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التقرير السنوي

لمحة عامة
بنك القدس
بنك الوطن والمواطن
منــذ تأسيســه فــي العــام  1995نمــت أعمــال بنــك القــدس ليصبــح اليــوم مــن أبرز وأهــم المؤسســات المصرفية
فــي فلســطين؛ إذ يقــدم للســوق الفلســطيني حزمــة متكاملــة مــن الخدمــات المصرفيــة واإلســتثمارية والحلــول
التجاريــة المصممــة لتلبيــة متطلبــات العمــاء مــن الشــركات واألفــراد علــى حــد ســواء والمشــاركة فــي دعــم
االقتصــاد الوطنــي.
كان بنــك القــدس قــد تأســس كشــركة مســاهمة محــدودة بــرأس مــال يعــادل  20,000,000دوالر والــذي تمــت
زيادتــه خــال ســنوات عمــل البنــك ليصــل اليــوم إلــى  68,376,000دوالر إذ يعــود الفضــل لهــذا النجــاح والتطــور
الــى المهنيــة العاليــة فــي تقديــم مجموعــة متكاملــة مــن الخدمــات والمنتجــات المصرفيــة للعمــاء مــن األفــراد
والشــركات والمؤسســات الناشــئة ،والحــرص فــي ذلــك علــى توظيــف قاعــدة رأس المــال القويــة والخبــرة
العريقــة للقيــام بــدور متميــز فــي مجــال التمويــل.
يختصــر شــعار « بنــك الوطــن والمواطــن» مجموعــة مــن السياســات واألهــداف اإلســتراتيجية التــي وضعهــا
مجلــس اإلدارة ويعكــس هــذا الشــعار بمعانيــه ومضامينــه ســبب التســمية ترســيخا لعاصمــة فلســطين
المســتقلة ومــدى إلتــزام البنــك بتحقيــق نقلــة نوعيــة فــي كافــة مجــاالت العمــل علــى مســتوى الوطــن ،حيــث
تتــاح كافــة خدمــات بنــك القــدس مــن خــال إدارتــه العامــة فــي مدينــة رام اللــه  ،وإلــى جانــب فروعــه ()37
المنتشــرة فــي مواقــع اســتراتيجية فــي كافــة أنحــاء فلســطين.
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الرسالة
ً
متميــزا فــي
رســالتنا تتجــه نحــو أن نكــون بنــكا
تقديــم الحلــول المصرفيــة الشــاملة والمتطــورة
مــن خــال خدمــات تلبــي تطلعــات العمــاء
وتســير بهــم إلــى النجــاح.

الرؤية
نهــدف إلســتثمار رأس المــال الفلســطيني
لتنميــة وتطويــر اقتصــاد الوطــن ،وتقديــم
حلــوال مصرفيــا ذات قيمــة للقطاعــات
المختلفــة وتحســين حيــاة المجتمــع.

القيم
تطبيــق أعلــى مســتويات اإللتــزام المهنــي
وفضلــى المعاييــر المصرفيــة الشــفافة والعادلــة
واإلدارة الرشــيدة.
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الجوائز واالعترافات الدولية
يفخــر بنــك القــدس بســجل حافــل مــن الجوائــز والتقديــرات العالميــة حصيلــة الثقــة العاليــة وااللتــزام والصداقــة
مــع كافــة القطاعــات وتقديــرا إلنجازاتــه ونتائجــه ومؤشــرات أدائــه المميــزة ،فقــد حــاز علــى جائــزة أفضــل مصــرف
متخصــص فــي حســابات التوفيــر فــي فلســطين مــن مجلــة “.”International Finance Magazine
كما حاز البنك على جائزة المصرف األقوى من حيث التدريب والتطور من مجلة “ “ The Banking Executive
هــذا وحــاز البنــك علــى جائــزة أفضــل بنــك فــي فلســطين ،وفــق تقييــم مؤسســة “  “ CPI Financialوالتــي يصــدر
عنهــا مجلــة بانكــر ميــدل ايســت كمــا اعتبرتــه ضمــن أكبــر  100بنــك فــي الشــرق االوســط.
تأتــي هــذه الجوائــز تقديـ ً
ـرا لجهــود بنــك القــدس المبذولــة فــي الســوق المصرفــي ولتعزيــز مكانتــه المتميــزة
فــي القطــاع محليــا واقليميــا ،ولتؤكــد بأنــه أحــد ركائــز القطــاع المصرفــي فــي فلســطين ،ولتحفــز البنــك للتقــدم
بخدماتــه والمضــي قدمــا فــي تحقيــق المزيــد مــن النجاحــات وفــي تقديــم العديــد مــن الخدمــات والمنتجــات
المصرفيــة التــي تلبــي تطلعــات العمــاء وتنهــض باالقتصــاد الوطنــي الفلســطيني .

بنك القدس

7

نتائج األعمال لعام
2017

تمكــن البنــك فــي العــام  2017مــن تحقيــق عــدد مــن اإلنجــازات لألهــداف التــي تبناهــا ليكمــل مســيرته
ويدعــم جهــوده فــي التركيــز علــى تطويــر الخدمــات والمنتجــات المصرفيــة الرئيســة وذلــك باالســتمرار
فــي اســتحداث عمــل البنــك علــى مــدار العــام الماضــي علــى تقديــم مجموعــة مــن المنتجــات والخدمــات
المصرفيــة بمــا يدعــم تعزيــز مكانتــه التنافســية وريادتــه المصرفيــة وتوفيــر أفضــل الخدمــات والحلــول
الماليــة ويوجــه البنــك مــوارده وإمكاناتــه بمــا يضمــن مواصلــة التطــور والتقــدم عامــا بعــد عــام.
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إزدهار
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كلمة رئيس
مجلس اإلدارة
المساهمين الكرام،
أعزائي ُ
رحــب بكــم جميعـ ًـا ،أفضــل ترحيــب فــي
ُيشـ ّـرفني أن ُأ ّ
عامــا ســعيداً
ً
ً
هــذا اللقــاء الســنوي ،متمنيــا للجميــع
يحمــل معــه الخيــر لنــا ولبلدنــا حفظــه اللــه مــن كل
يطيــب لــي أن أتقــدم لكــم بإســمي
مكــروه ،كمــا
ُ
وبإســم أعضــاء مجلــس اإلدارة بالتقديــ ِر واالمتنــان
تلبيــة الدعــوة لحضــور إجتمــاع الهيئــة العامــة
ِ
علــى
العــادي ( )23والــذي نُ قــدم بــه التقريــر الســنوي عــن
نتائــج أعمــال البنــك وإنجازتــه والقوائــم الماليــة للســنة
المنتهيــة 31/12/2017
ً
يع ّمهــا
حاليــا
ويســرني أن أقــول أننــا نعيــش
أجــواء ُ
ً
ّ
البنــك مــن تحقيــق
ُ
تمكــن
التفــاؤل والثقــة فقــد ْ
األهــداف واإللتــزام بتطبيــق السياســات والحفــاظ على
الممتلــكات واإلنجــازات مــن خــال النجاحــات الثابتــة
ِ
ُ
ـب فــي لقائنــا اليــوم وكالعــادة أن
ـ
ح
أ
ـا
ـ
كم
ـتقبل،
للمسـ
ّ
ُأطلعكــم علــى أبــرز التطــورات فــي البنــك.
السادةُ الكرام...
ـق نتائــج ماليــة متميزة
ـدس ،أن يحقـ َ
ـك القـ ِ
ـن بنـ ُ
لقــد تمكـ ْ
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ـكل رئيســي بإرتفــاع
خــال العــام  ،2017تَ مثلــت بشـ ِ
صافــي األربــاح قبــل الضريبــة لتصــل إلــى 15.08
مليــون دوالر بالمقارنــة مــع  12.45مليــون دوالر فــي
العــام  ،2016أمــا فــي جانــب المركــز المالــي فقــد
نمــت موجــودات البنــك بنســبة  12.11%لتصــل
الــى  1.08مليــار دوالر مقابــل  960مليــون دوالر
كمــا فــي  ، 31/12/2016هــذه التطــورات اإليجابيــة
إمتــدت ُليحقــق البنــك النمــو فــي إجمالــي الودائــع،
كمــا فــي نهايــة العــام  ،2017بنســبة بلغــت 10%
يعكــس تنامــي
بالمقارنــة مــع العــام  ،2016بمــا
ُ
صــون
علــى
وقدرتــه
ببنــك القــدس
ِ
ثقــة العمــاء
ُ
ِ
مدخراتهــم وتوظيفهــا بالشــكل الســليم.
يجــب اإللتفــات لــه وهــو صافــي
مؤشــر آخــر ُ
التســهيالت االئتمانيــة المباشــرة حيــث بلغــت كمــا
فــي  31/12/2017حوالــي  658.5مليــون دوالر
مقابــل  616.1مليــون دوالر كمــا فــي 31/12/2016
ـوا كبيـ ً
ـك نمـ ً
ـرا
ـق البنـ ُ
بنســبة نمــو  ،7%هــذا وقــد حقـ َ
الممنوحــة
ِ
محفظــة التســهيالت المباشــرة
ِ
فــي
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للقطاعــات االقتصاديــة المختلفــة غيــر الحكوميــة بحيــث بلغــت قيمــة النمــو فــي هــذه التســهيالت حوالــي
ِ
 153.7مليــون دوالر بنســبة .33%
أمــا صافــي حقــوق المســاهمين فقــد بلغــت حوالــي  102.7مليــون دوالر كمــا فــي  31/12/2017مقابــل 89.1
مليــون دوالر كمــا فــي  31/12/2016بنمــو بلــغ  13.60مليــون دوالر بنســبة  ،15.26%وبالنســبة إلجمالــي
الدخــل فقــد زاد ليصــل إلــى  53.7مليــون دوالر للعــام  2017مقابــل  43.82مليــون دوالر للعــام  2016أي بإرتفــاع
بلــغ  9.9مليــون دوالر وبنســبة .22.6%
ـوا مسـ ً
ـطة البنــك المصرفيــة الرئيســية قــد حققــت نمـ ً
ـتمرا ،كمــا تعكــس هــذه النتائــج
تُ شــير هــذه النتائــج بــأن أنشـ َ
قــوة ومتانــة المركــز المالــي للبنــك متمثلــة فــي متانــة وجــودة أصولــه وتنوعهــا ،ممــا ســاهم فــي تحقيــق
معــدالت نمــو ثابتــة ومتواصلــة تعكــس مــدى إلتــزام البنــك باإلســتراتجيات التــي إعتمدهــا مجلــس اإلدارة
والتــي تتجــاوب مــع طموحــات مســاهمي البنــك وتنميــة العائــد علــى حقوقهــم وإســتثمارتهم .
ـك القــدس اســتمرت خــال العــام  2017باتجــاه تطويــر وتعزيــز قدراتــه سـ ً
ـعيا لتحقيــق أهدفــه المتنوعة،
مســيرةُ بنـ ُ
لــذا بــادر البنــك بإجــراء حمــات التوفيــر الكبيــرة ذات جوائــز قيمــة واألكبــر علــى مســتوى الوطــن بهــدف تقديــم
خدمــات ومنتجــات مميــزة ترضــي العمــاء ،كمــا إنتهــج البنــك أســاليب متقدمــة لتقديــم الخدمــات الماليــة
والمنتجــات المصرفيــة الخاصــة باألفــراد والشــركات ،كان أهمهــا شــراء وزيــادة أجهــزة صــراف آلــي متطــورة
وصــوال لتحقيــق
تشــمل اإليداعــات والســحوبات النقديــة وتوزيعهــا بالشــكل األمثــل فــي أغلــب المناطــق
ً
اإلشــتمال المالــي ،كمــا إســتمر البنــك خــال العــام المنصــرم فــي تميــزه لزيــادة تنــوع الخدمــات مــن خــال طــرح
برنامــج “برايــم” الــذي ُيشــكل إضافــة مميــزة لكبــار العمــاء والمســتثمرين.
وفي ذات الصدد أطلق البنك النسخة المتطورة لتطبيق خدمات الموبايل البنكي ()Quds Bank
بتنفيــذ
ِ
فــي خطــوة نوعيــة لتعزيــز كفــاءة وجــودة منظومــة الخدمــات اإللكترونيــة والــذي يســمح ُ للعمــاء
بقيــه علــى
ِ
وي
الهاتــف المحمــول وهــذا ُيشــكل إضافــة متميــزة
ِ
المعامــات المصرفيــة مباشــرة مــن
للعميــل ُ
ِ
تواصــل دائــم ومســتمر فــي أي مــكان وزمــان.
ٍ
وألننــا فــي بنــك القــدس نحــرص دائمــا علــى تقديــم أفضــل خدمــة مصرفيــة لعمالئنــا مــن خــال فريقنــا
المصرفــي المتميــز ،ونســعى جاهديــن مــن أجــل تدعيــم الكفــاءة والنوعيــة فــي تركيبــة موظفــي البنــك،
فنحــن ال نوظــف فحســب بــل نقــدم للعامليــن لدينــا أفضــل برامــج التأهيــل والتدريــب لنمدهــم بالقــدر الكافــي
مــن المعرفـ ِـة والخبــرة ليســتطيعوا تلبيــة كافــة تطلعــات واحتياجــات عمــاء البنــك وفــق آخــر المســتجدات فــي
الصناعــة المصرفيــة وخدماتهــا والســوق التنافســي .إضافــة إلــى إثــراء خبراتهــم الذاتيــة ومســاعدتهم علــى
وصــوال إلــى أعلــى درجــات الرضــا الوظيفــي.
تطويــر مســتقبلهم المهنــي وتحقيــق الــذات
ً
مضــى بنــك القــدس بخطواتــه الثابتــة علــى طريــق تعزيــز التزامــه بمســؤوليته االجتماعيــة وتوســيع مظلــة عطائــه
فــي هــذا الجانــب والتــي تحفــظ للبنــك ريادتــه كشــريك مجتمعــي داعــم لتحقيــق التنميــة الشــاملة ،فقــام خــال
العــام المنصــرم بمواصلــة مســاهماته بدعــم المجتمــع والمشــاركة بالعديــد مــن الفعاليــات والمشــاريع والتــي
بلــغ عددهــا ( )77نشــاط موزعيــن علــى التعليــم ،والصحــة والتنميــة والرياضــة .
إنجــازات كبيــرة مــا كانــت لتــرى النــور لــوال الجهــد اإلســتثنائي الــذي بذلــه البنــك خــال الســنوات الماضيــة عبــر
إتخــاذ ونتفيــذ إجــراءات بسالســة ،والتــي مــا كانــت لتتحقــق لــوال تفانــي العامليــن فيــه وحكمــة إدارتــه ،مــا يــزال
أمامنــا خطــوات مــن العمــل والجهــد لتحقيــق أهدافنــا لينعكــس إيجابيــا علــى البنــك وعلــى مســاهميه.
يدات والسادةْ ،،،
ٌ
الس
َ
الختــام ُأقــدم أجــزل ُ
ولعمالئنــا الكــرام علــى ثقتهــم
الشــكر
ِ
فــي
لمســاهمينا لدعمهــم المســتمرُ ،
وأوفــاه ُ
ُ
المتواصلــة ،كمــا أتوجـ ُـه بوافــر ِاإلمتنــان والمــودة ألعضــاء مجلــس اإلدارة علــى جهودهــم الجبــارة ،وإلــى جميــع
اخوانــي الزمــاء موظفــي البنــك علــى اختــاف مواقعهــم لعملهــم الجــاد وتفانيهــم فــي تأديــة واجباتهــم
لســلطة
ِ
وازدهــاره ،وكل الشــكر والثنــاء
تقدمــه
ومواصلــة
ِ
ومســوؤليتهم ودروهــم فــي تحقيــق نجــاح البنــك
ُ
ُ
جهــود وتعزيــز متانــة الجهــاز المصرفــي
ِ
يبذلونــه مــن
النقــد الفلســطينية لمــا
ُ
مودتي لكم ونسأل الله التوفيق للجيمع

رئيس مجلس اإلدارة

بنك القدس
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أعضاء
مجلس اإلدارة

قيادة وثبات

بنك القدس
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أكرم عبد اللطبف جراب
ماجستير ادارة أعمال /جامعة درهم -بريطانيا

رئيس مجلس ادارة بنك القدس
رئيس مجلس ادارة الشركة العربية للعلوم والثقافة-جامعة قاسيون -سوريا
مساهم رئيسي وعضو مجلس ادارة في بنك الجزيرة  -السودان
مساهم رئيسي وعضو مجلس ادارة في شركة دار الدواء -األردن
مساهم رئيسي في الشركة العربية للفنادق -فندق الميلينيوم
مساهم رئيسي وعضو مجلس ادارة في شركة القدس العقارية
رئيس مجلس ادارة ومالك شركة  cometa scientificبريطانيا
رئيس مجلس ادارة ومالك  - Cumberland care Ltd Nottinghamبريطانيا
مؤسس ورئيس مجلس ادارة شركة الكرمل -األردن
مساهم رئيسي في منتجع سن داي -البحر الميت -األردن
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دريد أكرم جراب
ماجستير ادارة اعمال  /جامعة درهم -بريطانيا
بكالوريوس ادارة أعمال  /جامعة كنت – بريطانيا

نائب رئيس مجلس ادارة بنك القدس
مدير عام القسم الطبي في مجموعة شركة الكرمل – األردن
خبرة  15عاما في تجارة وتسويق المستلزمات الطبية واألدوية
عدة استثمارات في العالم العربي
عضوية مجلس ادارة شركة دار الدواء لالستثمار -األردن ()2015-2007
عضوية مجلس ادارة شركة دار الغذاء -االردن ()2014-2011

د.أحمد عبد السالم مجدالني
ممثال عن هيئة التقاعد الفلسطينية
ُ
دكتوراه باالقتصاد السياسي

عضو مجلس ادارة بنك القدس
رئيس مجلس ادارة هيئة التقاعد الفلسطينية
عضو مجلس امناء جامعة االستقالل -فلسطين
وزير العمل الفلسطيني سابقا

بنك القدس
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ربى محمد مسروجي
ماجستير ادارة أعمال /جامعة بيرزيت

عضو مجلس إدارة بنك القدس
عضو مجلس إدارة والرئيس التنفيذي للشركة المتحدة لألوراق المالية
مساهم وعضو مجلس إدارة في مجموعة مسروجي
عضو مجلس ادارة شركة القدس القابضة
عضو مجلس ادارة مركز الفن الشعبي
مؤسس ومساهم في دار طباق للنشر والتوزيع
عضــو فــي عــدد مــن الجمعيــات الفلســطينية الرائــدة ( انعــاش األســرة ،اصدقــاء جامعــة بيرزيــت ،حمايــة
المســتهلك ،جيــل األمــل)
عضو في منتدى سيدات االعمال

عاهد فايق بسيسو
بكالوريوس هندسة معمارية /جامعة القاهرة

عضو مجلس ادارة بنك القدس
عضو مجلس ادارة في صندوق التنمية الفلسطيني
عضو مجلس ادارة في المؤسسة المصرفية الفلسطينية
أمين صندوق مجلس التعاون االقتصادي الفلسطيني اليوناني
عضو مجلس امناء جامعة القدس المفتوحة
عضو هيئة عامة في صندوق االستثمار الفلسطيني
عضو مجلس استشاري مؤسسة امدايست االمريكية
ممثل مؤسسة “أولف بالم” االسبانية في فلسطين

16
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لؤي بشارة قواس
ممثال عن صندوق االستثمار الفلسطيني
ً
بكالوريوس محاسبة  /جامعة بيت لحم

عضو مجلس ادارة بنك القدس
الرئيس التنفيذي -شركة سند للموارد اإلنشائية

وليد نجيب األحمد
بكالوريوس هندسة كهربائية

عضو مجلس ادارة بنك القدس
رجل اعمال له خبرة واسعة في مجال الهندسة والمقاوالت
نائب رئيس مجلس ادارة شركة القدس العقارية ومدير عام الشركة -فلسطين
عضو مجلس ادارة الشركة العربية للفنادق -فلسطين
عضو مجلس ادارة صندوق ووقفية القدس

بنك القدس
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منتصر عزت أبو دواس
بكالوريوس محاسبة وإدارة مالية -جامعة باكنجهام

عضو مجلس ادارة بنك القدس
المدير العام للبنك االستثماري -األردن
محاسب عام معتمد -الواليات المتحدة

د .حامد عبد الغني جبر
دكتوراه هندسة كهربائية

عضو مجلس ادارة بنك القدس
رئيس مجلس ادارة مجموعة الكونكورد لالنشاءات ذ.م.م -األردن
رئيس تنفيذي شركة أنفرا رود -قطر
عضو مجلس ادارة بنك الجزيرة -السودان
عضو مجلس ادارة بنك مدمجة معلومات البناء
رئيس اتحاد مقاولي الدول اإلسالمية سابقا
رئيس مجلس ادارة شركة الضامنون العرب سابقا
عضو مجلس نقابة المقاولين االردنين سابقا
مؤسس وعضو هيئة تدريس كلية الهندسة  /الجامعة األردنية ( )1975-1979
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صالح جبر احميد
بكالوريوس محاسبة

عضو مجلس ادارة بنك القدس
مالك ورئيس مجلس ادارة مصنع للشاي في سيرالنكا
مالك شركة لتصدير الشاي في سيرالنكا
شريك في شركة الكمال للمالحة والتخليص في كل من الكويت واألردن وفلسطين
عضو مجلس ادارة في االتحاد العربي لمصدري البضائع واللوجستيات
عضو مجلس أمناء جامعة قاسيون -سوريا
عضو مجلس ادارة في شركة التكافل للتأمين

د  .ماجد عونى ابورمضان
استشارى اول طب و جراحه العيون -زميل كلية
جراحة العيون الملكية البريطانية

عضو مجلس ادارة بنك القدس
رئيس بلدية غزه ورئيس اتحاد الهيئات المحلية الفلسطينية
رئيس مجلس ادارة مصلحه مياه بلديات الساحل
عضو مجلس أمناء مجموعة مستشفى سان جون القدس للعيون (لندن)
رئيس مجلس ادارة شركة غزة لجراحة العيون
نائب رئيس مجلس ادارة شركة سيارات غزة
أستاذ طب العيون وفسيولوجيا االعصاب بجامعة االزهر
عمل مديرا عاما الدارة التعاون الدولى و ادارة المستشفيات في وزارة الصحة

بنك القدس
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كلمة
المدير العام
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المساهمين الكرام..
ُ
حضرات السادة ُ

األعمــال لديــه ،واتضحــت آثارهــا فــي مؤشــراته

عنــد نهايــة كل عــام؛ نقــف وقفــة صادقــة مــع أنفســنا

الماليــة ،فحقــق البنــك نمــوا ملحوظــا فــي إجمالــي

لنُ بصــر مــاذا قدمنــا فــي أمســنا ،نقلــب مــن خاللهــا

الموجــودات بالمقارنــة مــع العــام 2016

ســجالتنا لنتْ عــرف علــى نتائــج جهودنــا الماضيــة

ـك القــدس
وعلــى نهــج األعــوام الســابقة ؛ إســتمر بنـ ُ

لتحقيــق تطلعاتنــا الراميــة لتنميــة حقــوق مســاهمينا،

ـل
فــي مســيرة إنجازاتـ ِـه مــن خــال تحقيــق نمـ ٍـو متواصـ ٍ

والوفــاء بتطلعــات عمالئنــا ،والمضــي بريــادة منشــآتنا

ـلة مــن الخطــوات التطويريــة
فــي أدائـ ِـه ،رافقــه بسلسـ ٍ

نحــو مزيــد مــن النجــاح والفــاح واالزدهــار ،وفــق رؤيــة

علــى أكثــر مــن اتجــاهٍ  .وأثمــرت السياســة المصرفيــة،

شــاملة بعيــدة المــدى.

المحافظــة ومســاعي البنــك المســتمرة لتعزيــز جــودة

السادة الكرام،،

بنــك
ُ
خدماتــه فتميــز
ِ
خدماتــه النوعيــة ،وتنويــع باقــة

ـك ومقوماتـ ُـه الراســخة والصلبــة
ـل سياســة البنـ ِ
بفضـ ِ

العــام  2017علــى أكثــر مــن صعيــد ،إذ
ِ
القــدس فــي

واســتراتجيته المبنيــة علــى ُأســس ســليمة ،واصــل
ُ

ـك خــال العــام تنفيــذ خطتـ ُـه اإلســتراتيجية
شــهد البنـ ُ

بنــك القــدس خــال العــام المنصــرم الحفــاظ علــى

جميــع محاورهــا بهــدف زيــادة قدرتــه التنافســية
فــي
ِ

إيقــاع نمــوه ليتمكــن بذلــك مــن تعزي ـ ِز معــدالت أدائـ ِـه

وتطويــر ادائــه للوصــول إلــى االداءِ المطلــوب فقــام

مختلــف قطاعــات
ِ
التــي انعكســت بدورهــا علــى

بتصنيــف الدوائــر تحــت ثالثــة أجــزاء ،والعمــل علــى
ِ

التقرير السنوي

بظاللهــا بقــوة حيــث
أتمتــة بعــض العمليــات اإلداريــة مــن خــال مواكبــة أحــدث التقنيــات واالنظمــة التــي تُ لقــي
ِ
تُ مهــد الطريــق لحقبـ ِـة فــي مســيرة البنــك العريقــة.
ـك كامــل جهــودهِ لتصميــم برامــج نوعيــة تُ وفــر خدمــات ومنتجــات مصرفيــة مميــزة،
وعلــى نحــو مــواز ســخر البنـ ُ
لعمــاء البنــك تتمتــع بأعلــى درجــات المهنيــة وفــق معاييــر عصريــة ،وهــذا يدفــع
تُ شــكل بدورهــا إضافــة متميــزة ُ
ـك مكانــة فريــدة.
ـل البنـ ُ
ـين ميزتهــا ،ليحتـ َ
إلحـ ِ
ـداث نقلــة نوعيــة فــي مســتوى ونوعيــة الخدمــات والمنتجــات ولتَ حسـ ِ
ـك القــدس مــن تبوئهــا فــي القطــاع المصرفــي الفلســطيني،
وإننــا نفخــر بالمكانــة المتميــزة التــي تمكــن بنـ ُ
ـل تضافــر جهــود جميــع العامليــن فــي البنــك ،إدارة وتنفيذييــن ،الذيــن تجمعهــم رؤيــة واحــدة
والتــي جــاءت بفضـ ِ
ً
ً
ً
وموثوقــا لكبــرى الشــركات فــي
مثاليــا
خيــارا
الحفــاظ علــى مكانتنــا الراســخة كبنــك يعــد
ِ
تطمــح إلــى
هادفــة
ُ
الســوق الفلســطيني ،ســاعين الســتكمال اإلنجــازات التــي تمكــن البنــك مــن تحقيقهــا خــال العــام الماضــي .
ندخــر مــن جهــد لتعزيــز خدماتنــا المصرفيــة التجاريــة واالســتثمارية المتكاملــة للشــركات واألفراد؛ إذ ســيبقى
ولــن ّ
ً
نغفــل عــن أهميــة التنويــع
َ
دائمــا أولويــة اســتراتيجية بالنســبة إلدارة البنــك ،كمــا لــن
هــذا الجانــب وكمــا كان
ـراد
ـف الفئــات مــن األفـ ِ
العمــاء مــن مختلـ ِ
فــي خدماتنــا ،ســاعين إلــى مواكبــة احتياجــات الســوق ،ونيــل رضــا ُ
ـات والحلــول المنُ افســة.
والشــركات بــل وتجــاوز توقعاتهــم ،عبــر توفيــر باقــة شــاملة مــن الخدمـ ِ
ـاحة المصرفيــة المحليــة فــي مجــال التكنولوجيــا،
وللمحافظـ ِـة علــى الموقــع الريــادي الــذي يحتلـ ُـه البنــك علــى السـ ِ
فقــد تواصلــت جهــود البنــك لتوفيــر وتعزيــز قنــوات التعامــل اإللكترونــي وتشــجيع عمالئنــا لالســتفادة مــن
هــذه التقنيــات الهادفــة إلــى تســهيل تعامالتهــم وتواصلهــم مــع البنــك علــى مــدار الســاعة ،وتشــهد مجموعــة
خدماتنــا االلكترونيــة المصممــة ســواء لألفــراد أو للشــركات إقبــاال متزايــدا مــن قبــل مختلــف شــرائح العمــاء لمــا
تمتــاز بــه هــذه الخدمــات مــن شــمولية وســرعة ودقــة إضافــة إلــى معاييــر الحمايــة واألمــان.
حــرص البنــك علــى مواكبــة تطويــر بيئتــه التنظيميــة ببــذل مزيــد مــن الجهــود لتطويــر ورفــع المهــارات المهنيــة
لموظفيه،وتحفيــز قدراتهــم االحترافيــة علــى النحــو الــذي يمكنهــم مــن تحقيــق نقلــة نوعيــة فــي ادائهــم التــي
تكفــل تقديــم مســتوى مرمــوق وإســتثنائي مــن كفــاءة الخدمــات التــي تتجــاوز تطلعــات العمــاء ،وسـ ً
ـعيا وراء
ذلــك ،فقــد ذهــب البنــك إلــى توســيع منظومــة برامجــه التدريبيــة المخصصــة لموظفيــه وعلــى الصعيديــن
الداخلــي والخارجــي ،انطالقــا مــن إدراك البنــك ويقينــه التــام بأهميــة العنصــر البشــري ودوره الجوهــري فــي
الوقــوف كركيــزةٍ وراء تحقيــق تلــك اإلنجــازات المضيئــة ،والدفــع بمســيرة البنــك نحــو المزيــد.
فإننــا نتطلــع بثقــة وطمــوح نحــو عــام آخرمــن اإلنجــاز والعمــل الجــاد الهــادف إلــى إثــراء تجربتنــا المصرفيــة الرائــدة،
ننظــر إلــى األعلــى دائمــا ولدينــا رؤيــة واضحــة للواقــع والمســتقبل ونســعى لتجــاوز كل مــا تعودنــا علــى إتقانه.
السادةُ المحترمون...
ً
ختامــا أتوجــه بالشــكر والعرفــان إلــى رئيــس مجلــس إدارة بنــك القــدس وأعضــاءه ،كمــا أتقــدم بالشــكر لكافــة
المســاهمين لدعمهــم وعطائهــم ،والشــكر موصــول لعمالءنــا الكــرام علــى إنتمائهــم وثقتهــم ،وأكــرر الشــكر
إلــى األخــوة موظفــي وموظفــات بنــك القــدس الذيــن كان لتفانيهــم وانتمائهــم ولجهودهــم المخلصــة الــدور
البــارز فــي تحقيــق تطلعاتنــا أمــا بعــام آخــر مــن التميــز والرفعــة ،ولســلطة النقــد الفلســطينية خالــص الشــكر
والتقديــر علــى الدعــم واالهتمــام بالقطــاع المصرفــي الفلســطيني.
السالم عليكم ورحمة الله وبركاته
الـمـديـر الـعـام

بنك القدس
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اإلدارة التنفيذية

أداء متميز
22
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صالح هدمي
المدير العام
بكالوريوس علوم مالية مصرفية
عمان األهلية
جامعة ّ
انضم ألسرة البنك بتاريخ 2016/9/7

زيد الجالد
نائب المدير العام
بكالوريوس علوم مالية مصرفية
عمان األهلية
جامعة ّ
انضم ألسرة البنك بتاريخ 2012/7/15
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أحمد عنبتاوي
نائب المدير العام للخدمات المصرفية
لألفراد
ماجستير ادارة األعمال  -جامعة بيرزيت
انضم ألسرة البنك بتاريخ 2016/7/10

منذر عودة
مساعد المدير العام لشؤون االئتمان
ماجستير علوم إدارية تخصص محاسبة
الجامعة األردنية
انضم ألسرة البنك بتاريخ 2013/1/27

24
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محمد سلمان
مساعد المدير العام
ماجستير علوم إدارية تخصص محاسبة
الجامعة األردنية
انضم ألسرة البنك بتاريخ 2013/9/8

سهى خضر
المدير التنفيذي لمنطقة غزة
بكالوريوس رياضيات
جامعة القدس المفتوحة
انضمت ألسرة البنك بتاريخ 2013/7/21
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رائد نجيب عبد الحليم
المدير التنفيذي للعمليات المركزية
ماجستير ادارة األعمال
جامعة النجاح الوطنية
انضم ألسرة البنك بتاريخ 2001/8/6

م .عالء الطيطي
المدير التنفيذي لدائرة تكنولوجيا
المعلومات
بكالورويس هندسة الكترونية
جامعة القدس
انضم ألسرة البنك بتاريخ 2010/3/14
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م .أيسر النوباني
المدير التنفيذي لدائرة الخدمات االدارية
والهندسية
بكالوريس هندسة إلكترونية  -جامعة دمشق
انضم ألسرة البنك بتاريخ 2010/6/27

محمد شاور
المدير التنفيذي للخدمات المصرفية
للشركات والمؤسسات المالية
ماجستير ادارة األعمال  -جامعة بيرزيت
انضم ألسرة البنك بتاريخ 2017/2/1

بنك القدس
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مؤشرات
األداء الرئيسية

نمو واستدامة
28
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نمــت المؤشــرات الماليــة للبنــك بشــكل الفــت مقارنــة مــع الســنوات الماضيــة ،حيــث حافــظ البنــك علــى مركــزه
التنافســي بيــن البنــوك العاملــة فــي فلســطين ،واســتمر فــي تحقيــق معــدالت نمــو عاليــة فــي مختلــف نواحي
العمــل ،وفيمــا ملخــص ألهــم المؤشــرات الماليــة للبنــك:

بنود المركز المالي
اجمالي الموجودات
بلــغ مجمــوع الميزانيــة ( اجمالــي الموجــودات ) كمــا فــي  31/12/2017حوالــي  1.08مليــار دوالر مقابــل 960
مليــون دوالر كمــا فــي  31/12/2016بنمــو بلغــت قيمتــه  116مليــون دوالر وبنســبة  ،12.11%وبلــغ معــدل
النمــو المركــب (  ) CAGRللفتــرة مــن  2013-2017حوالــي .15.11%

اﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻤﻮﺟﻮدات  -ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر
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محفظة التسهيالت االئتمانية
بلــغ صافــي التســهيالت االئتمانيــة المباشــر كمــا فــي  31/12/2017حوالــي  659مليــون دوالر مقابــل  616مليــون
كمــا فــي  31/12/2016بنمــو بلغــت قيمتــه  43مليــون دوالر وبنســبة  ،7%وبلــغ معــدل النمــو المركــب ( ) CAGR
للفتــرة مــن  2013-2017حوالــي .18%

ﺻﺎﻓﻲ اﻟﺘﺴﻬﻴﻼت اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ
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ودائع العمالء والتأمينات النقدية
بلــغ اجمالــي الودائــع والتأمينــات النقديــة كمــا فــي  31/12/2017حوالــي  856مليــون دوالر مقابــل حوالــي 778
مليــون دوالر كمــا فــي  31/12/2016بنمــو بلغــت قيمتــه  78مليــون دوالر وبنســبة  ،10%وبلــغ معــدل النمــو
المركــب ( )CAGRللفتــرة مــن  2013-2017حوالــي .15%

وداﺋﻊ اﻟﻌﻤﻼء -ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر
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صافي حقوق الملكية
بلــغ صافــي حقــوق الملكيــة كمــا فــي  31/12/2017حوالــي  103مليــون دوالر مقابــل حوالــي  89مليــون دوالر
كمــا فــي  31/12/2016بنمــو بلغــت قيمتــه حوالــي  14مليــون دوالر وبنســبة  ،15%وبلــغ معــدل النمــو المركــب
( )CAGRللفتــرة مــن  2013-2017حوالــي .10%

ﺻﺎﻓﻲ ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ
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بنود قائمة الدخل
اجمالي الدخل
بلــغ اجمالــي الدخــل للعــام  2017حوالــي  53.7مليــون دوالر مقابــل  43.8مليــون دوالر للعــام  2016بنمــو
بلــغ حوالــي  9.9مليــون دوالر وبنســبة  ،22.6%وبلــغ معــدل النمــو المركــب ( )CAGRللفتــرة مــن 2013-2017
حوالــي .14%
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صافي الربح بعد الضرائب
بلــغ صافــي الربــح بعــد الضرائــب للعــام  2017حوالــي  11.2مليــون دوالر مقابــل حوالــي  10.5مليــون دوالر
للعــام  2016بنمــو بلــغ حوالــي  710الــف دوالر وبنســبة  ،7%وبلــغ معــدل النمــو المركــب ( )CAGRللفتــرة مــن
 2013-2017حوالــي .19%

ﺻﺎﻓﻲ اﻟﺮﺑﺢ ﺑﻌﺪ اﻟﻀﺮاﺋﺐ
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أهم المؤشرات المالية
بنك القدس
اهم المؤشرات المالية
اﻟﺒﻴﺎن

ﺑﻴﺎﻧﺎت ﺗﺎرﻳﺨﻴﺔ

اﻟﻨﻤﻮ ﻋﻦ
اﻟﻌﺎم اﻟﻤﺎﺿﻲ

ﻣﻌﺪل اﻟﻨﻤﻮ
اﻟﻤﺮﻛﺐ CAGR

%15.11

2013
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اﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻤﻮﺟﻮدات
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ﺻﺎﻓﻲ اﻟﺘﺴﻬﻴﻼت اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ

287.35

336.17

432.40

616.14

658.52

اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ

20.17

31.83

30.58

23.64

12.57

((%46.83

ﻣﺠﻤﻮع وداﺋﻊ اﻟﻌﻤﻼء
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ﻣﻌﺪل اﻟﻌﺎﺋﺪ ﻋﻠﻰ ﺻﺎﻓﻲ ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ

%7.71

%10.67

%10.88

%12.61

%11.66

((%7.57

%8.63

ﻣﻌﺪل اﻟﻌﺎﺋﺪ ﻋﻠﻰ رأس اﻟﻤﺎل اﻟﻤﺪﻓﻮع

%9.48

%14.46

%16.04

%17.15

%16.35

((%4.66

%11.52

ﻣﻌﺪل ﻛﻔﺎﻳﺔ راس اﻟﻤﺎل

%23.71

%16.98

%16.31

%13.92

%13.02

((%6.46

((%10.52

ﻣﻌﻴﺎر اﻟﻜﻔﺎءة

%73.16

%69.80

%69.54

%70.38

%70.61

%0.33

((%0.71

ﺻﺎﻓﻲ اﻟﺮﺑﺢ ﺑﻌﺪ اﻟﻀﺮاﺋﺐ

2016

2017
1,075.63

%12.11
%6.88

%18.04
((%9.67

المبالغ بالمليون دوالر
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شــهد العــام 2017المزيــد مــن االنجــازات المتحققــة علــى صعيــد الجهــاز المصرفــي الفلســطيني بالرغــم مــن
اســتمرار الظــروف الصعبــة التــي تعيشــها فلســطين فــي ضــوء سياســات وإجــراءات االحتــال امــام االقتصــاد
الفلســطيني بشــكل عــام وعلــى القطــاع المصرفــي بشــكل خــاص ،حيــث واصلــت ســلطة النقــد الفلســطينية
فــي تطويــر االنظمــة الرقابيــة وإصــدار العديــد مــن التعليمــات التنظيميــة باالضافــة الــى العديــد مــن االنجــازات
االخــرى والتــي انعكســت ايجابـ ًـا علــى المؤشــرات الماليــة للجهــاز المصرفــي الفلســطيني.
كمــا اظهــرت البيانــات الماليــة للجهــاز المصرفــي الفلســطيني الــى انخفــاض معــدالت النمــو فــي إجمالــي
موجــودات الجهــاز المصرفــي إلــى  11.5%مقارنــة مــع  12.7%فــي نهايــة العــام  ،2016لتصــل إلــى15,827
مليــون دوالر ،فيمــا بلغــت نســبة النمــو لــدى بنــك القــدس حوالــي  12.5%لتصــل الــى  1.08مليــار دوالر.
بينمــا ارتفعــت ودائــع العمــاء فــي القطــاع المصرفــي الفلســطيني نهايــة العــام  2017بنســبة  13%مقارنــة
مــع  9.75%فــي نهايــة العــام  ،2016لتصــل الــى  11,973مليــون دوالر ،فيمــا بلغــت نســبة النمــو فــي ودائــع
العمــاء لــدى بنــك القــدس حوالــي  10.03%لتصــل الــى  856مليــون دوالر.
كمــا ارتفعــت ايضـ ًـا حصــة محفظــة التســهيالت االئتمانيــة المباشــرة نهايــة العــام  2017إلــى  17.44%مقارنة مع
 16.27%فــي نهايــة العــام  ،2016لتصــل الــى  7,953مليــون دوالر ،فيمــا بلغــت نســبة النمــو فــي التســهيالت
لــدى بنــك القــدس حوالــي  7%لتصــل الــى  659مليــون دوالر.
وفــي هــذا الســياق ،فقــد شــهد العــام  2016تغيــرات فــي هيــكل المصــارف المرخصــة ،فقــد اصبــح عــدد
المصــارف المرخصــة  14مصــرف فــي نهايــة العــام  ،2017منهــا  7مصــارف محليــة ( منهــا  3مصــارف اســامية)،
و  7مصــارف وافــدة ٫كمــا تمــت عمليــة اندمــاج البنــك التجــاري االردنــي مــع بنــك فلســطين٠
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اﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻮداﺋﻊ  /ﻷﻗﺮب ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر
اﻟﺒﻴﺎن

2013

2014

2015

2016

2017

اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ

8,306

8,935

9,655

10,596

11,973

420

517

650

778

856

ﺑﻨﻚ اﻟﻘﺪس

ﺻﺎﻓﻲ اﻟﺘﺴﻬﻴﻼت اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة
اﻟﺒﻴﺎن

2013

2014

2015

2016

2017

اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ  /ﺗﺴﻬﻴﻼت

4,480

4,896

5,825

6,772

7,953

287

336

432

616

659

ﺑﻨﻚ اﻟﻘﺪس

ﻧﺴﺐ اﻟﻨﻤﻮ ﻓﻲ اﻟﻮداﺋﻊ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ

2013

2014

2015

2016

2017

اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ

%10.97

%7.57

%8.05

%9.75

%13.00

ﺑﻨﻚ اﻟﻘﺪس

%18.87

%22.96

%25.77

%19.65

%10.03

اﻟﺒﻴﺎن

ﻧﺴﺐ اﻟﻨﻤﻮ ﻓﻲ اﻟﺘﺴﻬﻴﻼت ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ

2013

2014

2015

2016

2017

اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ

%8.97

%9.28

%18.97

%16.27

%17.44

ﺑﻨﻚ اﻟﻘﺪس

%1.88-

%16.93

%28.69

%42.46

%6.98

اﻟﺒﻴﺎن

اﻟﺤﺼﺔ اﻟﺴﻮﻗﻴﺔ وداﺋﻊ وﺗﺴﻬﻴﻼت
اﻟﺒﻴﺎن

2013

2014

2015

2016

2017

وداﺋﻊ

%5.06

%5.79

%6.74

%7.34

%7.15

ﺗﺴﻬﻴﻼت

%6.41

%6.86

%7.42

%9.10

%8.29
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الهيكل التنظيمي للعام 2017

