق ب�أنها املخاطر التي ت�ؤثر على قيمة اال�ستثمارات والأ�صول املالية للبنك الناجتة من التغري يف عوامل ال�سوق (مثل �أ�سعار الفائدة� ،أ�سعار
ال�صرف� ،أ�سعار الأ�سهم� ،أ�سعار ال�سلع).
ويقوم البنك دوري ًا بتطبيق املنهجيات املنا�سبة لتقييم خماطر ال�سوق ولو�ضع تقديرات للخ�سائر االقت�صادية املحتملة بنا ًء على جمموعة من االفرتا�ضات
وتغيات ظروف ال�سوق املختلفة  ،ومن هذه املنهجيات التي يقوم البنك بتطبيقها لقيا�س خماطر ال�سوق :اختبارات االو�ضاع ال�ضاغطةStress Testing
ُ
ب�شكل ن�صف �سنوي.
خماطر �أ�سعار الفائدة
تنتج خماطر �أ�سعار الفائدة من �إحتمالية التغري يف �أ�سعار الفائدة وبالتايل الت�أثري على التدفقات النقدية �أو القيمة العادلة للأدوات املالية  .يتعر�ض البنك
ملخاطر �أ�سعار الفائدة وذلك لوجود فجوة زمنية لإعادة الت�سعري بني املوجودات وبني املطلوبات هذا ويتم مراقبة هذه الفجوات ب�شكل دوري من قبل جلنة
املوجودات واملطلوبات ( ،)ALCOوت�ستخدم �إذا لزم الأمر عدة �أ�ساليب لتحوط بعدم جتاوز احلدود املقبولة ملخاطر �أ�سعار الفائدة.

الإي�ضاحات للبيانات املالية (جميع املبالغ بالدوالر الأمريكي �إال �إذا �أ�شري �إىل غري ذلك)

