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لمحة عن البنك

منـــذ تأسيســـه فـــي العـــام 1995 نمت أعمـــال بنك القـــدس ليصبح اليـــوم من أبرز وأهـــم المؤسســـات المصرفية 
فـــي فلســـطين، إذ يقـــدم للســـوق الفلســـطيني حزمة متكاملـــة من الخدمـــات المصرفيـــة واالســـتثمارية والحلول 
التجاريـــة المصممة لتلبية متطلبات العمالء من الشـــركات واألفراد على حد ســـواء والمشـــاركة فـــي دعم االقتصاد 

الوطني.

كان بنـــك القدس قد تأســـس كشـــركة مســـاهمة محـــدودة  برأس مال يعـــادل  20 مليون دوالر أمريكـــي والذي تمت 
زيادتـــه خالل ســـنوات عمـــل البنك ليصل اليـــوم إلى 96,172 مليـــون دوالر أمريكـــي،  إذ يعود الفضل لهـــذا النجاح 
والتطـــور الـــى المهنيـــة العاليـــة فـــي تقديم مجموعـــة متكاملـــة من الخدمـــات والمنتجـــات المصرفيـــة للعمالء من 
األفـــراد والشـــركات والمؤسســـات الناشـــئة، والحرص فـــي ذلك على توظيـــف قاعـــدة رأس المال القويـــة والخبرة 

العريقـــة للقيام بـــدور متميز في مجـــال التمويل.

يقـــدم بنـــك القـــدس لعمالئه منتجات وخدمـــات مصرفية وتمويلية متميـــزة ومبتكرة من خالل شـــبكة تضم 40 فرعًا 
ومكتبـــًا و55 جهـــاز للصراف اآللي تغطي جميـــع محافظات الوطن.

كمـــا يتواجـــد بنك القدس كأول بنك فلســـطيني في الســـوق المصرفيـــة األردنية من خالل المكتـــب التمثيلي في 
العاصمـــة عّمـــان، بحيث يعتبر منصة لتســـهيل تعامالت عمالء البنك بين الســـوَقين األردنية والفلســـطينية.

 Quds smart  نواكـــب في بنـــك القدس تطلعـــات عمالئنا بتقديم خدمـــات إلكترونية متقدمة عبـــر تطبيقنا البنكـــي
وخدمـــة اإلنترنت البنكـــي Quds online لألفراد والشـــركات، ونحرص على تقديم أحدث التقنيـــات، ليتمكن عمالءنا 
 Al-Quds“ مـــن تنفيـــذ عملياتهـــم المصرفية من أي مكان بســـهولة ويســـر وأمـــان، كما أطلق البنـــك مؤخرًا خدمـــة
فـــوري” التـــي توفـــر إمكانية تحويـــل األموال فوريًا بيـــن عمالء بنك القدس في فلســـطين وعمـــالء البنك األردني 
الكويتـــي فـــي األردن على مدار الســـاعة، وتمتـــاز الخدمة بأعلى معايير الســـرعة واألمـــان، نظرًا لتمريـــر الدفعة من 
خالل شـــبكة سلســـة الكتل Block chain اآلمنة، والتي تضمن ســـرعة إرســـال األموال وتســـليمها للمستفيد فورًا.

الـــرســـالــــة
رســـالتنا تتجه نحو أن نكون بنكًا متميزًا في تقديم الحلول المصرفية الشـــاملة والمتطورة 

مـــن خالل خدمات تلبي تطلعات العمالء ونســـير بهم إلى النجاح.

الـــرؤيـــة
نهـــدف إلســـتثمار رأس المـــال الفلســـطيني لتنميـــة وتطويـــر اقتصـــاد الوطـــن، وتقديم 

حلـــوال مصرفيـــا ذات قيمـــة للقطاعـــات المختلفـــة وتحســـين حيـــاة المجتمع.

الـــقـــيـــم
تطبيـــق أعلـــى مســـتويات اإللتـــزام المهنـــي وفضلـــى المعاييـــر المصرفيـــة الشـــفافة 

الرشـــيدة. واإلدارة  والعادلـــة 
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الجوائز واالعترافات الدولية

 جائزة  أفضل مصرف من حيث مؤشـــــــــرات 
األداء العام في فلسطين من قــــــــــــــــــــبل

’’اإلتحاد الدولـي للمصــــــرفيين الـــــــــــعرب‘‘ 

 جائزة البنك األكثر نشاطًا  في فلســـــطــــين 
 في مجال تنفيذ عمليات التجارة الدولـــــــــــية
 للعـام 2020 وذلــــك بحســــــــــــب معـــــايـــيــر

’’البنك األوروبـي إلعـادة اإلعمـار والتــنمية‘‘ة
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السادة المساهمين الكرام..