داﺋﺮة اﻟﺨﺰﻳﻨﺔ
واﻻﺳﺘﺜﻤﺎر

داﺋﺮة اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ
ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ

وﺣﺪة اﻟﺨﺰﻳﻨﺔ

داﺋﺮة اﻟﺨﺪﻣﺎت
اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت
واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت
اﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ واﻟﺼﻐﻴﺮة

وﺣﺪة
اﻹﺳﺘﺜﻤﺎر

ﻣﺮﻛﺰ اﻟﺨﺪﻣﺎت
اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت
اﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ واﻟﺼﻐﻴﺮة

وﺣﺪة اﻟﺨﺪﻣﺎت
اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ
ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت

وﺣﺪة اﻟﺒﻨﻮك
اﻟﻤﺮاﺳﻠﺔ

ﻧﺎﺋﺐ اﻟﻤﺪﻳﺮ اﻟﻌﺎم
ﻟﻠﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ
ﻟﻸﻓﺮاد

إدارة ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻏﺰة

داﺋﺮة ﺗﻄﻮﻳﺮ
اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت

ﻓﺮوع وﻣﻜﺎﺗﺐ
اﻟﻀﻔﺔ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ

ﻓﺮوع وﻣﻜﺎﺗﺐ
ﻏﺰة

داﺋﺮة ﺗﻄﻮﻳﺮ
اﻟﺒﻄﺎﻗﺎت

داﺋﺮة اﻟﺒﻴﻊ
اﻟﻤﺒﺎﺷﺮ

ﻣﺮﻛﺰ اﻟﺨﺪﻣﺎت
اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت
واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت

داﺋﺮة ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ
اﻟﻔﺮوع

ﻣﺮﻛﺰ ﺧﺪﻣﺎت
اﻹﺗﺼﺎل

داﺋﺮة اﻟﺒﻴﻊ
اﻟﻤﺒﺎﺷﺮ

داﺋﺮة اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ
واﻹﻋﻼم

داﺋﺮة ﺗﻨﻤﻴﺔ
اﻟﻮداﺋﻊ

ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻏﺰة

داﺋﺮة ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ
اﻷﻓﺮاد
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ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة

رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة
ﻣﻜﺘﺐ رﺋﻴﺲ
ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة

ﻟﺠﺎن ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة

اﻟﻤﺪﻳﺮ اﻟﻌﺎم

ﻣﺴﺎﻋﺪ اﻟﻤﺪﻳﺮ اﻟﻌﺎم
ﻟﻺﺋﺘﻤﺎن

ﻧﺎﺋﺐ اﻟﻤﺪﻳﺮ اﻟﻌﺎم

ﻣﺴﺎﻋﺪ اﻟﻤﺪﻳﺮ اﻟﻌﺎم

داﺋﺮة اﺋﺘﻤﺎن
اﻟﺸﺮﻛﺎت

إدارة اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت
اﻟﻤﺮﻛﺰﻳﺔ

داﺋﺮة رأس
اﻟﻤﺎل اﻟﺒﺸﺮي

داﺋﺮة اﺋﺘﻤﺎن
اﻷﻓﺮاد

إدارة ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ
اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت

داﺋﺮة اﻟﺘﺪرﻳﺐ

داﺋﺮة ﻣﺮاﻗﺒﺔ
اﻹﺋﺘﻤﺎن

داﺋﺮة ﺗﻮﺛﻴﻖ
وﺗﻨﻔﻴﺬ اﻹﺋﺘﻤﺎن

داﺋﺮة اﻟﺸﺆون
اﻟﻬﻨﺪﺳﻴﺔ
واﻹدارﻳﺔ

داﺋﺮة اﻟﺘﺤﺼﻴﻞ

داﺋﺮة ﻫﻨﺪﺳﺔ
اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت
واﺟﺮاءات اﻟﻌﻤﻞ

اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ

ﻣﺪﻳﺮ اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ
اﻹﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻲ

داﺋﺮة اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ

ﻣﻜﺘﺐ اﻟﻤﺪﻳﺮ اﻟﻌﺎم
ﻣﺴﺆول اﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺎت

داﺋﺮة اﻟﺘﺪﻗﻴﻖ

ﻣﺴﺎﻋﺪة إدارﻳﺔ
ﻣﺴﺆول اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ

داﺋﺮة اﻹﻣﺘﺜﺎل

ﻣﺴﺆول اﻹﻋﻼم

داﺋﺮة ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ
ﻏﺴﻞ اﻻﻣﻮال

اﻟﺪاﺋﺮة اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ

بنك القدس
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الخطط المستقبلية
واإلستراتيجية

أساس تطورنا
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الخطة اإلستراتيجية للبنك
ـا للتخطيــط اإلســتراتيجي ،حيــث تــم إنشــاء دائــرة التخطيــط نهايــة العــام 2016
انتهــج بنــك القــدس منهجـ ًـا متكامـ ً
والتــي قامــت بوضــع خطــة اســتراتيجية تشــمل اهــداف ماليــة وغيــر ماليــة لثــاث ســنوات قادمــة ،و تعمــل الدائــرة
بنــاء
بشــكل مســتمر علــى تطبيــق خطتهــا االســتراتيجية النابعــة مــن أهدافهــا ورســالتها ورؤيتهــا المســتقبلية
ً
علــى دراســات وإحصائيــات علميــة ومــن ثــم إتخــاذ القــرارات التــي تصــب فــي نتائــج الدراســة ســواء االســتمرار
فــي المشــروع أو التوقــف عنــه.
بــدأ البنــك بتنفيــذ خطتــه اإلســتراتيجية فــي جميــع محاورهــا بهــدف زيــادة قدرتــه التنافســية وتطويــر أدائــه
للوصــول الــى االداء المطلــوب فــي ظــل تســارع وتيــرة التغيــرات االقتصاديــة واالجتماعيــة والسياســية فــي
فلســطين ومنهــا:
قام البنك بشراء انظمة بنكية معينة من أجل إدارة كافة جوانب عمليات البنك بشكل منهجي ومسؤول.
تــم البــدء بأتمتــة بعــض العمليــات االداريــة مــن خــال مواكبــة أحــدث التقنيــات واالنظمــة ويســتمر العمــل مــن
اجــل تحقيــق أتمتــة عمليــات كاملــة ( .)Full Automation
استثمر البنك في القنوات االلكترونية بشكل واسع حيث:
1 .1قام بشراء اجهزة صراف آلي متطورة تشمل االيداعات والسحوبات.
2 .2زيــادة عــدد الصرافــات اآلليــة وتوزيعهــا بالشــكل األمثــل وخصوصـ ًـا فــي المناطــق النائيــة وغيــر المخدومــة
ـوال لتحقيــق االشــتمال المالــي.
مصرفيـ ًـا وصـ ً
3 .3تــم إطــاق خدمــات  ( Quds Smartتطبيــق الموبايــل البنكــي ) وتطويرهــا لتوفيــر خدمــة الكترونيــة منافســة
وحصرية.
ً
أيضا بدراسة فرصة استثمارية جديدة لتطوير البنية التكنولوجية على مستوى فلسطين.
ويقوم البنك
وبالتزامــن مــع تطويــر البيئــة التكنولوجيــة ،يعمــل البنــك علــى رفــع درجــة الوعــي العــام بالخدمــات االلكترونيــة
ً
وانتقــاال الــى جعلهــا ثقافــة مجتمــع
بــدءا مــن نشــر الثقافــة لموظفيــه وعمالئــه
لكافــة شــرائح المجتمــع
ً
بأكملــه بإســتخدام كافــة الوســائل المتاحــة.
كمــا يســعى البنــك إلــى زيــادة تنــوع المنتجــات والخدمــات المقدمــة مــن خــال طــرح منتجــات متخصصــة
ومدروســة ومبنيــة علــى تقســيم الســوق بطريقــة مبتكــرة.
 1 .1حـ ّـدث بنــك القــدس بطاقــات ماســتركارد اإلئتمانيــة  ،كمــا أطلــق مميــزات وخدمــات جديــدة عليهــا مثــل الكــود
اآلمــن “ ، ”Secure Codeباإلضافــة لتحســين ميــزة االســترجاع النقــدي “ ”Cashbackلغايــة  12%مــن
قيمــة المشــتريات و 27ســفرة شــهرية لمســتخدمي البطاقــات االئتمانيــة.
2 .2حمالت عديدة لخدمة الويسترن يونيون في رمضان وعيد االضحى .
تــم إطــاق وحــدة كبــار العمــاء ( )Primeلألفــراد والشــركات بدايــة العــام  2017والتــي تعنــى بتقديــم خدمــات
مصرفيــة مميــزة ضمــن خصوصيــة فائقــة وإحترافيــة وإتقــان وبأعلــى درجــات المهنيــة ،باالضافــة الــى
التمتــع بالعديــد مــن المزايــا التفضيليــة والتــي صممــت لعمــاء محدديــن ضمــن شــروط ومعاييــر معينــة،
حيــث يوجــد مســؤول عالقــة متخصــص فــي ســبعة فــروع رئيســية فــي الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة ويتــم
العمــل علــى توفيــر مســؤول عالقــة فــي جميــع الفــروع الرئيســية.
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كمــا واصــل البنــك تحســين أدائــه علــى مســتوى الخدمــة المقدمــة فــي كافــة المجــاالت مــن أجــل ديمومــة
العمــل ووالء العمــاء وبالتالــي تحقيــق االربــاح ،وذلــك مــن خــال:
 1 .1المتابعــة الحثيثــة لمجموعــة مــن معاييــر الخدمــة التــي تــم ابتكارهــا وفقـ ًـا ألفضــل الممارســات فــي هــذا
القطــاع حيــث كلــف البنــك مؤسســىة أبحــاث مســتقلة لتقييــم االداء الفعلــي فــي خدمــة العمــاء فــي
الفــروع مــن خــال برنامــج العميــل الخفــي.
2 .2المتابعة المستمرة لمالحظات عمالئه على مواقع التواصل االجتماعي والرد عليها.
3 .3المتابعة لصندوق الشكاوى واإلقتراحات الموجودة في كل فروع بنك القدس.
كمــا قــدم مركــز التدريــب التابــع للبنــك العديــد مــن البرامــج والــدورات التدريبــة للموظفيــن والتــي وصــل
عددهــا الــى  182برنامــج ونشــاط تدريبــي ,وذلــك بنــاء علــى خطــة مدروســة بهــدف تقليــص الفجــوة بيــن
الكفــاءات الفعليــة والكفــاءات المســتهدفة مــن أجــل تطويــر الموظفيــن ومســاعدتهم علــى أداء أعمالهــم
اليوميــة بكفــاءة.
يســعى البنــك علــى تحفيــز الموظفيــن مــن اجــل تعزيــز والئهــم وزيــادة رضاهــم مــن خــال سلســلة مــن
اإلجــراءات والبرامــج منهــا:
1 .1تصميــم حســاب توفيــر خــاص بالموظفيــن وأســرهم وتوزيــع جوائــز قيمــة شــهرية عبــارة عــن أجهــزة لوحيــة
()Tablets
2 .2عمــل نظــام حوافــز ( )Incentive Schemeلموظفــي الفــروع علــى اســاس نقــاط محــددة لــكل نــوع خدمــة
يتــم بيعهــا مــن خدمــات البنــك والحصــول علــى عائــد مالــي مقابلهــا وذلــك للموظفيــن فــي الفــروع ودائــرة
المبيعــات (الواجهــة االماميــة).
3 .3كمــا يجــري العمــل علــى نظــام حوافــز بالتعــاون مــع لجنــة رأس المــال البشــري للموظفيــن فــي الواجهــة
الخلفيــة مــع العمــاء ( .)back office
4 .4وقــد تــم إعــداد دراســات كفــاءة للعديــد مــن دوائــر البنــك لقيــاس حجــم العمــل وحــل مشــكالت واقتراحــات
الدوائــر وذلــك بهــدف رفــع اإلنتاجيــة للموظفيــن.
5 .5وأخيـ ً
ـرا حقــق البنــك نمــو فــي جميــع مؤشــراته الماليــة خــال العــام  2017والتــي جــاءت انعكاسـ ًـا للخطــط
االســتراتيجية مــن أجــل توســيع حصتنــا الســوقية فــي الجهــاز المصرفــي الفلســطيني .ويســتمر البنــك
فــي متابعــة وتقييــم الخطــة علــى مــدى الســنوات القادمــة مــن خــال برامــج وخطــط عمــل وأليــات معينــة.
ً
انطالقــا مــن اســتراتيجية البنــك فــي التوســع والتحديــث  ،ولغايــات توفيــر بيئــة عمــل مناســبة ومريحــة
للموظفيــن والعمــاء علــى حــد ســواء  ،وتماشــيا مــع التطــور المســتمر فــي الصناعــة المصرفيــة وفــق اعلــى
المعاييــر العالميــة  ،وتلبيــة الحتياجــات البنــك المســتقبلية  ،فقــد قــرر مجلــس إدارة البنــك انشــاء مقــر جديــد
الدارتــه العامــة فــي منطقــة الماصيــون  /رام اللــه.
و تجــدر االشــارة الــى أن المبنــى الجديــد ســيوفر مســاحات عمــل اكبــر وفــق احــدث التصاميــم العالميــة بمــا
يتــاءم مــع اســتراتيجة البنــك المســتقبلية ،ويشــمل المقــر الجديــد ادارة البنــك بكافــة دوائــره و فــرع عصــري
مميــز ،اضافــة إلــى مركــز تنميــة اعمــال ومركــز خدمــة كبــار العمــاء وقاعــات تدريــب وقاعــات متعــددة اإلســتخدام
 ،حيــث انــه مــن المتوقــع افتتاحــه بعــد ثالثــة ســنوات .

بنك القدس
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المنتجات والخدمات
المصرفية المبتكرة

أسمى غاياتنا
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شــهد عــام  2017جهــودا مكثفــة مــن كافــة إدارات ودوائــر البنــك للتركيــز علــى هــدف رئيســي وهــو المحافظــة
علــى المكتســبات واإلنجــازات التــي تــم تحقيقــه خــال الســنوات الماضيــة مــن حيــث جــودة المنتجــات والخدمــات
المصرفيــة والتميــز فــي مســتوى أداء األعمــال وتمكنــت دوائــر البنــك وبفضــل توجيهــات اإلدارة العليــا مــن
تحقيــق أهــداف خطــة العمــل الموضوعــة.

خدمات األفراد
تماشـ ً
ـيا مــع التوجهــات االســتراتيجية للبنــك ،ســعت دائــرة تطويــر المنتجــات إلــى العمــل علــى إطــاق مجموعــة
مــن الخدمــات والمنتجــات الراميــة إلــى رفــع مســتوى الخدمــة المقدمــة لعمــاء البنــك وتلبيــة احتياجاتهــم
المصرفيــة بأفضــل الطــرق ،فعلــى صعيــد قطــاع األفــراد عملــت الدائــرة علــى إطــاق منتجــات وخدمــات خاصــة
بالمنتجــات اإلئتمانيــة تشــتمل
التســييل العقــاري والــذي يهــدف إلــى تســييل قيمــة العقــار المملــوك للعميــل الــذي يرغــب بتســديد احتياجاتــه
الشــخصية مقابــل منحــه قــرض بضمــان العقــار.
الـــتأمين التوفيــري يتــم مــن خاللــه تعهــد العميــل باقتطاع شــهري من حســابه مقابــل تخفيض الفائــدة المدينة،
بحيــث يتــم االقتطــاع مــن مصــادر الدخــل المغذيــة للحســابات الجاريــة يتــم ترصيدها في حســابات التوفير.
كاش تــو كاش وهــي قــروض شــخصية مقابــل حجــز تامينــات نقديــة  100%مــن قيمــة القــرض المطلــوب فــي
حســاب تامينــات نقديــة.
كمــا اســتمرت اإلدارة بالعمــل علــى تطويــر المنتجــات فــي برامــج قــروض األفــراد “ القــروض الشــخصية،
قــروض المركبــات  ،قــروض الســكن  ،قــروض المشــتريات ٫مــع إعتمــاد العديــد مــن شــركات القطــاع الخــاص
لإلقــراض٠
تم إستحداث وحدة البيع المباشر لخدمة عمالء البنك في اماكن تواجدهم٠
أمــا علــى صعيــد خدمــات الودائــع قامــت الدائــرة بإطــاق حملــة التوفيــر “ يــوم وراء يــوم “ الــذي كان أكثــر تميــزا
علــى مســتوى فلســطين وذلــك مــن خــال فتــح حســاب توفيــر بقيمــة  300$او مــا يعادلهــا بالعمــات االخــرى
او تغذيــة الحســاب الحالــي والدخــول بالســحب علــى حملــة جوائــز التوفيــر  2017مــن بنــك القــدس وهــي:
 سيارة رينو كليو كل يوم
جيب شيروكي كل شهر
  36كوبون وقود كل اسبوع
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بطاقات ماستركارد بنك القدس االئتمانية ()Mastercard
يقــدم بنــك القــدس بطاقــات ماســتركارد االئتمانيــة تحــت شــعار “رفيقــة دربــك” والمصنفــة إلــى :فضيــة
وتيتانيــوم وورلــد ،وقــد صممــت هــذه البطاقــات لتناســب وتعــزز أســلوب الحيــاة العصــري وتمنــح لعمالئنــا
ســقوف تناســب مختلــف القــوى الشــرائية باإلضافــة الــى مجموعــة متنوعــة مــن المزايــا الحصريــة وخدمــات
قبــوال فــي العالــم
عاليــة المســتوى ،تعــد بطاقــة ماســتركارد بنــك القــدس االئتمانيــة هــي البطاقــة االكثــر
ً
والطريقــة االمثــل للســداد ،و مــن اهــم مزاياهــا:
تمنــح مجموعــة بطاقــات ماســتركارد االئتمانيــة ســقوف مختلفــة وراحــة فائقــة ومرونــة فــي الســداد تبــدأ
مــن  5%لتصــل الــى  100%مــن قيمــة الســحوبات والمشــتريات مــع فتــرة ســماح لغايــة  45يــوم بــدون
احتســاب فوائــد علــى المشــتريات والســحب النقــدي.
اســتخدام بطاقــة ماســتركارد االئتمانيــة للمشــتريات مــن نقــاط البيــع والســحب النقــدي مــن اجهــزة الصــراف
اآللــي المنتشــرة فــي العالــم والتــي تحمــل شــعار ماســتركارد ،وأو مــن خــال فــروع البنــوك داخــل فلســطين
او خارجهــا .
برنامــج  LoungeKeyالــذي يوفــر لحاملــي بطاقــة وورلــد ماســتركارد اســتقبال ودي فــي اكثــر مــن  800صالــة
مطــار حــول العالــم ،حيــث تقــدم خدمــة ال  LoungeKey 24/7تجربــة ممتعــة مــع العديــد مــن الخدمــات
المجانيــة االخــرى التــي يحصــل عليهــا حامــل البطاقــة بمجــرد اظهــار البطاقــة االئتمانيــة
برنامــج  Pricelessالــذي يقــدم عــروض وخصومــات متنوعــة فــي العديــد مــن المطاعــم ،ومراكــز التســوق
والترفيــه ،والســفر حــول العالــم ،باإلضافــة الــى مجموعــة مــن العــروض والتجــارب المميــزة ،مــن خــال
التطبيقــات المجانيــة التاليــة:
Mastercard for You1 .1
Buy 1 Get 12 .2
و تماشـ ً
ـيا مــع االســتراتيجية الهادفــة إلــى تقديــم الخدمــات المتميــزة والفريــدة لعمالئنــا لــم يقتصــر االمــر علــى
اضافــة منتجــات جديــدة مــن بطاقــات االئتمــان كبطاقــة تيتانيــوم ووورلــد ،حيــث كانــت مــن أبــــرز إنجــــازات الربــع
الثانــي اطــاق حملــة االســترداد النقــدي “  ”Cashbackلغايــة  12%مــن قيمــة المشــتريات ضمــن الســقف
الممنــوح ،هــذا باالضافــة الــى اطــاق حملــة “ 27ســفرة مــع رفيقــة دربــك” فــي الربــع الثالــث بالتعــاون مــع
شــركة ماســتركارد العالميــة والتــي تتيــح لمســتخدمي بطاقــات ماســتركارد االئتمانيــة فرصــة الفــوز بواحــدة مــن
 27ســفرة مدفوعــة التكاليــف لشــخصين مــن خــال اســتخدام بطاقاتهــم للشــراء محليـ ًـا و دوليـ ًـا ،وانطالقــا مــن
التزامنــا بتقديــم مســتوى عالــي مــن األمــان لعمالئنــا عنــد اســتخدام بطاقاتهــم ،قمنــا بإطــاق ميــزة الكــود االمن
“ ”MasterCard Secure Codeالــذي صمــم ليمنــح عمالئنــا حمايــة عاليــة عنــد اســتخدام البطاقــة االئتمانيــة
للتســوق عبــر االنترنــت.
و اســتمرارا لحــرص البنــك علــى تقديــم خدمــات متطــورة وفريــدة و لتلبيــة احتياجــات العمــاء و توقعاتهــم ،تــم
وضــع اســتراتيجية لمواصلــة العمــل علــى تطويــر وهيكلــة البطاقــات واطــاق منتجــات جديــدة بميــزات اضافيــة
وتكنولوجيــا متقدمــة ،و ذلــك فــي إطــار مواكبتنــا للتطــور التكنولوجــي وأتمتــة عملياتنــا المصرفيــة.

بنك القدس
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الخدمات االلكترونية
تكلــل عــام  2017بإنجــاز عــدة خدمــات الكترونيــة لتعزيــز وتطويــر نوافــذ
البنــك االلكترونيــة المتعــددة والتــي يعتمدهــا البنــك مــن أجــل أبقــاء
العميــل علــى تواصــل مســتمر أينمــا تواجــد وبــأي وقــت يشــاء
بســهولة ومرونــة عاليــة وذلــك لمواكبــة النمــو والتطــور المســتمر في
البنــك حيــث تــم إطــاق الموبايــل البنكــي ( )Quds Smartواالنترنــت
البنكــي (  )Qudsi Onlineوالتــي ســجل تدشــينها إضافــة نوعيــة.

QUDS SMART
ﻣﻊ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﻤﻮﺑﺎﻳﻞ اﻟﺒﻨﻜﻲ
أﺻﺒﺢ اﻵن ﺑﺈﻣﻜﺎﻧﻚ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﻚ اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ وإدارة ﺣﺴﺎﺑﻚ ﺑﺄي ﻣﻜﺎن وﺑﻜﻞ وﻗﺖ وﺳﻬﻮﻟﺔ وآﻣﺎن ودون اﻟﺤﺎﺟﺔ ﻟﺰﻳﺎرة اﻟﺒﻨﻚ.
ﻳﺘﻴﺢ ﻟﻚ اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ اﻣﻜﺎﻧﻴﺔ اﺗﻤﺎم اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﺑﺎﻟﺨﺪﻣﺔ ﻣﺠﺎﻧﺎً ودون اﻟﺤﺎﺟﺔ ﻟﺰﻳﺎرة اﻟﺒﻨﻚ.
إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ اﻟﺘﺤﻮﻳﻞ ﺑﻴﻦ ﺣﺴﺎﺑﺎﺗﻚ أو ﺣﺴﺎﺑﺎت ﻋﻤﻼء آﺧﺮﻳﻦ ﻟﺪى ﺑﻨﻚ اﻟﻘﺪس أو ﻏﻴﺮه داﺧﻞ وﺧﺎرج ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ.
اﻹﻃﻼع ﻋﻠﻰ أرﺻﺪة ﺣﺴﺎﺑﺎﺗﻚ وﻣﺸﺎﻫﺪة ﻛﺸﻒ اﻟﺤﺴﺎب اﻟﺨﺎص ﺑﻚ.
ﺗﺴﺪﻳﺪ ﺑﻄﺎﻗﺘﻚ اﻹﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ واﻟﺘﺤﻮﻳﻞ ﻣﻦ اﻟﺒﻄﺎﻗﺔ ﻟﺤﺴﺎﺑﻚ اﻟﺸﺨﺼﻲ وﻣﺸﺎﻫﺪة ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ ﺣﺮﻛﺎت اﻟﺘﺤﻮﻳﻞ ﺑﺴﻬﻮﻟﺔ.
اﻟﺘﻘﺪم ﺑﻄﻠﺐ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻗﺮض ،دﻓﺘﺮ ﺷﻴﻜﺎت ،ودﻳﻌﺔ ﻷﺟﻞ.
ﻣﺸﺎﻫﺪة ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ ﻗﺮﺿﻚ وﺟﺪول اﻟﺴﺪاد.
ﻣﻌﺮﻓﺔ أﻣﺎﻛﻦ اﻟﻔﺮوع واﻟﻤﻜﺎﺗﺐ واﻟﺼﺮاﻓﺎت اﻵﻟﻴﺔ.
ﻟﻠﻤﺰﻳﺪ ﻧﺮﺟﻮ اﻟﺘﻔﻀﻞ ﺑﺰﻳﺎرة ﻣﻮﻗﻌﻨﺎ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ أو اﻹﺗﺼﺎل ﻋﻠﻰ ﻣﺮﻛﺰ ﺧﺪﻣﺔ اﻟﻌﻤﻼء.

] ﺧﺎﺿﻊ ﻟﻠﺸﺮوط واﻷﺣﻜﺎم [

الحواالت السريعة ( وسيترن يونيون)
ً
انطالقــا مــن أهميــة العمــل علــى تطويــر مجموعــة مــن الخدمــات والمنتجــات المميــزة التــي يوفرهــا بنــك
القــدس إســتمر البنــك خــال العــام  2017الــى توســيع شــبكة وكالئــه الفرعييــن لخدمــة الحــواالت الســريعة ،
كأكبــر وكيــل رئيــس لويســترن يونيــون فــي فلســطين ،حيــث وصــل عــدد مواقــع تقديــم الخدمــة ل ( )64موقــع
( 24وكيــل بواقــع  27موقــع و 37فــرع ومكتــب ) فــي كافــة انحــاء الضفــة وقطــاع غــزة  ،وذلــك لتلبيــة احتياجــات
الشــعب الفلســطيني فيمــا يتعلــق بإرســال األمــوال وإســتقبالها ،وســعى البنــك الــى تطويــر آليــات العمــل
وتحســينها وفــق أفضــل المعاييــر المعمــول بهــا فــي خدمــة تحويــل االمــوال ويســترن يونيــون والمتوافقــة مــع
الممارســات العالميــة ومتطلبــات االمتثــال وتطبيــق كافــة انظمــة الحمايــة وسياســات مكافحــة غســيل االمــوال
فــي عمليــات التحويــل .

جودة الخدمة والعناية بالعمالء
تأسســت وحــدة جــودة الخدمــة والعنايــة بالعمــاء فــي بنــك القــدس فــي العــام  2016ضمــن دائــرة الخدمــات
المصرفيــة لألفــراد بهــدف تحقيــق التميــز فــي مســتوى الخدمــة المقدمــة لــدى كافــة فــروع ومكاتــب البنــك
فــي الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة ،وقــد اعتمــدت الوحــدة أدوات قيــاس عالميــة لفحــص مــدى االلتــزام بالمعاييــر
الموضوعــة المتعلقــة بــأداء الموظفيــن والجــو العــام لهــذه الفــروع والمكاتــب بهــدف تقديــم التجربــة األمثــل
لجميــع العمــاء مثــل اســتبيانات رضــا العمــاء وبرنامــج العميــل الســري والتقييمــات الربعيــة .باإلضافــة الــى
ذلــك تختــص وحــدة جــودة الخدمــة والعنايــة بالعمــاء بمعالجــة الشــكاوى واالقتراحــات الــواردة مــن العمــاء عبــر
مختلــف قنــوات التواصــل والــرد عليهــا وذلــك بهــدف تعزيــز العالقــة مــا بيــن بنــك القــدس وعمالئــه.
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التقرير السنوي

الحمالت التسويقية
تــم العمــل علــى إطــاق حمــات متميــزة وفريــدة مــن خــال دائــرة التســويق المتمثلــة فــي تدعيــم قنــوات
االتصــال الفعالــة مــع العمــاء والجمهــور والتــي اســتطاعت أن تنقــل صــورة إيجابيــة عــن أنشــطة وخدمــات البنــك
مــن خــال وســائل االعــام واالتصــال علــى الصعيــد المرئــي والمســموع والمقــروء ومــن خــال قنــوات البنــك
علــى الموقــع األلكترونــي ومنصــات التواصــل اإلجتماعــي.
هذه األنشطة تمثلت ب -:
الترويج لحسابات التوفير من خالل حملة “جوائز حسابات التوفير يوم ورا يوم سيارة كل يوم”
الترويج لـ البطاقات اإلئتمانية (الماستر كارد) من خالل:
”حملــة “ كاش بــاك ماســترد كارد بنــك القــدس” وحملــة بعيــد االم “ عيــدك غالــي علينــا ..هديتهــا عليــك
والــكاش بــاك علينــا “  ،وحملــة ” 27ســفرة مــع بطاقــات ماســتر كارد بنــك القــدس” الفــوز برحلــة مدفوعــة
التكاليــف.
الترويج لخدمة الحواالت السريعة “ ويسترن يونيون”من خالل إطالق حمالت :
حملة “ بشهر الخير بعم الخير” الخاصة بشهر رمضان.
حول بالعيد وأربح ع األكيد الخاصة بعيد األضحى.
حملة “حوالتك بالعيد والهدية علينا“ الخاصة باالعياد المجيدة.
كمــا قامــت الدائــرة بإطــاق حمــات إعالنيــة وتســويقية للخدمــات الذاتيــة وخدمــة اإليــداع فــي الصرافــات اآلليــة
للترويــج لخدمــة الموبايــل البنكــي (.)Qudsi online( ٫)Quds Smart
بنك القدس Qudsbank

بنك القدس Qudsbank

بنك القدس Qudsbank

بنك القدس Qudsbank

بنك القدس Qudsbank

بنك القدس Qudsbank

ﺳﺎرع ﺑﺎﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺑﻄﺎﻗﺔ ﻣﺎﺳﺘﺮﻛﺎرد ﺑﻨﻚ اﻟﻘﺪس اﻹﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ ،ﻓﻬﻲ اﻷوﻟﻰ ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ
اﻟﺘﻲ ﺗﻮﻓﺮ ﻟﻚ ﻣﻴﺰة اﻟﻜﺎش ﺑﺎك.
اﺳﺘﺮﺟﺎع ﻧﻘﺪي ) (Cash back Rewardﺷﻬﺮي ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺸﺘﺮﻳﺎت ﻳﺼﻞ إﻟﻰ ) %12ﺑﺤﺪ أﻗﺼﺎه  1800دوﻻر أﻣﺮﻳﻜﻲ( ﻣﻦ
ﻗﻴﻤﺔ ﻣﺸﺘﺮﻳﺎﺗﻚ اﻟﺸﻬﺮﻳﺔ ﻃﻮال اﻟﻌﺎم ﺣﺴﺐ ﻧﻮع اﻟﺒﻄﺎﻗﺔ.
ﺗﺸﻤﻞ اﻟﺤﻤﻠﺔ ﺟﻤﻴﻊ ﺣﺎﻣﻠﻲ ﺑﻄﺎﻗﺎت ﻣﺎﺳﺘﺮﻛﺎرد ﺑﻨﻚ اﻟﻘﺪس اﻹﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ ﺑﺄﻧﻮاﻋﻬﺎ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ واﻟﻔﺮﻋﻴﺔ.

] ﺧﺎﺿــﻊ ﻟﻠﺸـــﺮوط واﻷﺣﻜــــﺎم [

ﺗﻤﺘﻊ ﺑﺎﺳﺘﺮﺟﺎﻋﻚ اﻟﻨﻘﺪي ﻟﻐﺎﻳﺔ  12%ﻣﻊ ﻣﺎﺳﺘﺮﻛﺎرد ﺑﻨﻚ اﻟﻘﺪس

ﺗﺸﻤﻞ اﻟﺤﻤﻠﺔ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺸﺮاء اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ واﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ﻓﻘﻂ وﻻ ﺗﺸﻤﻞ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺴﺤﺐ اﻟﻨﻘﺪي.
اﻟﺤﺪ اﻷدﻧﻰ ﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﺸﺘﺮﻳﺎت اﻟﺸﻬﺮﻳﺔ ﻫﻮ  100$أو ﻣﺎ ﻳﻌﺎدﻟﻬﺎ ﺑﺎﻟﻌﻤﻼت اﻷﺧﺮى.

ﻟﻠﻤﺰﻳﺪ ﺣﻮل ﻣﺰاﻳﺎ وﺷﺮوط اﻟﺤﻤﻠﺔ ﻧﺮﺟﻮ اﻟﺘﻔﻀﻞ ﺑﺰﻳﺎرة ﻣﻮﻗﻌﻨﺎ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ

بنك القدس
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مركز خدمات االتصال
شــهد العــام  2017تطويــر مركــز خدمــات االتصــال فــي بنــك القــدس والــذي يعتبــر احــد اهــم نقــاط التواصــل
مــع العمــاء حيــث يشــكل المركــز نقطــة ال تقــل اهميــة عــن الفــرع فــي بيــع وتســويق منتجــات وخدمــات البنــك
ومصــدر هــام لبيانــات الســوق ولقيــاس رضــى العمــاء وتوفيــر فــرص لتطويــر منتاجــات وخدمــات البنــك٠
كمــا يوفــر مركــز خدمــات االتصــال نقــاط الدعــم التقنــي للخدمــات االلكترونيــة ولخدمــات البطاقــات باالضافــة
الــى ان وجــود المركــز يســاهم بشــكل كبيــر فــي اســتهداف شــرائح العمــاء المختلفــة الهــداف متعــددة ٫منهــا
البيعيــة او التســويقية او الغــراض خاصــة بتحديــث بيانــات البنــك٠

البنوك المراسلة
المؤسســات الماليــة هــي إدارة مســؤولة بصــورة رئيســية عــن انشــاء عالقــات مــع بنــوك محليــة وخارجيــة
ومراقبــة الحــدود االئتمانيــة الممنوحــة للبنــوك و المؤسســات الماليــة داخليــا و خارجيــا عــن طريــق تأســيس وإدارة
شــبكة مــن العالقــات البنكيــة مــع البنــوك المراســله مــن أجــل انشــاء ووضــع حــدود ائتمانيــة كافيــة لصالــح البنــك
وتقديــم خدمــة مميــزة لعمــاء البنــك خاصــة الذيــن يتعاملــون بالتجــارة الخارجيــة لضمــان سالســة وســرعة تنفيــذ
العمليــات المصرفيــة للعمــاء علــى الصعيــد العالمــي وبجــودة عاليــة.
تضــم شــبكة مراســلي البنــك الحاليــة عــدد مــن أهــم وأكبــر البنــوك فــي أوروبــا والواليــات المتحــدة وأســيا
والشــرق األوســط.

الخزينة
تقــوم دائــرة الخزينــة فــي بنــك القــدس بــدور رائــد فــي ادارة اصــول البنــك بمــا يحقــق الربحيــة واالســتقرار المالي
ورفــع المالئــة الماليــة للبنــك والحــد مــن المخاطــر التشــغيلية وقــد حققــت دائــرة الخزينــة نتائــج متميــزة ومســتقرة
لعملياتهــا ،وطــورت أدائهــا ،وعــززت قدرتهــا علــى االســتثمار فــي الفــرص المتاحــة وتحســين األداء وذلــك لحمايــة
وخدمــة مصالــح البنــك باالضافــة لتقديــم الخدمــات لعمــاء البنــك فــي مجــال بيــع وشــراء العمــات المختلفــة
لتحقيــق االهــداف التجاريــة والربحيــة وتقليــل المخاطــر التــي يتعرضــون لهــا فــي اطــار مــن الحرفيــة العاليــة.
تهــدف دائــرة الخزينــة الــى المحافظــة علــى دورهــا كرافعــة لربحيــة واســتقرار البنــك وإلــى االســتمرار فــي تطويــر
ادائهــا وخدماتهــا مــن خــال طــرح منتجــات جديــدة تلبــي تطلعــات العمــاء وبمــا يتواكــب مــع التطــورات العالميــة .
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خدمــة مراكــز االتصــال الفــوري متوفــرة  )Call Center( 24/7علــى الرقــم
 1700-710-710لالستفســار عــن بطاقتــك االئتمانيــة والخدمات الفورية
فــي حــاالت الطــوارىء.

بنك القدس

53

خدمات الشركات
دائرة االعمال المصرفية للشركات والمؤسسات المالية :
ً
ً
واســعا مــن الحلــول البنكيــة لقطــاع الشــركات ،بحيــث يمكّنــك مــن دعــم
طيفــا
يقــدم لــك “بنــك القــدس”
مشــاريعك وتطويــر إمكانياتــك والنهــوض بعملــك بقـ ّـوة ٫ســواء قمــت بتأســيس شــركة جديــدة أو كانــت لديــك
لنؤمــن لــك الدعــم المســتمر والمتواصــل لضمــان نجــاح
شــركتك الناجحــة ،فإننــا نعمــل معــك جنبـ ًـا إلــى جنــب
ّ
شــركتك ،بحيــث تحظــى دائــرة االعمــال المصرفيــة للشــركات والمؤسســات الماليــة بأولويــة اســتراتيجية لــدى
بنــك القــدس مــن خــال الدوائــر التــي تنــدرج تحتهــا وهــي علــى النحــو التالــي:

1 .1دائرة االعمال المصرفية للشركات :
يســعى البنــك الــى تعزيــز عالقاتــه مــع العمــاء الحالييــن وكذلــك اســتقطاب المزيــد مــن العمــاء لمنحهــم
التســهيالت المصرفيــة ،وتقديــم الخدمــات المصرفيــة الالزمــة لعملهــم.
حيــث يتــم خدمــة الشــركات الكبيــرة وكذلــك الشــركات الصغيــرة والمتوســطة ضمــن هــذه الدائــرة مــن خــال مراكــز
االعمــال المنتشــرة فــي كافــة المحافظــات فــي الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة ،حيــث تنتشــر هــذه المراكــز فــي كل
مــن المــدن التاليــة :رام اللــه ،نابلــس ،طولكــرم  ،جنيــن ،ســلفيت ،الخليــل ،بيــت جــاال ،وقطــاع غــزة ،خاصــة وان
الشــركات والمنشــآت الصغيــرة والمتوســطة
تشــكل مــا نســبته اكثــر مــن  95%مــن المنشــآت العاملــة والمســجلة فــي فلســطين فضــا عــن كونها المشــغل
االكبــر للعمالــة الفلســطينية علــى مختلــف أنواعهــا وفئاتها
تقــوم الدائــرة بتقديــم الخدمــات مــن خــال مســؤولي عالقــة ذوي اختصــاص وكفــاءة عاليــة قادريــن علــى ادارة
العالقــة مــع الشــركات وتلبيــة احتياجاتهــم مــن خــال :
فتح الحسابات للشركة
اصدار دفاتر شيكات
اصدار خطابات الضمان بأنواعها المختلفة ولصالح جهات داخلية وخارجية مختلفة
اجراء التحويالت المصرفية الداخلية والخارجية بمختلف العمالت
عمليات التجارة الداخلية والخارجية سواء لالستيراد أو التصدير
شراء وبيع العمالت المحلية واالجنبية وبأسعار تفضيلية
منــح العمــاء التســهيالت المصرفيــة التــي تلبــي حاجتهــم ســواء التســهيالت قصيــرة االجــل (لتمويــل رأس
المــال العامــل) أو طويلــة االجــل (لتمويــل أصــول ثابتــة )مــن خــال المنتجــات التاليــة :
Ï Ïالجاري مدين الثابت
Ï Ïالجاري مدين المتناقص (الخاص بالعطاءات)
Ï Ïالقروض طويلة االجل (لتمويل اصول ثابتة )
Ï Ïالقروض قصيرة االجل (لتمويل المشتريات أو لتمويل المبيعات أو خصومات بنكية )
Ï Ïالكفاالت المصرفية بجميع انواعها
Ï Ïاالعتمادات المستندية “سواء باالطالع أو اآلجلة “
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2 .2دائرة تنمية ودائع الشركات :
ً
جاهــدا مــن خــال هــذه الدائــرة الــى اســتقطاب وتنميــة ودائــع الشــركات مــن خــال تقديــم
يســعى البنــك
الخدمــات المصرفيــة الشــاملة لشــريحة كبيــرة مــن حســابات العمــاء ومنحهــم مزايــا وخدمــات تفضيليــة مقابــل
احتفاظهــم بإرصــدة ودائــع فــي حســاباتهم لدينــا علمــا بــأن العــام  2017شــهد تحديــات كبيــرة مــن حيــث شــدة
المنافســة فــي القطــاع المصرفــي الفلســطيني مــن حيــث اســتقطاب الودائــع  ،اال انــه كان لهــذه الدائــرة الــدور
االيجابــي ،فــي تحقيــق االهــداف المطلوبــة منهــا وتلبيــة احتياجــات البنــك فــي توفيــر الســيولة الالزمــة واعــادة
اقراضهــا لعمــاء البنــك .

3 .3دائرة الخدمات المصرفية للمؤسسات المالية :
تــم اســتحداث دائــرة الخدمــات المصرفيــة للمؤسســات الماليــة خــال العــام  ،2017حيــث تعنــى هــذه الدائــرة في
انشــاء وادارة العالقــات مــع المؤسســات والبنــوك المراســلة ،حيــث يســعى البنــك العطــاء االهميــة والدعــم
الــازم لهــذه الدائــرة لمــا لهــا مــن أهميــة كبيــرة فــي انشــاء عالقــات جديــدة وادارة العالقــات القائمــة لخدمــة
ً
خارجيا٫حيــث ان اقامــة وادارة عالقــات البنــك مــع البنــوك
عمالئنــا وتلبيــة احتياجاتهــم المطلوبــة ســواء داخليـ ًـا أم
المراســلة لخدمــة العمــاء مــن حيــث تبــادل العمــات  ، fxاجــراء التمويــات واســتقبال الحــواالت.