الفجوة الرتاكمية

فجوة �إعادة ت�سعري الفائدة

جمموع املطلوبات

مطلوبات �أخرى

خم�ص�ص ال�ضرائب

خم�ص�صات �أخرى

()378,761,989

()378,761,989

476,812,230

476,812,230

-

-

-

()393,040,377

()14,278,388

29,339,246

29,339,246

-

-

-

()421,666,690

()28,626,313

37,773,191

37,773,191

-

-

-

()422,401,965

()735,275

20,603,012

20,603,012

-

-

-

()392,581,559

29,820,406

-

-

-

-

-

()150,714,002

241,867,557

-

-

-

-

-

-

()150,714,002

-

104,834,493

669,362,172

598,814,889

7,323,882

662,257

3,451,866

ت�أمينات نقدية

-

-

-

-

-

-

70,547,283

�إجمايل املطلوبات وحقوق امل�ساهمني

جمموع حقوق امل�ساهمني

70,547,283

34,287,210

7,323,882

662,257

3,451,866

22,752,072

22,752,072

ودائع العمالء

410,553,013

26,342,067

36,730,407

20,603,012

-

-

-

494,228,499

66,259,217

2,997,179

1,042,784

-

-

-

97,133

70,396,313

ودائع بنوك وم�ؤ�س�سات م�صرفية و �سلطة
النقد الفل�سطينية

املطلوبات
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جمموع املوجودات

موجودات �أخرى

موجودات غري ملمو�سة

موجودات �ضريبية م�ؤجلة

م�شاريع حتت التنفيذ

ممتلكات و عقارات و معدات

ت�سهيالت ائتمانية مبا�شرة

موجودات مالية بالكلفة املطف�أة

موجودات مالية من خالل الدخل ال�شامل

موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل
بيان الدخل

�أر�صدة لدى بنوك و م�ؤ�س�سات م�صرفية

نقد و �أر�صدة لدى �سلطة النقد الفل�سطينية

املوجودات

 31كانون الأول 2014

فجوة �إعادة ت�سعري الفائدة

98,050,241

-

-

-

-

-

19,294,278

-

-

-

78,755,963

-

دوالر �أمريكي

حتى �شهر واحد

15,060,858

-

-

-

-

-

7,060,858

-

-

-

8,000,000

-

�أ�شهر
دوالر �أمريكي

من �شهر لغاية 3

9,146,878

-

-

-

-

-

9,146,878

-

-

-

-

-

من � 3أ�شهر لغاية
� 6أ�شهر
دوالر �أمريكي

19,867,737

-

-

-

-

-

19,867,737

-

-

-

-

-

دوالر �أمريكي

من � 6أ�شهر �إىل �سنة

فجوة �إعادة الت�سعري

29,820,406

-

-

-

-

-

29,820,406

-

-

-

-

-

دوالر �أمريكي

من �سنة �إىل � 3سنوات

241,867,557

-

-

-

-

-

241,867,557

-

-

-

-

-

دوالر �أمريكي

�أكرث من � 3سنوات

255,548,495

25,220,307

27,769

1,066,727

2,355,923

22,515,085

9,113,935

23,104,089

8,632,547

89,974

44,254,885

119,167,254

دوالر �أمريكي

بنود غري خا�ضعة
لأ�سعار الفائدة

669,362,172

25,220,307

27,769

1,066,727

2,355,923

22,515,085

336,171,649

23,104,089

8,632,547

89,974

131,010,848

119,167,254

دوالر �أمريكي

املجموع

الإي�ضاحات للبيانات املالية (جميع املبالغ بالدوالر الأمريكي �إال �إذا �أ�شري �إىل غري ذلك)

املطلوبات

الفجوة الرتاكمية

فجوة اعادة ت�سعري الفائدة

جمموع املطلوبات

مطلوبات �أخرى

خم�ص�ص ال�ضرائب

خم�ص�صات متنوعة

ت�أمينات نقدية

ودائع العمالء

ودائع بنوك وم�ؤ�س�سات م�صرفية و
�سلطة النقد الفل�سطينية

()132,561,304

()132,561,304

228,194,357

-

-

-

3,000,000

193,504,870

31,689,487

()157,836,873

()25,275,569

33,268,224

-

-

-

-

31,793,959

1,474,265

()178,470,658

()20,633,785

26,917,398

-

-

-

-

25,895,611

1,021,787

()187,176,635

()8,705,977

21,313,753

-

-

-

-

21,313,753

-

()170,614,107

16,562,528

167,440

-

-

-

-

167,440

-

62,476,081

233,090,188

64,991,920

2,515,839

157,729,283

7,614,240

2,155,462

3,157,091

16,278,569

-

64,991,920

467,590,455

7,614,240

2,155,462

3,157,091

19,278,569

-

-

-

-

-

-

128,501,668

401,177,301

-

22,253

34,207,792
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جمموع املوجودات

موجودات �أخرى

موجودات غري ملمو�سة

موجودات �ضريبية م�ؤجلة

م�شاريع حتت التنفيذ

ممتلكات و عقارات و معدات

موجودات مالية بالكلفة املطف�أة

موجودات مالية من خالل الدخل
ال�شامل

ت�سهيالت ائتمانية مبا�شرة

املوجودات

نقد و �أر�صدة لدى �سلطة النقد
الفل�سطينية
�أر�صدة لدى بنوك و م�ؤ�س�سات
م�صرفية
موجودات مالية بالقيمة العادلة من
خالل بيان الدخل

 31كانون الأول 2013

95,633,053

-

-

-

-

-

-

-

17,875,792

-

77,757,261

-

دوالر �أمريكي

حتى �شهر واحد

7,992,655

-

-

-

-

-

-

-

4,492,655

-

3,500,000

-

دوالر �أمريكي

�أ�شهر

من �شهر لغاية 3

6,283,613

-

-

-

-

-

-

-

3,533,613

-

2,750,000

-

دوالر �أمريكي

�أ�شهر

من � 3أ�شهر لغاية 6

12,607,776

-

-

-

-

-

-

-

12,607,776

-

-

-

دوالر �أمريكي

من � 6أ�شهر �إىل �سنة

فجوة �إعادة ت�سعري الفائدة

16,729,968

-

-

-

-

-

-

-

16,729,968

-

-

-

دوالر �أمريكي

من �سنة �إىل � 3سنوات

233,090,188

-

-

-

-

-

980,000

-

232,110,188

-

-

-

دوالر �أمريكي

�أكرث من � 3سنوات

160,245,122

18,608,999

29,533

1,066,727

2,584,101

18,927,250

9,877,303

9,198,469

-

116,043

15,096,152

532,582,375

18,608,999

29,533

1,066,727

2,584,101

18,927,250

10,857,303

9,198,469

287,349,992

116,043

99,103,413

84,740,545

دوالر �أمريكي

84,740,545

دوالر �أمريكي

بنود غري خا�ضعة
لأ�سعار الفائدة

املجموع

الإي�ضاحات للبيانات املالية (جميع املبالغ بالدوالر الأمريكي �إال �إذا �أ�شري �إىل غري ذلك)