 يســــَرني وبالنيابــــة عـن مجلــــس اإلدارة، تقديـم التقريـر السـنوي لبنك القدس، متضمنــــًا  أهـم اإلنجـازات الرئيسـية 
المتحققــــة خــــالل العـام 2021، باإلضافـة إلـى البيانـات الماليـة الموحـدة للبنـك عـن السـنة الماليـة المنتهيـة فـي 31 
كانــــون األول/ ديسـمبر 2021 وخطـة البنـك المسـتقبلية لعــــام 2022، وجميـع متطلبـات اإلفصـاح وقواعـد الحاكميـة 

المؤسسـية وفــــق القوانيـن واألنظمـة والتشـريعات ذات العالقـة.

حضرات المساهمين،،،
اســـتمر تأثيـــر األزمـــة الصحَيـــة واالقتصادية فـــي العام 2021 نتيجـــة جائحة كورونـــا التي ألقت بظاللها على شـــعبنا 
الفلســـطيني فـــي العـــام 2021، ومـــا زال الكثيـــر يعانـــي من هذا الوباء وتداعياته، علــــى الرغــــم مــــن ذلــــك تمّكن 
االقتصاد الفلسطيني من الصمــــود، رغــــم الصعوبـات والتحديــــات التـي يواجههـا واآلثـار غيــــر المسـبوقة للجائحـة 

علــــى كافة القطاعـــات االقتصادية.

فقــــد قــــام البنــــك بتنفيذ اإلجراءات بهدف التخفيف على المواطنين والشـــركات، حيث انصّب اهتمام بنك القدس 
بالتحـــّول الرقمـــي و بالتكّيـــف بســـرعة مع ما بات ُيعـــرف اليوم “بالواقع الجديـــد” من حيث مواصلـــة تقديم خدماتنا 
للعمـــالء عبـــر قنواتنـــا المختلفة التي تشـــمل الصرافـــات اآللية والمنصـــات الرقميـــة المتعددة الخاصـــة بالبنك من 

خالل خطة إســـتراتيجية متوســـطة وطويلة المدى.

حضرات المساهمين،،،
تمكـــن بنـــُك القـــدس علـــى الصعيـــد المالي  مـــن مواصلـــِة األداء الجيد خـــالل العـــام 2021 ويتضُح ذلـــك من خالل 
ارتفـــاع مجموع الموجودات بنســـبة 12 % عن نهاية العام الســـابق وصـــواًل إلى 1,562 مليـــار دوالر في نهاية العام 
2021، هـــذه الـــدالالت إمتدت ليظهـــر تنامي  ثقة العمالء في التعامـــل مع البنك، األمر الذي يعكســـه ارتفاع ودائع 

العمالء بنســـبة 8.5 % لتصـــل إلى 1,194 مليار دوالر كمـــا في 31/12/2021.

 مؤشـــر آخـــر يجُب اإللتفات له وهـــو ارتفاع محفظة التســـهيالت االئتمانية لتبلغ 953 مليون دوالر أي بزيادة نســـبتها 
%12.5 عّمـــا كان عليـــه فـــي نهايـــة العام 2020، مما يجدر اإلشـــارة إليه ارتفـــاع حقوق المســـاهمين لتصل الى 136 
مليـــون دوالر بارتفـــاع نســـبته  %11 عـــن العـــام 2020 ،كما بلـــغ إجمالي الدخـــل 73 مليون دوالر  بارتفـــاع بلغ 12 % 

.2020 العام  عن 

وفـــي ضـــوء هذه النتائج حّقق البنك أرباحًا بعـــد الضريبة بلغت 14.36 مليون دوالر، صعـــودًا من 10.9 ماليين دوالر 
فـــي 2020. األمـــر الذي ُيظهـــر متانة مركزه المالـــي وقدرته على التعامل مـــع المتغيرات  والتحديـــات والحفاظ على 

دوره الريادي فـــي القطاع المصرفي.