بنك القدس

55

56

التقرير السنوي

إستراتيجة التفرع
واالنتشار
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خطة التفرع واالنتشار
1
2
3
4
5

ﻓﺮع اﻻدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ

رام اﻟﻠﻪ

اﻟﻤﺎﺻﻴﻮن

ﻓﺮع رام اﻟﻠﻪ

رام اﻟﻠﻪ

اﻟﺸﺎرع اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ رﻛﺐ

ﻓﺮع اﻟﺒﻴﺮة

اﻟﺒﻴﺮه

ﺷﺎرع اﻟﻄﺎﺣﻮﻧﺔ

ﻣﻜﺘﺐ ﺷﺎرع اﻟﻘﺪس

رام اﻟﻠﻪ

دوار راﺟﻌﻴﻦ

ﻣﻜﺘﺐ ﻣﻮل ﺑﻼزا

اﻟﺒﻴﺮة

اﻟﺒﺎﻟﻮع

ﻋﺪد اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ
11
15
10
7
9

ﻋﺪد اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ
20
21
22
23
24

6

ﻣﻜﻨﺐ ﻣﻮل ﺑﻴﺮزﻳﺖ

9

25

7

ﻓﺮع ﺳﻠﻔﻴﺖ

11

26

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

ﺑﻴﺮزﻳﺖ

ﺳﻠﻔﻴﺖ

ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟﻐﺮﻓﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ

ﻣﻜﺘﺐ ﺑﺪﻳﺎ

ﺑﺪﻳﺎ

اﻟﺸﺎرع اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ

ﻣﻜﺘﺐ ﻗﺒﻼن
ﻗﺒﻼن

وﺳﻂ اﻟﺒﻠﺪ

ﻣﻜﺘﺐ ﺟﻤﺎﻋﻴﻦ

ﺟﻤﺎﻋﻴﻦ

اﻟﺸﺎرع اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ

ﻓﺮع ﻧﺎﺑﻠﺲ

ﻧﺎﺑﻠﺲ

اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﺘﺠﺎري

ﻓﺮع ﻧﺎﺑﻠﺲ اﻟﺠﺪﻳﺪ

ﻧﺎﺑﻠﺲ

ﺷﺎرع ﺳﻔﻴﺎن

ﻣﻜﺘﺐ اﻟﻨﺠﺎح

ﻧﺎﺑﻠﺲ

ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻨﺠﺎح اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ

ﻣﻜﺘﺐ ﻋﻨﺒﺘﺎ
ﻋﻨﺒﺘﺎ

وﺳﻂ اﻟﺒﻠﺪ

ﻓﺮع ﻃﻮﻟﻜﺮم

ﻃﻮﻟﻜﺮم

اﻟﺸﺎرع اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ

ﻓﺮع ﻋﺘﻴﻞ
ﻋﺘﻴﻞ

اﻟﺤﻲ اﻟﺸﻤﺎﻟﻲ

ﻓﺮع ﻗﻠﻘﻴﻠﻴﺔ

ﻗﻠﻘﻴﻠﻴﺔ

دوار اﻟﺸﻴﻤﺎء

ﻓﺮع ﺟﻨﻴﻦ
ﺟﻨﻴﻦ

ﺷﺎرع اﺑﻮ ﺑﻜﺮ

ﻓﺮع ﻃﻮﺑﺎس

ﻃﻮﺑﺎس

9
6
8
15
13
5
9
11
9
10
14
12

27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

ﻣﻜﺘﺐ ﺳﻴﻠﺔ اﻟﻈﻬﺮ

ﺳﻠﺔ اﻟﻈﻬﺮ

اﻟﺸﺎرع اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ

10

ﻓﺮع أرﻳﺤﺎ

ارﻳﺤﺎ

ﺷﺎرع ﻋﻴﻦ اﻟﺴﻠﻄﺎن

10

ﻓﺮع ﺑﻴﺖ ﻟﺤﻢ

ﺑﻴﺖ ﻟﺤﻢ

ﺷﺎرع اﻟﻤﻬﺪ

10

ﻓﺮع ﺑﻴﺖ ﺟﺎﻻ

ﺑﻴﺖ ﺟﺎﻻ

اﻟﺴﻬﻞ

12

ﻓﺮع اﻟﺨﻠﻴﻞ

اﻟﺨﻠﻴﻞ

اﻟﺸﺎرع اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ

11

راس اﻟﺠﻮرة

اﻟﺨﻠﻴﻞ

أول ﺷﺎرع اﻟﻨﻤﺮ

7

ﻣﻜﺘﺐ اﻟﻈﺎﻫﺮﻳﺔ

اﻟﻈﺎﻫﺮﻳﺔ

ﺷﺎرع ﻣﺴﺠﺪ اﻷﺗﻘﻴﺎء

6

ﻣﻜﺘﺐ ﺗﺮﻗﻮﻣﻴﺎ

ﺗﺮﻗﻮﻣﻴﺎ

ﻣﻌﺒﺮ ﺗﺮﻗﻮﻣﻴﺎ

8

ﻓﺮع اﻟﻌﻴﺰرﻳﺔ

اﻟﻘﺪس

راس اﻟﻜﺒﺴﺔ

15

ﻓﺮع ﻏﺰة

ﻏﺰة

اﻟﺼﺒﺮة

12

ﻓﺮع اﻟﺮﻣﺎل

ﻏﺰة

اﻟﺮﻣﺎل

10

ﻓﺮع ﺧﺎن ﻳﻮﻧﺲ

ﺧﺎﻧﻴﻮﻧﺲ

ﺷﺎرع ﺻﻼح اﻟﺪﻳﻦ

8

ﻓﺮع اﻟﻨﺼﻴﺮات

اﻟﻨﺼﻴﺮات

ﺷﺎرع ﻣﻜﺔ ﻣﺘﻔﺮع ﻣﻦ ﺷﺎرع اﺑﻮ ﻋﺮﻳﻒ

ﻓﺮع ﺟﺒﺎﻟﻴﺎ

ﺟﺒﺎﻟﻴﺎ
ﺟﺒﺎﻟﻴﺎ

9
9

ﻓﺮع رﻓﺢ

رﻓﺢ

رﻓﺢ

ﻣﻜﺘﺐ ﺑﻴﺖ ﻻﻫﻴﺎ

ﺑﻴﺖ ﻻﻫﻴﺎ

وﺳﻂ اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ

8
5

ﻣﻜﺘﺐ اﻟﺰﻫﺮاء

ﻏﺰة

اﻟﺰﻫﺮاء

8

ﻣﻜﺘﺐ اﻟﺰﻳﺘﻮن

ﻏﺰة

ﺷﺎرع ﺻﻼح اﻟﺪﻳﻦ اﻟﺸﺠﺎﻋﻴﺔ

ﻣﺠﻤﻊ اﻟﻌﻨﺒﻮﺳﻲ

58
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واصــل البنــك فــي تطبيــق اســتراتيجية التوســع واالنتشــار بطــرق مغايــرة إلفتتــاح الفــروع والمكاتــب ،لتغطيتــه
وإنتشــاره الواســع فــي كل المناطــق حيــث يســعى البنــك حاليـ ًـا الــى ايصــال خدماتــه لكافــة المناطــق الجغرافيــة
والشــرائح المختلفــة فــي كل زمــان ومــكان بواســطة القنــوات االلكترونيــة المتعــددة ،حيــث اســتثمر فيهــا بشــكل
واســع مــن خــال شــراء اجهــزة صــراف آلــي متطــورة تشــمل االيداعــات والســحوبات ،كمــا تــم إطــاق خدمــة
الموبايــل البنكــي ( )Quds Smartخــال شــهر ايــار مــن العــام  2017وهــو تطبيــق آمــن ومبســط يســمح بتنفيــذ
المعامــات المصرفيــة فــي اي وقــت وفــي اي مــكان.
كمــا يعمــل البنــك علــى مواكبــة التوجــه العالمــي نحــو االتمتــه والخدمــات االلكترونيــة مــن خــال دراســة فــرص
اســتثمارية جديــدة لتطويــر البنيــة التكنولوجيــة علــى مســتوى فلســطين بمــا يشــمل ذلــك التطبيقــات علــى
الهواتــف المحمولــة وباالخــص مــع اطــاق تكنولوجيــا الجيــل الثالــث فــي فلســطين.
وصــل عــدد الفــروع والمكاتــب التابعــة للبنــك  37فرعــا ومكتبــا فــي جميــع انحــاء الضفــة الغربيــة و قطــاع غــزة كمــا
ارتفــع عــدد مراكــز تنميــة االعمــال ليصــل الــى ثمانيــة مراكــز نهايــة العــام  .2017باالضافــة الــى  68صــراف آلــي
بزيــادة خمســة صرافــات آليــة عــن العــام  ،2016وفــي ذات الصــدد يســتعد البنــك خــال العــام  2018الــى توزيــع
 22صــراف آلــي آخــر منهــا  10اجهــزة تعمــل بنظــام بريــل للمكفوفيــن ،وذلــك بهــدف الوصــول الــى قاعــدة
عريضــة مــن العمــاء وتحقيــق اســتراتيجية الشــمول المالــي.
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سر تفوقنا

البشري
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رأس المال البشري  ....أثمن الموارد لدى بنك القدس
تعتبــر دائــرة رأس المــال البشــري ركنــا اساســيا فــي بنــك القــدس ومــن أهــم الدوائــر االداريــة ،حيــث تخطــت دائــرة
رأس المــال البشــري المفهــوم النمطــي والتقليــدي فــي إدارة المــوارد البشــرية والمتمثلــة في اجــراءات التعيين
واالســتقالة وغيرهــا مــن امــور شــؤون الموظفيــن إلــى مفاهيــم أوســع وأشــمل فــي إدارة وتطويــر المــوارد
البشــرية بهــدف تعزيــز دور هــذه المــوارد فــي نجــاح مســيرة بنــك القــدس ،فخــال العــام  2017التحــق ببنــك
القــدس العديــد مــن الكفــاءات المصرفيــة وعــدد مــن خريجــي الجامعــات كموظفيــن جــدد والذيــن تــم انتقائهــم
بعنايــة حتــى يتميــز البنــك بــكادره البشــري والــذي ينعكــس علــى مســتوى جــودة الخدمــة المرتفــع التــي يقدمهــا
البنــك علــى ايــدي كادر مــدرب ومؤهــل ،وبالتالــي ينفــرد بنــك القــدس بإجــراءات وســمعة متميــزة فــي توظيــف
الكــوادر البشــرية كونــه يتبــوأ مكانــة تمكنــه مــن اســتقطاب واختيــار افضــل الخبــرات والمواهــب للتوظيــف ،لذلــك
يزخــر بنــك القــدس اليــوم بالموظفيــن ذوي الخبــرات العاليــة مــن كال الجنســين حيــث تُ شــكل اإلنــاث مــا نســبته
 29%مــن العامليــن فــي البنــك
كمــا تهــدف إدارة البنــك إلــى تعزيــز القــدرات والمهــارات والمعــارف المهنيــة والســلوكية لكافــة موظفيــه ،وكذلك
تنميــة قدراتهــم وتطويــر مهاراتهــم ،وتهيئــة الظــروف التنظيميــة المالئمــة مــن حيــث الكــم والكيــف الســتخراج
أفضــل مــا لــدى الموظفيــن مــن طاقــات وتشــجيعهم علــى بــذل أكبــر قــدر ممكــن مــن الجهــد والعطــاء ،حيــث
يؤمــن بنــك القــدس بــأن عليــه أن يتميــز علــى مســتوى جــودة وتعــدد الخدمــات التــي يقدمهــا ،وأن يتميــز بــكادره
البشــري؛ فالعنصــر البشــري هــو اثمــن المــوارد لــدى البنــك واالكثــر تأثيــرا فــي تحقيــق رؤيــة ورســالة البنــك وهــو
المؤثــر الحقيقــي فــي تحقيــق اهــداف وأربــاح ونمــو البنــك ،لذلــك حرصــت إدارة البنــك علــى إســتقطاب وتأهيــل
الكفــاءات الالزمــة والقــادرة علــى مواكبــة التحديــات الحاليــة والمســتقبلية.
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توزيع الموظفين ما بين االدارة العامة وفروع ومكاتب البنك
اعداد الموظفين

328

31

310

49

ﻣﻮﻇﻔﻲ اﻻداره

ﻣﻮﻇﻔﻲ اﻻدارة
ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺼﻨﻔﻴﻦ

ﻣﻮﻇﻔﻲ اﻟﻔﺮوع

ﻣﻮﻇﻔﻲ اﻟﻔﺮوع
ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺼﻨﻔﻴﻦ

718
اﻟﻤﺠﻤﻮع

توزيع الموظفين حسب النوع االجتماعي في االدارة العامة والفروع
اﻟﻤﺠﻤﻮع

507
اﻻدارة

261

اﻟﻤﺠﻤﻮع

اﻟﻔﺮوع

246

211
اﻻدارة

113

98

ذﻛﻮر

اﻟﻔﺮوع

إﻧﺎث
ﻧﺴﺒﺔ

% 71

ﻧﺴﺒﺔ

% 29
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توزيع الموظفين حسب المؤهل العلمي

اﻟﻨﺴﺒﺔ

ﻣﺎﺟﺴﺘﻴﺮ

11%

اﻟﻌﺪد 26

اﻟﻌﺪد 79

اﻟﻨﺴﺒﺔ 4%

اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ
ﻓﻤﺎ ﻓﻮق
اﻟﻤﺠﻤﻮع

ﺑﻜﺎﻟﻮرﻳﻮس

اﻟﻌﺪد 718
اﻟﻨﺴﺒﺔ 100%

اﻟﻨﺴﺒﺔ 12%
اﻟﻌﺪد 88

اﻟﻌﺪد 525
73%

دﺑﻠﻮم

اﻟﻌﺪد

اﻟﻨﺴﺒﺔ

اﻟﻤﺆﻫﻞ اﻟﻌﻠﻤﻲ

اﻟﻌﺪد

اﻟﻨﺴﺒﺔ

ﻣﺎﺟﺴﺘﻴﺮ

26

4%

ﺑﻜﺎﻟﻮرﻳﻮس

525

73%

دﺑﻠﻮم

88

12%

اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ﻓﻤﺎ ﻓﻮق

79

11%

اﻟﻤﺠﻤﻮع

718

100%

تصنيف الموظفين حسب االعمار
اﻟﻌﻤﺮ ﺑﺎﻟﺴﻨﻮات

 50ﻓﺄﻛﺜﺮ

اﻟﻌﺪد

23

20-25

اﻟﻌﺪد

152

اﻟﻨﺴﺒﺔ

اﻟﻨﺴﺒﺔ

3%

21%

اﻟﻤﺠﻤﻮع
718

اﻟﻌﺪد

اﻟﻌﻤﺮ ﺑﺎﻟﺴﻨﻮات

اﻟﻌﻤﺮ ﺑﺎﻟﺴﻨﻮات

87

اﻟﻌﺪد

 252اﻟﻌﻤﺮ ﺑﺎﻟﺴﻨﻮات

26-30

41-50

اﻟﻨﺴﺒﺔ

اﻟﻨﺴﺒﺔ

12%

36%
اﻟﻨﺴﺒﺔ

اﻟﻌﺪد

28%

204

31-40

اﻟﻌﻤﺮ ﺑﺎﻟﺴﻨﻮات

اﻟﻌﻤﺮ ﺑﺎﻟﺴﻨﻮات

اﻟﻌﺪد

اﻟﻨﺴﺒﺔ

20-25

152

21%

26-30

252

36%

31-40

204

28%

41-50

87

12%

 50ﻓﺄﻛﺜﺮ

23

3%

اﻟﻤﺠﻤﻮع

64

718
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توزيع الموظفين حسب متوسط االعمار

ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻻﻋﻤﺎر

ﻓﻲ اﻻدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ

32

ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻻﻋﻤﺎر

32

32

ﻟﺠﻤﻴﻊ اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ

ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻻﻋﻤﺎر ﻟﻠﻤﺪراء
ﻓﻲ اﻟﻔﺮوع واﻟﺪواﺋﺮ

ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻻﻋﻤﺎر
ﻓﻲ اﻟﻔﺮوع

43

ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻻﻋﻤﺎر ﻟﺠﻤﻴﻊ اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ

32

ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻻﻋﻤﺎر ﻓﻲ اﻻدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ

32

ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻻﻋﻤﺎر ﻓﻲ اﻟﻔﺮوع

32

ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻻﻋﻤﺎر ﻟﻠﻤﺪراء ﻓﻲ اﻟﻔﺮوع واﻟﺪواﺋﺮ

43
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مركز التدريب

ﻋﺪد اﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﺘﺪرﻳﺒﻴﺔ اﻟﻤﻨﻔﺬة ﻟﻌﺎم 2017

ﻓﺮوع وﻣﻜﺎﺗﺐ

اﻟﻀﻔﺔ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ
50

عمــل مركــز التدريــب خــال العــام  2017علــى تقديــم عــدد كبيــر مــن األنشــطة والبرامــج التدريبيــة المتنوعــة مــن
وﻣﻜﺎﺗﺐانحــاء العالــم لتنفيذهــا.
مختلــف
خــال التعاقــد مــع المدربيــن والخبــراء والمحترفيــن مــن
ﻓﺮوع
ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻏﺰة

اﻻدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ

106ـي
26ــا خــال العــام )182( 2017نشــاط/برنامج تدريبـ
فقــد بلــغ عــدد األنشــطة والبرامــج التدريبيــة بمختلــف انواعه
كانــت مقســمة علــى ( )4287ســاعة تدريبيــة شــارك فيهــا ( )2365مشــارك/ة.
ﻋﺪد اﻟﻤﺸﺎرﻛﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﻌﺎم 2017

كان نصيــب دوائــر االدارة العامــة بـــ 2786ســاعة تدريبيــة

ﻓﺮوع وﻣﻜﺎﺗﺐ

لـــ  500مشــارك/ة موزعــة علــى  106برنامــج تدريبــي.

ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻏﺰة
441

امــا فــروع ومكاتــب الضفــة الغربيــة فحصلــت علــى
 1167ســاعة تدريبيــة لـــ 1424مشــارك/ة موزعــة على 50
برنامــج تدريبــي .بينمــا فــروع ومكاتــب منطقــة غــزة حــازت

اﻻدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ
500

علــى  335ســاعة تدريبيــة شــارك فيهــا  441مشــارك/ة

ﻓﺮوع وﻣﻜﺎﺗﺐ

موزعــة علــى  26برنامــج تدريبــي ،وقــد بلغــت التكلفــة
االجماليــة لهــذه االنشــطة  293,557دوالر.

اﻟﻀﻔﺔ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ
1424

اﻟﺴﺎﻋﺎت اﻟﺘﺪرﻳﺒﻴﺔ اﻟﻤﻨﻔﺬة ﻟﻌﺎم 2017

وزعــت هــذه البرامــج علــى قطاعــات البنــك المختلفــة حــاز فيهــا قطــاع االعمــال( )Businessعلــى نصيــب االســد
ﻓﺮوع وﻣﻜﺎﺗﺐ

مــن موازنــة التدريــب بـــ 102برنامــج ونشــاط تدريبــي موزعــة على  2452ســاعة تدريبيــة لـ 2038مشــارك/ة ،بتكلفة
اﻟﻀﻔﺔ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ
1167.0

اﻻدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ

وصلــت الــى  .176,731$كمــا وحصــل قطــاع الدعــم واالســناد( )Supportعلــى 62برنامــج ونشــاط تدريبــي

2785.5

 ،72,951$امــا قطــاع الرقابــة والضبــط ()Control
لـــ 273مشــارك/ة موزعــة علــى  862ســاعة تدريبيــة بتكلفـ
ﻓﺮوعـةوﻣﻜﺎﺗﺐ
ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻏﺰة

334.5مشــارك/ة مــن خــال 973ســاعة تدريبيــة بتكلفــة
فحصــل علــى  18برنامــج ونشــاط تدريبــي شــارك فيهــا 54
وصلــت الــى .43,874$
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نفذ مركز التدريب هذه البرامج داخليا ومحليا وخارجيا على النحو االتي:
تــم ايفــاد عــدد مــن موظفــي البنــك للمشــاركة فــي ورش عمــل ومنتديــات ومؤتمــرات ودورات تدريبيــة خــارج
دولــة فلســطين لمواكبــة التطــورات العالميــة والدوليــة علــى مســتوى القطــاع المصرفــي فقــد شــارك 40
موظفــا/ة فــي  31برنامــج وورشــة ومنتــدى ومؤتمــر خــارج دولــة فلســطين بتكلفــة بلغــت  85,494دوالر.
امــا البرامــج التــي نُ فــذت محليــا فقــد بلغــت 81برنامــج ونشــاط بتكلفــة  ٫69,204$اما األنشــطة التدريبيــة الداخلية
التــي تمــت فــي مركــز التدريــب التابــع لبنــك القــدس فقــد بلغ عددهــا  70بتكلفــة اجمالية بلغــت .138,860$
شــارك عــدد مــن موظفــي البنــك فــي دبلومــات مهنيــة وشــهادات عربيــة ودوليــة متخصصــة فــي العمــل
المصرفــي مثــل :شــهادة محاســب اداري معتمــد
دبلوم التأهيل المصرفي
شهادة Ethical Hacking
شهادة متداول معتمد ACI
شهادة متخصص فلسطيني في مكافحة غسل االموالPAMLA
شهادة RMP Risk Management Professional
وغيرهــا مــن البرامــج النوعيــة والشــهادات المحترفــة ،كمــا شــارك عــدد مــن الموظفيــن فــي ( )Study Tourلــدى
عــدد مــن المؤسســات والبنــوك المصرفيــة فــي الخــارج.
تــم تنفيــذ مشــروع التدريــب االلكترونــي  E-Learningمــع شــركة ســالم فــي االردن مــن خــال منصــة
الكترونيــة وهــي” اكاديميــة بنــك القــدس التعليميــة” والتــي كانــت تحتــوي علــى  25مــادة متخصصــة فــي
العمــل المصرفــي مثــل :االوراق التجاريــة ،األحــكام المتعلقــة بفتــح الحســابات للشــخص الطبيعــي ،اساســيات
محاســبة العمليــات البنكيــة ،مكافحــة غســل االمــوال ،اساســيات مكافحــة االحتيــال ،مبــادىء االمتثــال ،المنتجــات
والخدمــات المصرفيــة لألفــراد وهيــكل الفــروع ،امــن المعلومــات ،ومنتجــات وخدمــات الشــركات .حيــث تــم
اســتغالل هــذه المنصــة لتدريــب الموظفيــن الجــدد والذيــن تتــراوح اعمارهــم الوظيفيــة مــن شــهر 15 -شــهر
وعددهــم فــي حينــه  100موظــف/ة وهــم مــا نســبته  14%مــن عــدد موظفــي البنــك .وكانــت المــواد المتوفــرة
للموظفيــن علــى المنصــة تعــادل  14,432ســاعة تدريبيــة “اعتياديــة” والتــي تــم اســتغاللها علــى اكمــل وجــه،
وتــم منــح الموظفيــن المشــاركين  1804شــهادة النهائهــم المــواد المطلوبــة وبنجــاح.
تــم تدريــب ( )161طالــب وطالبــة مــن مختلــف المعاهــد والجامعــات الفلســطينية علــى خدمــة العمــاء فــي
مختلــف الفــروع والمكاتــب ،وبعــض داوئــر االدارة العامــة واصــدار شــهادات تدريــب لهــم.
شــارك بنــك القــدس بعــدد مــن موظفيــه لتنفيــذ برامــج مؤسســة انجــاز فلســطين مــن بــاب المســؤولية
المجتمعيــة والشــراكة مــع انجــاز فــي مختلــف مناطــق الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة ،حيــث تــم اعــداد زيــارات
توجيهيــه وتعريفيــة لبعــض موظفــي البنــك الجــدد وبلــغ عــدد هــذه البرامــج التوجيهيــة ( )60برنامــج كل حســب
تاريــخ تعينــه وحاجتــه الوظيفيــة الــى دوائــر البنــك ذات االختصــاص.
كمــا وشــارك عــدد كبيــر مــن موظفــي البنــك بنشــاط  Career Dayوالــذي يهــدف الــى توطيــد وتعميــق العالقات
بيــن جميــع العامليــن فــي البنــك ومناقشــة المســار الوظيفــي واكتشــاف المواهــب وتحديــد االحتياجــات
التدريبيــة لهــم.
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إنطالقــا مــن رســالته وإيمانــه بمســؤوليته االجتماعيــة وحرصـ ًـا منــه علــى التفاعــل والتواصــل مــع مختلــف فئــات
المجتمــع المحلــي فقــد قــام بنــك القــدس خــال العــام  2017بمواصلــة مســاهمته الخيريــة فــي دعــم الفعاليــات
واألنشــطة المتصلــة بدعــم المجتمــع علــى صعيــد البرامــج الصحيــة والتعلميــة والثقافيــة والرياضيــة والتنمويــة
 ،إضافــة إلــى تمويــل المشــاريع الصغيــرة والمتوســطة كمــا لــم يتوانــى فــي تقديــم المســاعدات االنســانية
الفوريــة ودعــم المبــادرات الخيريــة وذلــك تماشــيا مــع توجهــات البنــك وأهدافــه التــي وضعــت لترتقــي بكافــي
مناحــي المجتمــع وتحقيــق تنميــة مجتمعيــة مســتدامة.
الســباق فــي دوره االيجابــي لخدمــة المجتمــع ،وخلــق روح التعــاون والعطــاء فــي
يبقــى بنــك القــدس دائمــا ً
جيــل المســتقبل ،وعليــه بلغــت قيمــة إنفــاق بنــك القــدس علــى المســؤولية المجتمعيــة مــن حيــث التبرعــات
والرعايــات  1,155,754دوالر خــال العــام  ،2017فقــد تــم رعايــة وتبــرع نحــو  77نشــاط مجتمعــي.
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المجال

مبلغ المساهمة

التعليم

69,893

الصحة

820,783

التنمية

الرياضة

124,286
41,159

الثقافة والفنون

26,818

ابداع وشباب

17,610

المرأة

8,070

االغاثة

الطفولة

ذوو احتياجات خاصة

34,102
3,090
9,943
المبالغ بالدوالر األمريكي
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أخبار بنك القدس

()2017
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عالقات
المساهمين

شراكة مثمرة
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يقــوم البنــك بتطويــر عالقــات إيجابيــة مبينــة علــى الشــفافية مــع كافــة المســاهمين ،حيــث يســعى بنــك
القــدس جاهــدا للتواصــل مــع مســاهميه بكافــة الوســائل الممكنــة ســواء مــن قســم المســاهمين أو مــن خــال
فروعنــا المنتشــرة للحفــاظ علــى عالقتــه االيجابيــة مــع مســاهميه ،كمــا يحــرص علــى ايصــال التقريــر الســنوي
الــذي يصــدر فــي نهايــة كل عــام ،هــذا ويعمــل البنــك وبكافــة الســبل علــى تشــجيع المســاهمين وبخاصــة صغــار
المســاهمين علــى حضــور االجتمــاع الســنوي للهيئــة العامــة وتشــجيعهم ايضــا علــى القيــام بعمليــات التصويــت
إمــا بشــكل شــخصي أو توكيــل شــخصي فــي حــال غيابهــم ،ويتــم خــال هــذه االجتماعــات ايضــا مــا يلــي :
حضور رؤساء اللجان المنبثقة عن المجلس .
حضــور ممثليــن عــن المدققيــن الخارجييــن االجتمــاع الســنوي للهيئــة العامــة بهــدف االجابــة عــن أيــة أســئلة قــد
تطــرح حــول التدقيــق وتقريــر المدقــق.
دعوة ممثلين عن سلطة النقد الفلسطينية لحضور االجتماع بهدف االطالع على مجريات األمور.
انتخــاب أعضــاء المجلــس ممــن تتوفــر فيهــم المؤهــات والشــروط عنــد انتهــاء مــدة المجلــس خــال االجتمــاع
الســنوي للهيئــة العامــة.
انتخاب المدقق الخارجي وتحديد أتعابه أو تفويض مجلس االدارة بتحديد األتعاب.
توثيــق كافــة وقائــع الجلســات والتقاريــر حــول مجريــات األمــور خــال اجتمــاع الهيئــة العامــة الســنوي ،بمــا فــي
ذلــك نتائــج التصويــت واألســئلة المطروحــة مــن قبــل المســاهمين فيمــا يتعلــق بمســاهمتهم.
يتــم نشــر التقريــر الســنوي علــى الموقــع االلكترونــي للبنــك ،اضافــة إلــى التواصــل مــع مســاهمينا علــى
مــدار الســاعة عبــر صفحاتنــا علــى منصــات التواصــل االجتماعــي.

يبين الجدول المستثمرون الذين تزيد مساهمتهم عن  5%كما في تاريخ :2017/12/31

االسم

نهاية 2017
عدد األسهم

نهاية 2016

نسبة المساهمة

عدد األسهم

نسبة المساهمة

اكرم عبد اللطيف جراب

15,163,337

22.18%

13,538,694

22.18%

Palestinian Pension Agency

6,837,600

10%

6,105,000

10%

شركة عبدالرحيم جردانه واوالده

5,470,080

8%

4,884,000

8%

شركة الشروق لالستثمارات المالية والعقارية

3,527,777

5.16%

-

المبالغ بالدوالر األمريكي
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يبيــن الجــدول أدنــاه ملكيــة أعضــاء مجلــس االدارة كمــا هــي بتاريــخ  2017/12/31مقارنــة مــع نهايــة
العــام الســابق : 2016/12/31

االسم

عدد األسهم المملوكة

الجنسية

المنصب

اكرم عبد اللطيف جراب

اردني

رئيس مجلس االدارة

15,163,337

دريد اكرم جراب

اردني

نائب رئيس مجلس االدارة

2,715,330

2,424,402

حامد عبد الغني جبر

اردني

عضو

1,628,000

1,831,500

Palestinian Pension Agency

فلسطيني

عضو

6,837,600

6,105,000

وليد نجيب االحمد

فلسطيني

عضو

73,400

100,000

منتصر ابو دواس

اردني

عضو

37,281

33,287

صالح جبر احمد حميد

اردني

عضو

1,855,000

1,652,000

عاهد فايق بسيسو

فلسطيني

عضو

101,196

90,354

شركة صندوق االستثمار
الفلسطيني

فلسطيني

عضو

62,357

3,180,676

ربي مسروجي علمي

فلسطيني

عضو

80,000

50,000

ماجد عوني ابو رمضان

فلسطيني

عضو

30,000

-

شركة جميرا لالستثمار العقاري
والتجارة العامة

فلسطيني

عضو

-

1,632,100

نهاية 2017

نهاية 2016
13,538,694

المبالغ بالدوالر األمريكي
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يبيــن الجــدول ملكيــة أقــارب أعضــاء مجلــس االدارة كمــا هــي بتاريــخ  2017/12/31مقارنــة مــع
:2016/12/31

األقارب

عدد األسهم المملوكة

درجة القرابة

الجنسية

دريد اكرم عبد اللطيف جراب

ابن السيد أكرم جراب

اردني

2,715,330

مهند عبد اللطيف جراب

ابن السيد أكرم جراب

اردني

2,741,100

2,447,411

يزن أكرم عبد اللطيف جراب

ابن السيد أكرم جراب

اردني

2,571,933

2,296,369

زيد أكرم عبداللطيف جراب

ابن السيد أكرم جراب

اردني

2,564,956

2,290,140

كمال جبر احمد احميد

اخ السيد صالح احميد

فلسطيني

547,008

488,400

رمزي صالح جبر احميد

ابن السيد صالح احميد

فلسطيني

65,000

54,945

رامي صالح جبر مسلم

ابن السيد صالح احميد

فلسطيني

35,000

24,420

دينا صالح جبر مسلم

ابنة السيد صالح احميد

فلسطيني

15,000

12,210

روال صالح جبر مسلم

ابنة السيد صالح احميد

فلسطيني

15,000

12,210

لينا صالح جبر مسلم

ابنة السيد صالح احميد

فلسطيني

15,000

12,210

جميله محمد يوسف مسلم

زوجة السيد صالح احميد

فلسطيني

15,000

12,210

لينا عبد الرحيم رضا ارشيد

زوجة السيد صالح احميد

فلسطيني

15,000

12,210

شركة الكمال للمالحة والتخليص

السيد صالح احميد رئيس
مجلس ادارة

فلسطيني

60,500

25,000

محمد محمود يوسف مسروجي

والد السيدة ربى مسروجي

فلسطيني

314,002

280,359

دينا محمد داود علمي

ابنة السيدة ربى مسروجي

فلسطيني

1,367

1,221

ندين محمد داود علمي

ابنة السيدة ربى مسروجي

فلسطيني

1,367

1,221

دارا محمد داود علمي

ابنة السيدة ربى مسروجي

فلسطيني

1,367

1,221

السيدة ربى مسروجي عضو
مجلس ادارة

فلسطيني

241,651

73,726

عزام نجيب مصطفى االحمد

اخ السيد وليد األحمد

فلسطيني

54,700

48,840

حسني نجيب مصطفى االحمد

اخ السيد وليد االحمد

فلسطيني

13,675

12,210

فلسطيني

500,000

515,000

شركة مسروجي للتجاره العامه

شــركة القــدس لالســتثمارات السيد وليد االحمد نائب رئيس
مجلس االدارة المدير العام
العقاريــة

نهاية 2017

نهاية 2016
2,424,402

المبالغ بالدوالر األمريكي

يبين الجدول ملكية اإلدارة التنفيذية كما بتاريخ  2017/12/31مقارنة مع :2016/12/31

اإلسم
منذر محمد عبدالرحمن عوده
سهى صالح شعبان خضر

عدد األسهم المملوكة

المنصب

الجنسية

مساعد المدير العام لشؤون
االئتمان

فلسطيني

18,400

المدير التنفيذي لمنطقة
قطاع غزة

فلسطيني

39,200

نهاية 2017

نهاية 2016
2,500
35,000

المبالغ بالدوالر األمريكي

نســعى فــي بنــك القــدس للحفــاظ علــى عالقــة مثمــرة مــع المســاهمين والمســتثمرين مــن خــال الــرد علــى
استفســاراتهم والتواصــل الدائــم معهــم ،ويتــم ايصــال المعلومــات إلــى المســاهمين مــن خــال :
التقرير السنوي الذي يرسل سنويا مع دعوة الهيئة العامة من خالل البريد اليدوي.
فروع البنك المنتشرة .
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بلــغ مجمــوع رواتــب ومكافــآت اإلدارة التنفيذيــة العليــا  1,251,764دوالر أمريكــي خــال العــام  ،2017مقابــل
 1,168,961دوالر أمريكــي للعــام 2016

مسائل أحيلت للتصويت
ال يوجد

عقود مع شركات ذوي صلة

ال يوجد

البيانات المالية

ال يوجد اختالق بين البيانات المالية األولية وبين البيانات المالية المدققة من المدقق الخارجي

المدقق الخارجي:
قام بتدقيق حسابات البنك للعام  2017شركة  PWCوبلغت أتعاب المدقق الخارجي  40,600دوالر أمريكي

نشاط التداول العام 2017
ملخص نشاط التداول في العام  2017لسهم بنك القدس

البيان

2017

2016

التغير

نسبة التغير

عدد االسهم المتداولة
قيمة االسهم المتداولة
عدد الصفقات المنفذة
اعلى سعر تداول
سعر االغالق

15,459,301
26,302,910
3,024
2.13
2.12

7,426,995
9,321,194
1,554
1.37
1.20

8,032,306
16,981,716
1,470
0.76
0.92

108.15%
182.18%
94.59%
55.47%
76.67%
المبالغ بالدوالر األمريكي
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نفقات أعضاء مجلس االدارة 2017
نفقات اعضاء مجلس االدارة 2017
االسم

نسبة الحضور

مبلغ مكافأة
اعضاء مجلس
االدارة عن عام
2017

بدالت
بدل
حضور
اجتماعات تنقالت
المجلس وسفر
واللجان

المجموع

(دوالر امريكي)

أكرم عبد اللطيف جراب

100%

50,000

5,423

1,886

57,309

دريدعبد اللطيف جراب

100%

25,000

9,269

7,245

41,514

هيئة التقاعد الفلسطينية ممثلة
ب د.أحمد عبدالسالم مجدالني

67%

16,750

8,693

750

26,193

وليد نجيب األحمد

100%

25,000

8,846

1,500

35,346

عاهد فايق بسيسو

100%

25,000

20,231

2,500

47,731

شركة جميرا للتجارة واالستثمار
( استقال من بداية عام )2017

17%

423

-

423

ربى مسروجي العلمي

100%

25,000

6,423

750

32,173

صندوق االستثمار الفلسطيني
ممثل ب لؤي بشارة قواس

83%

20,750

11,116

1,750

33,616

صالح جبر احميد

100%

25,000

5,423

750

31,173

د .حامد عبد الغني جبر

50%

12,500

5,693

1,494

19,686

منتصر عزت أبو دواس

67%

16,750

9,846

576

27,172

د .ماجد عوني أبورمضان
(اعتبارا من شهر )2017- 6

33%

8,250

2,000

750

11,000

250,000

93,386

363,336 19,950

مجموع المكافئات

-

مبلغ المكافأة والبدالت المخصص
ضمن المصاريف في بيان الدخل

413,336

الفائض عن المخصص

50,000

يعقــد مجلــس اإلدارة ( )6جلســات علــى مــدار العــام ويتــم صــرف مكافــاءة أعضــاء مجلــس اإلدارة حســب نســبة
حضــور الجلســات لــكل عضــو وبعــد مصادقــة الهيئــة العامــة للبنــك .
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جدول االعمال المقترح الجتماع الهيئة العامة العادية الثالث والعشرون لبنك القدس
تالوة محضر إجتماع الهيئة العامة العادية السابق  2017/5/8وإقراره
تالوة تقرير مجلس االدارة عن السنة المالية المنتهية في  2017/12/31والمصادقة عليه.
تالوة تقرير مدقق حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في .2017/12/31
مناقشة البيانات المالية للشركة والمصادقة عليها للسنة المالية المنتهية في .2017/12/31
الموافقة على انضمام عضوين مجلس ادارة جديدين بدل عضوين مستقيلين.
ابراء ذمة اعضاء مجلس االدارة عن السنة المالية المنتهية في .2017/12/31
انتخاب مدققي حسابات البنك الخارجيين عن عام  2018وتفويض مجلس االدارة بتحديد اتعابهم.
اقــرار توصيــة مجلــس االدارة بتوزيعــات االربــاح عــن الســنة الماليــة فــي  2017/12/31بواقــع  10%اســهم
مجانيــة و  10%اربــاح نقديــة.
ايــة امــور اخــرى تقتــرح الهيئــة العامــة ادراجهــا فــي جــدول اعمــال االجتمــاع وتدخــل فــي نطــاق االجتمــاع العــادي
للهيئــة العامــة علــى ان يكــون ادراج هــذا االقتــراح فــي جــدول االعمــال بموافقــة عــدد مــن المســاهمين يمثلــون
مــاال يقــل عــن  10%مــن اســهم الشــركة.

اقرارات مجلس اإلدارة
عمــا بتعليمــات اإلفصــاح والتعليمــات الصــادرة عــن ســلطة النقــد الفلســطينية وهيئــة ســوق رأس المــال
الفلســطينية:
يقــر مجلــس االدارة وبحســب علمــه واعتقــاده بعــدم وجــود ايــة امــور جوهريــة قــد تؤثــر علــى اســتمارارية عمــل
البنك.
يقــر مجلــس االدارة بمســؤوليته عــن اعــداد البيانــات الماليــة لســنة  2017وانــه يتوفــر فــي البنــك نظــام رقابــة
فعال.
يقر مجلس االدارة بصحة ودقة واكتمال المعلومات والبيانات الواردة في التقرير السنوي للعام .2017
يلتزم البنك بأسس الحوكمة المعمول بها وبتشكيلة اللجان التابعة لمجلس االدارة.

بنك القدس
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شفافية والتزام

82

التقرير السنوي

بنك القدس

83

1 .1االلتزام بالحاكمية المؤسسية
انطالقــا مــن رؤيــة البنــك االســتراتيجية وايمــان مجلــس االدارة بأهميــة ممارســات وتطبيقــات الحاكميــة
المؤسســية السليمة،والتشــريعات التــي تحكــم أعمــال البنــوك ،وتعليمــات ســلطة النقــد الفلســطينية،
والممارســات الدوليــة التــي تضمنتهــا توصيــات لجنــة بــازل حــول الحاكميــة المؤسســية باالضافــة الــى دليــل
القواعــد والممارســات الفضلــى لحوكمــة المصــارف فــي فلســطين ،وانطالقــا مــن رســالة البنــك فــي تقديــم
افضــل الخدمــات المصرفيــة علــى أســس عصريــة لكافــة شــرائح المجتمــع الفلســطيني يلتــزم مجلــس االدارة
بتطبيــق دليــل الحاكميــة المؤسســية بمــا يتوافــق مــع بيئــة العمــل المصرفــي الفلســطينية واالطــر التشــريعية
والقانونيــة الناظمــة ألعمــال البنــك وتعليمــات هيئــة ســوق راس المــال وبورصــة فلســطين.
هــذا ويقــوم البنــك بمراجعــة هــذا الدليــل وتطويــره وتعديلــه مــن وقت الخــر لمواكبة اخــر اللتطــورات والتعليمات
بالخصــوص ونشــره ضمــن التقريــر الســنوي وعلــى الموقــع االلكترونــي للبنك وللجمهــور عند الطلب.

 2 .دور رئيس مجلس االدارة
يراعى في منصب رئيس مجلس االدارة ما يلي :
الفصل بين منصبي رئيس المجلس والمدير العام .
ان ال تربطه بالمدير العام اي قرابة دون الدرجة الثالثة .
الفصــل فــي المســؤوليات بيــن رئيــس المجلــس والمديــر العــام بموجــب تعليمــات كتابيــة مقــرة مــن المجلس،
علــى ان يتــم مراعــاة مراجعتهــا كلمــا اقتضــت الحاجــة لذلــك .
رئيــس مجلــس االدارة يمــارس جميــع المهــام والصالحيــات الممنوحــة لــه بموجــب القوانيــن النافــذة فــي
فلســطين وتعليمــات ســلطة النقــد الفلســطينية ،ويقــوم بممارســة الصالحيــات والمهــام المفوضــة اليــه
مــن المجلــس.