املطلوبات

الفجوة يف البيانات املالية

جمموع املطلوبات وحقوق
امل�ساهمني

حقوق امل�ساهمني

جمموع املطلوبات

مطلوبات �أخرى

خم�ص�ص ال�ضرائب

خم�ص�صات متنوعة

ت�أمينات نقدية

ودائع العمالء

ودائع بنوك وم�ؤ�س�سات م�صرفية و
�سلطة النقد الفل�سطينية

()204,668,002

481,664,430

-

481,664,430

3,449,029

-

-

1,306,038

410,553,013

66,356,350

()13,361,949

33,316,166

-

33,316,166

3,496,782

-

-

480,138

26,342,067

2,997,179

()27,866,684

38,550,327

-

38,550,327

155,148

-

-

621,988

36,730,407

1,042,784

()2,971,461

22,839,198

-

22,839,198

222,923

662,257

1,351,006

20,603,012

28,195,526

5,479,654

-

5,479,654

-

-

3,451,866

2,027,788

-

254,723,680

16,965,114

16,965,114

-

()34,051,110

70,547,283

70,547,283

--

-

-

-

669,362,172

70,547,283

598,814,889

7,323,882

662,257

3,451,866

-

-

-

16,965,114

-

22,752,072

494,228,499

-

-

-

70,396,313
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جمموع املوجودات

موجودات �أخرى

موجودات غري ملمو�سة

موجودات �ضريبية م�ؤجلة

م�شاريع حتت التنفيذ

ممتلكات و عقارات و معدات

موجودات مالية بالكلفة املطف�أة

موجودات مالية من خالل بيان
الدخل ال�شامل

ت�سهيالت ائتمانية مبا�شرة

املوجودات

نقد و �أر�صدة لدى �سلطة النقد
الفل�سطينية
�أر�صدة لدى بنوك و م�ؤ�س�سات
م�صرفية
موجودات مالية بالقيمة العادلة من
خالل بيان الدخل

 31كانون الأول 2014

276,996,428

15,524,048

-

-

-

-

-

-

19,294,278

123,010,848

119,167,254

دوالر �أمريكي

�شهر ف�أقل

 .41تحليل إستحقاق الموجودات والمطلوبات

19,954,217

4,893,359

-

-

-

-

-

-

7,060,858

8,000,000

دوالر �أمريكي

�أكرث من �شهر �إىل
� 3أ�شهر

10,683,643

126,328

-

-

-

-

1,410,437

9,146,878

-

-

-

دوالر �أمريكي

�أكرث من  3ا�شهر �إىل
� 6أ�شهر

19,867,737

-

-

-

-

-

-

-

19,867,737

-

-

-

دوالر �أمريكي

�أكرث من � 6أ�شهر
�إىل �سنة

33,675,180

3,854,774

-

-

-

-

-

-

29,820,406

-

-

-

دوالر �أمريكي

�سنوات

�أكرث من �سنة حتى 3

271,688,794

-

-

1,066,727

-

-

21,693,652

-

248,928,415

-

-

-

دوالر �أمريكي

�أكرث من � 3سنوات

36,496,173

821,798

27,769

-

2,355,923

22,515,085

-

8,632,547

2,053,077

89,974

-

-

دوالر �أمريكي

بدون ا�ستحقاق

669,362,172

25,220,307

27,769

1,066,727

2,355,923

22,515,085

23,104,089

8,632,547

336,171,649

89,974

131,010,848

119,167,254

دوالر �أمريكي

املجموع

الإي�ضاحات للبيانات املالية (جميع املبالغ بالدوالر الأمريكي �إال �إذا �أ�شري �إىل غري ذلك)