كلمة
رئـيـس

مجلس اإلدارة
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إن هـــذا األداء المتميـــز ُيشـــكل مؤشـــرًا واضحًا على قـــوة اســـتراتيجيتنا، وهو ما أتاح لنـــا تحقيق هـــذه النتائج بالرغم 
مـــن الظـــروف االقتصادية الســـائدة، حيـــث أن إجراءات االســـتجابة الســـريعة والحاســـمة التي اتخذها البنـــك لحماية 

مركـــزه المالـــي المتقـــدم من خـــالل إصدار إرشـــادات واضحة ومدروســـة، مّكنت البنـــك من تحقيـــق نتائج قوية.

حضرات المساهمين،،،
 لـــم تقتصـــر اإلنجـــازات هنـــا على األداء المالي فحســـب، بل شـــملت محـــورًا  آخر  هـــو العناية بالعميل، حيث ســـّخر 
البنـــك كامـــل ُجهـــودِه  لتوفير خدمـــات وُمنتجـــات مصرفية ُترضي عمـــالؤه وتقف عنـــد احتياجاتهم بتقديم أســـاليب 
متقدمـــة، حيث اســـتمر بنـــُك القدس في تميزِه وتـــّوج جهوده هذه في إطالق برنامج مايســـترو الـــذي يقدم العديد 

مـــن المزايا والخدمـــات التي تتناغم مع أســـلوب حيـــاة العميل.

وعلـــى نحـــو متصـــل عمل البنـــك على اتخـــاذ العديد من اإلجـــراءات بهـــدف التخفيف علـــى المواطنين والشـــركات، 
فقـــد واصلنـــا في البنـــك العمل على تطويـــر خدماتنا اإللكترونيـــة لتقديم خدماتنـــا للعمالء عبر  المنصـــات الرقمية 

المتعـــددة الخاصة فـــي البنك.

 وال يغيـــب الـــدور الفاعل الـــذي تبناه البنك بأهمية االرتقاء بمســـتوى موارده البشـــرية من خالل التطوير المســـتمر 
لكفـــاءات ومهـــارات هـــذه المـــوارد، إدراًكا منـــه بـــأن المورد البشـــري هـــو أحد أهـــم مرتكـــزات النجاح وتحقيـــق النمو 
والتميـــز، حيـــث تم ايفـــاد عدد من موظفي البنك للمشـــاركة فـــي ورش عمـــل ومؤتمـــرات ودورات تدريبية وجاهية 

وافتراضيـــة بلـــغ عددها )92( نشـــاط/ برنامج تدريبي، شـــارك فيهـــا )1124( موظف/ة.

 Titles & وألن المـــورد البشـــري يحتـــل أهمية كبيرة في توجهات البنك المســـتقبلية تـــم تطبيق المرحلة الثانيـــة من
Bands فـــي العـــام  2021 بهدف بنـــاء ثقافة قائمة علـــى األداء وتحفيز الموظفين.

 كمــــا واصــــل البنــــك خالل العـــام 2021 القيـــام بـــدوره المجتمعي الفعــــال، مركـــزًا برعايتـــه على مشـــاريع التنمية 
المســـتدامة فـــي مجاالت الصحـــة والبيئـــة والتعليم ومكافحـــة الفقـــر والرياضة والتنميـــة، حيث ُتمثل المســـؤولية 
المجتمعيـــة إحـــدى ركائز اســـتراتيجية بنك القدس، الـــذي يتطلع دومًا إلـــى أن يكون نموذجًا رائدًا في خدمة الشـــعب 
الفلســـطيني وقطاعاتـــه المختلفـــة، ويأتـــي تتويجـــًا لمســـيرة العطـــاء المتواصلة، والنابعـــة من رؤيته فـــي التنمية 

اإلنســـانية الشـــاملة ولجميـــع قطاعـــات ومكونـــات الوطن إليجـــاد أرضية صلبة لمســـتقبل األجيـــال القادمة.

حضرات المساهمين ،،،
يؤكــد البنــك التزامــه بتطبيــق قواعــد الحاكميــة المؤسســية وتبنــي سياســة إدارة مخاطــر حصيفــة واعتمـاد أنظمـة 
رقابــــة داخليــــة كفــــوءة، ويتبنـى البنـك سياســــات مكافحـة غسـل األمــــوال وتمويل اإلرهاب تنســــجم مع متطلبات 
الســــلطات الرقابيـــة والمعاييـــر الدوليـــة، إضافـــة إلى اعتمـــاده أعلى درجـــات الشــــفافية واإلفصاح والنزاهة فــــي 

ممارسـة أعمالــــه تجـاه جميـع األطـراف.