ويقوم رئيس مجلس االدارة باالدوار الرئيسية التالية :
1 .1االشــراف علــى جميــع أعمــال البنــك ،وهــو مســؤول أمــام مجلــس االدارة عــن االشــراف ومتابعــة ســير
أعمــال البنــك وعــن متابعــة تنفيــذ السياســة التــي يرســمها المجلــس لتحقيــق أهــداف البنــك وغاياتــه،
ويقــوم بمتابعــة وتقييــم األداء العــام للبنــك وفقــا لالســتراتيجيات والخطــط واألهــداف والسياســات
والموازنــات المعتمــدة مــن قبــل مجلــس االدارة .
2 .2يتأكــد رئيــس المجلــس مــن توفــر تحكــم مؤسســي عالــي المســتوى وفعــال لــدى البنــك ،ويقــوم بانشــاء
والمحافظــة علــى عالقــات جيــدة وبنــاءة تقــوم علــى اســاس الحاكميــة المؤسســية بيــن اعضــاء المجلــس
واالدارة التنفيذيــة  ،ويســاهم فــي ترويــج ثقافــة مؤسســية فــي مجلــس االدارة من خــال العمل على خلق
ثقافــة النقــد البنــاء وتشــجيع تبــادل وجهــات النظــر بيــن اعضــاء المجلــس خــال االجتماعــات ،كمــا يتأكــد مــن
وصــول المعلومــات المالئمــة والكافيــة وفــي االوقــات المناســبة لكافــة اعضــاء المجلــس والمســاهمين .
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3 .3مسؤوليات مجلس االدارة :
يتحمــل مجلــس ادارة البنــك المســؤوليات المتعلقــة بــادارة البنــك وســامة اوضاعــه الماليــة واعتمــاد البيانــات
الماليــة الدوريــة المراجعــة مــن قبــل المدقــق الخارجــي  ،والتوصيــة للهيئــة العامــة العتمــاد المدقــق الخارجي
للبنــك ،والتاكــد مــن تلبيــة متطلبــات ســلطة النقــد الفلســطينية ورعايــة مصالــح المســاهمين والمودعيــن
والدائنيــن والموظفيــن والجهــات االخــرى ذات العالقــة ،والتأكــد مــن أن ادارة البنــك تتــم بشــكل حصيــف
وضمــن اطــار القوانيــن والتعليمــات النافــذة وسياســات البنــك الداخليــة.
رســم السياســة العامــة للبنــك بمــا يشــمل وضــع االســتراتيجيات واالهــداف وسياســات العمــل وتطويرهــا
بشــكل دوري والتاكــد مــن التــزام االدارة التنفيذيــة بهــا.
 مجلــس ادارة البنــك هــو الجهــة المخولــة بالموافقــة علــى الهيــكل التنظيمــي والوصــف الوظيفــي لكافــة
مســتويات البنــك وكذلــك الموافقــة علــى السياســات وخطــط عمــل البنــك والتــي مــن ضمنهــا الموافقــة
علــى سياســة المخاطــر واجــراءات عملهــا مــع التاكــد مــن وجــود اليــة لقيــاس هــذة المخاطــر ووضــع الحــدود
الالزمــة لهــا ،وكذلــك السياســة االئتمانيــة واالســتثمارية وسياســة التوظيــف والتعييــن وتقييــم االداء
وسياســة الضبــط الداخلــي.
يقــوم مجلــس االدارة باختيــار اعضــاء االدارة التنفيذيــة العليــا للبنــك وكذلــك الخبــراء واالستشــاريين وفــق
سياســة التوظيــف والتعييــن المعتمــدة مــن المجلــس  ،وتحديــد رواتبهــم ومكافاتهــم وتقييمهــم بشــكل
ســنوي  ،مــع تأكــد المجلــس مــن وجــود خطــة تعاقــب العضــاء االدارة العليــا تضمــن توفــر بــدالء مؤهليــن
الدارة شــؤون البنــك .
يقــوم مجلــس ادارة البنــك باالشــراف والرقابــة علــى انشــطة البنــك وفــق القوانيــن والتعليمــات والقــرارات
النافــذة واالنظمــة الداخليــة للبنــك وبمــا ينســجم مــع مبــادئ الحكــم المؤسســي الســليم وطلــب التقاريــر
الالزمــة فــي المواعيــد المناســبة مــن االدارة.
يقــوم مجلــس ادارة البنــك بتطويــر اطــار عــام لــادارة يشــتمل علــى هيــكل تنظيمــي مناســب يبيــن خطــوط
الســلطة والمســؤولية ومســتويات االدارة ،ونظــام متكامــل للتحكــم المؤسســي ،ونظــام الرقابــة والضبــط
الداخلــي ،ونظــام الدارة المخاطر،وسياســة لمراقبــة االمتثــال ومكافحــة عمليــات غســل االمــوال ومعيــار
للســلوك واالخالقيــات .وسياســة الدارة عمليــات الخزينــة وتعليمــات وقواعــد لمنــع عمليــات االحتيــال
والتزويــر .
يقــوم أعضــاء مجلــس ادارة البنــك بممارســة واجباتهــم تجــاه البنــك بــوالء وعنايــة ويقومــون بالتأكــد مــن وجــود
االليــات التــي تضمــن توافــق البنــك مــع كافــة التشــريعات واالنظمــة والقوانيــن ،ويقــوم أعضــاء مجلــس
االدارة عنــد ممارســتهم لنشــاطاتهم بتجنــب تعــارض المصالــح او التــي تظهــر كتعــارض للمصالــح ،ويلتزمــون
بتوفيــر الوقــت والجهــد الــازم للوفــاء بمســؤولياتهم تجــاه البنــك .
يقــوم مجلــس ادارة البنــك مــن خــال لجنــة الترشــيحات والمكافــآت والحاكميــة المؤسســية بتقييــم اداء
المجلــس ككل مــرة واحــدة علــى االقــل ســنويا
يقوم مجلس االدارة بتقييم المدير العام سنويا .
يقوم مجلس االدارة بتقييم دوائر (المخاطر  ،االمتثال ،التدقيق الداخلي ،مكافحة غسل االموال) .
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 4 .4آلية عمل مجلس االدارة
يتــم عقــد اجتماعــات مجلــس االدارة دوريــا وحســب متطلبــات القوانيــن والتعليمــات النافــذة والمعمــول بهــا
وبحــد ادنــى مــرة واحــدة علــى االقــل كل شــهرين ،ويتــم توضيــح المواضيــع الرئيســية فــي جــدول أعمــال
كل اجتمــاع لضمــان تغطيــة كافــة المواضيــع.
يوفــر البنــك المعلومــات الكافيــة ألعضــاء مجلــس االدارة قبــل عقــد االجتماعــات لتمكينهــم مــن الوصــول الــى
قــرارات ســليمة ،ويتــم توزيــع مســودة محاضــر االجتماعــات بمــا تــم التوصــل اليــه مــن نتائــج خــال ســبعة
أيــام مــن تاريــخ انعقــاد االجتمــاع موقعــة مــن كافــة اعضــاء المجلــس ويتــم تزويــد ســلطة النقــد الفلســطينية
بمحضــر كل اجتمــاع للمجلــس خــال شــهر مــن تاريــخ االجتمــاع .
 يتولــى المجلــس تحديــد وظيفــة ومهــام اميــن ســر المجلــس بشــكل رســمي وكتابــي ويتــم تعيينــه او تنحيتــه
بموجــب قــرار مــن المجلــس علــى ان يتــم مراعــاة توفــر الخبــرة والمعرفــة الالزمــة للقيــام بالمهــام الموكلــة
اليــه وذلــك الهميــة الــدور الــذي يقــوم بــه مــن توثيــق لكافــة محاضــر االجتماعــات والقــرارات المتخــذة مــن
قبــل المجلــس واللجــان المنبثقــة.

5 .5لجان مجلس االدارة
مجلــس االدارة هــو المســؤول النهائــي عــن ادارة أعمــال البنــك وشــؤونه ،ولزيــادة فعاليــة اداء المجلــس
ولمســاعدته فــي ادارة البنــك بصــورة ســليمة فقــد تــم تشــكيل لجان تســاعده علــى القيام بمهامــه وواجباته
بشــفافية وبكفــاءة عاليــة ،وترفــع هــذة اللجــان تقريرهــا الــى مجلــس االدارة ،ويتــم تحديــد مهــام وواجبــات
وصالحيــات ومســؤوليات هــذه اللجــان والفتــرة الزمنيــة لهــا كتابيــا مــن قبــل مجلــس االدارة وفقــا للقوانيــن
والتعليمــات النافــذة والمعمــول بهــا .
يتــم تعييــن االعضــاء فــي لجــان مجلــس االدارة بطريقــة رســمية وشــفافة ،ويتــم االفصــاح عــن أســماء أعضــاء
اللجــان وملخــص مســؤولياتهم ومهامهــم فــي التقريــر الســنوي للبنــك ،ويحــق لــكل لجنــة منبثقــة عــن
مجلــس االدارة االتصــال المباشــر مــع االدارة التنفيذيــة للبنــك مــن خــال رئيــس مجلــس االدارة والمديــر
العــام .
ينبثــق عــن مجلــس االدارة فــي البنــك (اربعــة) لجــان رئيســية وهــي (اللجنــة التنفيذيــة  ،لجنــة التدقيــق ،لجنــة
المخاطــر واالمتثــال ولجنــة الحاكميــة المؤسســية والترشــيحات والمكافــأت ) ولــكل لجنــة مهــام تحــدد مــن
مجلــس االدارة وفــق القوانيــن والتعليمــات ،ويتــم تشــكيل لجــان اخــرى متخصصــة مــن أعضــاء مجلــس
االدارة عنــد الحاجــة بهــدف التعامــل مــع معطيــات محــددة فــي حينــه ويمكــن دمــج عــدة لجــان معــا اذا وجــد
ذلــك مناســبا
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أ -اللجنة التنفيذية :
تــم انتخــاب اللجنــة التنفيذيــة مــن أربعــة اعضــاء مــن مجلــس االدارة بهــدف التاكــد مــن التــزام االدارة التنفيذيــة
بالسياســات االئتمانيــة واالســتثمارية وبالصالحيــات المحــددة مــن مجلــس االدارة ،ويتمتــع جميــع أعضــاء
اللجنــة بالمعرفــة والمهــارات والخبــرات المطلوبــة ،وتعمــل اللجنــة تحــت اشــراف مجلــس االدارة وترفــع تقاريرهــا
وتوصياتهــا بنتائــج اعمالهــا اليــه ،وتجتمــع اللجنــة بصفــة دوريــة بحضــور المديــر العــام او مــن ينوبــه ،ويتــم اعــداد
محاضــر لهــذه االجتماعــات بشــكل اصولــي ،وتقــوم اللجنــة بالمهــام والواجبــات المنصــوص عليهــا فــي القوانيــن
والتشــريعات وتعليمــات ســلطة النقــد الفلســطينية باالضافــة الــى أفضــل الممارســات وارشــادات لجنــة بــازل
للرقابــة المصرفيــة وللجنــة دعــوة مــن تــراه مناســبا ويرأســها رئيــس مجلــس االدارة وعضويــة كل مــن الســادة
دريــد جــراب ،م .وليــد االحمــد وصالــح جبــر احميــد  ،ربــى مســروجي.
وتتولى اللجنة القيام بالمهام الرئيسة :
اجازة معامالت االئتمان واالستثمار التي تتجاوز صالحيات االدارة التنفيذية .
وضــع السياســة االئتمانيــة واالســتثمارية للبنــك وشــروط منــح التســهيالت والضمانات والســقوف االئتمانية
وحــدود صالحيــات اللجــان التنفيذيــة بمــا يتوافــق مــع القوانيــن وتعليمــات ســلطة النقــد الفلســطينية
ومراجعتهــا وتحديثهــا بشــكل دوري وبمــا يتناســب مــع التطــورات فــي البيئــة االقتصاديــة والسياســة
المصرفيــة والتغيــرات فــي وضــع البنــك .
التاكد من التزام االدارة التنفيذية بالسياسات االئتمانية وبالصالحيات التي يحددها مجلس االدارة
دراســة وضــع الديــون المتعثــرة القائمــة ووضــع الخطــط الالزمــة للعمــل علــى تخفيضهــا والتاكــد مــن مــدى
كفايــة المخصصــات مقابلهــا وفقــا لتعليمــات ســلطة النقــد الفلســطينية اضافــة الــى تقديــم التوصيــات
المتعلقــة باعــدام هــذه الديــون .
رفــع التقاريــر الدوريــة الــى مجلــس االدارة حــول وضــع المحفظــة االئتمانيــة مــن حيــث حجمهــا والتطــورات
الناشــئة عليهــا والتســهيالت المصنفــة والمخصصــات المعــدة لمواجهــة أيــة خســائر وجهــود المتابعــة
والتحصيــل وكذلــك محافــظ البنــك االســتثمارية وأيــة تغيــرات تطــرأ علــى وضــع هــذه االســتثمارات
ب -لجنة التدقيق :
تــم انتخــاب لجنــة التدقيــق مــن ثالثــة اعضــاء مــن المجلــس غيــر التنفيذييــن ،ويتمتــع جميــع أعضــاء اللجنــة
بمؤهــات علميــة وخبــرة عمليــة فــي المحاســبة واالدارة الماليــه ،وتعمــل اللجنــة تحــت اشــراف مجلــس االدارة
وترفــع تقاريرهــا وتوصياتهــا بنتائــج اعمالهــا اليــه ،وتجتمــع اللجنــة بصفــة دوريــة بحضــور مديــر دائــرة التدقيق ويتم
اعــداد محاضــر لهــذة االجتماعــات بشــكل اصولــي ،وتقــوم اللجنــة بالمهــام والواجبــات المنصــوص عليهــا فــي
القوانيــن والتشــريعات وتعليمــات ســلطة النقــد الفلســطينية باالضافــة الــى أفضــل الممارســات وارشــادات
لجنــة بــازل للرقابــة المصرفيــة وللجنــة دعــوة مــن تــراه مناســبا ،ويــراس اللجنــة د .احمــد مجدالنــي وعضويــة كل
مــن الســادة عاهــد بسيســو ومنتصــر دواس.
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وتتولى اللجنة المهام الرئيسية التالية :
االشــراف علــى المدققيــن الخارجييــن والداخلييــن ومراقبــة مــدى شــمولية أعمالهــم ونزاهــة ودقــة المعلومــات
الماليــة التــي يتــم تزويدهــا لمجلــس االدارة والمســاهمين والمســتخدمين االخريــن .
مراجعــة المالحظــات الــواردة فــي تقاريــر ســلطة النقــد الفلســطينية والمدقــق الخارجــي والداخلــي ومتابعــة
االجــراءات المتخــذة بشــأنها.
التاكــد مــن كفايــة وكفــاءة اجــراءات الرقابــة الداخليــة فــي البنــك والتاكــد مــن درجــة التــزام البنــك بالقوانيــن
واالنظمــة والتعليمــات الصــادرة عــن ســلطة النقــد الفلســطينية وكذلــك القواعــد الصــادرة عــن مجلــس
االدارة والتشــريعات االخــرى الســارية فــي فلســطين.
مراجعــة البيانــات الماليــة الدوريــة والمعلومــات الماليــة االخــرى قبــل عرضهــا علــى مجلــس االدارة للتحقــق مــن
ســامتها وفــق المبــادئ المحاســبية المتبعــة ومتطلبــات ســلطة النقــد الفلســطينية والقوانيــن وكفايــة
المخصصــات الالزمــة .
توفيــر االســتقاللية الالزمــة الدارة التدقيــق الداخلــي الداء مهامهــا والموافقــة علــى ترشــيح مديــر دائــرة
التدقيــق أو االســتغناء عــن خدماتــه وادائــه وتقييمــه الســنوي ووضــع اليــات واضحــة لمســائلة دائــرة
التدقيــق بمــا يضمــن قيامهــم بالمهــام والمســؤوليات المناطــه بهــم واعتمــاد صالحيــات ومســؤوليات
دائــرة التدقيــق .
دراســة التقاريــر الماليــة قبــل عرضهــا علــى مجلــس االدارة وتقديــم توصيــات بشــأنها ومــن ضمنهــا التقاريــر
حــول أي تغييــر فــي السياســات المحاســبية المتبعــة أو أي تغييــر يطــرأ علــى حســابات البنــك جــراء عمليــة
التدقيــق أو اقتراحــات مدقــق الحســابات ،والتأكــد مــن دقــة االجــراءات المحاســبية والرقابيــة وســامتها
ومــدى التقييــد بهــا .
التوصيــة لمجلــس االدارة بخصــوص ترشــيح/تعيين /انهــاء عمــل /مكافــأة مدقــق الحســابات الخارجــي وانتخابــه
مــن قبــل الهيئــة العامــة والتأكــد مــن اســتيفائه لشــروط ومتطلبــات ســلطة النقــد الفلســطينية والقوانيــن
والتشــريعات النافــذة والمعمــول بهــا .
وضع معايير االفصاح والشفافية ورفعها لمجلس االدارة للمصادقة عليها .
التنسيق مع لجنة ادارة المخاطر بما يكفل بيان وضع البنك المالي وأدائه .
دراســة أي مســألة تعــرض عليهــا مــن مجلــس ادارة البنــك أو اي مســألة تــرى اللجنــة ضــرورة بحثهــا وابــداء الــرأي
بشــأنها .
ت -لجنة المخاطر واالمتثال:
تــم انتخــاب لجنــة المخاطــر واالمتثــال مــن ثالثــة اعضــاء مــن المجلــس ،ويتمتــع جميــع أعضــاء اللجنــة بالمعرفــة
والمهــارات والخبــرات المطلوبــة ،وتعمــل اللجنــة تحــت اشــراف مجلــس االدارة وترفــع تقاريرهــا وتوصياتهــا بنتائــج
اعمالهــا اليــه ،وتجتمــع اللجنــة بصفــة دوريــة بحضــور المديــر العــام او مــن ينوبــه ،ويتــم اعــداد محاضــر لهــذه
االجتماعــات بشــكل اصولــي ،وتقــوم اللجنــة بالمهــام والواجبــات المنصــوص عليهــا فــي القوانيــن والتشــريعات
وتعليمــات ســلطة النقــد الفلســطينية باالضافــة الــى أفضــل الممارســات وارشــادات لجنــة بــازل للرقابــة
المصرفيــة وللجنــة دعــوة مــن تــراه مناســبا ويرأســها الســيد منتصــر دواس وعضويــة كل مــن عاهــد بسيســو
ولــؤي قــواس.
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وتتولى اللجنة القيام بالمهام الرئيسة
مراجعــة سياســات واســتراتيجيات إدارة المخاطــر التــي تواجــه عمــل البنــك بكافــة فئاتهــا ومنهــا علــى ســبيل
المثــال ال الحصــر (مخاطــر االئتمــان ،مخاطــر الســوق ،مخاطــر التشــغيل ،مخاطــر الســيولة ،مخاطــر التركــزات
االئتمانيــة ،مخاطــر أســعار الفائــدة ....الــخ) وذلــك قبــل رفعهــا إلــى مجلــس اإلدارة العتمادهــا.
تحديــد أســاليب وآليــات تخفيــف المخاطــر بشــكل ينســجم مــع المتطلبــات الرقابيــة المرعيــة فــي هــذا الشــأن
وذلــك بهــدف الحــد مــن أثــر تلــك المخاطــر علــى ســامة ومتانــة الوضــع المالــي للبنــك.
تقــع علــى عاتــق اإلدارة التنفيذيــة للبنــك مســؤولية تنفيــذ السياســات واالســتراتيجيات واألســاليب المشــار
إليهــا أعــاه وذلــك تحــت إشــراف لجنــة إدارة المخاطــر واالمتثــال
الحصــول علــى مقترحــات مــن اإلدارة التنفيذيــة للبنــك حــول هيــكل دائــرة المخاطــر وعمليــة تطويرهــا وبحيــث
تقــوم اللجنــة بمراجعــة المقترحــات وإدخــال أي تعديــات عليهــا ليصــار إلــى رفعهــا إلــى مجلــس اإلدارة
العتمادهــا.
تتولــى لجنــة المخاطــر واالمتثــال مســؤولية مواكبــة التطــورات الســريعة والتعقيــدات المتزايــدة التــي تطــرأ
علــى إدارة المخاطــر داخــل البنــك وتقــوم اللجنــة برفــع تقاريــر دوريــة حولهــا إلــى مجلــس اإلدارة.
الحصول على كافة المعلومات عن أي مسألة تدخل ضمن مهامها.
مراجعــة تقاريــر دائــرة مراقبــة االمتثــال فــي البنــك ومتابعــة التزامهــا بدليــل اجــراءات العمــل ومــن مــدى شــمول
تقاريرهــا لكافــة نواحــي العمــل وفــق متطلبــات ســلطة النقــد ذات العالقــة  ،وذلــك بهــدف الوصــول الــى
أقصــى درجــات االمتثــال للقوانيــن والتعليمــات واالنظمــة والممارســات المصرفيــة الســليمة .
ث -لجنة الحاكمية المؤسسية:
تــم انتخــاب لجنــة الحاكميــة المؤسســية مــن ثالثــة أعضــاء مــن المجلــس غيــر التنفيذييــن لتننســيق وتطبيــق
سياســة الحوكمــة ويتمتــع جميــع أعضــاء اللجنــة بالقــدرة علــى قــراءة وفهــم القوائــم الماليــة والقــدرة علــى
التنســيق والربــط بيــن االدارة والمهــام المكملــة للجنتــي الحوكمــة والتدقيــق كمــا يتمتــع اعضاءهــا بالخبــرة
القانونيــة والمصرفيــة  ،وتعقــد اجتماعاتهــا مرتيــن بالســنة ويــراس اللجنــة الســيد لــؤي قــواس وعضويــة كل
مــن الســادة حامــد جبــر وعاهــد بسيســو .
وتتولى اللجنة القيام بالمهام الرئيسة :
االشراف على تطبيق سياسة الحوكمة وذلك بالعمل مع االدارة ولجنة التدقيق
تزويــد المجلــس بالتقاريــر والتوصيــات بنــاءا علــى النتائــج التــي تتوصــل اليهــا مــن خــال القيــام بمهامهــا بمــا يشــمل
تقييــم مــدى االلتــزام بدليــل حوكمــة المصــارف ومقترحاتهــا لتعديــل الدليــل حتــى يتوافــق مــع الممارســات
الفضلــى.
اعــداد ومراجعــة دليــل الحاكميــة المؤسســية للبنــك حســب القوانيــن والتشــريعات والتعليمــات الصــادرة بهــذا
بالخصــوص
وضع االجراءات الكفيلة للتحقق من البنود الواردة في هذا الدليل والتقييد بها .
متابعة التطورات والمستجدات التي تطرأ بهذا الخصوص .
مراجعة سنوية للدليل والتأكد من نشرة على اوسع نطاق .
التاكــد مــن قيــام االدارة التنفيذيــة بواجبهــا فيمــا يتعلــق بالرقابــة المناســبة علــى اعمــال البنك والقيام بدروها حســبما
هــو منصــوص عليــه فــي تعليمــات انظمــة الضبــط والرقابــة الداخليــة الصادرة عن ســلطة النقد الفلســطينية.
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ج -لجنة المكافآت والترشيحات :
تتالــف اللجنــة مــن ثالثــة اعضــاء مــن المجلــس غيــر التنفيذيــن ويتمتــع جميــع أعضــاء اللجنــة بالمعرفــة والمهــارات
والخبــرات المطلوبــة التخــاذ قــرارات مســتقلة وموضوعيــة ،وتعمــل اللجنــة تحــت اشــراف مجلــس االدارة وترفــع
تقاريرهــا وتوصياتهــا بنتائــج أعمالهــا اليــة  ،وتجتمــع اللجنــة بصفــة دوريــة بحضــور المديــر العــام او مــن ينــوب
عنــه ويتــم اعــداد محاضــر لهــذه االجتماعــات بشــكل اصولــي ويــرأس اللجنــة الســيد لــؤي قــواس وعضويــة مــن
الســادة حامــد جبــر وعاهــد بسيســو .
وتتولى اللجنة القيام بالمهام التالية :
اعــداد المعاييــر واعتمادهــا مــن المجلــس للشــروط والمؤهــات الواجــب توافرهــا فــي أعضــاء المجلــس مــن
حيــث المهــارات والخبــرات وأيــة عوامــل أخــرى تراهــا مناســبة.
اعداد تقرير يتقدم به المجلس للمساهمين النتخاب أو اعادة انتخاب االعضاء بحيث يتضمن ما يلي:
فتــرة العضويــة والتفاصيــل الشــخصية والمؤهــات المهنيــة ومعلومــات عــن عضويــة المرشــح فــي مجالــس
ادارات مصــارف وشــركات أخــرى وتفاصيــل المناصــب االخــرى التــي يشــغلها المرشــح وتفاصيــل العالقــات
والقرابــة بيــن المرشــح والبنــك مــن جهــة والمرشــح واالعضــاء االخريــن مــن جهــة أخــرى.
تقديم بيانا بأنه قد تحقق من استيفاء المتطلبات الواردة في تعريف العضو المستقل عند تعيينه.
تقديــم التوصيــات للمجلــس حــول التغييــرات التــي تعتقــد اللجنــة أنهــا مطلوبــة بالنســبة لعــدد أعضــاء المجلس
او اي مــن اللجــان المنبثقــة عنــه
تحديــد االعضــاء المؤهليــن وتقديــم التوصيــات للمجلــس حــول الشــخص المرشــح لشــغل مقعــد فــي حــال
وجــود شــاغر فــي اي مــن لجــان المجلــس.
االشراف على سياسات الموارد البشرية بشكل عام
دراســة مــدى أهليــة جميــع المرشــحين المقترحيــن لعضويــة المجلــس مــن المســاهمين واي مرشــحين تقتــرح
االدارة اســمائهم.
تقديــم توصيــات للمجلــس بيــن الحيــن واالخــر حــول التغيــرات التــي تعتقــد اللجنــة انهــا ضروريــة فــي هيــكل
االدارة او االوصــاف الوظيفيــة للمســؤولين الرئيســيين.
وضــع خطــة مناســبة إلحــال رئيــس واعضــاء مجلــس االدارة والمســؤولين الرئيســيين واســتبدالهم فــي
الحــاالت الطارئــة او عنــد ظهــور شــواغر.
تقييم اداء المجلس واداء جميع اللجان وجميع االعضاء مرة واحدة في السنة على االقل.
إعداد سياسة المكافات والحوافز ورفعها للمجلس للموافقة عليها واالشراف على تطبيقها.
اجــراء مراجعــة دوريــة لسياســة المكافــات والحوافــز او عندمــا يوصــي المجلــس بذلــك وتقديــم التوصيــات الــى
المجلــس لتعديــل او تحديــث السياســة.
اجراء تقييم دوري حول مدى فعالية وكفاية سياسة منح المكافآت وذلك لضمان تحقيق اهدافها.
التاكد من وجود تجانس بين فترة صرف المكافآت وتحقق االيراد بشكل فعلي.
تقديــم التوصيــات للمجلــس بخصــوص مســتوى ومكونــات مكافــات وبــدالت رئيــس وأعضــاء المجلــس
والمســؤولين الرئيســيين فــي المصــرف.
التأكــد مــن ان سياســة المكافــآت والحوافــز تأخــذ بعيــن االعتبــار كافــة أنــواع المخاطــر التــي يتعــرض لهــا
المصــرف عنــد تحديــد المكافــآت.
التأكد من توافق سياسة منح المكافآت والحوافز مع تعليمات سلطة النقد والنظام الداخلي للمصرف.
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6 .6بيئة ونظام الرقابة والضبط الداخلي
تــم بنــاء نظــام الرقابــة والضبــط الداخلــي للبنــك اســتنادا الــى االطــار العــام لنظــام الرقابــة الداخليــة والــى
تعليمــات ســلطة النقــد الفلســطينية والقوانيــن واالرشــادات النافــذة بالخصــوص .
يتــم مراجعــة هيــكل انظمــة الضبــط والرقابــة الداخليــة مــن قبــل المدقــق الداخلــي والخارجــي مــرة واحــدة علــى
االقــل ســنويا .
يقوم البنك باضافة بيان في التقرير السنوي حول كفاية انظمة الرقابة الداخلية على التقارير المالية .
يضطلــع مجلــس االدارة بمســؤولياته باالعتمــاد علــى اطــار عــام للرقابــة الداخليــة وذلــك بهــدف التحقــق مــن
فعاليــة وكفــاءة العمليــات ومصداقيــة التقاريــر الماليــة والتقيــد بالقوانيــن والتعليمــات النافــذة.
توفير اجراءات تضمن وصول المعلومات لمتخذي القرار في الوقت المناسب بما فيها خطة الطوارئ .
استقاللية دوائر التدقيق واالمتثال وادارة المخاطر.
1 .1التدقيق الداخلي :
يــدرك البنــك ان وجــود ادارة تدقيــق داخلــي فعالــة يســهم فــي تعزيــز انظمــة الرقابــة الداخليــة ومــا تمثلــه مــن
دعــم للرقابــة المصرفيــة الشــاملة باعتبارهــا خــط الدفــاع االول واالطــار العــام الدارة المخاطــر المتعلقــة بانشــطة
البنــك المختلفــة .
وفيما يلي اهداف ومهام دائرة التدقيق الداخلي :
وضع ميثاق التدقيق الداخلي واعتماده من مجلس االدارة .
وضع اجراءات للتدقيق الداخلي .
فحــص وتقييــم درجــة مالئمــة وفاعليــة الضبــط الداخلــي واالليــة التــي تتــم فيهــا انجــاز المهــام الموكلــة لكافــة
دوائــر واقســام البنــك .
اعــداد تقريــر ســنوي حــول مــدى كفايــة انظمــة الضبــط والرقابــة الداخليــة للحــد مــن المخاطــر التــي يتعــرض لهــا
البنــك .
اعداد خطة تدقيق سنوية معتمدة من لجنة المراجعة والتدقيق
تقوم دائرة التدقيق الداخلي برفع تقاريرها الى لجنة المراجعة والتدقيق .
2 .2دائرة االمتثال :
فــي إطــار تعزيــز التــزام وتوافــق البنــك مــع متطلبــات لجنــة بــازل ،فقــد تــم إنشــاء دائــرة االمتثــال كدائــرة مســتقلة
تعنــى باالشــراف علــى االلتــزام باالنظمــة والقوانيــن والتشــريعات الصــادرة عــن الجهــات الرقابيــة المختلفــة
وذلــك للوصــول الــى الممارســات المصرفيــة الســليمة  ،وعلــى صعيــد دائــرة االمتثــال فقــد تــم حصــر كافــة
القوانيــن واالنظمــة والتعليمــات الناظمــة للبنــك وتثقيــف وتوعيــة كافــة الموظفيــن بمفهــوم االمتثــال مــن
خــال ورشــات العمــل والــدورات التدريبيــة  ،كمــا يحــرص البنــك علــى ضمــان اســتقاللية دائــرة االمتثــال وضمــان
اســتمرار رفدهــا بكــوادر مدربــة وذات كفــاءة .
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وفيما يلي اإلطار العام لعمل إدارة االمتثال-:
إعداد دليل االمتثال ومراجعته وتحديثه بشكل دوري وكلما دعت الحاجة الى ذلك.
إعــداد منهجيــة فعالــة لضمــان امتثــال البنــك لجميــع القوانيــن والتشــريعات النافــذة وأي إرشــادات وأدلــة ذات
عالقــة .
رفــع التقاريــر الدوريــة حــول نتائــج اعمالهــا ومراقبتهــا لالمتثــال الــى لجنــة المخاطــر واالمتثــال المنبثقــة عــن
مجلــس االدارة.
تقييم ومتابعة تطبيق الحاكمية المؤسسية في البنك
متابعة تطبيق وااللتزام بقانون االمتثال الضريبي على الحسابات االمريكية (.)FATCA
ان بنــك القــدس يعــي ويقــر بأهميــة مكافحــة عمليــات غســل االمــوال وتمويــل االرهــاب والعمليــات المشــبوهه
مــن خــال سياســته التــي تهــدف الــى تدريــب كافــة موظفــي البنــك للتعــرف علــى طرق غســل االمــوال وتمويل
االرهــاب وطــرق محاربتها.
3 .3دائرة مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب :
كمــا يهــدف بنــك القــدس إلــى الوصــول ألفضــل المعاييــر المتعلقــه بمكافحــة عمليــات غســل االمــوال وتمويــل
االرهــاب مــن كافــة الجوانــب وذلــك مــن خــال امتثــال البنــك لجميــع القوانيــن واالنظمــة والتعليمــات واالوامــر
وقواعــد الســلوك والمعاييــر والممارســات المصرفيــة الســليمة الصــادرة عن الجهــات الرقابية المحليــة والدولية.
وفــي ضــوء التطــورات الدوليــة وانســجاما مــع الممارســات الفضلــى فــي مجــال مكافحــة غســل االمــوال
ومتطلبــات الجهــات الرقابيــة فقــد قامــت ادارة البنــك بالتالــي :
تأسيس دائرة لمكافحة غسل األموال وتمويل االرهاب وتعيين الكادر البشري المؤهل .
اعتماد نظامين لتعزيز متابعة ومراقبة الحسابات تفاصيلهم على النحو التالي :
نظــام آلــي لفحــص كافــة بيانــات العمليــات الماليــة للتأكــد مــن عــدم ادراجهــا ضمــن القوائــم الدوليــة المحظــور
التعامــل معهــا مثــل قوائــم الـــ ()OFAC,UN
نظــام آلــي متخصــص فــي مكافحــة عمليــات غســل األمــوال وتمويــل االرهــاب والــذي يعمــل علــى فحــص
ومراقبــة جميــع العمليــات الماليــة التــي تتــم علــى حســابات العمــاء فــي البنــك .
حيــث ان الجهــود التــي يضعهــا البنــك لتطبيــق هــذه اإلجــراءات لضمــان التأكــد مــن أن األمــوال المتأتيــة مــن
نشــاطات مشــبوهة ال تتــم مــن خــال النظــام المالــي لبنــك القــدس ســيكون لهــا أثـ ً
ـرا إيجابيـ ًـا علــى صــورة البنــك
المحليــة والخارجيــة وتجنبــه أيــة عوائــق فــي تصريــف شــؤون معامالتــه الماليــة والمصرفيــة.
4 .4ادارة المخاطر :
لقــد أولــت إدارة البنــك أهميــة خاصــة لمتطلبــات لجنــة بــازل وتعليمــات ســلطة النقــد الفلســطينية وذلــك
باعتبارهــا إطــار لترســيخ وتعزيــز قــدرة البنــك علــى االرتقــاء بالبيئــة الرقابيــة ومجابهــة مختلــف أنــواع المخاطــر،
ونظــرا لطبيعــة الوضــع السياســي واالمنــي فــي االراضــي الفلســطينية والــذي يتســم بعــدم االســتقرار وعــدم
الثبــات فقــد اتخــذت ادارة البنــك الخطــوات العمليــة لتطبيــق مــا جــاء فيهــا ومــن ذلــك تأســيس إدارات متخصصــة
فــي إدارة مختلــف المخاطــر (ائتمــان ،تشــغيل  ،ســوق ،ســيولة  )....ورفدهــا بالكــوادر البشــرية المؤهلــة
واالســتثمار بأحــدث االنظمــة والمعــدات وبنــاء المواقــع البديلــة الدارة العمليــات اليوميــة فــي الحــاالت الطارئــة
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وتــم وضــع خطــط لمواجهــة تلــك المخاطــر والكــوارث مبنيــة علــى اســس ســليمة وصحيحــة  .كمــا تــم االســتثمار
مــن خــال شــراء وتطبيــق نظــام  CAREإلدارة المخاطــر التشــغيلية وتــم إنشــاء ملــف مخاطــر  Risk Profileلكافــة
فــروع البنــك  ،هــذا باإلضافــة لبنــاء قاعــدة بيانــات باألخطــاء التشــغيلية.
وفــي هــذا الســياق قــام البنــك بتعزيــز األطــر التــي تحكــم إدارة مخاطــر االئتمــان مــن خــال الفصــل فــي االدوار
والمســؤوليات بيــن دوائــر ائتمــان الشــركات و  SMEو ائتمــان األفــراد) وتــم تعزيــز دوائــر الرقابــة علــى االئتمــان
والمتابعــة والتحصيــل باإلضافــة إلــى تحديــث وتطويــر سياســات وإجــراءات إدارة المخاطــر التــي مــن شــأنها
المحافظــة علــى جــودة المحفظــة االئتمانيــة ونوعيتهــا .
هــذا وشــكل البنــك لجنــة إلدارة المخاطــر واالمتثــال علــى مســتوى اإلدارة التنفيذيــة تتولــى مراجعــة وتقييــم
أعمــال كافــة دوائــر المخاطــر المختلفــة وترفــع تقاريــر دوريــة عــن نتائــج أعمالهــا إلــى لجنــة المخاطــر واالمتثــال
المنبثقــة عــن مجلــس اإلدارة
وتعمل إدارة المخاطر ضمن اإلطار العام التالي-:
أ -ترفــع إدارة المخاطــر فــي البنــك تقاريرهــا إلــى لجنــة المخاطــر واالمتثــال  /التنفيذيــة بشــكل دوري أمــا بالنســبة
لالعمــال اليوميــة فيكــون ارتباطهــا مــع المديــر العــام.
ب -تتولى إدارة المخاطر المسؤوليات التاليــة:
ÏÏأعداد سياسات المخاطر لكافة أنواع المخاطر واعتمادها من مجلس اإلدارة.
ÏÏتحليل جميع المخاطر بما فيها مخاطر االئتمان ،مخاطر السوق ،مخاطر السيولة ومخاطر العمليات.
ÏÏتطوير منهجيات القياس والضبط لكل نوع من أنواع المخاطر.
ÏÏالتوصيــة للجنــة المخاطــر واالمتثــال  /التنفيذيــة بســقوف المخاطــر ،والموافقــات ،ورفــع التقاريــر وتســجيل
حــاالت االســتثناءات عــن سياســة إدارة المخاطــر.
ÏÏتزويــد المجلــس واإلدارة التنفيذيــة العليــا بمعلومــات عــن قيــاس المخاطــر ومنظومــة المخاطــر ()Risk Profile
فــي البنــك ويقــوم المجلــس بمراجعــة إحصائيــات المخاطــر فــي البنــك النوعيــة والكميــة وبشــكل منتظــم.
ÏÏاعتماد الوسائل التي تساعد في إدارة المخاطر ومنها:
1 .1التقييم الذاتي للمخاطر ووضع مؤشرات للمخاطر.
ً
وفقا لنوع المخاطر.
2 .2إعداد قاعدة بيانات تاريخيه للخسائر وتحديد مصادر تلك الخسائر وتبويبها
3 .3توفير التجهيزات الالزمة والنظم اآللية المالئمة إلدارة المخاطر لدى البنك.
ج -تقــوم لجــان البنــك مثــل لجــان االئتمــان أو إدارة الموجــودات والمطلوبــات /الخزينــة ومخاطــر التشــغيل
بمســاعدة إدارة المخاطــر فــي القيــام بمهامهــا وفــق الصالحيــات المحــددة لهــذه اللجــان.
د -تضميــن التقريــر الســنوي للبنــك بمعلومــات عــن إدارة المخاطــر بخصــوص هيكلهــا وطبيعــة عملياتهــا
والتطــورات التــي طــرأت عليهــا.
هـ -توفير معلومات حول المخاطر لدى البنك الستخدامها ألغراض اإلفصاح والنشر للجمهور.
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7 .7التدقيق الخارجي
يمثــل التدقيــق الخارجــي مســتوى اخــر مــن الرقابــة علــى مصداقيــة البيانــات الماليــة الصــادرة عــن انظمــة البنــك
المحاســبية والمعلوماتيــة وخاصــة فيمــا يتعلــق بابــداء الــرأي الواضــح والصريــح فــي مــدى عدالــة هــذه البيانــات
وعكســها للواقــع الفعلــي خــال فتــرة معينــة  ،ويراعــى فــي اختيــار المدقــق الخارجــي ان يكــون معتمــدا مــن
قبــل ســلطة النقــد الفلســطينية وان ال يكــون حاصــا علــى ايــة تســهيالت ائتمانيــة مباشــرة او غيــر مباشــرة مــن
البنــك ويحــرص مجلــس االدارة علــى الــدوران المنتظــم للمدقــق وتجاربــه مــع المؤسســات االخــرى .
مهام ومسؤليات المدقق الخارجي :
1 .1تدقيق البيانات المالية والسجالت المحاسبية للبنك بما ينسجم مع المعايير الدولية للتقارير المالية
( ) IFRSومعايير المحاسبة الدولية ( )IAS
2 .2االلتزام بمتطلبات الحد االدنى من معايير االفصاح للبيانات المالية الصادرة عن سلطة النقد الفلسطينية
3 .3التقيد بالسرية التامة بموجب قواعد السلوك المهني .
4 .4تزويد لجنة المراجعة والتدقيق بنسخة عن تقريره .
5 .5حضور اجتماعات الهيئة العامة للبنك لالجابة على ما يخصه من استفسارات المساهمين .
6 .6العمــل علــى تزويــد ســلطة النقــد الفلســطينية بنســخة عــن التقريــر الســنوي خــال شــهرين مــن انتهــاء الســنة
الماليــة مشــتمال علــى مــا يلــي :
اي مخالفات الحكام القوانين والتعليمات الصادرة بما فيها تعليمات البنك الداخلية
رايه حول مدى كفاية انظمة الرقابة والضبط الداخلي ومدى كفاية المخصصات لمقابلة المخاطر المحتملة .
التحقق من عدالة البيانات التي اعطيت له خالل عملية التدقيق .