خماطر العمالت الأجنبية
خماطر العمالت االجنبية هي خماطر تغري قيمة االدوات املالية نتيجة التغري يف �أ�سعار العمالت االجنبية  .يعترب الدوالر االمريكي عملة الأ�سا�س للبنك.
يقوم جمل�س االدارة بو�ضع حدود للمركز املايل لكل عملة لدى البنك .يتم مراقبة مركز العمالت االجنبية ب�شكل يومي ويتم اتباع ا�سرتاتيجيات للتحوط
وللت�أكد من االحتفاظ مبراكز العمالت االجنبية �ضمن احلدود املعتمدة .
خماطر �أ�سعار الأ�سهم
تنتج خماطر �أ�سعار الأ�سهم عن التغري يف القيمة العادلة لال�ستثمارات يف اال�سهم .يعمل البنك على �إدارة هذه املخاطر عن طريق تنويع اال�ستثمارات يف عدة
مناطق جغرافية وقطاعات اقت�صادية .معظم ا�ستثمارات الأ�سهم التي ميلكها البنك مدرجة يف �سوق فل�سطني لالوراق املالية.
يبني اجلدول التايل الربح �أو اخل�سارة غري املتحققة نتيجة للتغريات املمكنة واملحتملة يف �أ�سعار الأ�سهم بواقع  %10مع بقاء جميع امل�ؤثرات الأخرى ثابتة:
التغري يف امل�ؤ�شر

االثر على بيان الدخل

االثر على حقوق
امللكية

 31كانون الأول 2014

اوراق مالية من خالل بيان الدخل ال�شامل
اوراق مالية من خالل بيان الدخل

%10

-

863,255

%10

8,997

-

 31كانون الأول 2013

اوراق مالية من خالل بيان الدخل ال�شامل
اوراق مالية من خالل بيان الدخل

138

%10

-

896,347

%10

11,604

-

 .42أرقام المقارنة

قام البنك ب�إعادة ت�صنيف بع�ض بنود بيان املركز املايل التالية لتتوافق مع معايري التقارير املالية الدولية:
�أثر التعديالت على بيان املركز املايل كما يف  31كانون الأول :2013
قبل التعديل
م�شاريع حتت التنفيذ
موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل ال�شامل
موجودات �أخرى
�أر�صدة لدى بنوك وم�ؤ�س�سات م�صرفية
مطلوبات �أخرى

االثر على بيان املركز
املايل

بعد التعديل

-

2,584,101

2,584,101

8,963,469

235,000

9,198,469

21,426,021

()2,817,022

18,608,999

98,396,472

706,941

99,103,413

6,905,220

()709,020

7,614,240

بالإ�ضافة �إىل ذلك ،مت �إعادة تبويب بع�ض �أرقام املقارنة لل�سنة املنتهية يف  31كانون الأول  2013لتتنا�سب مع التبويب للبيانات املالية لل�سنة املنتهية يف 31
كانون الأول � .2014إن هذه التبويبات ال ت�ؤثر على �أرباح ال�سنوات ال�سابقة �أو حقوق امللكية.

 .43أحداث الحقة لتاريخ البيانات المالية

قرر جمل�س �إدارة البنك يف جل�سته بتاريخ  12اذار  2015رفع تو�صية الجتماع الهيئة العامة القادم والتي تن�ص على توزيع �أرباح نقدية بن�سبة  %5من القيمة
اال�سمية لال�سهم ما يعادل  2.5مليون دوالر �أمريكي وتوزيع �أ�سهم جمانية بن�سبة  %10من القيمة اال�سمية لال�سهم مبا يعادل  5مليون دوالر  .ال تعك�س
البيانات املالية للعام  2014هذه التوزيعات ،و�ستنعك�س هذه التوزيعات حال املوافقة عليها من قبل الهيئة العامة للبنك يف اجتماعها القادم .

الإي�ضاحات للبيانات املالية (جميع املبالغ بالدوالر الأمريكي �إال �إذا �أ�شري �إىل غري ذلك)

أماكن توزيع فروع ومكاتب البنك الجغرافية
وعدد الموظفين في كل منها
بلغ عدد فروع ومكاتب البنك املنت�شرة يف فل�سطني حتى نهاية العام  )27( 2014فرعا و مكتب ًا ،ويبني اجلدول ادناه مواقع وعدد املوظفني يف كل
منها.
عدد
املوظفني
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الفرع

عدد
املوظفني

الفرع