فـــي العـــام 2022، نوصـــل العمـــل بكل طاقاتنـــا للوصول إلـــى أهدف اســـتراتيجيتنا، التـــي تضمنـــت خارطة طريق 
ليكـــون بنــــك القدس هــــو الخيــــار األول للعمالء، من خالل سلســـلة واســـعة من الخدمـــات والمنتجـــات التي ُتمكن 

البنـــك مـــن خاللها مـــن تعزيز قدرته التنافســـية وحصته الســـوقية، وتســـريع خطـــوات التحـــّول الرقمي.

ختامـــًا, أتقـــدم ببالغ الشـــكر والتقدير لمســـاهمينا وعمالئنا علـــى ثقتهم الغالية ومســـاندتهم لنا والشـــكر والتقدير 
موصـــول أيضـــا لألخوة الزمالء أعضاء مجلـــس اإلدارة على دورهم ودعمهم المتواصل، وكذلك إلى أســـرة موظفي 
البنـــك علـــى عطائهم وجهودهـــم المخلصـــة، كما أتوجه بالشـــكر والعرفان لســـلطة النقـــد الفلســـطينية على الدور 

الهام الـــذي تقوم به لدعـــم القطاع المصرفي الفلســـطيني. 

وال يفوتنـــي أن أؤكـــد التزامنا فـــي بنك القدس على مواصلة االجتهـــاد بالعمل وبذل كل ما أوتينـــا من قوة وطاقة 
وإمكانيات ليكون النجـــاح والتميز حليفنا الدائم.

أسال الله لنا ولكم التوفيق
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أعضاء مجلس
اإلدارة
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أكــرم عــبــد اللـطـيـف جـراب
رئـيـس مـجـلس اإلدارة

• رئيس مجلس إدارة الشركة العربية للعلوم والثقافة- جامعة قاسيون- سوريا

• رئيس مجلس إدارة لشركة دار الدواء - األردن

• عضو مجلس أمناء – جامعة القدس المفتوحة – فلسطين 

• عضو مجلس أمناء – جامعة االستقالل – فلسطين 

• عضو مجلس أمناء مؤسسة ياسر عرفات 

• مساهم رئيسي وعضو مجلس إدارة بنك الجزيرة - السودان

• رئيس مجلس ادارة ومالك شركة cometa scientific بريطانيا

• مؤسس ورئيس مجلس ادارة شركة الكرمل- األردن

ماجستير ادارة أعمال/ جامعة درهم- بريطانيا
بكالوريوس صيدلة – جامعة بغداد
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دريــد أكــرم جـراب
نــائــب رئـيـس مـجـلس اإلدارة

• مدير عام القسم الطبي في مجموعة شركة الكرمل – األردن

• عضو مجلس إدارة – البنك االستثماري األردني

• خبرة 21 عاما 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(

) EO( عضو منظمة رواد األعمال •

ماجستير ادارة أعمال/ جامعة درهم- بريطانيا
بكالوريوس ادارة أعمال / جامعة كنت – بريطانيا
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د. حامد عبد الغني جبر

وليد نجيب األحمد

ابراهيم احمد ابودية
عضو مجلس إدارة

عضو مجلس إدارة

عضو مجلس إدارة

• رئيس مجلس إدارة مجموعة الكونكورد لالنشاءات ذ.م.م- 
األردن

• رئيس تنفيذي شركة أنفرا رود - قطر
• عضو مجلس إدارة بنك الجزيرة سابقًا - السودان 

• عضو مجلس إدارة بنك مدمجة معلومات البناء
• رئيس اتحاد مقاولي الدول اإلسالمية سابقا

• رئيس مجلس إدارة شركة الضامنون العرب سابقا
• عضو مجلس نقابة  المقاولين االردنيين سابقا

• مؤسس وعضو هيئة تدريس كلية الهندسة / الجامعة األردنية
)1975-1979(

• عضو مجلس إدارة جامعة العقبة للتعليم
• عضو مجلس أمناء جامعة العقبة لتكنولوجيا سابقا