8 .8ميثاق اخالقيات العمل
تبنــى البنــك ميثــاق اخالقيــات العمــل الــذي تــم اقــراره مــن مجلــس االدارة وتعهــد بالتــزام كافــة موظفــي البنــك
بــه علــى اختــاف مســتوياتهم االداريــة الــى جانــب اعضــاء مجلــس ادارة البنــك كمــا يوضــح الدليــل العواقــب
المترتبــة علــى اي خــرق لبنــوده ،وقــد حــدد هــذا الميثــاق اخــاق وقيــم ومبــادئ موظفــي البنــك باربعــة محــاور
رئيســية المتمثلــة بالنزاهــة ،االمتثــال للقوانيــن  ،الشــفافية والــوالء للبنــك .
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 9 .9العالقة مع المساهمين
يقــوم البنــك بتطويــر عالقــات ايجابيــة مــع كافــة المســاهمين ،وفــي هــذا المجــال يعمــل البنــك وبكافــة
الســبل علــى تشــجيع المســاهمين وبخاصــة صغــار المســاهمين علــى حضــور االجتمــاع الســنوي للهيئــة
العامــة والتشــجيع علــى القيــام بعمليــات التصويــت امــا بشــكل شــخصي او توكيــل شــخصي فــي حالــة
غيابهــم .
يتــم تزويــد المســاهمين بنســخة مــن التقريــر الســنوي علــى عناوينهــم البريديــة ودعــوة الجتمــاع الهيئــة العامــة
وجــدول اعمالهــا وجميــع المعلومــات والمــواد االعالميــة الموجهــه للمســاهمين بشــكل عــام .
حضــور ممثليــن عــن المدقيقيــن الخارجييــن االجتمــاع الســنوي للهيئــة العامــة بهــدف االجابــة عــن اي أســئلة قــد
تطــرح حــول التدقيــق وتقريــر المدقــق
دعوة ممثلين عن سلطة النقد الفلسطينية لحضور االجتماع بهدف االطالع على مجريات االمور .
انتخــاب اعضــاء المجلــس ممــن تتوفــر فيهــم المؤهــات والشــروط عنــد انتهــاء مــدة المجلــس خــال االجتمــاع
الســنوي للهيئــة العامــة .
انتخاب المدقق الخارجي وتحديد اتعابه او تفويض مجلس االدارة بتحديد االتعاب
توثيــق كافــة وقائــع الجلســات والتقاريــر حــول مجريــات االمــور خــال اجتمــاع الهيئــة العامــة الســنوي  ،بمــا فــي
ذلــك نتائــج التصويــت واالســئلة المطروحــة مــن قبــل المســاهمين فيمــا يتعلــق بمســاهمتهم

1010الشفافية واالفصاح
تنطــوي الحاكميــة المؤسســية لبنــك القــدس علــى ابعــاد تتصــف بالنزاهــة والتعامــل باســتقامة وامانــة
وموضوعيــة فيمــا يتعلــق بالقــرارات التــي تــم اتخاذهــا مــن قبــل الجهــات ذات العالقــة فــي البنــك والشــفافية
واالفصــاح واالنفتــاح علــى المجتمــع.
وحــول الشــفافية واالفصــاح واالنفتــاح فانهــا مــن العناصــر الهامــة فــي الحاكميــة المؤسســية الجيــدة لبنــك
القــدس  ،حيــث ان البنــك معنــي باالفصــاح العــام عــن كافــة المعلومــات الموثوقــة التــي تقــدم فــي اوقاتهــا
المناســبة لمســاعدة مســتخدمي هــذة المعلومــات علــى اجــراء تقييــم دقيــق للموقــف المالــي للبنــك وانجازاتــه
وانشــطته ومخاطــره ،كمــا ان البنــك يعمــل جاهــدا علــى توفيــر وبشــكل دوري ومتــاح للجميــع معلومــات كاملــة
حــول نشــاطاته لكافــة الجهــات ذات العالقــة مثــل ســلطة النقــد الفلســطينية والمســاهمين والمودعيــن
والجمهــور بشــكل عــام مــع التركيــز علــى القضايــا ذات االثــر الجوهــري علــى البنــك .
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تقرير مدقق الحسابات المستقل (يتبع)
إلى السادة مساهمي بنك القدس
(شركة مساهمة عامة محدودة)
الــرأي
فــي رأينــا ،إن البيانــات الماليــة تظهــر بصــورة عادلــة مــن كافــة النواحــي الجوهريــة المركــز المالــي لبنــك القــدس
 شــركة مســاهمة عامــة محــدودة (فيمــا يلــي «البنــك») كمــا فــي  31كانــون األول  ،2017وأدائــه المالــيوتدفقاتــه النقديــة للســنة المنتهيــة بذلــك التاريــخ وفقـ ًـا للمعاييــر الدوليــة للتقاريــر الماليــة.
نطاق التدقيق
لقد قمنا بتدقيق البيانات المالية للبنك والتي تشمل ما يلي:
بيان المركز المالي كما في  31كانون األول ،2017
بيان الدخل للسنة المنتهية بذلك التاريخ،
بيان الدخل الشامل للسنة المنتهية بذلك التاريخ،
بيان التغيرات في حقوق الملكية للسنة المنتهية بذلك التاريخ،
بيان التدفقات النقدية للسنة المنتهية بذلك التاريخ،
ً
ملخصا للسياسات المحاسبية الهامة.
إيضاحات حول البيانات المالية والتي تشمل
أساس الرأي
لقــد قمنــا بعمليــة التدقيــق وفقـ ًـا لمعاييــر التدقيــق الدوليــة .إن مســؤولياتنا وفقـ ًـا لهــذه المعاييــر مبينــة فــي
فقــرة «مســؤوليات المدقــق فيمــا يخــص تدقيــق البيانــات الماليــة» مــن هــذا التقريــر.
ً
أساسا لرأينا.
نعتقد بأن أدلة التدقيق التي حصلنا عليها كافية ومناسبة لتوفر
االستقاللية
إننــا مســتقلون عــن البنــك وفقـ ًـا لقواعــد الســلوك األخالقــي للمحاســبين المهنييــن الصــادرة عــن مجلــس معايير
الســلوك األخالقــي الدوليــة للمحاســبين ،وقــد اســتوفينا مســؤولياتنا األخالقيــة األخــرى وفقـ ًـا لتلــك القواعد.
منهجيتنا في التدقيق
نظرة عامة
أمور التدقيق الهامة
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تقرير مدقق الحسابات المستقل (يتبع)
إلى السادة مساهمي بنك القدس
(شركة مساهمة عامة محدودة)
كجــزء مــن تخطيطنــا لعمليــة التدقيــق ،قمنــا بتحديــد األهميــة النســبية وتقييــم مخاطــر األخطــاء الجوهريــة
فــي البيانــات الماليــة .علــى وجــه التحديــد ،أخذنــا بعيــن االعتبــار المجــاالت التــي قامــت بهــا االدارة باجتهــادات
حكميــة ،مثــل الحــاالت المتعلقــة بالتقديــرات المحاســبية الهامــة التــي تضمنــت عمــل افتراضــات وأخــذ األحــداث
المســتقبلية ،التــي بطبيعتهــا غيــر مؤكــدة ،بعيــن االعتبــار .وكمــا هــو الحــال فــي كافــة عمليــات التدقيــق التــي
نقــوم بهــا ،فقــد أخذنــا بعيــن االعتبــار مخاطــر تجــاوز اإلدارة ألنظمــة الرقابــة الداخليــة ،والتــي تتضمــن ،إضافــة
الــى أمــور أخــرى ،مراعــاة مــا إذا كان هنــاك دليــل علــى تحيــز يشــير إلــى خطــر وجــود أخطــاء جوهريــة ناتجــة عــن
احتيــال.
لقــد قمنــا بتصميــم نطــاق التدقيــق لتنفيــذ إجــراءات كافيــة تمكننــا مــن إبــداء رأي حــول البيانــات الماليــة ككل،
آخذيــن بعيــن االعتبــار هيكليــة البنــك والعمليــات المحاســبية والضوابــط وقطــاع أعمــال البنــك.
أمور التدقيق الهامة
أمــور التدقيــق الهامــة هــي األمــور التــي اعتبــرت ،وفقـ ًـا لحكمنــا وتقديرنــا المهنــي ،األكثــر أهميــة فــي تدقيقنــا
للبيانــات الماليــة للفتــرة الحاليــة .تــم أخــذ هــذه األمــور بعيــن االعتبــار فــي ســياق تدقيقنــا للبيانــات الماليــة ككل
ـا حــول هــذه األمــور.
وفــي تكويــن رأينــا حولهــا ،إال أننــا ال نبــدي رأيـ ًـا منفصـ ً
كيف قمنا باإلستجابة ألمور التدقيق الهامة

أمور التدقيق الهامة
مخصص تدني التسهيالت االئتمانية المباشرة

كمــا هــو مبيــن فــي السياســة المحاســبية رقــم ( )3-3و ( )8-3لقــد قمنــا بإتبــاع اإلجــراءات التاليــة لتقييــم معقوليــة تقديــر اإلدارة
واإليضــاح رقــم (« )22-3اســتخدام التقديــرات» ،تقــوم اإلدارة لمخصــص تدنــي التســهيالت االئتمانيــة المباشــرة:
بتحديــد قيمــة مخصــص تدنــي التســهيالت االئتمانيــة المباشــرة
بإتبــاع السياســة المحاســبية رقــم ( )3-3و ( ،)8-3ووفقـ ًـا لتعليمــات

تقييــم منهجيــة اإلدارة المتبعــة لتحديــد كيفيــة تصنيــف المديــن

ســلطة النقــد الفلســطينية ذات العالقــة ،حيــث تقــوم اإلدارة وطريقــة تقديــر القيمــة الحاليــة القابلــة لالســترداد مــن الضمانــات
بمراجعــة العقــود إفراديـ ًـا أو علــى شــكل مجموعــة لتحديــد فيمــا اذا

لصالــح البنــك عنــد بيعهــا ،والتدفقــات النقديــة المتوقعــة و منهجيــة

كان هنــاك مؤشــرات تــدل علــى تدنــي قيمــة التســهيالت مثــل عدم اإلدارة المتبعــة لتحديــد قيمــة المخصــص كمــا فــي  31كانــون األول
قــدرة المديــن علــى الســداد لفتــرة معينــة ،وفــي حــال وجــود مثــل
بنــاء علــى
هــذه الموشــرات ،تقــوم اإلدارة بتقديــر قيمــة التدنــي
ً
تقديرهــا للقيمــة القابلــة لالســترداد مــن الضمانــات لصالــح البنــك،
وبمــا يتوافــق مــع المعاييــر الدوليــة للتقاريــر الماليــة وتعليمــات

،2017

فحــص عينــة مــن العمــاء المصنفيــن مــن قبــل االدارة كمتعثرين
لتقييــم معقوليــة تصنيفهم،

تقييــم منهجيــة اإلدارة المتبعــة لتحديــد قيمــة المخصــص كمــا

ســلطة النقــد الفلســطينية ذات العالقــة.

فــي  31كانــون األول ،2017

ً
نظــرا ألهميــة هــذه التقديــرات والفرضيــات فإنهــا تعتبــر أحــد

للبنــك وقطــاع عملــه،

المخاطــر الهامــة التــي قــد تــؤدي الــى خطــأ جوهــري فــي البيانــات
الماليــة والتــي قــد تنشــأ مــن االســتخدام غيرالصحيــح للمعلومــات
المتوفــرة والتقديــرات لتحديــد قيمــة المخصــص.

تقييــم اإلفتراضــات الرئيســية المتبعــة باإلســتناد إلــى فهمنــا
فحــص عينــة مــن تقديــرات اإلدارة للقيمــة القابلــة لالســترداد عنــد
بيــع األصــل لتقييــم معقوليتها.

فحــص بعــض إجــراءات وأنظمــة الضبــط والرقابــة الداخليــة ذات
العالقــة المتبعــة مــن قبــل االدارة،

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

إعــادة احتســاب مخصــص تدني التســهيالت االئتمانية المباشــرة

 ،قامــت اإلدارة بتقديــر قيمــة مخصــص تدنــي التســهيالت

ً
وفقــا لتعليمــات ســلطة النقــد الفلســطينية
لعينــة مــن العمــاء

االئتمانيــة المباشــرة بمبلــغ  4,645,843دوالر أمريكــي ،كمــا بلــغ

ذات العالقــة ومعاييــر التقاريــر الماليــة الدوليــة.

صافــي التســهيالت االئتمانيــة المباشــرة  658,517,963دوالر
أمريكــي ،أي مــا نســبته  ٪61مــن إجمالــي موجــودات البنــك ،كمــا

تقييــم كفايــة اإلفصــاح حــول مخصــص تدنــي التســهيالت
االئتمانيــة.

فــي  31كانــون األول .2017

بنك القدس
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المعلومات األخرى
إن اإلدارة مســؤولة عــن المعلومــات األخــرى .تتضمــن المعلومــات األخــرى جميــع المعلومــات الــواردة فــي
التقريــر الســنوي للبنــك للعــام  2017بإســتثناء البيانــات الماليــة وتقريــر مدقــق الحســابات .لــم يتــم تزويدنــا
بالمعلومــات األخــرى حتــى تاريــخ تقريرنــا حيــث مــن المتوقــع أن يتــم تزويدنــا بهــا بعــد هــذا التاريــخ.
إن رأينا حول البيانات المالية ال يغطي المعلومات األخرى ،ونحن ال ولن نبدي أي استنتاج توكيدي حولها.
فــي ســياق تدقيقنــا للبيانــات الماليــة ،تتمثــل مســؤوليتنا فــي قــراءة المعلومــات األخــرى ،ومــن خــال ذلــك،
تحديــد مــا إذا كانــت المعلومــات األخــرى غيــر متوافقــة جوهريـ ًـا مــع البيانــات الماليــة أو مــع المعرفــة التــي حصلنــا
عليهــا أثنــاء عمليــة التدقيــق أو تبــدو بأنهــا تحتــوي أخطــاء جوهريــة.
عندمــا نطلــع علــى المعلومــات االخــرى التــي لــم يتــم تزويدنــا بهــا بعــد ،وفــي حــال اســتنتجنا وجــود أخطــاء
جوهريــة ،فإنــه يتوجــب علينــا اإلبــاغ عــن ذلــك الولئــك المكلفيــن بالحوكمــة.
مسؤوليات اإلدارة واولئك المكلفين بالحوكمة عن البيانات المالية
إن اإلدارة مســؤولة عــن إعــداد البيانــات الماليــة وعرضهــا بصــورة عادلــة وفقـ ًـا للمعاييرالدوليــة للتقاريــر الماليــة
ووفقـ ًـا للقوانيــن ســارية المفعــول فــي دولــة فلســطين ،إضافــة إلــى توفيــر نظــام رقابــة داخلــي تــراه اإلدارة
ضروريـ ًـا لغــرض إعــداد بيانــات ماليــة تخلــو مــن األخطــاء الجوهريــة ،ســواء كانــت ناتجــة عــن احتيــال أو خطــأ.
عنــد إعــداد البيانــات الماليــة ،تكــون اإلدارة مســؤولة عــن تقييــم قــدرة البنــك علــى االســتمرار كمنشــأة مســتمرة
واإلفصــاح ،حيثمــا تطلــب األمــر ،عــن األمــور المتعلقــة باالســتمرارية واســتخدام األســاس المحاســبي للمنشــأة
المســتمرة إال إذا كانــت اإلدارة تنــوي تصفيــة البنــك أو وقــف عملياتــه ،أو ليــس لديهــا بديــل واقعــي ســوى
القيــام بذلــك.
إن أولئك المكلفين بالحوكمة مسؤولون عن اإلشراف على عملية إعداد التقارير المالية للبنك.
مسؤوليات المدقق فيما يخص تدقيق البيانات المالية
تتمثــل أهدافنــا فــي الحصــول علــى تأكيــد معقــول فيمــا إذا كانــت البيانــات الماليــة ككل تخلــو مــن األخطــاء
الجوهريــة ،ســواء كانــت ناتجــة عــن احتيــال أوخطــأ ،وإصــدار تقريــر المدقــق الــذي يتضمــن رأينــا .يعتبرالتأكيــد
ً
وفقــا
المعقــول مســتوى عالــي مــن التأكيــد ،لكنــه ال يضمــن أن تكشــف عمليــة التدقيــق ،التــي تتــم
ً
دائمــا عــن األخطــاء الجوهريــة عنــد وجودهــا .يمكــن أن تنشــأ األخطــاء عــن إحتيــال
لمعاييرالتدقيــق الدوليــة،
أوخطــأ ،وتعتبــر جوهريــة إذا كانــت منفــردة أو مجتمعــة تؤثــر بشــكل معقــول علــى القــرارات اإلقتصاديــة التــي
بنــاء علــى هــذه البيانــات الماليــة.
يتخذهــا المســتخدمون
ً
ً
وفقــا لمعاييــر التدقيــق الدوليــة ،نقــوم بممارســة االجتهــاد المهنــي
كجــزء مــن عمليــة التدقيــق التــي تتــم
والحفــاظ علــى الشــك المهنــي فــي جميــع مراحــل التدقيــق .كذلــك فإننــا نقــوم بمــا يلــي:
تحديــد وتقييــم مخاطــر األخطــاء الجوهريــة فــي البيانــات الماليــة ،ســواء كانــت ناتجــة عــن احتيــال أو خطــأ،
وتصميــم وتنفيــذ إجــراءات تدقيــق تتناســب مــع تلــك المخاطــر ،والحصــول علــى أدلــة تدقيــق كافيــة ومناســبة
لتوفــر أساسـ ًـا لرأينــا .يعتبــر خطــر عــدم اكتشــاف األخطــاء الجوهريــة الناتجــة عــن إحتيــال أعلــى مــن تلــك الناتجــة عن
خطــأ ،حيــث قــد ينطــوي اإلحتيــال علــى تواطــؤ أو تزويــر أو حــذف متعمــد أو تحريــف أو تجــاوز للرقابــة الداخليــة.
الحصــول علــى فهــم للرقابــة الداخليــة للبنــك ذات الصلــة بعمليــة التدقيــق بهــدف تصميــم إجــراءات تدقيــق
مناســبة حســب الظــروف ،وليــس لغــرض إبــداء رأي حــول فعاليــة الرقابــة الداخلي ّـــة للبنــك.
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تقييــم مــدى مالءمــة السياســات المحاســبية المتبعــة ومعقوليــة التقديــرات المحاســبية واإلفصاحــات ذات
العالقــة التــي قامــت بهــا اإلدارة.
التوصــل إلــى اســتنتاج حــول مــدى مالءمــة اســتخدام اإلدارة لألســاس المحاســبي للمنشــأة المســتمرة ،وفي
ـاء علــى أدلــة التدقيــق التــي تــم الحصــول عليهــا ،متعلقــة بأحــداث أو
مــا إذا كانــت هنــاك شــكوك جوهريــة ،بنـ ً
ظــروف قــد تشــكك فــي قــدرة البنــك علــى االســتمرار كمنشــأة مســتمرة .إذا اســتنتجنا وجــود شــكوك جوهريــة،
فيتوجــب علينــا لفــت االنتبــاه فــي تقريرالمدقــق إلــى اإلفصاحــات ذات العالقــة فــي البيانــات الماليــة ،أو تعديــل
رأينــا إذا كانــت تلــك اإلفصاحــات غيــر كافيــة .تســتند إســتنتاجاتنا إلــى أدلــة التدقيــق التــي حصلنــا عليهــا لغايــة
تاريــخ تقريــر المدقــق .ولكــن يمكــن ألحــداث أو ظــروف مســتقبلية أن تــؤدي بالبنــك إلــى وقــف أعمالــه كمنشــأة
مســتمرة.
تقييــم العــرض الشــامل للبيانــات الماليــة وبنيتهــا ومحتواهــا ،بمــا فــي ذلــك اإلفصاحــات ،ومــا إذا كانــت
ً
عــادال.
عرضــا
البيانــات الماليــة تعكــس المعامــات واألحــداث بطريقــة تحقــق
ً
إننــا نتواصــل مــع أولئــك المكلفيــن بالحوكمــة حــول عــدة أمــور ،مــن بينهــا نطــاق وتوقيــت التدقيــق المخطــط لهما
ومالحظــات التدقيــق الهامــة ،بمــا فــي ذلــك أي أوجــه قصــور هامــة فــي الرقابــة الداخليــة نقــوم بتحديدهــا خــال
عمليــة التدقيق.
كمــا نقــوم بتزويــد أولئــك المكلفيــن بالحوكمــة بما يؤكــد إمتثالنا للمتطلبات األخالقية ذات الصلة باالســتقاللية،
وإبالغهــم عــن جميــع العالقــات واألمــور األخــرى التــي مــن المعقــول أن يعتقــد بأنهــا تؤثــر علــى اســتقالليتنا،
واإلجــراءات الوقائيــة ذات العالقــة حيثمــا تتطلــب ذلــك.
مــن ضمــن األمــور التــي تــم إبالغهــا ألولئــك المكلفيــن بالحوكمــة ،نقــوم بتحديــد األموراألكثــر أهميــة فــي
تدقيــق البيانــات الماليــة للســنة الحاليــة والتــي تمثــل أمــور التدقيــق الهامــة .كمــا نقــوم بذكــر هــذه األمــور فــي
تقريــر المدقــق ،مــا لــم تحظــر القوانيــن أو األنظمــة اإلفصــاح العلنــي عــن هــذه األمــور ،أو عندمــا نحــدد فــي
ً
جــدا أنــه ال ينبغــي االفصــاح عــن هــذه المســائل ضمــن تقريرنــا ألنــه مــن المعقــول التوقــع أن
حــاالت نــادرة
تفــوق اآلثــار الســلبية لذلــك منافــع المصلحــة العامــة المتحققــة عــن ذلــك اإلفصــاح.

عن برايس وترهاوس كوبرز فلسطين

حازم صبابا
رخصة رقم 2003/115
رام اللة ،فلسطين
 18آذار 2018
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بيان المركز المالي
(جميع المبالغ بالدوالر األمريكي إال إذا أشير إلى غير ذلك)
إيضاح

2016

2017

الموجودات
نقد وأرصدة لدى سلطة النقد الفلسطينية

()4

257,491,000

196,087,817

أرصدة لدى بنوك ومؤسسات مصرفية

()5

71,970,257

57,652,702

موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل

()6

103,260

96,820

تسهيالت ائتمانية مباشرة

()7

658,517,963

616,140,359

موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل
الشامل

()8

موجودات مالية بالكلفة المطفأة
ممتلكات ومعدات

3,058,329

12,362,167

()9

9,409,145

11,182,455

()10

30,278,332

26,852,823

3,067,092

3,614,468

مشاريع تحت التنفيذ
موجودات غير ملموسة

()11

22,481

24,244

موجودات ضريبية مؤجلة

()12

1,066,727

1,066,727

موجودات أخرى

()13

40,644,948

34,991,785

1,075,629,534

960,072,367

المطلوبات وحقوق الملكية
المطلوبات
67,336,229

25,000,000

ودائع سلطة النقد
()14

15,559,926

40,451,070

ودائع عمالء

()15

785,970,046

736,080,524

تأمينات نقدية

()16

69,378,880

41,583,089

أموال مقترضة

()17

381,688

590,181

مخصصات متنوعة

()18

5,163,104

4,537,851

مخصص الضرائب

()19

2,051,998

161,672

مطلوبات أخرى

()20

27,056,989

22,600,691

ودائع بنوك ومؤسسات مصرفية

972,898,860

871,005,078

()21

68,376,000

61,050,000

احتياطي إجباري

()23

6,448,168

5,330,122

احتياطي مخاطر مصرفية عامة

()23

10,264,820

9,480,057

احتياطي تقلبات دورية

()23

4,757,269

6,407,381

احتياطي القيمة العادلة

()8

()2,782,374

1,734,184

أرباح متراكمة

15,666,791

5,065,545

مجموع المطلوبات وحقوق الملكية

1,075,629,534

مجموع المطلوبات
حقوق الملكية
رأس المال المدفوع

مجموع حقوق الملكية

102,730,674

89,067,289

960,072,367

ً
جزءا من هذه البيانات المالية و تقرأ معها.
تعتبر اإليضاحات المرفقة من رقم ( )1إلى رقم ()41
تمــت الموافقــة علــى إصــدار البيانــات الماليــة مــن ِقبــل مجلــس اإلدارة بتاريــخ 23كانــون ثانــي  ،2017وتــم
التوقيــع عليهــا باإلنابــة عنهــم.
السيد محمد سلمان
مساعد المدير العام
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السيد صالح هدمي
المدير العام

السيد أكرم جراب
رئيس مجلس اإلدارة
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بيان الدخل
(جميع المبالغ بالدوالر األمريكي إال إذا أشير إلى غير ذلك)
إيضاح

2016

2017

الفوائد الدائنــة

()24

46,251,723

39,119,898

الفوائد المدينة

()25

()11,569,449

()8,684,651

34,682,274

30,435,247

صافي إيرادات الفوائد

9,996,979

7,069,467

صافي إيرادات الفوائد والعموالت

44,679,253

37,504,714

صافي إيرادات العموالت

()26

أرباح العمالت األجنبية

5,442,845

3,697,120

صافي أرباح موجودات مالية

()27

526,091

423,235

استرداد مخصص تدني تسهيالت ائتمانية

()7

2,010,941

1,282,388

إيرادات أخرى

()28

1,019,268

915,644

53,678,398

43,823,101

نفقات الموظفين

()29

17,817,430

14,971,213

مخصص تدني التسهيالت االئتمانية

()7

3,853,804

2,369,572

مصاريف تشغيلية أخرى

()30

12,702,999

10,577,132

استهالكات واطفاءات

()11,10

2,597,551

2,479,257

مخصص تعويض نهاية الخدمة

()18

1,580,570

968,645

مخصص القضايا

()18

38,530

-

غرامات سلطة النقد الفلسطينية

()37

إجمالي الدخل

المصاريف

7,052

10,000

إجمالي المصاريف

38,597,936

31,375,819

الربح للسنة قبل ضريبة الدخل

15,080,462

12,447,282

()3,900,000

()1,976,578

11,180,462

10,470,704

0.164

0.153

مصروف الضرائب

()19

ربح السنة
الحصة األساسية والمخفضة للسهم من ربح السنة

()38

ً
جزءا من هذه البيانات المالية و تقرأ معها.
تعتبر اإليضاحات المرفقة من رقم ( )1إلى رقم ()41
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بيان الدخل الشامل
(جميع المبالغ بالدوالر األمريكي إال إذا أشير إلى غير ذلك)
2017

ربح السنة

11,180,462

2016

10,470,704

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

2,482,923

1,644,134

صافي بنود الدخل الشامل األخرى
للسنة

2,482,923

1,644,134

إجمالي الدخل الشامل للسنة

13,663,385

12,114,838

ً
جزءا من هذه البيانات المالية و تقرأ معها.
تعتبر اإليضاحات المرفقة من رقم ( )1إلى رقم ()41
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 31كانون األول 2017

الرصيد كما في  1كانون الثاني 2017

بيان التغييرات في حقوق الملكية

إجباري

مخاطر مصرفية
عامة

تقلبات دورية

احتياطيات

(جميع المبالغ بالدوالر االمريكي اال اذا اشير الى غير ذلك)
رأس المال
المدفوع

61,050,000

5,330,122

القيمة العادلة

أرباح متراكمة

المجموع

التغير في القيمة العادلة للموجودات المالية من خالل بيان
الدخل الشامل

اجمالي بنود الدخل الشامل للسنة

توزيعات أسهم (إيضاح )22

المحول الى االحتياطيات

الرصيد كما في  31كانون األول 2017

9,480,057

7,326,000
68,376,000

6,407,381

1,118,046
6,448,168

1,734,184
784,763
10,264,820

5,065,545
()3,327,181
1,677,069
4,757,269

89,067,289
2,482,923
2,482,923
()6,999,481
()2,782,374

التغيرات خالل السنة:

15,666,791

ربح السنة

11,180,462
11,180,462
6,999,481
()3,998,819
()3,579,878

نتائج بيع موجودات مالية مثبتة مباشرة في األرباح المتراكمة

بنود الدخل الشامل األخرى

11,180,462
2,482,923
13,663,385
-

55,000,000

4,283,052

6,598,177

4,836,775

153,909

6,080,538

76,952,451

102,730,674

 31كانون األول 2016

الرصيد كما في  1كانون الثاني 2016

التغيرات خالل السنة:

ربح السنة

-

التغير في القيمة العادلة للموجودات المالية من خالل بيان
الدخل الشامل

اجمالي بنود الدخل الشامل للسنة

نتائج بيع موجودات مالية مثبتة مباشرة في األرباح المتراكمة

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

10,470,704

1,644,134

-

10,470,704

-

-

بنود الدخل الشامل األخرى
1,644,134

-

توزيعات أسهم (إيضاح )22

المحول الى االحتياطيات

-

6,050,000
-

الرصيد كما في  31كانون األول 2016

()63,859

1,047,070

61,050,000

1,644,134

2,881,880

5,330,122

63,859

1,570,606

9,480,057

10,470,704

-

6,407,381

-

()6,050,000
()5,499,556

1,734,184

12,114,838
-

5,065,545

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

89,067,289

بيان التدفقات النقدية

(جميع المبالغ بالدوالر االمريكي اال اذا اشير الى غير ذلك)
إيضاح

2016

2017

األنشطة التشغيلية
الربح للسنة قبل ضريبة الدخل
تعديالت لتسوية صافي الربح مع صافي التدفقات
النقدية من األنشطة التشغيلية
استهالكات وإطفاءات

15,080,462

12,447,282

()11,10

2,597,551

2,479,257

مخصص تدني تسهيالت ائتمانية مباشرة

()7

3,853,804

2,369,572

مخصص تعويض نهاية الخدمة

()18

1,580,570

968,645

مخصص القضايا
أرباح غير متحققة من تقييم موجودات مالية بالقيمة
العادلة من خالل بيان الدخل
خسائر استبعاد ممتلكات ومعدات

()18

38,530

-

()27

()6,440

()170

36,320

59,640

23,180,797

18,324,226

التغير في الموجودات والمطلوبات
متطلبات االحتياطي اإللزامي النقدي

()4

تسهيالت ائتمانية مباشرة

()7

()46,231,408

موجودات أخرى

()13

()5,653,163

ودائع بنوك ومؤسسات مصرفية (أكثر من ثالثة أشهر) ()14
ودائع عمالء

()15

()5,537,895

()11,179,877
()186,339,928
()11,832,798

-

-

49,889,522

119,403,613

تأمينات نقدية

()16

27,795,791

11,250,528

مطلوبات أخرى
صافي التدفقات النقدية الناتجة عن (المستخدمة
في األنشطة التشغيلية قبل الضرائب والمخصصات
المدفوعة)
تعويضات نهاية خدمة مدفوعة

()20

4,456,672

12,436,623

47,900,316

()47,937,613

()18

()952,550

()640,018

مخصص قضايا مدفوع

()18

()41,297

-

()19

ضرائب مدفوعة
صافي التدفقات النقدية الناتجة عن (المستخدمة في)
األنشطة التشغيلية
األنشطة االستثمارية
صافي ناتج التغير في موجودات مالية من خالل بيان
()8
الدخل الشامل
()9
بيع موجودات مالية بالكلفة المطفأة

()2,009,674

()2,455,729

44,896,795

()51,033,360

11,786,761

()1,335,397

1,773,310

9,917,211

شراء ممتلكات و معدات والتغير بالمشاريع تحت التنفيذ ()10

()5,735,275

المتحصل من استبعاد ممتلكات و معدات
صافي التدفقات النقدية الناتجة عن األنشطة
اإلستثمارية
األنشطة التمويلية

225,034

أموال مقترضة

()17

توزيعات نقدية
صافي التدفقات النقدية المستخدمة في األنشطة
التمويلية
صافي الزيادة (النقص) في النقد وما في حكمه

()7,554,140
210,844

8,049,830

1,238,518

()208,493

()2,647,290

()374

()14,853

()208,867

()2,662,143

52,737,758

()52,456,985

النقد وما في حكمه في بداية السنة

()35

121,139,499

173,596,484

النقد وما في حكمه في نهاية السنة

()35

173,877,257

121,139,499

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

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

إيضاح ( )1عام
تأســس بنــك القــدس (فيمــا يلــي «البنــك») بتاريــخ  2نيســان  1995فــي غــزة كشــركة مســاهمة عامــة محــدودة
تحــت رقــم ( )563200880بموجــب قانــون الشــركات لســنة  1929وتعديالتــه الالحقــة برأســمال مقــداره
 20,000,000دوالر أمريكــي مــوزع علــى 20,000,000ســهم بقيمــة إســمية مقدارهــا دوالر أمريكــي للســهم
الواحــد .تــم زيــادة رأس مــال البنــك بتاريــخ َ 20اب  2005ليصبــح  25,000,000دوالر أمريكــي بنفــس القيمــة
االســمية للســهم ،كمــا تــم زيــادة رأس مــال البنــك خــال العــام  2006ليصبــح رأس المــال المصــرح بــه والمدفــوع
بالكامــل  50,000,000دوالر أمريكــي بقيمــة إســمية مقدارهــا دوالر أمريكــي للســهم الواحــد .قــررت الهيئــة
العامــة غيــر العاديــة بتاريــخ  5حزيــران  2011زيــادة رأس مــال البنــك إلــى  100,000,000دوالر أمريكــي وتكليــف
مجلــس إدارة البنــك بتنفيــذ القــرار خــال الســنوات القادمــة .تــم زيــادة رأس مــال البنــك بمبلــغ  5,000,000دوالر
أمريكــي بتاريــخ  27نيســان  2015ليصبــح رأس مــال البنــك المدفــوع 55,000,000دوالر أمريكــي بقيمــة اســمية
مقدارهــا دوالر أمريكــي للســهم الواحــد كمــا وتمــت زيــادة رأس مــال البنــك بمبلــغ  6,050,000دوالر أمريكــي
بتاريــخ  15أيــار  2016ليصبــح رأس مــال البنــك المدفــوع  61,050,000دوالر أمريكــي بنفــس القيمــة االســمية
للســهم .كمــا وتمــت زيــادة رأس مــال البنــك بمبلــغ  7,326,000دوالر أمريكــي بتاريــخ  8أيــار  2017ليصبــح رأس
مــال البنــك المدفــوع  68,376,000دوالر أمريكــي بنفــس القيمــة االســمية للســهم.
باشر البنك نشاطه المصرفي في فلسطين بتاريخ  18كانون الثاني .1997
مــن أهــم غايــات البنــك القيــام بكافــة األعمــال المصرفيــة التجاريــة واإلســتثمارية مــن خــال اإلقــراض والتمويــل
وفتــح الحســابات الجاريــة واإلعتمــادات المســتندية ،وقبــول الودائــع واألمانــات ،والمتاجــرة فــي العمــات
المختلفــة مــن خــال فروعــه المنتشــرة فــي فلســطين والبالــغ عددهــا ( )23فرعـ ًـا باإلضافــة إلــى ( )14مكتبـ ًـا كمــا
فــي  31كانــون األول .2017
ً
موظفــا و()675
بلــغ عــدد موظفــي البنــك (اإلدارة العامــة والفــروع) كمــا فــي  31كانــون األول )728( 2017
ً
موظفــا كمــا فــي  31كانــون األول .2016
يخضع البنك لقانون المصارف وتعليمات سلطة النقد الفلسطينية.
تم إدراج أسهم البنك للتداول في سوق فلسطين لألوراق المالية (بورصة فلسطين) خالل العام .2005
تــم إقــرار البيانــات الماليــة المرفقــة مــن قبــل مجلــس إدارة البنــك فــي جلســته المنعقــدة بتاريــخ  23كانــون
الثانــي  ،2018وهــي خاضعــة لموافقــة ســلطة النقــد الفلســطينية و الهيئــة العامــة للمســاهمين.

إيضاح ( )2أسس إعداد البيانات المالية
تــم إعــداد البيانــات الماليــة المرفقــة وفقـ ًـا للمعاييــر الصــادرة عــن مجلــس معاييــر المحاســبة الدوليــة والتفســيرات
الصــادرة عــن لجنــة تفســيرات التقاريــر الماليــة الدوليــة المنبثقــة عــن مجلــس معاييــر المحاســبة الدوليــة ووفقـ ًـا
للقوانيــن المحليــة النافــذة وتعليمــات ســلطة النقــد الفلســطينية.
تــم إعــداد البيانــات الماليــة وفقـ ًـا لمبــدأ التكلفــة التاريخيــة ،باســتثناء الموجــودات الماليــة بالقيمــة العادلــة مــن
خــال بيــان الدخــل والموجــودات الماليــة بالقيمــة العادلــة مــن خــال بيــان الدخــل الشــامل التــي تظهــر بالقيمــة
العادلــة بتاريــخ البيانــات الماليــة ،كمــا تظهــر بالقيمــة العادلــة الموجــودات والمطلوبــات الماليــة التــي تــم التحــوط
لمخاطــر التغيــر فــي قيمتهــا العادلــة.
إن الدوالر األمريكي هو عملة عرض البيانات المالية للبنك والذي يمثل العملة الرئيسية للبنك.
تشــمل البيانــات الماليــة المرفقــة علــى البيانــات الماليــة لفــروع البنــك والبيانــات الماليــة لــإدارة العامــة فــي
رام اللــه ،وقــد تــم تجميــع البيانــات الماليــة بعــد أن تــم اجــراء التقــاص للحســابات الداخليــة المشــتركة بيــن اإلدارة
والفــروع المذكــورة .إن المعامــات فــي الطريــق بيــن اإلدارة والفــروع تظهــر ضمــن الموجــودات والمطلوبــات
األخــرى فــي بيــان المركــز المالــي المرفــق.
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إن إعــداد البيانــات الماليــة بالتوافــق مــع معاييــر التقاريــر الماليــة الدوليــة يتطلــب اســتخدام تقديــرات محاســبية
هامــة ومحــددة ،كمــا يتطلــب مــن اإلدارة إبــداء الــرأي فــي عمليــة تطبيــق السياســات المحاســبية للبنــك .إن أي
تغييــر فــي االفتراضــات واالجتهــادات مــن شــأنه أن يؤثــر بشــكل كبيــر علــى البيانــات الماليــة خــال الفتــرة التــي
حــدث خاللهــا التغييــر .تعتقــد اإلدارة أن االفتراضــات واالجتهــادات المســتخدمة مناســبة وأن البيانــات الماليــة
تعــرض الوضــع المالــي للبنــك بشــكل عــادل .لقــد تــم اإلفصــاح عــن المجــاالت التــي تنطــوي علــى درجــة عاليــة
مــن االجتهــاد أو التعقيــد أو المجــاالت التــي تعــد فيهــا االفتراضــات والتقديــرات أساســية للبيانــات الماليــة فــي
اإليضــاح رقــم (.)22-3

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

 1-3التغيرات في السياسات المحاسبية واالفصاحات
(أ) المعاييــر والتفســيرات الجديــدة والمعدلــة التــي صــدرت والتــي تــم تطبيقهــا مــن قبــل البنــك ألول مــرة
والنافــذة التطبيــق فــي الســنة الماليــة التــي تبــدأ فــي أول كانــون الثانــي  2017لــم يكــن لتطبيــق هــذه المعاييــر
تأثيــر جوهــري علــى البيانــات الماليــة للبنــك:
االعتــراف بأصــول ضريبــة مؤجلــة عــن خســائر غيــر متحققــة – تعديــات علــى معيــار المحاســبة الدولــي رقــم
« 12ضرائــب الدخــل».
تحسين االفصاحات – تعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم « 7بيان التدفقات النقدية».
حويــات العقــارات االســتثمارية  -تعديــات علــى معيــار المحاســبة الدولــي رقــم « 40العقــارات
االستثمارية».
التعديالت السنوية لمعايير التقارير المالية الدولية للدورة .2014 2012-
(ب) المعاييــر والتفســيرات الجديــدة غيــر الملزمــة للســنة الماليــة التــي تبــدأ فــي أول كانــون الثانــي 2017
مبكــرا مــن قبــل البنــك:
والتــي لــم يتــم تطبيقهــا
ً
معيار التقارير المالية الدولي رقم  »،15اإليراد من العقود مع العمالء»
طبيعــة التغييــر :أصــدر مجلــس معاييــر المحاســبة الدوليــة معاييــر جديــدة لإلعتــراف باإليــراد .هــذا وســوف يحــل
هــذا المعيــار محــل معيــار المحاســبة الدولــي رقــم  18والــذي يغطــي عقــود الســلع والخدمــات ومعيــار المحاســبة
ـاءا علــى المعيــار الجديــد ،يتــم االعتــراف باإليــرادات عنــد نقــل
الدولــي رقــم  11والــذي يغطــي عقــود البنــاء .بنـ ً
الســيطرة علــى الســلعة أو الخدمــة للعميــل .يســمح المعيــار بــان يتــم التطبيــق بأثــر رجعــي كامــل أو بأثــر رجعــي
معــدل.
األثــر :بــرأي اإلدارة فإنــه ال ُيتوقــع وجــود أثــر جـ ّـراء تطبيــق المعيــار علــى البيانــات الماليــة للبنــك وذلــك نظـ ً
ـرا لكــون
معظــم إيــرادات البنــك تتأتــى مــن مصــادر غيــر خاضعــة لهــذا المعيــار.
تاريخ إلزامية التطبيق :إلزامي للسنوات المالية التي تبدأ في أو بعد  1كانون الثاني .2018
					
معيار التقارير المالية الدولي رقم « ،16عقود اإليجار»
							
طبيعــة التغييــر :صــدر معيــار التقاريــر الماليــة الدولــي رقــم  16خــال كانــون الثانــي  .2016هــذا وســوف يــؤدي
تقريبـ ًـا إلــى االعتــراف بجميــع عقــود اإليجــار بقائمــة المركــز المالــي ،حيــث تــم إزالــة التمييــز بيــن عقــود اإليجــار
التشــغيلي والتمويلــي .بموجــب هــذا المعيــار ،ســوف يتــم االعتــراف باألصــل (الحــق فــي اســتخدام البنــد
المؤجــر) وااللتــزام المالــي مقابــل دفعــات االيجــارات .باســتثناء عقــود اإليجــار قصيــرة األجــل ومنخفضــة القيمــة.
					
فيما يتعلق بمحاسبة المؤجرين فإنه ال يوجد تغيير ملحوظ عليها.
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األثــر :ســيؤثر المعيــار بشــكل رئيســي علــى محاســبة عقــود اإليجــار التشــغيلية للبنــك .کمــا فــي تاريــخ التقريــر
المالــي ،فــإن معظــم عقــود اإليجــار تتعلــق بدفعــات عقــود إیجــار قصيــرة األجــل ومنخفضــة القیمــة وبالتالــي
								
ينطبق عليها اإلستثناء المذكور بالمعيار.
				
تاريــخ إلزاميــة التطبيــق :إلزامــي للســنوات الماليــة التــي تبــدأ فــي أو بعــد أول كانــون الثانــي  .2019فــي هــذه
المرحلــة ،ال ينــوي البنــك اعتمــاد المعيــار قبــل تاريــخ ســريانه .هــذا وتعتــزم اإلدارة تطبيــق نهــج االنتقــال المبســط
فيمــا لــن يتــم بيــان المبالــغ المقارنــة للســنة الســابقة عنــد التطبيــق ألول مــرة.
			