• عضو مجلس مستشارين شركة فوسى االستشارية – مدريد

• رجل أعمال له خبرة واسعة في العمل في قطاع االنشاءات
• نائب رئيس مجلس إدارة شركة القدس العقارية ومدير عام الشركة- فلسطين

• عضو مجلس إدارة الشركة العربية للفنادق- فلسطين
• عضو مجلس إدارة في صندوق ووقفية القدس

• رئيس مجلس إدارة شركة الشروق لالستثمارات المالية والعقارية
• رئيس هيئة المديرين لشركة السهم الدولي للوساطة 

واالستثثمارات المالية – االردن
• خبرة 31 عامًا في القطاع المصرفي 

• مدير عام/ عضو مجلس إدارة بنك االستثمار الفلسطيني
)2000-2011(

• مساعد مدير عام بنك االستثمار العربي االردني
)1990-2000(

• مساعد تنفيذي ) VP( بنك بي أن بي باريبا باريس/ قطر
)1990 1977-(

• عضو مجلس إدارة شركة مصفاة البترول األردنية من -2019 حتى 
تاريخه

ممثاًل عن شركة الشروق لالستثمارات المالية والعقارية
دكتوراه هندسة كهربائية

بكالوريوس حقوق

بكالوريوس هندسة كهربائية 
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م .عاهد فايق بسيسو
عضو مجلس إدارة

• مالك ومدير مكتب هوم لالستشارات الهندسية
• عضو مجلس أمناء جامعة القدس المفتوحة

• عضو مجلس إدارة في المؤسسة المصرفية الفلسطينية
• عضو هيئة عامة في صندوق االستثمار الفلسطيني 

• عضو اللجنة االستشارية في مؤسسة أمد أيست االمريكية
• عضو مجلس إدارة في شركة عمار

• عضو مجلس إدارة في شركة مصادر
• ممثل مؤسسة أولف بالما اإلسبانية ، فلسطين

• رئيس مجلس إدارة الشركة الهندسية للباطون ومواد البناء

د. ماجد عونى ابورمضان 
عضو مجلس إدارة

• زميل كليه الجراحين الملكية البريطانيه – ادنبرة
• رئيس بلديه غزه ورئيس اتحاد الهيئات المحليه الفلسطينيه

• رئيس مجلس اداره مصلحه مياه بلديات الساحل  
• رئيس مجلس اداره شركه غزه لجراحه العيون

• عضو مجلس أمناء مجموعه مستشفى سان جون القدس 
للعيون – بريطانيا

• عضو مجلس أمناء جامعه االزهر
• أستاذ طب العيون وفسيولوجيا االعصاب بجامعه االزهر 

• عمل مديرا عاما الداره التعاون الدولي واداره المستشفيات 
في وزاره الصحه

ربى محمد مسروجي
عضو مجلس إدارة

• عضو مجلس إدارة مجموعة مسروجي
• رئيس مجلس إدارة جمعية دنيا الورام النساء 
• رئيس مجلس إدارة دار طباق للنشر والتوزيع 

• عضو مجلس إدارة مركز الفن الشعبي
• شغلت عدة مناصب سابقا مثل عضوية الغرفة التجارية الصناعية العربية - القدس 

ادارة وعضوية مجلس ادارة المتحدة لالوراق المالية 
• عضوية عدد من الجمعيات والمؤسسات الفلسطينية

استشاري اول طب و جراحه العيونبكالوريوس هندسة معمارية / جامعة القاهرة

ماجستير ادارة أعمال
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صالح جبر احميد
عضو مجلس إدارة

• 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

هيثم سميح البطيخي
عضو مجلس إدارة

ممثال عن البنك االردني الكويتي

• المدير العام التنفيذي للبنك األردني الكويتي
• رئيس مجلس اإلدارة، شركة إجارة للتأجير التمويلي )شركة مملوكة للبنك بالكامل(

• رئيس مجلس اإلدارة، الشركة المتحدة لإلستثمارات المالية
• عضـــو مجلـــس اإلدارة، بنـــك القـــدس – فلســـطين  )ممثل البنـــك األردني الكويتـــي( ابتداء من 

2018
• عضـــو مجلـــس اإلدارة، شـــركة صنـــدوق رأس المـــال واالســـتثمار األردنـــي )ممثـــل بنـــك األردن 