معيار التقارير المالية الدولي رقم ( – 9األدوات المالية)
								
طبيعــة التغييــر :يتنــاول المعيــار تصنيــف وقيــاس واســتبعاد الموجــودات والمطلوبــات الماليــة ويدخــل قواعــد
جديــدة لمحاســبة التحــوط .كمــا أدخــل المعيــار نمــوذج االنخفــاض الجديــد لالعتــراف بمخصصــات انخفــاض
القيمة							.
أثر تطبيق المعيار الدولي رقم (:)9
ابتــداءا مــن أول كانــون الثانــي ،2018
يتطلــب مــن البنــك تطبيــق المعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة رقــم ()9
ً
وعليــه فقــد قــام البنــك بإجــراء تقديــر أولــي لألثــر كونــه لــم يتــم االنتهــاء مــن جميــع األعمــال االنتقاليــة وعليــه
فقــد يختلــف األثــر عنــد التطبيــق الفعلــي فــي أول كانــون الثانــي  2018وذلــك لألســباب التاليــة:
ســيقوم البنــك بعكــس نتائــج أثــر كامــل التقديــرات واالختبــارات المطلوبــة بموجــب متطلبــات المعيــار عنــد
اصــدار أول بيانــات ماليــة مرحليــة مختصــرة للبنــك للفتــرة التــي ســتنتهي فــي  30حزيــران .2018
حاليــا اســتكمال تعديــل احتســاب ونمــاذج الخســارة المتوقعــة بحيــث يقــوم البنــك بوضــع اللمســات
يتــم
ً
األخيــرة علــى األنظمــة ذات العالقــة.
تخضــع السياســات المحاســبية الجديــدة واالفتراضــات واألحــكام وأســاليب التقديــر المســتخدمة للتغييــر حتــى
					
يقوم البنك بإصدار البيانات المالية كما في  30حزيران .2018
أيــة أمــور تتطلــب التعديــل عنــد إصــدار تعليمــات ســلطة النقــد الفلســطينية المتعلقــة بتطبيق المعيــار الدولي
رقم ( )9بشكل نهائي.
							
وفيما يلي أهم جوانب التطبيق:
						
أ-التصنيف والقياس للموجودات المالية:
ال تتوقــع إدارة البنــك وجــود أثــر جوهــري مــن تطبيــق المعيــار ،حيــث قــام البنــك بالتطبيــق المبكــر للمرحلــة األولــى
ً
للمعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة رقــم ( )9اعتبـ ً
ـتنادا لطلــب ســلطة النقــد
ـارا مــن أول كانــون الثانــي  2012اسـ
الفلســطينية.
ب -التصنيف والقياس للمطلوبات المالية:
أبقــى المعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة رقــم ( )9علــى المتطلبــات الموجــودة ضمــن معيــار المحاســبة الدولــي
رقــم ( )39بمــا يتعلــق بالتصنيــف للمطلوبــات الماليــة .أمــا فيمــا يتعلــق بقيــاس القيمــة العادلــة فقــد تطلــب
معيــار المحاســبة الدولــي رقــم ( )39االعتــراف بفروقــات تقييــم المطلوبــات المالية المصنفة ضمــن المطلوبات
الماليــة بالقيمــة العادلــة ضمــن قائمــة األربــاح والخســائر ،فــي حيــن يتطلــب المعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة
رقم ( )9ما يلي:
االعتــراف بفروقــات تقييــم المطلوبــات الماليــة المصنفــة ضمــن المطلوبــات الماليــة بالقيمــة العادلــة مــن
خــال بيــان الدخــل والناتجــة عــن التغيــر فــي مخاطــر االئتمــان فــي بيــان الدخــل الشــامل.
يتم االعتراف بالمبلغ المتبقي من فروقات تقييم القيمة العادلة في بيان الدخل.
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ج  -محاسبة التحوط:

عنــد تطبيــق المعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة رقــم ( ،)9للبنــك االختيــار فــي االســتمرار فــي اســتخدام سياســة
ً
ـتنادا لمتطلبــات معيــار المحاســبة الدولــي رقــم ( )39عوضـ ًـا عــن متطلبــات المعيــار الدولــي
محاســبة التحــوط اسـ
للتقارير المالية رقم (						 .)9
						
د -تدني الموجودات المالية:
قــام المعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة رقــم ( )9باســتبدال نمــوذج «تحقــق الخســارة» المتبــع فــي معيار المحاســبة
الدولــي رقــم ( )39الحتســاب التدنــي فــي الموجــودات الماليــة إلــى نمــوذج النظــرة المســتقبلية «الخســائر
االئتمانيــة المتوقعــة» والــذي يتطلــب اســتخدام التقديــرات واالجتهــادات بشــكل جوهــري لتقديــر العوامــل
االقتصاديــة والتــي لهــا التأثيــر علــى قيمــة التدنــي وفقـ ًـا للنمــوذج الجديــد ،حيــث ســيتم تطبيــق هــذا النمــوذج
علــى كافــة الموجــودات الماليــة – أدوات الديــن والمصنفــة بالتكلفــة المطفــأة أو بالقيمــة العادلــة مــن خــال بيــان
		
الدخل الشامل أو بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل.
							
هــذا وســيتم احتســاب خســائر التدنــي وفقـ ًـا لمتطلبــات المعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة رقــم ( )9وفقـ ًـا للقواعــد
التالية			:
خســائر التدنــي لـــ  12شــهر :يتــم احتســاب التدنــي للتعثــر المتوقــع خــال  12شــهر الالحقــة لتاريــخ البيانــات
الماليــة.
خســائر التدنــي لعمــر األداة :يتــم احتســاب التدنــي للتعثــر المتوقــع علــى عمــر األداة الماليــة حتــى تاريــخ
االســتحقاق لتاريــخ البيانــات الماليــة.
إن آليــة احتســاب الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة تعتمــد علــى احتمالية التعثــر ( )Probability of Defaultوالتي تحتســب
ً
وفقــا للمخاطــر االئتمانيــة والعوامــل االقتصاديــة المســتقبلية و الخســارة فــي حالــة التعثــر ()Loss Given Default

والتي تعتمد على القيمة التحصيلية للضمانات القائمة ،وقيمة التعرض عند التعثر (.)Exposure at Default
						
هـ -االفصاحات:
يتطلــب المعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة رقــم ( )9العديــد مــن االفصاحــات المفصلــة وبشــكل خــاص بمــا يتعلــق
بمحاســبة التحــوط ومخاطــر االئتمــان والخســائر االئتمانيــة المتوقعــة ،هــذا ويقــوم البنــك بالعمــل علــى توفيــر
كافــة التفاصيــل الالزمــة لهــذه االفصاحــات ليتــم عرضهــا فــي القوائــم الماليــة الموحــدة الالحقــة بعــد التطبيــق.
و -التطبيق:
ـتنادا إلــى األرقــام األوليــة فــإن البنــك يتوقــع زيــادة فــي مخصــص التدنــي بقيمــة  4,783,606دوالر أمريكــي
اسـ ً
و بحســب المعيــار الدولــي ( )9فانــه يتــم قيــد اثــر التطبيــق علــى األرصــدة االفتتاحيــة لألربــاح المــدورة كمــا فــي
 1كانــون الثانــي  2018والمخصصــات عوضـ ًـا عــن إعــادة اصــدار البيانــات الماليــة للســنة المنتهيــة فــي  31كانــون
األول  2017ومــا قبــل .اال انــه وحتــى تاريــخ البيانــات الماليــة فانــه لــم يتــم صــدور تعليمــات واضحــة مــن ســلطة
النقــد بطريقــة معالجــة اثــر التطبيــق للمعيــار ،مــع العلــم انــه بلــغ رصيــد احتياطــي المخاطــر المصرفيــة العامــة
حتــى  31كانــون األول  2017مبلــغ  10,264,820دوالر امريكــي.
ال توجــد معاييــر أخــرى غيــر نافــذة والتــي يتوقــع أن يكــون لهــا تأثيــر مــادي علــى البنــك فــي فتــرات التقاريــر
					
الحالية أو المستقبلية ،وعلى المعامالت المستقبلية المتوقعة.
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التقرير السنوي

2-3معلومات القطاعات
قطــاع األعمــال يمثــل مجموعــة مــن الموجــودات والعمليــات التــي تشــترك معـ ًـا فــي تقديــم منتجــات أوخدمــات
خاضعــة لمخاطــر وعوائــد تختلــف عــن تلــك المتعلقــة بقطاعــات أعمــال أخــرى والتــي يتــم قياســها وفقـ ًـا للتقاريــر
التــي يتــم إســتعمالها مــن قبــل المديــر العــام وصانعــي القــرار لــدى البنــك.
القطــاع الجغرافــي يرتبــط فــي تقديــم منتجــات أوخدمــات فــي بيئــة اقتصاديــة محــددة خاضعــة لمخاطــر وعوائــد
تختلــف عــن تلــك المتعلقــة بقطاعــات تعمــل فــي بيئــات اقتصاديــة أخــرى.
تســتخدم االيــرادات والمصاريــف المتعلقــة مباشــرة بــكل قطــاع فــي تحديــد أداء قطاعــات التشــغيل .إن التقاريــر
الداخليــة تعنــى بالتركــزات االئتمانيــة وتحليــل نتائــج األعمــال حســب قطاعــات األعمــال والقطاعــات االقتصاديــة
والجغرافيــة كمــا فــي إيضــاح رقــم (.)31

 3-3التسهيالت االئتمانية المباشرة
هــي موجــودات ماليــة لهــا دفعــات ثابتــة أومحــددة قدمهــا البنــك فــي األســاس أوجــرى إقتنائهــا وليــس لهــا
أســعار ســوقية فــي أســواق نشــطة.
تظهــر التســهيالت االئتمانيــة المباشــرة بالكلفــة المطفــأة مطروحـ ًـا منهــا مخصــص تدنــي التســهيالت االئتمانيــة
والفوائــد والعمــوالت المعلقــة .يتــم تكويــن مخصــص تدنــي للتســهيالت اإلئتمانيــة المباشــرة اذا تبيــن عــدم
إمكانيــة تحصيــل المبالــغ المســتحقة للبنــك وعندمــا يتوفــر دليــل موضوعــي علــى أن حدثـ ًـا مــا قــد أثــر سـ ً
ـلبا علــى
التدفقــات النقديــة المســتقبلية للتســهيالت اإلئتمانيــة المباشــرة وعندمــا يمكــن تقديــر هــذا التدنــي ،وتســجل
قيمــة المخصــص فــي بيــان الدخــل .يتــم تعليــق الفوائــد والعمــوالت علــى التســهيالت اإلئتمانيــة غيــر العاملــة
الممنوحــة للعمــاء وفقـ ًـا لتعليمــات ســلطة النقــد الفلســطينية.
يتــم شــطب التســهيالت اإلئتمانيــة المعــد لهــا مخصصــات (بعــد أخــذ الموافقــات الالزمــة) فــي حــال عــدم جــدوى
اإلجــراءات المتخــذة لتحصيلهــا بتنزيلهــا مــن المخصــص ويتــم تحويــل أي فائــض فــي المخصــص اإلجمالــي إلــى
بيــان الدخــل ،ويضــاف المحصــل مــن الديــون الســابق شــطبها إلــى اإليــرادات.
يتم وقف قيد الفوائد والعموالت على الديون المصنفة والمتخذ حيالها إجراءات قانونية.

 4-3موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل
هــي الموجــودات الماليــة التــي قــام البنــك بشــرائها لغــرض بيعهــا فــي المســتقبل القريــب وتحقيــق األربــاح مــن
تقلبــات األســعار الســوقية قصيــرة األجــل أو هامــش أربــاح المتاجــرة.
يتــم إثبــات هــذه الموجــودات بالقيمــة العادلــة عنــد الشــراء (تقيــد مصاريــف االقتنــاء علــى بيــان الدخــل عنــد
الشــراء) ويعــاد تقييمهــا الحقـ ًـا بالقيمــة العادلــة ،ويظهــر التغيــر فــي القيمــة العادلــة فــي بيــان الدخــل ،وفــي
حــال بيــع هــذه الموجــودات أو جــزء منهــا يتــم أخــذ األربــاح أو الخســائر الناتجــة عــن ذلــك فــي بيــان الدخل.يتــم قيــد
األربــاح الموزعــة أو الفوائــد المتحققــة فــي بيــان الدخــل.
ال يجــوز إعــادة تصنيــف أي موجــودات ماليــة مــن  /إلــى هــذا البنــد إال فــي الحــاالت المحــددة فــي المعاييــر
الدوليــة للتقاريــر الماليــة.
ال يجوز تصنيف أي موجودات مالية ليس لها أسعار في أسواق نشطة وتداوالت نشطة في هذا البند.
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 5-3موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل الشامل
تمثل هذه الموجودات المالية استثمارات بغرض االحتفاظ بها على المدى الطويل.
ً
مضافــا إليهــا مصاريــف اإلقتنــاء عنــد الشــراء ويعــاد تقييمهــا
يتــم اثبــات هــذه الموجــودات بالقيمــة العادلــة
الحقـ ًـا بالقيمــة العادلـــة ،ويظهــر التغيــر فــي القيمــة العادلــة فــي بيــان الدخــل الشــامل وضمــن حقــوق الملكيــة،
وفــي حــال بيــع هــذه الموجــودات أو جــزء منهــا يتــم أخــذ األربــاح أو الخســائر الناتجــة عــن ذلــك فــي بيــان الدخــل
الشــامل وضمــن حقــوق الملكيــة ويتــم تحويــل رصيــد احتياطــي تقييــم الموجــودات الماليــة المباعــة مباشــرة
إلــى األربــاح والخســائر المــدورة وليــس مــن خــال بيــان الدخــل.
ال تخضع هذه الموجودات إلختبار خسائر التدني .ويتم قيد األرباح الموزعة في بيان الدخل.

 6-3موجودات مالية بالكلفة المطفأة
هــي الموجــودات الماليــة التــي تهــدف إدارة البنــك وفقـ ًـا لنمــوذج أعمالهــا االحتفــاظ بهــا لتحصيــل التدفقــات
النقديــة التعاقديــة والتــي تتمثــل بالدفعــات مــن أصــل الديــن والفائــدة علــى رصيــد الديــن القائــم.
يتــم إثبــات الموجــودات الماليــة عنــد الشــراء بالتكلفــة مضافـ ًـا إليهــا مصاريــف االقتنــاء ،وتطفــأ العــاوة  /الخصــم
بإســتخدام طريقــة الفائــدة الفعالــة ،قيـ ً
ـدا علــى أو لحســاب الفائــدة ،وينــزل أيــة مخصصــات ناتجــة عــن التدنــي
فــي قيمتهــا يــؤدي إلــى عــدم إمكانيــة اســترداد األصــل أو جــزء منـــه ،ويتــم قيــد أي تدنــي فــي قيمتهــا فــي بيان
الدخــل وتظهــر الحقـ ًـا بالتكلفــة المطفــأة بعــد تخفيضهــا بخســائر التدنــي.
يمثــل مبلــغ التدنــي فــي قيمــة الموجــودات الماليــة بالتكلفــة المطفــأة الفــرق بيــن القيمــة المثبتــة فــي
الســجالت والقيمــة الحاليــة للتدفقــات النقديــة المتوقعــة المخصومــة بســعر الفائــدة الفعلــي األصلــي.
ال يجــوز إعــادة تصنيــف أي موجــودات ماليــة من/إلــى هــذا البنــد إال فــي الحــاالت المحــددة فــي معاييــر التقاريــر
الماليــة الدوليــة (وفــي حــال بيــع أي مــن هــذه الموجــودات قبــل تاريــخ اســتحقاقها يتــم تســجيل نتيجــة البيــع
ضمــن بيــان الدخــل فــي بنــد مســتقل واإلفصــاح عــن ذلــك وفقـ ًـا لمتطلبــات معاييــر التقاريــر الماليــة الدوليــة
بالخصــوص).

 7-3القيمة العادلة
إن أســعار اإلغــاق (شــراء موجودات/بيــع مطلوبــات) بتاريــخ البيانــات الماليــة فــي أســواق نشــطة تمثــل القيمــة
العادلــة لــأدوات والمشــتقات الماليــة التــي لهــا أســعار ســوقية ،فــي حــال عــدم توفــر أســعار معلنــة أو عــدم
وجــود تــداول نشــط لبعــض األدوات والمشــتقات الماليــة أو عــدم نشــاط الســوق يتــم تقديــر قيمتهــا العادلــة
بعــدة طــرق منهــا:
مقارنتها بالقيمة السوقية الحالية ألداة مالية مشابهة لها إلى حد كبير.
تحليــل التدفقــات النقديــة المســتقبلية وخصــم التدفقــات النقديــة المتوقعــة بنســبة مســتخدمة فــي أداة
ماليــة مشــابهة لهــا.
يتــم تقييــم الموجــودات والمطلوبــات الماليــة طويلــة األمــد والتــي ال يســتحق عليهــا فوائــد بموجــب خصــم
التدفقــات النقديــة وبموجــب ســعر الفائــدة الفعالــة ،ويتــم إطفــاء الخصم/العــاوة ضمــن إيــرادات الفوائــد
المقبوضة/المدفوعــة فــي بيــان الدخــل.
تهــدف طــرق التقييــم إلــى الحصــول علــى قيمــة عادلــة تعكــس توقعــات الســوق وتأخــذ باإلعتبــار العوامــل
الســوقية وأيــة مخاطــر أو منافــع متوقعــة عنــد تقديــر قيمــة األدوات الماليــة ،وفــي حــال وجــود أدوات ماليــة
يتعــذر قيــاس قيمتهــا العادلــة بشــكل يعتمــد عليــه يتــم إظهارهــا بالتكلفــة بعــد تنزيــل أي تدنــي فــي قيمتهــا.
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 8-3التدني في قيمة الموجودات المالية
يقــوم البنــك بمراجعــة القيــم المثبتــة فــي الســجالت للموجــودات الماليــة فــي تاريــخ بيــان المركــز المالــي لتحديد
فيمــا إذا كانــت هنالــك مؤشــرات موضوعيــة تــدل علــى تدنــي فــي قيمتهــا إفراديـ ًـا أو علــى شــكل مجموعــة،
وفــي حالــة وجــود مثــل هــذه المؤشــرات فإنــه يتــم تقديــر القيمــة القابلــة لالســترداد مــن أجــل تحديــد خســارة
التدنــي.
						
يتم تحديد مبلغ التدني كما يلي:
تدنــي قيمــة الموجــودات الماليــة التــي تظهــر بالتكلفــة المطفــأة :يمثــل الفــرق بيــن القيمــة المثبتــة فــي
		
السجالت والقيمة الحالية للتدفقات النقدية المتوقعة مخصومة بسعر الفائدة الفعلي األصلي.
				
يتــم قيــد التدنــي فــي القيمــة فــي قائمــة الدخــل الموحــدة كمــا يتــم قيــد أي وفــر فــي الفتــرة الالحقــة نتيجــة
التدني السابق ألدوات الدين في بيان الدخل وألدوات حقوق الملكية من خالل بيان الدخل الشامل.
					

 9-3ممتلكات ومعدات
تظهــر الممتلــكات والمعــدات بالتكلفــة بعــد تنزيــل االســتهالك المتراكــم ( فيمــا عــدا األراضــي) وخســائر التدنــي
المتراكمــة ،إن وجــدت .و تشــمل التكلفــة جميــع التكاليــف المتعلقــة بعمليــة الشــراء إذا تحققــت شــروط اإلعتــراف.
يتــم إثبــات جميــع النفقــات األخــرى فــي بيــان الدخــل عنــد تحققهــا .ويتــم اســتهالك هــذه الموجــودات عندمــا تكــون
جاهــزة لإلســتخدام بطريقــة القســط الثابــت علــى مــدى العمــر اإلنتاجــي المتوقــع لها بإســتخدام النســب الســنوية
التالية:
مباني

%2

أثاث ومعدات مكتبية

%10

أجهزة وأنظمة معلومات

%20

سيارات

%10

تحسينات على المأجور

%10

عندمــا يقــل المبلــغ الممكــن اســترداده مــن أي مــن هــذه الموجــودات عــن صافــي قيمتهــا الدفتريــة فإنــه يتــم
تخفيــض قيمتهــا إلــى القيمــة الممكــن اســتردادها وتســجل قيمــة التدنــي فــي بيــان الدخــل.
يتــم مراجعــة العمــر اإلنتاجــي لهــذه الموجــودات فــي نهايــة كل عــام ،فــإذا كانــت توقعــات العمــر االنتاجــي تختلــف
عــن التقديــرات المعــدة سـ ً
ـابقا يتــم تســجيل التغيــر فــي التقديــر للســنوات الالحقــة باعتبــاره تغيــر فــي التقديــرات.
يتــم اســتبعاد هــذه الموجــودات عنــد التخلــص منهــا أو عندمــا ال يعــود أي منافــع مســتقبلية متوقعــة مــن
إســتخدامها أو مــن التخلــص منهــا.

 10-3الموجودات غير الملموسة
يتــم تصنيــف الموجــودات غيــر الملموســة علــى أســاس كــون عمرهــا الزمنــي لفتــرة محــددة أو لفتــرة غيــر محــددة،
ويتــم اطفــاء الموجــودات غيــر الملموســة التــي لهــا عمــر زمنــي محــدد خــال هــذا العمــر ويتــم قيــد اإلطفــاء فــي
بيــان الدخــل ،أمــا الموجــودات غيــر الملموســة التــي عمرهــا الزمنــي غيــر محــدد فيتــم مراجعــة التدنــي فــي قيمتهــا
فــي تاريــخ البيانــات الماليــة ويتــم تســجيل أي تدنــي فــي قيمتهــا فــي بيــان الدخــل.
ال يتــم رســملة الموجــودات غيــر الملموســة الناتجــة عــن أعمــال البنــك ويتــم تســجيلها فــي بيــان الدخــل في نفس
الفترة.
يتــم مراجعــة أيــة مؤشــرات علــى تدنــي قيمــة الموجــودات غيــر الملموســة فــي تاريــخ البيانــات الماليــة ،كذلك يتم
مراجعــة تقديــر العمــر الزمنــي لتلــك الموجــودات ويتــم اجــراء أيــة تعديالت علــى الفتــرات الالحقة.
تشــمل الموجــودات غيــر الملموســة مفتاحيــة عقــارات وتقــوم إدارة البنــك بتقديــر العمــر الزمنــي لــكل بنــد حيــث
يتــم إطفــاء مفتاحيــة العقــارات بطريقــة القســط الثابــت.
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ً
وفاءا لديون مستحقة
 11-3الموجودات التي آلت ملكيتها للبنك
تظهــر الموجــودات التــي آلــت ملكيتهــا للبنــك فــي بيــان المركــز المالــي ضمــن بنــد «موجــودات أخــرى» وذلــك
بالقيمــة التــي آلــت بهــا للبنــك أو القيمــة العادلــة أيهمــا أقــل ،ويعــاد تقييمهــا فــي تاريــخ البيانــات الماليــة بالقيمــة
العادلــة بشــكل إفــرادي ،ويتــم تســجيل أي تدنــي فــي قيمتهــا كخســارة فــي بيــان الدخــل وال يتــم تســجيل الزيــادة
كإيــراد .يتــم تســجيل الزيــادة الالحقــة فــي بيــان الدخــل إلــى الحــد الــذي ال يتجــاوز قيمــة التدنــي الــذي تــم تســجيله
ً
سابقا .
بموجــب تعليمــات ســلطة النقــد الفلســطينية ،يتوجــب التخلــص مــن األراضــي والموجــودات التــي آلــت ملكيتهــا
للبنــك وفـ ً
ـاءا لديــون خــال فتــرة أقصاهــا ســنتين مــن تاريــخ التملــك ،هــذا ويمكــن تمديــد فتــرة اإلحتفــاظ بهــذه
الموجــودات لثــاث ســنوات إضافيــة.

 12-3المخصصات األخرى
يتــم اإلعتــراف بالمخصصــات عندمــا يكــون علــى البنــك التزامــات فــي تاريــخ بيــان المركــز المالــي ناشــئة عــن أحداث
ســابقة علــى أن يكــون تســديد االلتزامــات محتمــل ويمكــن قيــاس قيمتهــا بشــكل يعتمــد عليــه .يقــوم البنــك
ً
ً
وفقــا للقيمــة المقــدرة لهــا
خصمــا علــى بيــان الدخــل ألي التزامــات أو مطالبــات محتملــة
بتكويــن مخصصــات
واحتمــاالت تحققهــا بتاريــخ بيــان المركــز المالــي.

 13-3مخصص تعويض نهاية الخدمة
ً
وفقا لقانـــون العمل
يتــم أخــذ مخصــص لاللتزامــات المترتبــة علــى البنــك مــن تعويــض نهايــة الخدمــة للموظفيــن
الســاري فــي فلســطين .تســجل المبالــغ الواجــب اقتطاعهــا سـ ً
ـنويا علــى حســاب الدخــل وتســجل التعويضــات
المدفوعــة للموظفيــن الذيــن يتركـــون الخدمــة علــى حســاب مخصــص تعويــــض نهايــة الخدمــــــة.

 14-3ضريبة الدخل
تمثل مصاريف الضرائب مبالغ الضرائب المستحقة والضرائب المؤجلة.
تحســب مصاريــف الضرائــب المســتحقة علــى أســاس األربــاح الخاضعــة للضريبــة ،وتختلــف األربــاح الخاضعــة
للضريبــة عــن األربــاح المعلنــة فــي البيانــات الماليــة ألن األربــاح المعلنــة تشــمل إيــرادات غيــر خاضعــة للضريبــة
أو مصاريــف غيــر قابلــة للتنزيــل فــي الســنة الماليــة وإنمــا فــي ســنوات الحقــة أو الخســائر المتراكمــة المقبولــة
ضريبيـ ًـا أو بنــود ليســت خاضعــة أو مقبولــة التنزيــل ألغــراض ضريبيــة.
تحســب الضرائب بموجب النسب الضرائبية المقررة بموجب القوانين واألنظمة والتعليمات في فلسطين.
إن الضرائــب المؤجلــة هــي الضرائــب المتوقــع دفعهــا أو اســتردادها نتيجــة الفروقــات الزمنيــة المؤقتــة بيــن قيمة
الموجــودات أو المطلوبــات فــي البيانــات الماليــة والقيمــة التــي يتــم إحتســاب الربــح الضريبــي علــى أساســها.
يتــم إحتســاب الضرائــب المؤجلــة بإســتخدام طريقــة اإللتــزام ببيــان المركــز المالــي وتحتســب الضرائــب المؤجلــة
وفقـ ًـا للنســب الضريبيــة التــي يتوقــع تطبيقهــا عنــد تســوية اإللتــزام الضريبــي أو تحقيــق الموجــودات الضريبيــة
المؤجلة.
يتــم مراجعــة رصيــد الموجــودات الضريبيــة المؤجلــة فــي تاريــخ البيانــات الماليــة ويتــم تخفيضهــا فــي حالــة توقــع
عــدم إمكانيــة اإلســتفادة مــن تلــك الموجــودات الضريبيــة جزئيـ ًـا أو كليـ ًـا.

 15-3التقــاص
يتــم إجــراء تقــاص بيــن الموجــودات الماليــة والمطلوبــات الماليــة وإظهــار المبلــغ الصافــي فــي بيــان المركــز
المالــي فقــط عندمــا تتوفــر الحقــوق القانونيــة الملزمــة وكذلــك عندمــا يتــم تســويتها علــى أســاس التقــاص أو
يكــون تحقــق الموجــودات وتســوية المطلوبــات فــي نفــس الوقــت.
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 16-3تحقق اإليرادات واالعتراف بالمصاريف
يتــم تحقــق إيــرادات الفوائــد بإســتخدام طريقــة الفائــدة الفعليــة بإســتثناء فوائــد وعمــوالت التســهيالت اإلئتمانية
غيــر العاملــة التــي ال يتــم اإلعتــراف بهــا كإيــرادات ويتــم تســجيلها لحســاب الفوائــد والعمــوالت المعلقــة.
يتم اإلعتراف بالمصاريف على أساس اإلستحقاق.
يتم تسجيل العموالت كإيرادات عند تقديم الخدمات المتعلقة بها.
يتم اإلعتراف بأرباح أسهم الشركات عند تحققها (إقرارها من الهيئة العامة للمساهمين).

 17-3تاريخ اإلعتراف بالموجودات المالية
يتــم اإلعتــراف بشــراء وبيــع الموجــودات الماليــة فــي تاريــخ المتاجــرة (تاريــخ التــزام البنــك ببيــع أو شــراء الموجودات
المالية).

 18-3المشتقات المالية ومحاسبة التحوط
مشتقات مالية للتحوط:
ألغراض محاسبة التحوط تظهر المشتقات المالية بالقيمة العادلة ،ويتم تصنيف التحوط كما يلي:
التحوط للقيمة العادلة
هو التحوط لمخاطر التغير في القيمة العادلة لموجودات ومطلوبات البنك.
فــي حــال إنطبــاق شــروط تحــوط القيمــة العادلــة الفعــال ،يتــم قيــد األربــاح والخســائر الناتجة عــن تقييــم أداة التحوط
بالقيمــة العادلــة وعــن التغيــر فــي القيمــة العادلــة للموجــودات أو المطلوبــات المتحــوط لها في بيــان الدخل.
فــي حــال إنطبــاق شــروط تحــوط المحفظــة الفعــال يتــم تســجيل أيــة أربــاح أو خســائر ناتجــة عــن إعــادة تقييــم أداة
التحــوط بالقيمــة العادلــة وكذلــك التغيــر فــي القيمــة العادلــة لمحفظــة الموجــودات أو المطلوبــات فــي بيــان
الدخــل فــي نفــس الفتــرة.
التحوط للتدفقات النقدية
هو التحوط لمخاطر تغيرات التدفقات النقدية لموجودات ومطلوبات البنك الحالية والمتوقعة.
فــي حــال انطبــاق شــروط تحــوط التدفقــات النقديــة الفعــال ،يتــم تســجيل األربــاح أو الخســائر ألداة التحــوط فــي
بيــان الدخــل الشــامل وضمــن حقــوق الملكيــة ويتــم تحويلــه لبيــان الدخــل فــي الفتــرة التــي يؤثــر بهــا إجــراء التحــوط
علــى بيــان الدخــل.
التحوط لصافي االستثمار في وحدات أجنبية
فــي حــال انطبــاق شــروط التحــوط لصافــي االســتثمار فــي وحــدات أجنبيــة ،يتــم قيــاس القيمــة العادلــة ألداة
التحــوط لصافــي الموجــودات المتحــوط لهــا ،وفــي حــال كــون العالقــة فعالــة يعتــرف بالجــزء الفعــال مــن األربــاح
أو الخســائر ألداة التحــوط ضمــن بيــان الدخــل الشــامل وضمــن حقــوق الملكيــة ويعتــرف بالجــزء غيــر الفعــال ضمــن
بيــان الدخــل ،ويتــم قيــد الجــزء الفعــال فــي بيــان الدخــل عنــد بيــع االســتثمار فــي الوحــدة األجنبيــة المســتثمر بهــا.
التحوطــات التــي ال ينطبــق عليهــا شــروط التحــوط الفعــال ،يتــم قيــد األربــاح أو الخســائر الناتجــة عــن التغيــر فــي
القيمــة العادلــة ألداة التحــوط فــي بيــان الدخــل فــي نفــس الفتــرة.
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 19-3العمالت األجنبية
يتــم إثبــات المعامــات التــي تتــم بالعمــات األجنبيــة خــال الســنة بأســعار الصــرف الســائدة فــي تاريــخ إجــراء
المعامــات .يتــم تحويــل أرصــدة الموجــودات الماليــة والمطلوبــات الماليــة بأســعار العمــات األجنبيــة الوســطية
الســائدة فــي تاريــخ بيــان المركــز المالــي والمعلنــة مــن قبــل ســلطة النقــد الفلســطينية.
يتــم تحويــل الموجــودات غيــر الماليــة والمطلوبــات غيــر الماليــة بالعمــات األجنبيــة والظاهــرة بالقيمــة العادلة في
تاريــخ تحديــد قيمتهــا العادلــة .ويتــــم قيــد األربــاح والخســائر الناتجــة عــن تحويــل العمــات األجنبية في بيــان الدخل.
يتــم قيــد فروقــات التحويــل لبنــود الموجــودات والمطلوبــات بالعمــات األجنبيــة غيــر النقديــة (مثــل األســهم)
كجــزء مــن التغيــر فــي القيمــة العادلــة.

 20-3النقد وما في حكمه
هــو النقــد واألرصــدة النقديــة التــي تســتحق خــال مــدة ثالثــة أشــهر ،وتتضمــن :النقــد واألرصــدة لــدى ســلطة
النقــد الفلســطينية والودائــع لــدى البنــوك والمؤسســات المصرفيــة ،وتنــزل ودائــع البنــوك والمؤسســات
المصرفيــة وودائــع ســلطة النقــد الفلســطينية التــي تســتحق خــال مــدة ثالثــة أشــهر واألرصــدة مقيــدة الســحب
بمــا فيهــا اإلحتياطــي اإللزامــي لــدى ســلطة النقــد الفلســطينية.

 21-3أطراف ذات عالقة
يمثــل هــذا البنــد العمليــات التــي تمــت مــع أطــراف ذات عالقــة والتــي تتضمــن المســاهمين الرئيســيين ،أعضــاء
مجلــس اإلدارة واإلدارة العليــا وأيــة شــركات يســيطرون عليهــا أو لهــم القــدرة علــى التأثيــر بهــا .ويتــم اعتمــاد
سياســات األســعار والشــروط المتعلقــة بالمعامــات مــع الجهــات ذات العالقــة مــن قبــل مجلــس إدارة البنــك.

 22-3استخدام التقديرات
إن إعــداد البيانــات الماليــة وتطبيــق السياســات المحاســبية يتطلــب مــن إدارة البنــك القيــام بتقديــرات واجتهــادات
تؤثــر فــي مبالــغ الموجــودات والمطلوبــات الماليــة و احتياطــي القيمــة العادلــة و كذلــك اإلفصــاح عــن اإللتزامــات
المحتملــة .كمــا أن هــذه التقديــرات واإلجتهــادات تؤثــر فــي اإليــرادات والمصاريــف والمخصصــات وكذلــك فــي
التغيــرات فــي القيمــة العادلــة التــي تظهــر فــي بيــان الدخــل الشــامل وضمــن حقــوق الملكيــة .وبشــكل خــاص
يتطلــب مــن إدارة البنــك اصــدار احــكام واجتهــادات هامــة لتقديــر مبالــغ التدفقــات النقديــة المســتقبلية وأوقاتها.
إن التقديــرات المذكــورة مبنيــة بالضــرورة علــى فرضيــات وعوامــل متعــددة لهــا درجــات متفاوتــة مــن التقديــر
وعــدم التيقــن ،وان النتائــج الفعليــة قــد تختلــف عــن التقديــرات وذلــك نتيجــة التغيــرات الناجمــة عــن أوضــاع تلــك
التقديــرات فــي المســتقبل.
في اعتقاد اإلدارة فإن تقديراتها ضمن البيانات المالية معقولة ومفصلة على النحو التالي:
ً
اعتمــادا علــى دراســة قانونيــة معــدة مــن قبــل
 يتــم تكويــن مخصــص لقــاء القضايــا المقامــة ضــد البنــك
محامــي ومستشــاري البنــك والتــي بموجبهــا يتــم تحديــد المخاطــر المحتمــل حدوثهــا فــي المســتقبل ،ويعــاد
النظــر فــي تلــك الدراســات بشــكل دوري.
تقــوم اإلدارة بتقديــر قيمــة مخصــص خســائر التســهيالت االئتمانيــة التــي تشــكل تدنــي فــي القيــم القابلــة
للتحصيــل وفقـ ًـا لتعليمــات ســلطة النقــد الفلســطينية و المعاييــر الدوليــة للتقاريــر الماليــة ذات العالقــة وتعتمــد
النتائــج األكثــر تحفظـ ًـا بمــا يتوافــق مــع المعاييــر الدوليــة للتقاريــر الماليــة.
يتــم قيــد تدنــي قيمــة الموجــودات المســتملكة اعتمـ ً
ـادا علــى تقييمــات عقاريــة حديثــة ومعتمــدة مــن قبــل
مخمنين/مقدريــن معتمديــن لغايــات احتســاب التدنــي ،ويعــاد النظــر فــي ذلــك التدنــي بشــكل دوري.
تقــوم اإلدارة بإعــادة تقديــر األعمــار اإلنتاجيــة للموجــودات الملموســة وغيــر الملموســة بشــكل دوري لغايــات
احتســاب اإلســتهالكات واإلطفــاءات الســنوية اعتمـ ً
ـادا علــى الحالــة العامــة لتلــك الموجــودات وتقديــرات األعمــار
اإلنتاجيــة المتوقعــة فــي المســتقبل ،ويتــم أخــذ خســارة التدنــي (إن وجــدت) إلــى بيــان الدخــل.
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يتــم تحميــل الســنة بمــا يخصهــا مــن نفقــة الضرائــب وفقـ ًـا لألنظمــة والقوانيــن الســارية والمعاييــر المحاســبية
ويتــم احتســاب واثبــات الموجــودات والمطلوبــات الضريبيــة المؤجلــة ومخصــص الضريبــة الالزم.
ً
وفقا لقانون العمل ساري المفعول في فلسطين.
يتم احتساب مخصص تعويض نهاية الخدمة
تقــوم االدارة بمراجعــة دوريــة للموجــودات الماليــة التــي تظهــر بالكلفــة لتقديــر أي تدنــي فــي قيمتهــا ويتــم
أخــذ التدنــي فــي بيــان الدخــل .وتقــوم اإلدارة بتقديــر التدنــي فــي القيمــة العادلــة عنــد بلــوغ أســعار الســوق
ـدا معينـ ًـا يعتبــر مؤشـ ً
حـ ً
ـرا لتحديــد خســارة التدنــي ،وبمــا ال يتعــارض مــع تعليمــات الســلطات الرقابيــة والمعاييــر
الدوليــة للتقاريــر الماليــة.
يقــوم البنــك بتحديــد واإلفصــاح عــن مســتويات القيمــة العادلــة ،كمــا يتــم فصــل قياســات القيمــة العادلــة
وفقـ ًـا للمســتويات المحــددة فــي المعاييــر الدوليــة للتقاريــر الماليــة .يمثــل الفــرق بيــن المســتوى  2والمســتوى
 3لمقاييــس القيمــة العادلــة تقييــم مــا إذا كانــت المعلومــات أوالمدخــات يمكــن مالحظتهــا ومــدى أهميــة
المعلومــات التــي ال يمكــن مالحظتهــا ممــا يتطلــب وضــع أحــكام وتحليــل دقيــق للمدخــات المســتخدمة لقيــاس
القيمــة العادلــة بمــا فــي ذلــك األخــذ باالعتبــار كافــة العوامــل التــي تخــص األصــل أو االلتــزام.
تعتقد اإلدارة أن التقديرات المعتمدة في إعداد البيانات المالية مناسبة ومعقولة.

إيضاح ( )4نقد وأرصدة لدى سلطة النقد الفلسطينية
تفاصيل البند
2017
نقد في الخزينة والصناديق

161,702,759

2016
92,508,754

أرصدة لدى سلطة النقد الفلسطينية:
حسابات جارية وتحت الطلب

23,100,396

36,429,113

متطلبات اإلحتياطي اإللزامي النقدي

72,687,845

67,149,950

257,491,000

196,087,817

ً
وفقــا لتعميــم ســلطة النقــد الفلســطينية ( )2010/67يتوجــب علــى البنــك اإلحتفــاظ لــدى ســلطة النقــد
الفلســطينية بإحتياطــي الزامــي نقــدي بنســبة  9%مــن كافــة ودائــع العمــاء لكافــة العمــات ،ال تعمــل ســلطة
النقــد علــى دفــع فوائــد علــى هــذه اإلحتياطيــات اإللزاميــة ،وبحســب التعليمــات رقــم ( )2012/2يتــم تخفيــض
قيمــة الرصيــد القائــم للتســهيالت الممنوحــة فــي مدينــة القــدس لبعــض القطاعــات قبــل احتســاب اإلحتياطــي
اإللزامــي النقــدي.
ال تدفع سلطة النقد الفلسطينية فوائد على هذه اإلحتياطيات حسب التعليمات أعاله.
تدفــع ســلطة النقــد فوائــد علــى الودائــع الرأســمالية وفقـ ًـا ألســعار الفائــدة الســائدة فــي الســوق بعــد خصــم
العمولة.
بحســب التعميــم المشــار اليــه يجــب تحويــل  20%مــن االحتياطــي اإللزامــي كرصيــد متحــرك يضــاف إلــى
الحســابات الجاريــة لــدى ســلطة النقــد وبقــاء  80%مــن اإلحتياطــي اإللزامــي كحســاب ثابــت.
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إيضاح ( )5أرصدة لدى بنوك ومؤسسات مصرفية
تفاصيل البند
2017

2016

بنوك ومؤسسات مصرفية محلية:
18,395,604

7,569,271

ودائع تستحق خالل ثالثة أشهر

حسابات جارية و تحت الطلب

34,443,174

32,603,673

ودائع تستحق خالل ثالثة اشهر

19,131,479

17,479,758

53,574,653

50,083,431

71,970,257

57,652,702

بنوك ومؤسسات مصرفية خارجية:

بلغــت األرصــدة لــدى البنــوك والمؤسســات المصرفيــة التــي ال تتقاضــى فوائــد كمــا فــي  31كانــون األول
 2017مبلــغ 34,586,587دوالر أمريكــي و  32,747,084دوالر أمريكــي كمــا فــي  31كانــون األول .2016
بلغــت األرصــدة مقيــدة الســحب كمــا فــي  31كانــون األول  2017مبلــغ  143,414دوالر أمريكــي و 143,411
دوالر أمريكــي كمــا فــي  31كانــون أول .2016

إيضاح ( )6موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل
يمثــل هــذا البنــد أســهم مدرجــة فــي بورصــة فلســطين بلغــت قيمتهــا العادلــة مبلــغ 103,260دوالر أمريكــي و
 96,820دوالر أمريكــي كمــا فــي  31كانــون األول  2017و 2016علــى التوالــي.