الكويتـــي(  ابتداء مـــن 2021
• عضو مجلس األمناء، متحف األردن ابتداء من2017

• عضو مجلس اإلدارة، مؤسسة الملكة رانيا ابتداء من 2018
)JIoD( عضو في مجلس ادارة بيت الحوكمة األردني للتدريب •

• عضو في مجلس ادارة جمعية الضياء الخيرية لتربية وتعليم األطفال المعوقين بصريا

عدنان مصطفى ابو الحمص
عضو مجلس إدارة

ممثاًل عن هيئة التقاعد الفلسطينية

• بكالوريس محاسبة – جامعه بيرزيت
• عضو هيئة تدريس في كلية االعمال واالقتصاد – جامعة بيرزيت- 

دائرة المحاسبة
• مستشار هيئة التقاعد الفلسطينية لشؤون االستثمار

• خبرة 31 عاما في القطاع المالي واالستثماري واالسواق الماليه 
المحلية واالقليمية والعالمية

• مستشار مالي/ إستثماري - الرئيس التنفيذي لشركة فلسطين 
للتنمية واالستثمار – باديكو القابضة

• مستشار وعضو مجلس إدارة في العديد من الشركات والمؤسسات 
الدولية

Golden Gate University –USA ماجستير محاسبة
بكالوريس محاسبة

األكاديمية العسكرية الملكية ، “ساندهيرست” - المملكة المتحدة 1996
بكالوريوس في العلوم السياسة و العالقات الدولية

)مرتبة الشرف( جامعة كنت في كانتربري – المملكة المتحدة البريطانية 2000 

ANNUAL REPORT 2021 12



منتصر عزت أبو دواس
عضو مجلس إدارة

بكالوريوس محاسبة وإدارة مالية- جامعة باكنجهام

 
• المدير العام للبنك االستثماري - األردن 
• محاسب عام معتمد- الواليات المتحدة

• عضو مجلس إدارة في جمعية انقاذ الطفل

• عضو مجلس إدارة في معهد الدراسات المصرفية

• عضو مجلس إدارة في عضو مجلس ادارة – جمعية البنوك 2021

• عضو مجلس إدارة في البنك العربي االسالمي الدولي 2011

• عضو مجلس إدارة شركة فيزا االردن2011

• عضو مجلس إدارة شركة النسر العربي للتأمين 2011

• عضو مجلس إدارة في البنك العربي – سوريا 2011
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اإلدارة التنفيذية
أداء وتمّيز
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حضرات السادة المساهمين الكرام ..

يســـّرني أن ألتقـــي بكم من خالل هذا التقرير الســـنوي إللقاء الضـــوء على انجازات البنك للعـــام المنصرم وخططنا 
للمرحلـــة القادمـــة التـــي مـــا كانـــت لتكون لـــوال دعمكـــم المتواصـــل وثقتكـــم الكبيـــرة التي ُتشـــكل عصـــب عطائنا 

واستمراريتنا.
وكلنـــا فخـــر واعتـــزاز بمـــا نجح بنـــك القدس فـــي تحقيقه خـــالل إحدى أكثـــر الفتـــرات صعوبـــة، ونعني بها اســـتمرار 
العمل في ظل الظروف االســـتثنائية التي فرضها فيروس “كورونا المســـتجد – كوفيد 19” الذي يواصل انتشـــاره 

وتأثيـــره على حياتنـــا اليومية.

السيدات والسادة،،
نجحنـــــــــــــــا خـالل عـام 2021 فـي جنــــي الثمـار الماليـة والتشـغيلية لكافـة القـرارات االسـتراتيجية التـي اتخذناهـا مــن 
أجـــــل إضافـــــة قيمـــــة للبنك  علــى المـــــدى الطويـــــل والمحافظـــــة عليها، فقد تمّكن بنك القدس من تحقيق نموًا  

فـــي صافـــي الربح بعـــد الضريبة بنســـبة 32 % مقارنة عـــن العام 2020.

وبفضـــل بنيتـــه التحتيـــة المتينـــة وأساســـه الراســـخ، ظل بنك القـــدس ماضيـــًا بثبات وعـــزم صوب تحقيـــق  إنجازات 
جديـــدة فـــي أعماله حيث ســـجلت محفظة التســـهيالت نموًا صافيـــًا بلغ 106 مليـــون دوالر بنســـبة 12.5 % مقارنة 
عـــن العـــام 2020، كمـــا ســـجلنا نموًا فـــي الودائع بلـــغ 94 مليـــون دوالر بنســـبة %8.5 مقارنة مع العـــام الماضي.