إيضاح ( )7تسهيالت ائتمانية مباشرة
تفاصيل البند-
2017

2016

قروض

566,270,781

543,046,584

جاري مدين ومكشوفي الطلب

85,967,109

69,458,357

كمبياالت مخصومة

11,294,296

8,692,696

663,532,186

621,197,637

ينزل:
فوائد وعموالت معلقة

()368,380

()503,106

مخصص تدني تسهيالت ائتمانية مباشرة

()4,645,843

()4,554,172

658,517,963

616,140,359

ً
مقدمــا
يمثــل رصيــد الكمبيــاالت والقــروض المبلــغ الصافــي بعــد تنزيــل الفوائــد والعمــوالت المقبوضــة
والبالغــة  2,686,066دوالر أمريكــي كمــا فــي  31كانــون األول ( 2017مقابــل  1,691,300دوالر أمريكــي كمــا
فــي  31كانــون األول .)2016
بلغــت التســهيالت االئتمانيــة غيــر العاملــة بعــد تنزيــل الفوائــد المعلقــة مبلــغ 16,468,575دوالر أمريكــي
أي مــا نســبته  2.49٪مــن إجمالــي التســهيالت االئتمانيــة المباشــرة كمــا فــي  31كانــون األول  2017مقابــل
 15,317,543دوالر أمريكــي أي مــا نســبته  2.47٪مــن رصيــد التســهيالت اإلئتمانيــة المباشــرة بعــد تنزيــل
الفوائــد المعلقــة كمــا فــي  31كانــون األول .2016
بلغــت قيمــة الديــون المتعثــرة كمــا فــي  31كانــون األول  2017مبلــغ  14,334,539دوالر أمريكــي مقارنــة مــع
مبلــغ  10,176,728دوالر أمريكــي كمــا فــي  31كانــون األول .2016
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بلغــت قيمــة التســهيالت االئتمانيــة التــي مضــى علــى تعثرهــا اكثــر مــن  6ســنوات  9,035,530دوالر أمريكــي
كمــا فــي  31كانــون األول  2017و مبلــغ  6,599,697دوالر أمريكــي كمــا فــي  31كانــون األول .2016
بلــغ إجمالــي القــروض وحســابات الجــاري مديــن الممنوحــة للســلطة الوطنيــة الفلســطينية ووزاراتهــا مبلــغ
33,014,970دوالر أمريكــي كمــا فــي  31كانــون األول  2017أي مــا نســبته  %4.98مــن إجمالــي التســهيالت
االئتمانيــة المباشــرة مقابــل مبلــغ  144,377,783دوالر أمريكــي كمــا فــي  31كانــون األول  2016أي مــا نســبته
 %23.25مــن إجمالــي التســهيالت االئتمانيــة المباشــرة.
بلغــت القيمــة العادلــة للضمانــات مقابــل التســهيالت االئتمانيــة مبلــغ 130,741,240دوالر أمريكــي كمــا فــي
 31كانــون األول  2017مقابــل مبلــغ  96,938,104دوالر أمريكــي كمــا فــي  31كانــون األول .2016
بلغــت التســهيالت االئتمانيــة الممنوحــة لموظفــي القطــاع العــام  185,570,219دوالر أمريكــي كمــا فــي 31
كانــون األول  2017أي مــا نســبته  27.97%مــن اجمالــي التســهيالت الممنوحــة ومبلــغ  149,302,055دوالر
أمريكــي كمــا فــي  31كانــون األول  2016أي مــا نســبته  24.04%مــن اجمالــي التســهيالت الممنوحــة.
بلغــت التســهيالت االئتمانيــة الممنوحــة لغيــر المقيميــن  3,517,754دوالر أمريكــي كمــا فــي  31كانــون األول
 2017و مبلــغ 3,419,035دوالر أمريكــي كمــا فــي  31كانــون األول .2016
فيما يلي الحركة على الفوائد المعلقة خالل السنة:
2016

2017
الرصيد في بداية السنة

503,106

512,870

فوائد معلقة خالل السنة

283,902

30,358

فوائد محولة لإليرادات

()22,123

()9,144

فوائد معلقة تم شطبها

-

()30,978

فوائد معلقة على تسهيالت امضى على تعثرها أكثر من 6
سنوات

()395,820

-

فروقات عملة

()685

-

الرصيد في نهاية السنة

368,380

503,106

فيما يلي الحركة على مخصص تدني التسهيالت االئتمانية المباشرة خالل السنة:
2016

2017
الرصيد في بداية السنة

4,554,172

3,323,133

إضافات إلى المخصص خالل السنة

3,853,804

2,369,572

إسترداد مخصص تدني تسهيالت ائتمانية

()1,689,869

()1,150,069

مخصص تم شطبه مقابل تسهيالت ائتمانية معدومة

-

()4,236

استبعاد مخصص تدني تسهيالت مضى على تعثرها أكثر من 6
سنوات

()2,257,393

-

فروقات عملة

185,129

15,772

الرصيد في نهاية السنة

4,645,843

4,554,172
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فيمــا يلــي الحركــة علــى مخصــص تدنــي التســهيالت االئتمانيــة المباشــرة التــي مضــى علــى تعثرهــا أكثــر مــن
 6ســنوات:
2017
الرصيد في بداية السنة
المحول من مخصص تدني تسهيالت مضى على تعثرها اكثر من
 6سنوات

2016

6,567,622

6,943,540

2,257,393

-

ديون معدومة

-

()289,343

االستبعادات

()321,072

()132,319

فروقات عملة

329,450

45,744

الرصيد في نهاية السنة

8,833,393

6,567,622
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توزيع التسهيالت االئتمانية (قبل تنزيل مخصص التدني) على القطاعات اإلقتصادية:
2016

2017
قطاع عام
السلطة الوطنية الفلسطينية

33,014,970

144,377,783

مؤسسات القطاع العام غير المالية األخرى

-

20,599

مجموع القطاع العام

33,014,970

144,398,382

قطاع خاص
العقارات و االنشاءات
االنشاءات

28,505,038

19,789,000

سكن لالقامة وتحسين ظروف المسكن

2,994,298

4,896,524

عقارات تجارية واستثمارية

11,814,969

11,198,474

43,314,305

35,883,998

األراضي
لالستثمار

8,921,443

7,974,734

قطاع الصناعة والتعدين
الصناعة

46,455,704

28,056,049

قطاع التجارة العامة
140,994,550

81,215,350

الزراعة

8,645,770

10,298,011

الثروة الحيوانية

27,844,592

29,254,588

36,490,362

39,552,599

قطاع السياحة والمطاعم والفنادق األخرى

12,644,130

8,923,320

النقل والمواصالت

2,246,800

4,154,323

تجارة داخلية
قطاع الزراعة والثروة الحيوانية

قطاع الخدمات
28,387,253

26,320,788

االتصاالت

2,423,876

1,230,354

الصحة

643,407

354,124

التعليم

5,330,474

5,962,887

الخدمات المالية
قطاع الخدمات العامة

المرافق العامة

5,513,233

2,310,010

أصحاب المهن

40,281,862

13,885,671

54,192,852

23,743,046

أخرى

-

-

تمويل شراء سيارات

17,019,648

12,178,484

تمويل االستثمار باألسهم و األدوات المالية

تمويل السلع االستهالكية
بطاقات االئتمان

5,846,546

5,688,009

أخرى

227,771,661

196,633,093

أخرى في القطاع الخاص

5,863,582

5,972,356

239,481,789

208,293,458

663,163,806

620,694,531

إجمالي تسهيالت القطاع العام والخاص
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التسهيالت المضمونة من قبل مؤسسات ضمان القروض:
2017
نوع التسهيل

المبلغ الممنوح

نسبة تحمل
المصرف

الرصيد القائم

الديون المتعثرة

تسهيالت مباشرة

2,048,447

1,202,416

30%

160,173

تسهيالت مباشرة

1,515,851

1,101,328

15%-35%

-

3,564,298

2,303,744

160,173

2016
نوع التسهيل

المبلغ الممنوح

نسبة تحمل
المصرف

الرصيد القائم

الديون المتعثرة

تسهيالت مباشرة

5,929,715

3,096,842

30%

350,801

تسهيالت مباشرة

1,853,638

1,399,911

15%-35%

-

7,783,353

4,496,753

350,801

إيضاح ( )8موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل الشامل
تفاصيل البند
2016

2017
أسهم مدرجة في سوق فلسطين المالي (بورصة فلسطين)

2,661,829

12,090,667

موجودات مالية غير مدرجة (محلية)

396,500

271,500

3,058,329

12,362,167

إن الحركة التي تمت على احتياطي القيمة العادلة هي كما يلي:
2016

2017
الرصيد في بداية السنة

1,734,184

153,909

أرباح غير متحققة

2,482,923

1,644,134

ارباح بيع موجودات مالية من خالل الدخل الشامل

()6,999,481

الرصيد في نهاية السنة

()2,782,374

()63,859
1,734,184

إيضاح ( )9موجودات مالية بالكلفة المطفأة
تفاصيل البند
سندات مالية

 31كانون األول 2017

حكومية

سندات مالية
مدرجة في أسواق
مالية

المجموع

موجودات مالية بالكلفة المطفأة (محلية)

-

3,770,000

3,770,000

موجودات مالية بالكلفة المطفأة (أجنبية)

5,639,145

-

5,639,145

5,639,145

3,770,000

9,409,145

سندات مالية
حكومية

 31كانون األول 2016

سندات مالية
مدرجة في أسواق
مالية

المجموع

موجودات مالية بالكلفة المطفأة (محلية)

-

2,980,000

2,980,000

موجودات مالية بالكلفة المطفأة (أجنبية)

5,639,145

2,563,310

8,202,455

5,639,145

5,543,310

11,182,455
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إيضاح ( )10ممتلكات ومعدات
 31كانون األول 2017

مباني

أراضي

اثاث ومعدات اجهزة وانظمة
المعلومات
مكتبية

سيارات

تحسينات على
المأجور

المجموع

التكلفة
10,632,276

4,059,034

3,885,329

8,982,641

679,045

14,808,925

43,047,250

الرصيد بداية السنة
إضافات

2,460,503

-

375,700

2,126,834

398,789

920,825

6,282,651

تحويالت

-

-

-

-

-

-

-

إستبعادات

-

-

()66,890

()155,796

()302,000

()159,005

()683,691

الرصيد نهاية السنة

13,092,779

4,059,034

4,194,139

10,953,679

775,834

15,570,745

48,646,210

-

641,805

2,172,809

5,423,811

290,669

7,665,333

16,194,427

إضافات

-

81,182

381,419

881,287

82,664

1,169,236

2,595,788

تحويالت

-

-

-

-

-

-

-

اإلستهالك المتراكم
الرصيد بداية السنة

إستبعادات

-

-

()34,187

()110,659

()139,912

()137,579

()422,337

الرصيد نهاية السنة

-

722,987

2,520,041

6,194,439

233,421

8,696,990

18,367,878

صافي القيمة
الدفترية  31كانون
األول 2017

13,092,779

3,336,047

1,674,098

4,759,240

542,413

6,873,755

30,278,332

أراضي

مباني

تحسينات على
المأجور

المجموع

 31كانون األول 2016

اثاث ومعدات اجهزة وانظمة
المعلومات
مكتبية

سيارات

التكلفة
الرصيد بداية السنة

5,513,219

4,059,034

3,413,396

10,711,627

746,410

11,677,026

36,120,712

إضافات

5,119,057

-

250,518

653,202

253,452

1,057,521

7,333,750

تحويالت

-

-

229,418

2,094,908

-

إستبعادات

-

-

10,632,276

4,059,034

الرصيد نهاية السنة

()8,003
3,885,329

()2,324,326

-

()57,862

()320,817

8,982,641

679,045

()20,530
14,808,925

()407,212
43,047,250

اإلستهالك المتراكم
الرصيد بداية السنة

-

560,625

1,651,135

6,328,589

332,737

4,980,575

13,853,661

إضافات

-

81,180

341,656

858,532

75,693

1,120,433

2,477,494

تحويالت

-

-

185,533

1,564,941

-

إستبعادات

-

-

()5,515

()1,750,474
()12,836

()117,761

()616

()136,728

الرصيد نهاية السنة

-

641,805

2,172,809

5,423,811

290,669

7,665,333

16,194,427

صافي القيمة
الدفترية  31كانون
األول 2016

10,632,276

3,417,229

1,712,520

3,558,830

388,376

7,143,592

26,852,823
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إيضاح ( )11موجودات غير ملموسة

تفاصيل البند

2017

الرصيد في بداية السنة

24,244

الرصيد في نهاية السنة

22,481

()1,763

إطفاءات خالل السنة

2016

26,007

()1,763

24,244

إيضاح ( )12موجودات ضريبية مؤجلة

تفاصيل البند-

2016

2017
الرصيد في بداية السنة

1,066,727

1,066,727

مخصص تعويض نهاية الخدمة

-

-

مخصص القضايا

-

-

الرصيد في نهاية السنة

1,066,727

1,066,727

إيضاح ( )13موجودات أخرى

تفاصيل البند

2016

2017
مطالبات تحت التحصيل

28,003,410

23,778,101

فوائد مستحقة القبض

2,856,403

2,806,918

موجودات مستملكة وفاء لديون مستحقة (*)

1,328,385

1,328,385

موجودات برسم البيع

1,431,480

1,431,480

ً
مقدما
مصاريف مدفوعة

1,582,253

1,762,793

دفعات على حساب استثمارات

1,369,467

1,286,295

عقود بيع/شراء عمالت أجنبية (عمالء)(**)

3,230,926

739,423

رسوم قضائية قابلة لالسترداد

414,272

362,242

صافي عقود صفقات تبادل عمالت اجلة مدينة

48,731

1,214,335

مخزون قرطاسية ومطبوعات

379,621

281,813

40,644,948

34,991,785

(*) بموجــب تعليمــات ســلطة النقــد الفلســطينية يتوجــب بيــع المبانــي واألراضــي التــي تــؤول ملكيتهــا للبنــك
وفـ ً
ـاءا لديــون مســتحقة علــى العمــاء خــال ســنتين مــن تاريــخ اســتمالكها ويمكــن تمديــد مــدة االســتمالك
لتصــل كحــد أقصــى إلــى  3ســنوات أخــرى.
ً
وفاءا لديون مستحقة:
فيما يلي ملخص الحركة على موجودات مستملكة
2017
الرصيد في بداية السنة

1,328,385

ينزل  :عقارات تم التخلص منها

1,328,385

الرصيد في نهاية السنة

2016
1,746,241
()417,856
1,328,385

(**) فيما يلي ملخص عقود صفقات تبادل العمالت االجلة كما في  31كانون األول :2017
صافي عقود صفقات تبادل صافي عقود صفقات تبادل
عمالت اجلة مدينة
عمالت اجلة دائنة

مجموع القيمة اإلسمية

عقود صفقات اجلة
عقود شراء اجله بعمالت اجنبية

-

48,731

()165,253,112

عقود بيع اجله بعمالت اجنبية

()929,358

-

164,372,485

()929,358

48,731

()880,627
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إيضاح ( )14ودائع بنوك ومؤسسات مصرفية
تفاصيل البند
2016

2017
بنوك ومؤسسات مصرفية محلية:
حسابات جارية وتحت الطلب

657,261

615,815

ودائع ألجل تستحق خالل ثالثة أشهر

11,902,665

31,335,255

ودائع ألجل تستحق خالل ثالثة أشهر

3,000,000

8,500,000

15,559,926

40,451,070

بنوك ومؤسسات مصرفية أجنبية:

إيضاح ( )15ودائع عمالء
تفاصيل البند
2016

2017
ودائع جارية وتحت الطلب

222,422,153

216,649,191

ودائع التوفير

316,081,999

267,099,107

ودائع ألجل وخاضعة إلشعار

247,465,894

252,332,226

785,970,046

736,080,524

بلغــت ودائــع القطــاع العــام 11,199,586دوالر أمريكــي كمــا فــي  31كانــون األول  2017أي مــا نســبته
( )%1.43مــن إجمالــي الودائــع مقابــل  26,399,055دوالر أمريكــي كمــا فــي  31كانــون األول  2016أي مــا
نســبته ( )3.59%مــن إجمالــي الودائــع.
بلغــت الودائــع التــي ال تحمــل فائــدة 222,749,634دوالر أمريكــي كمــا فــي  31كانــون األول  2017أي مــا
نســبته ( )28.34%مــن إجمالــي الودائــع مقابــل  216,507,526دوالر أمريكــي كمــا فــي  31كانــون األول 2016
أي مــا نســبته ( )29.42%مــن إجمالــي الودائــع.
بلغــت قيمــة الودائــع الجامــدة كمــا فــي  31كانــون األول  2017مبلــغ  22,092,251دوالر أمريكــي أي مــا
نســبته ( )2.81%مــن إجمالــي الودائــع ،مقابــل مبلــغ  30,749,166دوالر أمريكــي أي مــا نســبته ( )4.18%مــن
إجمالــي الودائــع كمــا فــي  31كانــون األول .2016
بلغــت قيمــة ودائــع العمــاء بالعمــات األجنبيــة كمــا فــي  31كانــون األول  2017مبلــغ  431,185,948دوالر
أمريكــي مقابــل  424,152,364دوالر أمريكــي فــي  31كانــون األول .2016
بلغــت قيمــة ودائــع العمــاء لغيــر المقيميــن مبلــغ 15,831,659دوالر أمريكــي كمــا فــي  31كانــون األول
 2017مقابــل مبلــغ  18,868,265دوالر أمريكــي كمــا فــي  31كانــون األول .2016

إيضاح ( )16تأمينات نقدية
تفاصيل البند-
2017

2016

تأمينات مقابل تسهيالت مباشرة

45,626,165

27,242,156

تأمينات مقابل تسهيالت غير مباشرة

9,777,581

5,653,711

تأمينات أخرى

13,975,134

8,687,222

69,378,880

41,583,089
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إيضاح( )17أموال مقترضة
يمثــل هــذا المبلــغ الرصيــد القائــم لشــركة فلســطين لتمويــل الرهــن العقــاري كمــا فــي  31كانــون األول 2017
لتمويــل القــروض العقاريــة و الممنوحــة مــن قبــل بنــك القــدس لمــدة أقصاهــا خمــس ســنوات و يتــم تحديــد
ســعر الفائــدة عنــد طلــب قــروض اعــادة التمويــل حســب اإلتفاقيــة المبرمــة بيــن بنــك القــدس و شــركة فلســطين
لتمويــل الرهــن العقــاري بتاريــخ  4حزيــران .2014

إيضاح( )18مخصصات متنوعة
تفاصيل البند
 31كانون األول 2017

رصيد بداية السنة

التخصيص للسنة

المدفوع خالل
السنة

رصيد نهاية السنة

مخصص تعويض نهاية
الخدمة

4,435,084

1,580,570

()952,550

5,063,104

مخصص القضايا

102,767

38,530

()41,297

100,000

4,537,851

1,619,100

()993,847

5,163,104

 31كانون األول 2016

رصيد بداية السنة

التخصيص للسنة

مخصص تعويض نهاية
الخدمة

4,106,457

968,645

مخصص القضايا

102,767

-

4,209,224

968,645

المدفوع خالل
السنة
()640,018
()640,018

رصيد نهاية السنة
4,435,084
102,767
4,537,851

إيضاح ( )19مخصص الضرائب
لقــد كانــت الحركــة علــى حســاب مخصــص الضرائــب خــال الســنة المنتهيــة فــي  31كانــون األول  2017والســنة
المنتهيــة فــي  31كانــون األول  2016كمــا يلــي:
2017

2016

رصيد بداية السنة

161,672

640,823

التخصيص للسنة

4,002,300

2,165,362

خصومات ضريبية تشجيعية

()102,300

()188,784

المدفوع خالل السنة

()2,009,674

()2,455,729

رصيد نهاية السنة

2,051,998

161,672

تــم إجــراء مخالصــة نهائيــة مــع ضريبــة الدخــل للســنوات الماليــة حتــى نهايــة عــام 2012 ,حتــى تاريخــه لــم يتوصــل
البنــك إلــى تســويات نهائيــة مــع دائــرة ضريبــة الدخــل لألعــوام مــن  2013لغايــة العــام  ،2017ويتابــع المستشــار
الضريبــي للبنــك حاليـ ًـا أعمالــه للحصــول علــى تســويات نهائيــة مــع دائــرة ضريبــة الدخــل لهــذه األعــوام.
ً
وفقــا لألنظمــة
تــم إحتســاب مخصــص ضريبــة الدخــل للســنة المنتهيــة فــي  31كانــون األول  2017و 2016
والقوانيــن النافــذة ومعاييــر التقاريــر الماليــة الدوليــة.
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فيما يلي تسوية الربح المحاسبي مع الربح الضريبي:
2017

2016

الربح المحاسبي للبنك

15,080,462

12,447,282

الربح الخاضع لضريبة القيمة المضافة (*)

9,161,797

8,770,373

ضريبة القيمة المضافة

()1,263,696

()1,209,707

الربح الخاضع لضريبة الدخل

9,687,094

5,971,030

ضريبة الدخل

1,453,064

895,655

مجموع ضريبة الدخل وضريبة القيمة المضافة المحتسبة

2,716,760

2,105,362

الضرائب المخصصة للسنة

4,002,300

2,165,362

خصومات ضريبية تشجيعية

()102,300

مصروف الضرائب الظاهر في بيان الدخل للسنة

3,900,000

ينزل:

()188,784
1,976,578

(*) يمثــل هــذا البنــد الربــح الخاضــع لضريبــة القيمــة المضافــة لفــروع البنــك التــي تعمــل فــي محافظــات
ً
ـتنادا للمرســوم الرئاســي الصــادر فــي حزيــران 2007
الشــمال (مناطــق الضفــة الغربيــة) للعــام  ،2017وذلــك إسـ
والخــاص بإعفــاء مكلفــي الضرائــب فــي المحافظــات الجنوبيــة (قطــاع غــزة) مــن الضرائــب ،يتــم توزيــع إيــرادات
ومصروفــات فــروع البنــك وفقـ ًـا لتقديــرات محــددة مــن قبــل اإلدارة.

إيضاح ( )20مطلوبات أخرى
تفاصيل البند-
2017

2016

فوائد مستحقة وغير مدفوعة

2,233,884

2,134,902

مصاريف مستحقة وغير مدفوعة

998,171

284,600

شيكات وحواالت برسم الدفع

13,181,504

11,940,951

امانات مؤقتة

1,233,309

990,996

مكافآت مستحقة ألعضاء مجلس اإلدارة

300,000

155,148

ذمم دائنة

3,495,514

2,533,489

ضرائب مقتطعة من العمالء ورواتب الموظفين

217,202

117,842

توزيعات أرباح نقدية غير مدفوعة

63,983

64,357

صافي عقود صفقات تبادل عمالت اجلة دائنة (إيضاح )**13

929,358

607,258

عموالت مقبوضة غير مستحقة

4,359,499

2,969,765

أخرى

44,565

801,383

27,056,989

22,600,691
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إيضاح ( )21راس المال المدفوع
إدارة مخاطر رأس المال
الهــدف الرئيســي مــن إدارة رأس مــال البنــك هــو الحفــاظ علــى نســب رأس مــال مناســبة بشــكل يدعــم أنشــطة
البنــك ويعمــل علــى تحقيــق أعلــى المســتويات لحقــوق المســاهمين ،لــم يقــم البنــك بإجــراء أيــة تعديــات علــى
األهــداف والسياســات المتعلقــة بهيكليــة رأس المــال خــال الســنة الحاليــة أو الســنة الســابقة.
خــال العــام  ،2017تــم زيــادة رأس المــال المدفــوع بقيمــة  7,326,000دوالر أمريكــي ليصبــح 68,376,000
دوالر أمريكــي وذلــك عــن طريــق إصــدار أســهم البالــغ قيمتهــا  7,326,000دوالر أمريكــي.
إن تفاصيل رأس المال األساسي والتنظيمي هي كما يلي:
2017
نسبته الى
الموجودات
المرجحة
بالمخاطر

2016

نسبته إلى
الموجودات

دوالر أمريكي

نسبته الى
الموجودات المرجحة
بالمخاطر

نسبته إلى
الموجودات

دوالر أمريكي

رأس المال األساسي

11.78%

8.01%

86,182,956

13.60%

7.58%

72,793,796

رأس المال التنظيمي

13.02%

8.86%

95,275,549

13.92%

7.76%

74,516,797

إيضاح ( )22توزيعات أرباح
أقــرت الهيئــة العامــة للبنــك فــي اجتماعهــا الــذي عقــد بتاريــخ  8أيــار  2017توزيــع أربــاح كأســهم مجانيــة بنســبة
كل
 12%عــن نتائــج أعمــال البنــك لعــام  2016وذلــك بواقــع  7,326,000دوالر أمريكــي علــى مســاهمي البنــك ٌ
بنســبة مــا يملكــه مــن أســهم البنــك .حيــث تــم زيــادة رأس المــال المدفــوع بقيمــة  7,326,000دوالر أمريكــي
ليصبــح  68,376,000دوالر أمريكــي وذلــك عــن طريــق رســملة جــزء مــن احتياطــي التقلبــات الدوريــة بمبلــغ
 3,327,181دوالر أمريكــي ورســملة  3,998,819دوالر أمريكــي مــن األربــاح المــدورة  -إيضــاح (.)23

إيضاح ( )23اإلحتياطات
احتياطي إجباري:
ً
إســتنادا لقانــون الشــركات وقانــون المصــارف فــي فلســطين ،يتــم إقتطــاع مــا نســبته  10%مــن صافــي
األربــاح الســنوية وتخصــص لحســاب اإلحتياطــي اإلجبــاري ،ال يجــوز وقــف اإلقتطــاع قبــل أن يبلــغ مجمــوع المبالغ
المتجمعــة فــي هــذا الحســاب ربــع رأس مــال البنــك ،ال يجــوز توزيــع هــذا االحتياطــي علــى مســاهمي البنــك إال
بموافقــة مســبقة مــن ســلطة النقــد الفلســطينية.
احتياطي مخاطر مصرفية عامة:
يمثــل هــذا البنــد احتياطــي مخاطــر مصرفيــة عامــة يتــم احتســابه حســب تعليمات ســلطة النقد الفلســطينية رقم
( )2015/6بنســبة  1.5%مــن التســهيالت االئتمانيــة المباشــرة بعــد طــرح مخصــص التدنــي فــي التســهيالت
االئتمانيــة المباشــرة والفوائــد المعلقــة ،كمــا ويتــم إقتطــاع نســبة  0.5%مــن التســهيالت االئتمانيــة غيــر
المباشــرة بعــد طــرح الشــيكات برســم التحصيــل والكفــاالت المقبولــة والســحوبات المقبولــة المكفولــة المتعلقة
باإلعتمــادات المســتندية الــواردة ،ال يجــوز اســتخدام هــذا االحتياطــي أو تخفيضــه إال بموافقــة مســبقة مــن
ســلطة النقــد الفلســطينية ،يســتثنى مــن احتســاب هــذا البنــد التســهيالت الممنوحــة للشــركات الصغيــرة وفقـ ًـا
للتعميــم رقــم (.)2013/53
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احتياطي التقلبات الدورية:
يمثــل هــذا البنــد قيمــة إحتياطــي المخاطــر الــذي يتــم إقتطاعــه وفقــا لتعليمــات ســلطة النقــد الفلســطينية
رقــم ( )2015/6بنســبة  15%مــن األربــاح الســنوية الصافيــة بعــد الضرائــب لتدعيــم رأس مــال البنــك لمواجهــة
المخاطــر المحيطــة بالعمــل المصرفــي ويســتمر اإلقتطــاع حتــى يصبــح الرصيــد مــا نســبته  20%مــن رأس مــال
البنــك المدفــوع ،ال يجــوز اســتخدام اي جــزء مــن هــذا اإلحتياطــي أو تخفيضــة إال بعــد الحصــول علــى الموافقــة
المســبقة مــن ســلطة النقــد الفلســطينية .تــم خــال العــام  2017رســملة مبلــغ  3,327,181دوالر أمريكــي مــن
رصيــد احتياطــي التقلبــات الدوريــة وذلــك كجــزء مــن التوزيعــات المعلنــة فــي عــام  2017بمــا يخــص نتائــج أعمــال
البنــك عــن عــام  – 2016إيضــاح ( )22وذلــك بعــد الحصــول علــى موافقــة ســلطة النقــد الفلســطينية (كتــاب
رقــم :د )3210/03/2017 – 4بتاريــخ  30اذار .2017

إيضاح ( )24الفوائد الدائنة
تفاصيل البند-
2017

2016

قروض

34,190,449

31,133,732

حسابات جارية مدينة و حسابات طلب مكشوفة

8,226,836

5,278,983

كمبياالت مخصومة

624,672

369,711

أرصدة لدى بنوك ومؤسسات مصرفية

902,377

477,001

فروقات متاجرة عمالت

37,823

14,698

بطاقات االئتمان

1,670,753

1,137,969

موجودات مالية بالتكلفة المطفأة

598,813

707,804

46,251,723

39,119,898

إيضاح ( )25الفوائد المدينة
يشمل هذا البند الفوائد المدينة على الحسابات التالية:
2017

2016

فوائد على ودائع العمالء
ودائع عمالء الجل

8,134,967

6,823,880

ودائع عمالء توفير

1,643,266

831,920

ودائع عمالء جارية وتحت الطلب

123,644

174,376

9,901,877

7,830,176

فوائد على بنوك ومؤسسات مصرفية

666,684

344,246

فوائد على ودائع سلطة النقد الفلسطينية

324,413

86,638

أخرى
فوائد مدفوعة عن تأمينات نقدية

657,918

378,037

تكلفة تمويل عن عمليات مقايضة

18,557

45,554

676,475

423,591

11,569,449

8,684,651
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إيضاح ( )26صافي إيرادات العموالت
تفاصيل البند-
2016

2017
عموالت دائنة
تسهيالت ائتمانية مباشرة

5,099,387

3,379,691

تسهيالت ائتمانية غير مباشرة

918,532

460,327

أخرى

6,224,381

4,741,304

12,242,300

8,581,322

عموالت مدينة
بنوك ومؤسسات محلية

53,641

85,189

بنوك ومؤسسات خارجية

332,697

291,672

عموالت مدفوعة بطاقات وشحن نقد

1,858,983

1,134,994

2,245,321

1,511,855

9,996,979

7,069,467

إيضاح ( )27صافي أرباح موجودات مالية
تفاصيل البند-
2016

2017
أسهم شركات مدرجة في السوق المالي
أرباح غير متحققة من تقييم موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل

6,440

170

عوائد توزيعات موجودات مالية

519,651

423,065

526,091

423,235

إيضاح ( )28إيرادات أخرى
تفاصيل البند-
2017

2016

إيرادات دفاتر شيكات

425,503

410,190

إيرادات البريد

178,823

169,999

إيجارات الصناديق الحديدية

57,291

41,716

إيرادات فاكس و برقيات وهاتف

28,227

41,263

إيرادات أخرى متفرقة

329,424

252,476

1,019,268

915,644
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إيضاح ( )29نفقات الموظفين
تفاصيل البند-
2017

2016

الرواتب واألجور والمكافآت

13,570,689

11,489,741

ضريبة القيمة المضافة على الرواتب

2,055,009

1,504,014

نفقات طبية

718,214

690,840

مساهمة البنك في صندوق اإلدخار(*)

572,948

517,956

نفقات سفر و تنقالت

316,833

310,461

بدل اجازات الموظفين

98,393

132,378

نفقات تدريب موظفين

332,824

164,119

نفقات التأمين على حياة الموظفين

73,545

61,593

بدل مالبس الموظفين

78,975

100,111

17,817,430

14,971,213

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

إيضاح ( )30مصاريف تشغيلية أخرى
تفاصيل البند-
2016

2017
ايجارات

1,542,233

1,486,288

رسوم ضمان الودائع*

2,369,177

1,801,033

بريد هاتف وسويفت

1,432,610

1,268,114

نفقات التنظيف

298,428

258,083

صيانة وتصليحات

1,035,439

877,168

رسوم ورخص واشتراكات

476,982

459,704

إنارة وتدفئة ومياه

738,017

632,770

دعاية وإعالن

578,578

1,047,434

قرطاسية ومطبوعات ودفاتر شيكات

458,206

408,969

تبرعات ورعايات**

1,155,754

290,283

رسوم تأمين

152,252

129,967

أتعاب استشارات ومصاريف قضائية

412,897

388,740

برمجيات

154,086

111,745

ضيافة

107,808

105,582

مصاريف إجتماعات

247,835

180,557

نفقات ومكافات أعضاء مجلس اإلدارة

413,336

209,315

خدمات

214,487

108,953

رسوم و ضرائب

222,980

226,655

مصاريف السيارات ووسائط نقل

181,408

138,588

خسائر استبعاد ممتلكات ومعدات

36,320

59,640

مصاريف أخرى

474,166

387,544

12,702,999

10,577,132
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ً
ـتنادا لقــرار قانــون مؤسســة ضمــان الودائــع الفلســطينية رقــم ( )7لســنة  2013تــم اقتطــاع  0.3%مــن
* اسـ
إجمالــي الودائــع المحــددة لحســاب مؤسســة ضمــان الودائــع الفلســطينية ،حيــث يتوجــب علــى البنــوك احتســاب
رســوم اشــتراك ســنوية ابتـ ً
ـداءا مــن عــام .4102
** بلغــت مســاهمة البنــك فــي المســؤولية اإلجتماعيــة للعــام  2017مــا قيمتــه  1,155,754دوالر أمريكــي مــا
نســبته  % 10.34مــن األربــاح مقارنــة بالعــام  2016حيــث بلغــت قيمتهــا  290,283دوالر أمريكــي مــا نســبته
 % 2.78مــن األربــاح.
تهــدف المســؤولية المجتمعيــة إلــى مســاندة ودعــم شــرائح المجتمــع وذلــك مــن خــال رعايــة ودعــم أنشــطة
مدروســة ومنظمــة ومنوعــة وتســتمد قوتهــا مــن طبيعتهــا اإلختياريــة ،اخذيــن بعيــن االعتبــار األضــاع الثالثــة
التــي عرفهــا مجلــس األعمــال العالمــي للتنميــة المســتدامة وهــي النمــو اإلقتصــادي والتقــدم اإلجتماعــي
وحمايــة البيئــة.

إيضاح ( )31قطاعات األعمال
تنقسم أعمال البنك إلى ثالثة قطاعات أعمال رئيسية:
قطــاع األفــراد :تتكــون األعمــال البنكيــة لألفــراد مــن الحســابات الجاريــة الشــخصية وحســابات التوفيــر والودائــع
وبطاقــات االئتمــان والقــروض.
قطاع الشركات والمؤسسات :يشمل متابعة الودائع والتسهيالت االئتمانية والخدمات المصرفية األخرى.
قطــاع أعمــال الخزينــة :تشــمل أعمــال الخزينــة تقديــم خدمــات التــداول والســوق المالــي ومعامــات تحويــل
العمــات األجنبيــة وإدارة مــوارد البنــك وإســتثماراته.
شركات
ومؤسسات

أفراد
إجمالي اإليرادات

24,309,287

خـــزينة

29,306,470

أخـــــرى
4,358,518

7,507,950

2016

2017
65,482,225

مخصص تدني التسهيالت،
بالصافي

()1,713,983

()128,880

-

-

()1,842,863

نتائج أعمال القطاع

22,595,304

29,177,590

7,507,950

4,358,518

63,639,362

مصاريف غير موزعة

-

-

-

-

()48,558,900

الربح قبل الضرائب

-

-

-

-

15,080,462

54,019,605
()1,087,184
52,932,421
()40,485,139
12,447,282

مصروف الضرائب

-

-

-

-

()3,900,000

صافي ربح السنة

-

-

-

-

11,180,462

10,470,704

()1,976,578

موجودات القطاع

283,601,918

341,901,070

375,046,967

75,079,579

1,075,629,534

960,072,367

مطلوبات القطاع

472,222,626

383,129,889

82,896,155

34,650,190

972,898,860

871,005,078

مصاريف رأسمالية

-

-

-

-

6,282,651

7,333,750

استهالكات واطفاءات

-

-

-

-

2,597,551

2,479,257

معلومات أخرى:

التركز في التعرضات االئتمانية حسب التوزيع الجغرافي
داخل فلسطين
2017

خارج فلسطين

2016

2017

ربح السنة

9,809,837

9,528,080

الموجودات

1,016,415,736

المصاريف الرأسمالية

6,282,651

-

942,624

2017

-

11,180,462

2016

960,072,367 1,075,629,534 58,287,930 59,213,798 901,784,437
7,333,750

1,370,625

2016

المجموع

6,282,651

10,470,704
7,333,750
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إيضاح ( )32التركز في التعرضات االئتمانية حسب التوزيع الجغرافي
تفاصيل البند للعام :2017
األردن

فلسطين

أخرى

إسرائيل

المجموع

نقد وأرصدة لدى سلطة النقد الفلسطينية و
مؤسسات مصرفية

257,491,000

-

-

-

257,491,000

أرصدة لدى بنوك ومؤسسات مصرفية

18,395,604

11,733,780

11,473,483

30,367,390

71,970,257

موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل
بيان الدخل

103,260

-

-

-

103,260

تسهيالت ائتمانية مباشرة

658,517,963

-

-

-

658,517,963

-

-

-

3,058,329

موجودات مالية من خالل بيان الدخل الشامل 3,058,329
موجودات مالية بالكلفة المطفأة

3,770,000

5,639,145

-

-

9,409,145

ممتلكات ومعدات

30,278,332

-

-

-

30,278,332

مشاريع تحت التنفيذ

3,067,092

-

-

-

3,067,092

موجودات غير ملموسة

22,481

-

-

-

22,481

موجودات ضريبية مؤجلة

1,066,727

-

-

-

1,066,727

موجودات أخرى

40,644,948

-

-

-

40,644,948

1,016,415,736

17,372,925

11,473,483

30,367,390

1,075,629,534

سقوف تسهيالت ائتمانية غير مستغلة

19,591,738

-

-

-

19,591,738

كفاالت

57,667,325

-

-

-

57,667,325

اعتمادات

7,062,311

-

-

-

7,062,311

سحوبات وبوالص مقبولة

3,975,218

-

-

-

3,975,218

88,296,592

-

-

-

88,296,592

تفاصيل البند للعام :2016

األردن

فلسطين

أخرى

إسرائيل

المجموع

نقد وأرصدة لدى سلطة النقد
الفلسطينية و مؤسسات مصرفية

196,087,817

-

-

-

196,087,817

أرصدة لدى بنوك ومؤسسات مصرفية

7,569,271

15,018,640

14,692,545

20,372,246

57,652,702

موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل
بيان الدخل

96,820

-

-

-

96,820

تسهيالت ائتمانية مباشرة

616,140,359

-

-

-

616,140,359

موجودات مالية من خالل بيان الدخل
الشامل

12,362,167

-

-

-

12,362,167

موجودات مالية بالكلفة المطفأة

2,980,000

5,639,144

-

2,563,311

11,182,455

ممتلكات ومعدات

26,852,823

-

-

-

26,852,823

مشاريع تحت التنفيذ

3,614,468

-

-

-

3,614,468

موجودات غير ملموسة

24,244

-

-

-

24,244

موجودات ضريبية مؤجلة

1,066,727

-

-

-

1,066,727

موجودات أخرى

34,991,785
901,786,481

20,657,784

14,692,545

22,935,557

960,072,367

سقوف تسهيالت ائتمانية غير مستغلة

24,846,821

-

-

-

24,846,821

كفاالت

29,745,964

-

-

-

29,745,964

اعتمادات

5,808,132

-

-

-

5,808,132

سحوبات وبوالص مقبولة

780,020

-

-

-

780,020

61,180,937

-

-

-

61,180,937

34,991,785
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إيضاح ( )33التزامات محتملة (خارج بيان المركز المالي)
تفاصيل البند-
2017

2016

سقوف تسهيالت ائتمانية غير مستغلة

19,591,738

24,846,821

كفاالت

57,667,325

29,745,964

اعتمادات

7,062,311

5,808,132

سحوبات وبوالص مقبولة

3,975,218

780,020

88,296,592

61,180,937

إيضاح ( )34معامالت مع أطراف ذات عالقة
يمثــل هــذا البنــد العمليــات التــي تمــت مــع أطــراف ذات عالقــة والتــي تتضمــن المســاهمين الرئيســيين ،أعضــاء
مجلــس اإلدارة واإلدارة العليــا وأيــة شــركات يســيطرون عليهــا أو لهــم القــدرة علــى التأثيــر بهــا ,يتــم اعتمــاد
سياســات األســعار والشــروط المتعلقــة بالمعامــات مــع الجهــات ذات العالقــة مــن قبــل مجلــس إدارة البنــك،
تمــت خــال الســنة معامــات مــع هــذه األطــراف تمثلــت كمــا يلــي:
2017
أعضاء مجلس اإلدارة و
اإلدارة التنفيذية

المجموع

أخرى

بنود بيان المركز المالي
6,166,360

26,957,559

33,123,919

ودائع

29,262,500

-

29,262,500

مكافات مستحقة

300,000

-

300,000

تسهيالت غير مباشرة

71,417

8,660,000

8,731,417

فوائد وعموالت دائنة

758,227

88,048

846,275

تسهيالت مباشرة

إلتزامات محتملة
بنود بيان الدخل
فؤائد وعموالت مدينة

466,305

-

466,305

الرواتب والمكافات

1,251,764

-

1,251,764

بدل حضور جلسات ومكافئات مجلس اإلدارة

413,336

-

413,336

2016
أعضاء مجلس اإلدارة و
اإلدارة التنفيذية

أخرى

المجموع

بنود بيان المركز المالي
تسهيالت مباشرة

5,094,156

9,190,276

14,284,432

ودائع

4,053,780

-

4,053,780

مكافات مستحقة

155,148

-

155,148

إلتزامات محتملة
تسهيالت غير مباشرة

68,631

189,350

257,981

فوائد وعموالت دائنة

575,942

113,653

689,595

بنود بيان الدخل
فؤائد وعموالت مدينة

19,264

-

19,264

الرواتب والمكافات

1,168,961

-

1,168,961

بدل حضور جلسات ومكافئات مجلس اإلدارة

209,315

-

209,315

تسهيالت أطراف ذات عالقة:
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نسبتها إلى
قاعدة رأس
المال

نسبتها
إلى صافي
التسهيالت

المخصصات
المكونة مقابلها

المصنفة
منها

للسنة المنتهية في  31كانون األول 2017
تسهيالت أطراف ذات عالقة
األطراف ذات عالقة
أعضاء مجلس إدارة واإلدارة التنفيذية

0.94%

6.47%

-

-

أطراف ذات عالقة آخرون

4.09%

28.29%

-

-

-

-

للسنة المنتهية في  31كانون األول 2016
تسهيالت أطراف ذات عالقة
األطراف ذات عالقة
أعضاء مجلس إدارة واإلدارة التنفيذية

%0.83

%6.84

-

-

أطراف ذات عالقة آخرون

%1.49

%12.33

525,263

-

525,263

-

إيضاح ( )35النقد وما في حكمه
تفاصيل البند-
2016

2017
نقد وأرصدة لدى سلطة النقد الفلسطينية

257,491,000

196,087,817

أرصدة لدى بنوك ومؤسسات مالية تستحق خالل ثالثة أشهر

71,970,257

57,652,702

329,461,257

253,740,519

ينزل:
ودائع البنوك والمؤسسات المصرفية وسلطة النقد الفلسطينية
التي تستحق خالل ثالثة أشهر

()82,896,155

()65,451,070

متطلبات اإلحتياطي اإللزامي النقدي

()72,687,845

()67,149,950
121,139,499

173,877,257

إيضاح ( )36القضايا على البنك
هنالــك قضايــا مقامــة علــى البنــك إلبطــال مطالبــات البنــك علــى الغيــر و /أو للمطالبــة بالعطــل والضــرر و /أو
مطالبــات عماليــة وغيــر ذلــك ،حيــث بلــغ عــدد هــذه القضايــا ثمانيــة قضايــا للعــام  2017مقابــل خمســة وعشــرون
قضيــة للعــام  2016وحســب رأي الدائــرة القانونيــة للبنــك فــإن مبلــغ القضايــا التــي يمكــن أن يترتــب عليهــا
التزامــات مســتقبلية بلغــت  3,153,636دوالر أمريكــي للعــام  2017مقابــل  3,042,139للعــام  2016ويبلــغ
رصيــد مخصــص القضايــا المرصــود مبلــغ  100,000دوالر أمريكــي للعــام  2017مقابــل  102,767دوالر أمريكــي
للعــام  2016وفــي رأي محامــي البنــك واإلدارة أن هــذا المخصــص كافــي لمواجهــة تلــك القضايــا.

إيضاح ( )37غرامات سلطة النقد الفلسطينية
يمثــل هــذا المبلــغ غرامــات عــن عــدم التــزام البنــك بتعليمــات ســلطة النقــد الفلســطينية بتحديــث بيانــات
العمــاء.

إيضاح ( )38الحصة األساسية والمخفضة للسهم من ربح السنة
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يتــم إحتســاب الربــح األساســي للســهم الواحــد بتقســيم الربــح علــى متوســط عــدد األســهم العاديــة القابلــة
للتــداول خــال الســنة وفقـ ًـا لمعيــار المحاســبة الدولــي رقــم ( – )33الربــح األساســي للســهم الواحــد.
2017

2016

ربح السنة

11,180,462

10,470,704

المتوسط المرجح لعدد األسهم المصدرة

68,376,000

68,376,000

الحصة األساسية والمخفضة للسهم من ربح السنة

0.164

0.153

إيضاح ( )39األدوات المالية
األدوات المالية
تفاصيل األدوات المالية وتصنيفها
تتمثــل األدوات الماليــة للبنــك فــي الموجــودات والمطلوبــات الماليــة ،وتتضمــن الموجــودات الماليــة أرصــدة
النقــد والحســابات الجاريــة والودائــع لــدى ســلطة النقــد الفلســطينية والبنــوك واالســتثمارات الماليــة والقــروض
للعمــاء والبنــوك ،وتتضمــن المطلوبــات الماليــة ودائــع العمــاء والمســتحق للبنــوك ،كمــا تتضمــن األدوات
الماليــة الحقــوق والتعهــدات المدرجــة ضمــن البنــود خــارج بيــان المركــز المالــي.
إن القيمــة العادلــة للموجــودات والمطلوبــات الماليــة التــي ال تظهــر بالقيمــة العادلــة فــي البيانــات الماليــة ال
تختلــف بشــكل جوهــري عــن قيمتهــا الدفتريــة ،وهــي كمــا يلــي:
2017
القيمة الدفترية

القيمة العادلة

2016
القيمة الدفترية

القيمة العادلة

الموجودات
نقد و أرصدة لدى سلطة النقد
الفلسطينية

257,491,000

257,491,000

196,087,817

196,087,817

أرصدة لدى بنوك ومؤسسات مصرفية

71,970,257

71,970,257

57,652,702

57,652,702

تسهيالت ائتمانية مباشرة

658,517,963

658,517,963

616,140,359

616,140,359

موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل
بيان الدخل

103,260

103,260

96,820

96,820

موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل
بيان الدخل الشامل

3,058,329

3,058,329

12,362,167

12,362,167

موجودات مالية بالكلفة المطفأة

9,409,145

9,409,145

11,182,455

11,182,455

المطلوبات
ودائع بنوك ومؤسسات مصرفية سلطة
النقد

82,896,155

82,896,155

65,451,070

65,451,070

ودائع العمالء

785,970,046

785,970,046

736,080,524

736,080,524

تأمينات نقدية

69,378,880

69,378,880

41,583,089

41,583,089

أموال مقترضة

381,688

381,688

590,181

590,181

فيمــا يلــي وصــف للطــرق واالفتراضــات المســتخدمة لتحديــد القيــم العادلــة لــأدوات الماليــة غيــر المدرجــة
بالقيمــة العادلــة فــي البيانــات الماليــة:
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األدوات المالية التي تقارب قيمتها العادلة القيمة الدفترية:
وهــي الموجــودات والمطلوبــات الماليــة النقديــة أو التــي لهــا فتــرة إســتحقاق قصيــرة (أقــل مــن ثالثــة أشــهر)
وتكــون قيمتهــا الدفتريــة مقاربــة لقيمتهــا العادلــة.
األدوات المالية ذات سعر الفائدة الثابت:
يتــم تقديــر القيمــة العادلــة للموجــودات والمطلوبــات الماليــة التــي لهــا ســعر فائــدة ثابــت عــن طريــق مقارنــة
أســعار الفائــدة الســوقية عنــد إدراجهــا أول مــرة مــع األســعار الســوقية الحاليــة ألدوات ماليــة مشــابهة.
قياس القيمة العادلة
يستخدم البنك التسلسل التالي لتحديد واإلفصاح عن القيم العادلة ألدواته المالية:
المســتوى األول :بإســتخدام أســعار التــداول (غيــر المعدلــة) ألدوات ماليــة مشــابهة تمامـ ًـا فــي أســواق ماليــة
نشــطة لــأدوات الماليــة.
المســتوى الثانــي :بإســتخدام معطيــات غيــر أســعار التــداول ولكــن يمكــن مالحظتهــا بشــكل مباشــر أو غيــر
مباشــر.
المستوى الثالث :بإستخدام معطيات ال تستند لبيانات سوق يمكن مالحظتها.
يمثل الجدول التالي القيمة العادلة وتوزيعها حسب التسلسل الهرمي كما في تاريخ البيان المالي:
كما في  31كانون األول 2017

المستوى األول

المستوى
الثالث

المستوى الثاني

المجموع

موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل
بيان الدخل الشامل
اسهم مدرجة

2,661,829

اسهم غير مدرجة

-

2,661,829

-

-

-

396,500

396,500

2,661,829

-

396,500

3,058,329

موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل
بيان الدخل
استثمارات في أسهم محلية

كما في  31كانون األول 2016

103,260

-

-

103,260

103,260

-

-

103,260

2,765,089

-

396,500

3,161,589

المستوى
الثاني

المستوى األول

المستوى
الثالث

المجموع

موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل
بيان الدخل الشامل
اسهم مدرجة

12,090,667

اسهم غير مدرجة

-

12,090,667

-

-

-

271,500

271,500

12,090,667

-

271,500

12,362,167

موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل
بيان الدخل
استثمارات في أسهم محلية

96,820

-

-

96,820

96,820

-

-

96,820

12,187,487

-

271,500

12,458,987
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إيضاح ( )40إدارة المخاطر
اإلطار العام إلدارة المخاطر
قــام البنــك بتحديــد المســتويات الرقابيــة (خطــوط الدفــاع) إلدارة المخاطــر علــى مســتوى البنــك وذلــك مــن خــال
وضــع اإلطــار العــام لهــذة المســتويات كاالتي:
وحــدات العمــل ( :)Business Unitsيمثــل الموظفيــن ضمــن وحــدات العمــل خــط الدفــاع األول وبحيــث يكونــوا
مســؤولين بشــكل مباشــر عــن إدارة المخاطــر وتقييــم اإلجــراءات الرقابيــة المتعلقــة بهــا.
إدارة المخاطــر ( :)Risk Management Departmentيمثــل موظفــي إدارة المخاطــر أحــد العناصــر لخــط الدفــاع
الثانــي وبحيــث يكونــوا مســؤولين عــن تنســيق جهــود ادارة المخاطــر وتســهيل عمليــة االشــراف علــى االليــات
المســتخدمة والمتبعــة مــن قبــل البنــك الدارة المخاطــر.
إدارة االمتثــال ( :)Compliance Departmentيمثــل موظفــي االمتثــال عنصــر آخــر لخــط الدفــاع الثانــي حيــث
يعنــى موظفــوا ادارة االمتثــال بالتأكــد مــن اإلمتثــال للقوانيــن واألنظمــة والتعليمــات الصــادرة مــن ســلطة
النقــد الفلســطينية والجهــات الرقابيــة األخــرى والممارســات المصرفيــة الســليمة.
التدقيــق الداخلــي ( :)Internal Audit Departmentيمثــل موظفــي التدقيــق الداخلــي خــط الدفــاع الثالــث
ويكونــوا مســؤولين عــن اجــراء عمليــة المراجعــة المســتقلة لإلجــراءات الرقابيــة والعمليــات واألنظمــة المرتبطــة
بــإدارة المخاطــر علــى مســتوى البنــك.
قــام البنــك بتشــكيل لجنــة إلدارة المخاطــر منبثقــة عــن مجلــس اإلدارة وتعنــى هــذه اللجنــة بالتأكــد مــن أن كافــة
المخاطــر التــي يتعــرض لهــا البنــك أو مــن الممكــن أن يتعــرض لهــا ،يتــم ادارتهــا بشــكل كفــؤ للتخفيــف مــن
اثرهــا علــى أنشــطة البنــك المختلفــة والتأكــد مــن حســن ســير ادارتهــا وانســجامها مــع اســتراتيجية البنــك بهــدف
تعظيــم حقــوق الملكيــة والمحافظــة علــى نمــو البنــك ضمــن اطــار المخاطــر المعتمــد ،وهــي منوطــة بالمهــام
الرئيســية التاليــة:
اإلشــراف علــى سياســات واســتراتيجية إدارة المخاطــر و التأكــد مــن أن إدارة المخاطــر تقــوم بمهامهــا حســب
السياســات واالســتراتيجية المعتمــدة.
التأكــد مــن تقديــم الدعــم الكافــي و المناســب إلدارة المخاطــر ألداء مهامهــا حســب السياســات و اإلجــراءات
المعتمــدة و تعليمــات ســلطة النقــد الفلســطينية.
التأكد من استخدام األساليب الحديثة في إدارة و تقييم مخاطر البنك
اإلطالع على التقارير الدورية إلدارة المخاطر.
مراجعة مستوى المخاطر المقبولة لدى البنك والتحقق من معالجة التجاوزات عليها.
مراجعــة وثيقــة التقييــم الداخلــي لكفايــة رأس مــال البنــك ورفعهــا إلــى مجلــس اإلدارة العتمادهــا  ،آخذيــن
باإلعتبــار خطــة البنــك اإلســتراتيجية وخطــة رأس المــال.
التأكد من استقاللية ادارة المخاطر.
التأكد من التزام البنك بتعليمات سلطة النقد الفلسطينية بهذا الخصوص.
هــذا وباإلضافــة الــى ذلــك فقــد قــام البنــك بتشــكيل لجنــة ادارة المخاطــر التنفيذيــة والتــي تقــوم بدورهــا فــي
االشــراف علــى جهــود إدارة كافــة أنــواع المخاطــر التــي قــد تواجــه البنــك باإلضافــة الــى اإلطــار العــام إلدارة
المخاطــر وتقــوم لجنــة ادارة المخاطــر التنفيذيــة برفــع التقاريــر الالزمــة الــى لجنــة المخاطــر المنبثقــة عــن مجلــس
اإلدارة.
و تتولــى إدارة المخاطــر عمليــة إدارة مخاطــر البنــك المختلفــة بشــكل يومــي (مخاطــر االئتمــان و مخاطــر التشــغيل
ومخاطــر الســوق) و ذلــك ضمــن اإلطــار العــام لسياســات إدارة المخاطــر المعتمــدة وذلــك مــن خــال :
تحديد المخاطر(.)Risk Identification
تقييم المخاطر (.)Risk Assessment
ضبط و تغطية المخاطر (.)Risk Control/Mitigation
مراقبة المخاطر (.)Risk Monitoring
تخفيض المخاطر
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كجــزء مــن عمليــة إدارة المخاطــر يقــوم البنــك بإســتخدام مشــتقات وأدوات ماليــة أخــرى إلدارة المراكــز الناتجــة عــن
التغيــر فــي أســعار الفائــدة والعمــات األجنبيــة ومخاطــر رأس المــال واالئتمــان ،وتقيــم المخاطــر قبــل الدخــول
فــي عمليــات التحــوط ،كمــا تقــوم دائــرة المخاطــر بمراقبــة فعاليــة عمليــات التحــوط بشــكل شــهري ،وفــي حــال
وجــود عمليــات تحــوط غيــر فعالــة يقــوم البنــك بتنفيــذ عمليــات تحــوط مناســبة لتخفيــف أثــر هــذه العمليــات.

 40-1مخاطر االئتمان والتركز في الموجودات والمطلوبات
تعــرف المخاطــر االئتمانيــة بأنها»:احتمــال عــدم اســترداد أصــل الديــن أو الفوائــد فــي الوقــت المحــدد وبشــكل
كامــل األمــر الــذي ينتــج عنــه خســارة ماليــة للبنــك».
وتمثــل المخاطــر االئتمانيــة الجــزء األكبــر مــن المخاطــر التــي يتعــرض لهــا البنــك بشــكل عــام وبســبب إدراك
البنــك لهــذه الحقيقــة فقــد أولــى إدارة مخاطــر االئتمــان أهميــة كبيــرة ،مــن خــال إدارة هــذه المخاطــر االئتمانيــة
علــى مســتوى المحفظــة ،ولتحقيــق ذلــك فقــد قــام البنــك انطالقــا مــن إســتراتيجية إدارة المخاطــر بمــا يلــي:
تطويــر وثيقــة المخاطــر المقبولــة وتحديــد ســقوف لمخاطــر االئتمــان ( )Risk Appetiteوذلــك للتخفيــف مــن
المخاطــر االئتمانيــة التــي مــن الممكــن أن يتعــرض لهــا البنــك.
التخفيــف مــن مخاطــر االئتمــان مــن خــال مخففــات مخاطــر االئتمــان (الضمانــات النقديــة أو العقاريــة أو
األســهم أو أخــرى) والــذي يتناســب مــع مخاطــر االئتمــان التــي يتعــرض لهــا البنــك.
التوثيق القانوني واالئتماني المناسب والجيد لكافة الشروط المصاحبة للتسهيالت االئتمانية.
إن منــح التســهيالت االئتمانيــة هــو مســؤولية لجنــة التســهيالت فــي البنــك وفقـ ًـا لمتطلبــات سياســة االئتمــان
وبمــا يتفــق مــع حــدود الصالحيــات المعمــول بهــا وفــق سياســة االئتمــان ،تقــوم لجنــة التســهيالت بدراســة كل
طلــب ائتمانــي علــى حــدة مــن واقــع البيانــات التــي يقدمهــا العميــل طالــب التســهيل مــن بيانــات ماليــة مدققــة
وبيانــات إيضاحيــة أخــرى حــول مــاءة العميــل الماليــة والضمانــات الممكــن الحصــول عليهــا ودراســات الجــدوى
االقتصاديــة للمشــاريع موضــوع التمويــل وحجــم االئتمــان المطلــوب.
كمــا تقــوم لجنــة التســهيالت فــي البنــك بالتعــاون مــع فريــق التدقيــق الداخلــي بمراقبــة التســهيالت االئتمانيــة
الممنوحــة للعمــاء بشــكل دوري للوقــوف علــى أيــة انحرافــات مــن شــأنها أن تعــرض البنــك لمخاطــر عــدم الوفــاء
بااللتزامــات التــي تعهــد بهــا العميــل ،وبالتالــي إتخــاذ اإلجــراءات الالزمــة لحمايــة أمــوال البنــك.
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تتوزع التعرضات اإلئتمانية للتسهيالت اإلئتمانية حسب درجة المخاطر وفق الجدول التالي:
القروض
العقارية

االفراد

الشركات الكبرى

المؤسسات
الصغيرة

الحكومة
والقطاع

والمتوسطة

العام

المجموع

 /2017دوالر
متدنية المخاطر

16,415,738

-

9,634,865

24,221,405

33,014,974

83,286,982

مقبولة المخاطر

247,398,421

26,928,681

154,227,014

151,691,088

-

580,245,204

منها مستحقة:
تحت المراقبة

668,316

1,042,128

-

-

423,592

2,134,036

غير عاملة:
دون المستوى

2,580,650

-

431,914

2,483,024

-

5,495,588

مشكوك فيها

2,252,664

-

631,958

723,002

-

3,607,624

ديون متعثرة

2,705,112

-

401,067

2,125,148

-

5,231,327

المجموع

263,814,159

26,928,681

163,861,879

175,912,493

33,014,974

663,532,186

يطرح :فوائد معلقة

()252,788

-

-

()115,592

-

()368,380

يطرح :مخصص التدني

()3,003,338

-

-

()1,642,505

-

()4,645,843

الصافي

260,558,033

26,928,681

163,861,879

174,154,396

33,014,974

658,517,963

القروض
العقارية

الشركات الكبرى

المؤسسات
الصغيرة
والمتوسطة

الحكومة والقطاع
العام

المجموع

متدنية المخاطر

5,340,348

8,387,862

31,570,734

44,177,157

144,398,382

233,874,483

مقبولة المخاطر

201,309,085

13,244,302

82,566,248

90,203,519

-

387,323,154

االفراد
 / 2016دوالر

منها مستحقة:
تحت المراقبة

497,527

-

3,906,103

737,185

5,140,815

-

غير عاملة:
دون المستوى

724,909

-

274

2,196,946

-

2,922,129

مشكوك فيها

731,712

-

-

1,090,279

-

1,821,991

ديون متعثرة

1,655,200

-

-

3,777,408

-

5,432,608

المجموع

206,649,433

21,632,164

114,136,982

134,380,676

144,398,382

621,197,637

-

-

يطرح :فوائد معلقة

()80,306

يطرح :مخصص التدني

()1,480,441

الصافي

205,088,686

()422,800
()3,073,731

-

-

21,632,164

114,136,982

130,884,145

()503,106

-

()4,554,172

144,398,382

616,140,359
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فيما يلي توزيع القيمة العادلة للضمانات المقدمة مقابل التسهيالت:
االفراد

القروض العقارية

المجموع

الشركات

 31كانون االول 2017
متدنية المخاطر

13,412,400

-

32,213,765

45,626,165

مقبولة المخاطر

2,018,945

8,591,283

69,582,575

80,192,803

تحت المراقبة

164,207

-

886,847

1,051,054

-

-

-

دون المستوى

838,258

-

1,738,833

2,577,091

مشكوك فيها

463,588

-

830,539

1,294,127

المجموع

16,897,398

8,591,283

105,252,559

130,741,240

غير عاملة:

-

منها
تأمينات نقدية

13,412,400

-

32,213,765

45,626,165

عقارية

3,044,998

8,591,283

68,148,341

79,784,622

أسهم متداولة

440,000

-

4,890,453

5,330,453

المجموع

16,897,398

8,591,283

105,252,559

130,741,240

االفراد

القروض العقارية

الشركات

المجموع

 31كانون االول 2016
24,039,374

27,242,156
62,925,554
2,471,618

متدنية المخاطر

3,174,573

28,209

مقبولة المخاطر

10,869,902

-

52,055,652

تحت المراقبة

-

-

2,471,618

غير عاملة:
دون المستوى

73,150

40,618

529,020

415,252

مشكوك فيها

400,614

41,503

3,327,639

3,769,756

المجموع

14,518,239

110,330

82,309,535

96,938,104

منها
تأمينات نقدية

8,545,219

28,209

25,079,090

33,652,518

عقارية

5,533,020

82,121

49,396,027

55,011,168

أسهم متداولة

440,000

-

7,834,418

8,274,418

المجموع

14,518,239

110,330

82,309,535

96,938,104
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إن اإلطــار المتبــع فــي البنــك لتصنيــف التســهيالت اإلئتمانيــة والضمانــات المقبولــة عنــد إحتســاب وتحديــد
مبالــغ ومخصصــات التدنــي فــي التســهيالت اإلئتمانيــة لتغطيــة مخاطــر االئتمــان الناجمــة عــن الديــون
المشــكوك فــي تحصيلهــا والهالكــة هــو تعليمــات ســلطة النقــد الفلســطينية رقــم ( )1الصــادر بتاريــخ  20كانــون
الثانــي  2008حيــث يتطلــب هــذا التعميــم مــن كافــة البنــوك العاملــة فــي فلســطين تقييــم محافظهــا اإلئتمانيــة
مــرة كل ثالثــة أشــهر علــى االقــل وتكويــن المخصصــات المطلوبــة.

 40-2مخاطر التشغيل Operational Risk
تعــرف مخاطــر التشــغیل بأنھــا «مخاطــر الخســارة الناتجــة عــن فشــل أو عــدم كفایــة اإلجــراءات الداخلیــة ،والعنصــر
البشــري ،واألنظمــة ،أو عــن أحــداث خارجیــة ،ویشــمل ھــذا التعریــف المخاطــر القانونیــة».
لقــد قــام بنــك القــدس بتطبيــق نظــام التقييــم الذاتــي للمخاطــر واإلجــراءات الرقابيــة ()Control and Risk Self-Evaluation
الدارة مخاطــر التشــغيل وذلــك مــن خــال اســتخدام نظــام آلــي لهــذه الغايــة ( )CARE Systemويتولــى بنــك القــدس إدارة
مخاطــر التشــغيل ضمــن المعطيــات التاليــة:
إعداد سياسة إلدارة مخاطر التشغيل واعتمادها من قبل مجلس إدارة البنك.
إنشــاء ملفــات مخاطــر ( )Risk Profileيتــم مــن خاللهــا تحديــد المخاطــر واإلجــراءات الرقابيــة التــي تحــد
منهــا لدوائــر البنــك المهمــة.
تطبيــق نظــام آلــي الدارة مخاطــر التشــغيل ( )CARE Systemوذلــك لتطبيــق منهجيــة التقييــم الذاتــي للمخاطــر
واإلجــراءات الرقابية.
العمل على بناء قاعدة بيانات باألحداث الناتجة عن المخاطر واالخطاء التشغيلية.
إبداء الرأي حول اجراءات العمل لبيان المخاطر الواردة فيها ومدى كفاية اإلجراءات الرقابية المرتبطة بها.
تزويــد  -لجــان إدارة المخاطــر (لجنــة ادارة المخاطــر المنبثقــة عــن مجلــس اإلدارة ولجنــة إدارة المخاطــر التنفيذيــة)
بالتقاريــر الالزمة.مخاطــر االمتثــالCompliance Risk
تعــرف مخاطــر اإلمتثــال بأنهــا مخاطــر العقوبــات القانونيــة والرقابيــة أو الخســارة الماديــة َأو مخاطــر الســمعة
التــي قــد يتعــرض لهــا البنــك جــراء عــدم اإلمتثــال للقوانيــن واألنظمــة والتعليمــات واألوامــر وقواعــد الســلوك
والمعاييــر والممارســات المصرفيــة الســليمة.
ويعتبــر عــدم اإلمتثــال للتعليمــات والقوانيــن الصــادرة مــن الجهــات الرقابيــة المختلفــة احــد أهــم المخاطــر التــي
مــن الممكــن أن يتعــرض لهــا أي بنــك ،نظـ ً
ـرا للخســائر الماليــة الكبيــرة المترتبــة علــى مخالفــة هــذه التعليمــات
والقوانيــن والتــي تنعكــس بدورهــا علــى ســمعة البنــك ،وقــد شــهدت الســنوات األخيــرة زيــادة كبيــرة فــي
إصــدار التعليمــات والقوانيــن المتعلقــة بتنظيــم عمــل المؤسســات المختلفــة ونظـ ً
ـرا لذلــك فــإن الحاجــة إلــى
إدارة مخاطــر اإلمتثــال داخــل البنــك أصبــح ضــرورة البــد منهــا ،حيــث أن وجــود وظيفــة اإلمتثــال تــؤدي إلــى زيــادة
الكفــاءة فــي إدارة المخاطــر وتخفيــض التكاليــف التــي مــن الممكــن أن يتعــرض لهــا البنــك نتيجــة لعــدم امتثالــه
للقوانيــن والتعليمــات.
مخاطر السيولة
تتمثــل مخاطــر الســيولة فــي عــدم قــدرة البنــك علــى توفيــر التمويــل الــازم لتأديــة التزاماتــه فــي تواريــخ
اســتحقاقها ،وللوقايــة مــن هــذه المخاطــر تقــوم اإلدارة بتنويــع مصــادر التمويل وإدارة الموجــودات والمطلوبات
وموائمــة آجالهــا واإلحتفــاظ برصيــد كاف مــن النقــد ومــا فــي حكمــه واألوراق الماليــة القابلــة للتــداول .كمــا تقوم
ســلطة النقــد الفلســطينية بمراقبــة أوضــاع الســيولة فــي البنــوك بشــكل دوري مــن خــال تحديــد نســب مئويــة
مــن الودائــع يتوجــب علــى البنــوك االحتفــاظ بهــا علــى الــدوام وعــدم الهبــوط عنهــا ،كمــا يتــم مراقبــة أوضــاع
الســيولة فــي البنــك وكذلــك النســب المقــررة مــن ســلطة النقــد الفلســطينية مــن خــال لجنــة الموجــودات
والمطلوبــات فــي البنــك.
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أكثر من  6أشهر إلى
سنة
دوالر أمريكي

69,972,454
-

أكثر من  3اشهر إلى
 6أشهر
دوالر أمريكي

29,122,993
-

أكثر من شهر إلى 3
أشهر
دوالر أمريكي

12,357,940
18,154,222
-

دوالر أمريكي

257,491,000

59,612,317

-

37,909,453

-

-

-

-

-

نقد و أرصدة لدى سلطة النقد
الفلسطينية

أرصدة لدى بنوك و مؤسسات مصرفية

موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل
بيان الدخل

تسهيالت ائتمانية مباشرة

موجودات مالية من خالل بيان الدخل
الشامل

موجودات مالية بالكلفة المطفأة

ممتلكات و معدات

مشاريع تحت التنفيذ

موجودات غير ملموسة

فيمــا يلــي تفاصيــل موجــودات ومطلوبــات البنــك بنـ ً
ـاءا علــى الفتــرات المتبقيــة علــى إســتحقاقها كمــا فــي 31
كانــون األول  2017و:2016

-

-

460,473,423

47,627,020

1,066,727
4,656,327
58,017,617

57,065,968
4,915,433

4,721,738
77,761,284

162,819,501
7,372,024

4,160,285
33,283,278

137,017,686
3,068,285

27,106,598
57,618,760

23,781,300
152,947,459
1,912,658

-

-

355,012,770

59,114,855

276,119,432

4,483,460

موجودات ضريبية مؤجلة

موجودات أخرى

مجموع الموجودات

ودائع بنوك ومؤسسات مصرفية و
سلطة النقد الفلسطينية

ودائع عمالء

تأمينات نقدية

الموجودات

 31كانون األول 2017

أكثر من سنة حتى 3
سنوات
دوالر أمريكي

46,655,418
5,639,145

3,067,092

-

شهر فأقل

-

أكثر من 3

دوالر أمريكي

456,703,423
3,770,000
-

33,462,402

-

سنوات

دوالر أمريكي

103,260
3,058,329
30,278,332
22,481

بدون استحقاق

22,481

المجموع
دوالر أمريكي

257,491,000
71,970,257
103,260
658,517,963
3,058,329
9,409,145
30,278,332
3,067,092
1,066,727
40,644,948

69,378,880

-

-

381,688

-

أموال مقترضة

مخصصات متنوعة

المطلوبات

1,075,629,534

82,896,155
785,970,046

-

مطلوبات أخرى

-

مخصص الضرائب

-

-

-

5,163,104

13,533,719

-

1,854,550

-

2,051,998
2,353,119

-

9,315,601

-

-

مجموع المطلوبات

حقوق المساهمين

381,688
-

-

5,163,104
2,051,998
27,056,989

340,099,435

مجموع المطلوبات وحقوق
المساهمين

الفجوة في البيانات المالية

الفجوة التراكمية في مخاطر السيولة

-

14,913,335

192,175,136

340,099,435

14,913,335

-

()119,643,041

141,940,521

192,175,136
()134,556,376

-

()228,300,284

174,596,642

141,940,521
()108,657,243

-

174,596,642
()96,835,358
()325,135,642

76,460,106

76,460,106
()18,442,489
()343,578,131

-

69,268,272

47,627,020

47,627,020
412,846,403

-

-

102,730,674
102,730,674
()69,268,272

102,730,674

-

972,898,860

1,075,629,534
-
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 31كانون األول 2016

شهر فأقل

دوالر أمريكي

أكثر من سنة حتى 3
سنوات

أكثر من  6أشهر إلى
سنة

أكثر من  3اشهر إلى
 6أشهر

أكثر من شهر إلى 3
أشهر

أكثر من 3

بدون استحقاق

المجموع

نقد و أرصدة لدى سلطة النقد
الفلسطينية

أرصدة لدى بنوك و مؤسسات
مصرفية

موجودات مالية بالقيمة العادلة
من خالل بيان الدخل

تسهيالت ائتمانية مباشرة

موجودات مالية من خالل بيان
الدخل الشامل

موجودات مالية بالكلفة
المطفأة

ممتلكات و معدات

دوالر أمريكي

196,087,817

50,332,102

96,820

49,274,390

12,362,167

-

-

دوالر أمريكي

7,320,600
17,248,202
-

دوالر أمريكي

14,395,016
980,000
-

دوالر أمريكي

55,203,131
-

دوالر أمريكي

سنوات

47,814,448
10,202,455
-

مشاريع تحت التنفيذ

موجودات غير ملموسة

دوالر أمريكي

432,205,172
-

-

-

دوالر أمريكي

26,852,823

-

الموجودات
196,087,817
57,652,702
96,820
616,140,359
12,362,167
11,182,455
26,852,823

-

موجودات أخرى

-

موجودات ضريبية مؤجلة

3,614,468

-

-

-

23,673,985

مجموع الموجودات

-

2,048,370

308,153,296

63,451,070

-

2,044,606

48,242,787

2,000,000

-

-

17,423,386

-

-

1,066,727

60,862,205

-

24,244
7,224,824

59,083,630

-

24,244
439,429,996

-

3,614,468
1,066,727
34,991,785
26,877,067

-

85,235
29,173,934
13,455,464
42,712,590
42,712,590
396,715,363
62,190,222

154,552,878
3,225,793
4,537,851
162,316,522
162,316,522
()103,232,892
()334,525,141

94,527,690
3,724,270
161,672
507,258
98,920,890
98,920,890
()38,058,685
()231,292,249

103,486,097
971,157
133,563
104,590,817
104,590,817
()87,167,431
()193,233,564

130,270,492
1,163,647
8,504,406
141,938,545
141,938,545

()93,695,758

()106,066,133

253,158,132

3,324,288

590,181

-

-

-

320,523,671

-

320,523,671

()12,370,375

()12,370,375

ودائع عمالء

تأمينات نقدية

أموال مقترضة

مخصصات متنوعة

مخصص الضرائب

مطلوبات أخرى

مجموع المطلوبات

حقوق المساهمين

مجموع المطلوبات وحقوق
المساهمين

الفجوة في البيانات المالية

الفجوة التراكمية في مخاطر
السيولة

المطلوبات

960,072,367

65,451,070

ودائع بنوك ومؤسسات
مصرفية و سلطة النقد
الفلسطينية

736,080,524

161,672

89,067,289
89,067,289
()62,190,222
-

590,181

41,583,089
4,537,851
22,600,691
871,005,078
89,067,289
960,072,367
-
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 3 40مخاطر السوقتعــرف مخاطــر الســوق بأنهــا المخاطــر التــي تؤثــر علــى قيمــة االســتثمارات واألصــول الماليــة للبنــك الناتجــة مــن
التغيــر فــي عوامــل الســوق (مثــل أســعار الفائــدة ،أســعار الصــرف ،أســعار األســهم ،أســعار الســلع).
ً
دوريــا بتطبيــق المنهجيــات المناســبة لتقييــم مخاطــر الســوق ولوضــع تقديــرات للخســائر
ويقــوم البنــك
وتغيــرات ظــروف الســوق المختلفــة ،ومــن هــذه
ـات
ـ
اإلفتراض
ـن
ـ
م
ـة
ـ
مجموع
ـى
ـ
عل
ـاء
ـ
بن
ـة
ـ
المحتمل
اإلقتصاديــة
ُ
ً
المنهجيــات التــي يقــوم البنــك بتطبيقهــا لقيــاس مخاطــر الســوق :اختبــارات األوضــاع الضاغطــةStress Testing
بشــكل نصــف ســنوي.
مخاطر أسعار الفائدة
تنتــج مخاطــر أســعار الفائــدة مــن إحتماليــة التغيــر فــي أســعار الفائــدة وبالتالــي التأثيــر علــى التدفقــات النقديــة
أو القيمــة العادلــة لــأدوات الماليــة ،يتعــرض البنــك لمخاطــر أســعار الفائــدة وذلــك لوجــود فجــوة زمنيــة إلعــادة
التســعير بيــن الموجــودات وبيــن المطلوبــات هــذا ويتــم مراقبــة هــذه الفجــوات بشــكل دوري مــن قبــل لجنــة
الموجــودات والمطلوبــات ( ،)ALCOوتســتخدم إذا لــزم األمــر عــدة أســاليب لتحــول دون تجــاوز الحــدود المقبولــة
لمخاطــر أســعار الفائــدة.
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فجوة إعادة تسعير الفائدة

-

من  3أشهر لغاية 6
أشهر
دوالر أمريكي

29,122,993
-

دوالر أمريكي

12,357,940
18,154,222
-

دوالر أمريكي

-

-

-

-

37,909,453

-

-

موجودات مالية بالقيمة العادلة من
خالل بيان الدخل

موجودات مالية بالقيمة العادلة من
خالل الدخل الشامل

موجودات مالية بالكلفة المطفأة

تسهيالت ائتمانية مباشرة

ممتلكات و معدات

مشاريع تحت التنفيذ

فجوة إعادة التسعير
من  6أشهر إلى سنة
دوالر أمريكي

4,232,714
69,972,454
-

حتى شهر واحد

-

من شهر لغاية 3
أشهر

دوالر أمريكي

1,406,431
46,655,418
-

-

1,066,727
461,540,150

48,061,849

74,205,168

29,122,993

30,512,162

-

-

-

97,521,770

موجودات غير ملموسة

موجودات ضريبية مؤجلة

موجودات أخرى

مجموع الموجودات

أرصدة لدى بنوك و مؤسسات مصرفية 59,612,317

22,481
40,644,948
334,665,442

من سنة إلى 3
سنوات

-

أكثر من  3سنوات
دوالر أمريكي

3,770,000
456,703,423
-

بنود غير خاضعة
ألسعار الفائدة

3,067,092

المجموع
دوالر أمريكي

257,491,000
103,260
3,058,329
30,278,332

الموجودات

دوالر أمريكي

3,067,092

نقد و أرصدة لدى سلطة النقد
الفلسطينية

257,491,000
71,970,257
103,260
3,058,329
9,409,145
658,517,963
30,278,332
22,481
1,066,727
40,644,948
1,075,629,534

ودائع بنوك ومؤسسات مصرفية و
سلطة النقد الفلسطينية

ودائع عمالء

تأمينات نقدية

أموال مقترضة

المطلوبات

59,114,855

276,119,432

-

23,781,300
152,947,459

4,483,460

137,017,686

-

162,819,501

1,912,658

57,065,968

-

-

3,068,285

-

-

82,896,155
785,970,046

7,372,024

مخصصات أخرى

-

-

4,915,433

-

-

-

47,627,020

-

-

-

381,688

-

381,688
5,163,104

مطلوبات أخرى

69,378,880
5,163,104

مخصص الضرائب

مجموع المطلوبات

مجموع حقوق المساهمين

-

-

-

339,717,747

الفجوة التراكمية

-

-

إجمالي المطلوبات وحقوق
المساهمين

فجوة إعادة تسعير الفائدة

178,641,417

()242,195,977

-

-

339,717,747

()242,195,977

140,085,971

()390,325,232

-

-

178,641,417
()148,129,255

170,191,525

()501,288,210

-

-

140,085,971
()110,962,978

61,981,401

170,191,525
()95,986,357
()597,274,567

-

-

61,981,401
()13,919,552
()611,194,119

47,627,020

47,627,020
413,913,130
()197,280,989

2,051,998

-

27,056,989
34,653,779
102,730,674
137,384,453
197,280,989

2,051,998

102,730,674

-

27,056,989
972,898,860

1,075,629,534
-
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من  3أشهر لغاية 6
أشهر
دوالر أمريكي

980,000
14,395,016
-

دوالر أمريكي

7,320,600
17,248,202
-

دوالر أمريكي

-

50,332,102

96,820

12,362,167

49,274,390

-

نقد و أرصدة لدى سلطة النقد
الفلسطينية

أرصدة لدى بنوك و مؤسسات
مصرفية

موجودات مالية بالقيمة العادلة من
خالل بيان الدخل

موجودات مالية بالقيمة العادلة من
خالل الدخل الشامل

تسهيالت ائتمانية مباشرة

ممتلكات و معدات

فجوة إعادة التسعير
من  6أشهر إلى سنة
دوالر أمريكي

55,203,131

موجودات أخرى

موجودات مالية بالكلفة المطفأة

مشاريع تحت التنفيذ

موجودات غير ملموسة

موجودات ضريبية مؤجلة

مجموع الموجودات

ودائع بنوك ومؤسسات مصرفية و
سلطة النقد الفلسطينية

ودائع عمالء

تأمينات نقدية

حتى شهر واحد

-

-

-

3,324,288

من شهر لغاية 3
أشهر

دوالر أمريكي

10,202,455
47,814,448

من سنة إلى 3
سنوات

-

أكثر من  3سنوات
دوالر أمريكي

432,205,172

بنود غير خاضعة
ألسعار الفائدة
دوالر أمريكي

196,087,817
26,852,823

المجموع

26,852,823

الموجودات

دوالر أمريكي

196,087,817
57,652,702
96,820
12,362,167
11,182,455
616,140,359

-

-

-

112,065,479

63,451,070

253,158,132

-

1,163,647

-

23,673,985
48,242,787

2,000,000
130,270,492

-

971,157

-

2,048,370
17,423,386

103,486,097

-

3,724,270

-

2,044,606
57,247,737

94,527,690

-

3,225,793

58,016,903

154,552,877

24,244
1,066,727
7,224,824
440,496,723

85,236
29,173,934

3,614,468

-

24,244
226,579,352

-

3,614,468
1,066,727
34,991,785

41,583,089

89,067,289

-

590,181
4,537,851
161,672
5,289,704
89,067,289
94,356,993
132,222,359
-

13,455,464
42,714,634
42,712,591
397,782,088
()132,222,359

157,778,670
157,778,670
()99,761,766
()530,004,447

507,258
98,759,218
98,759,218
()41,511,481
()430,242,681

133,563
104,590,817
104,590,817
()87,167,431
()388,731,200

8,504,406
141,938,545
141,938,545
()93,695,758
()301,563,769

-

-

-

-

319,933,490

-

319,933,490

()207,868,011

()207,868,011

أموال مقترضة

مخصصات أخرى

مخصص الضرائب

مطلوبات أخرى

مجموع المطلوبات

مجموع حقوق المساهمين

إجمالي المطلوبات وحقوق
المساهمين

فجوة إعادة تسعير الفائدة

الفجوة التراكمية

المطلوبات

960,072,367

65,451,070
736,080,524
590,181
4,537,851
161,672
22,600,691
871,005,078

960,072,367
-
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مخاطر العمالت األجنبية
مخاطــر العمــات األجنبيــة هــي مخاطــر تغيــر قيمــة األدوات الماليــة نتيجــة التغيــر فــي أســعار العمــات األجنبيــة،
يعتبــر الــدوالر األمريكــي عملــة األســاس للبنــك ،يقــوم مجلــس اإلدارة بوضــع حــدود للمركــز المالــي لــكل عملــة
لــدى البنــك ،يتــم مراقبــة مركــز العمــات األجنبيــة بشــكل يومــي ويتــم اتبــاع اســتراتيجيات للتحــوط وللتأكــد مــن
اإلحتفــاظ بمراكــز العمــات األجنبيــة ضمــن الحــدود المعتمــدة.
مخاطر أسعار األسهم
تنتــج مخاطــر أســعار األســهم عــن التغيــر فــي القيمــة العادلــة لالســتثمارات فــي األســهم ،يعمــل البنــك علــى
إدارة هــذه المخاطــر عــن طريــق تنويــع االســتثمارات فــي عــدة مناطــق جغرافيــة وقطاعــات اقتصاديــة ،معظــم
اســتثمارات األســهم التــي يملكهــا البنــك مدرجــة فــي ســوق فلســطين لــأوراق الماليــة.
يبيــن الجــدول التالــي الربــح أو الخســارة غيــر المتحققــة نتيجــة للتغيــرات الممكنــة والمحتملــة فــي أســعار األســهم
بواقــع  10%مــع بقــاء جميــع المؤثــرات األخــرى ثابتــة:
التغير في

األثر على بيان
الدخل

المؤشر

األثر على حقوق
الملكية

 31كانون األول 2017
اوراق مالية من خالل بيان الدخل الشامل

%10

اوراق مالية من خالل بيان الدخل

%10

10,326

305,833
-

 31كانون األول 2016
اوراق مالية من خالل بيان الدخل الشامل

%10

-

1,236,217

اوراق مالية من خالل بيان الدخل

%10

9,682

-

إيضاح ( )41أرقام المقارنة
تــم إعــادة تبويــب أرقــام المقارنــة للســنة المنتهيــة كمــا فــي  31كانــون أول  2016ليتناســب عرضهــا مــع الســنة
الحاليــة.
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