ومـــن موقعـــه المتمّيز في القطاع المصرفي الفلســـطيني، يواصل  بنـــك القدس التقدم واالزدهـــار، ويظهر ذلك 
مـــن خـــالل تبّوئـــه فـــي العـــام 2021  المرتبة الثانية مـــن حيث تحقيـــق صافي الربح بعـــد الضرائب بلـــغ 14,4 مليون 

دوالر على مســـتوى البنـــوك المدرجة في البورصة الفلســـطينية.

وشـــهد هـــذا العـــام أيضا برهاًنـــا عمليًا على تميـــز بنك القـــدس، إذ تمكنا من الحصـــول على جائـــزة  أفضل مصرف 
مـــن حيـــث مؤشـــرات األداء العام في فلســـطين للعـــام 2021، من قبـــل اإلتحاد الدولـــي للمصرفييـــن العرب، كما 
حصـــل البنـــك فـــي العـــام 2021 على جائـــزة البنك األكثر نشـــاطًا  في فلســـطين في مجـــال تنفيذ عمليـــات التجارة 
الدوليـــة للعـــام 2020، وذلـــك بحســـب معايير البنـــك األوروبي إلعـــادة اإلعمار والتنميـــة، وهذا إن دل يـــدل على أن 

بنـــك القـــدس أثبـــت مكانته في األســـواق الماليـــة اإلقليمية والدوليـــة خالل هذا العـــام المنصرم.
هذه النتائج  تؤكد أن بنك القدس يتعامل بكفاءة واقتدار مع التحديات ويواصل األداء الجيد بُخطى ثابتة.

 السيدات والسادة،،
نتبنـــى فـــي بنك القـــدس  نهـــج التطوير والتحســـين المســـتمر لكافـــة األنشـــطة والمجـــاالت الماليـــة والمصرفية 
ونواكـــب التطورات المتســـارعة التي تشـــهدها الصناعة المصرفية علـــى الصعيدين المحلي والدولـــي.  األمر الذي 
يســـاهم في دعم حركة االســـتثمار والتطور االقتصادي في فلســـطين من خالل تقديم منتجـــات وخدمات مصرفية 

كلمة
الـرئـيـس

الـتـنـفـيـذي
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متطـــورة شـــاملة تلبـــي توقعـــات واحتياجات العمـــالء والمتعاملين مـــن مختلف الفئات والشـــرائح مـــن األفراد إلى 
الشـــركات والمؤسســـات التي تســـتهدف دعـــم القطاع الحكومـــي والخاص وتمكينـــه من تعزيز النمـــو االقتصادي.

 وعلـــى نحـــو مـــواز تمكنا وفـــي إطـــار برنامـــج التحـــّول االســـتراتيجي وأتمتة العمليـــات الرئيســـية من أتمتـــة أغلب 
العمليـــات المصرفيـــة بنجاح، ســـعيًا أن نكون أحد البنوك الرائـــدة في دمج التكنولوجيا المالية فـــي منّصاته وعملياته 

المصرفيـــة وتعزيـــز تجربة العمـــالء وتقديم خدمات مبتكـــرة جديدة.

حضرات المساهمين الكرام،،
فـــي الوقـــت الـــذي كان البنك ُيســـّجل نتائـــج مالية متميـــزة، واصلنا التركيـــز على العنصر البشـــري وااللتـــزام بتوفير 
بيئـــة عمـــل صحيـــة ومناســـبة للموظفين، في ظل اســـتمرار األزمـــة الصحية في العـــام الماضي، وذلـــك من خالل 
تنفيـــذ التدابيـــر األساســـية للوقاية، عالوة علـــى ذلك يعمل البنـــك على اســـتقطاب الكفاءات البشـــرية ذات األداء 
والخبـــرة المتميـــزة والكفـــاءة العلميـــة ذات التحصيـــل العلمي المتفـــّوق ليكون البنـــك جهة عمل مفّضلـــة وبما يعزز 
صـــورة وســـمعة البنك كأفضل مؤسســـة للعمـــل لديها، حيث واصـــل البنك تطوير أســـاليبه وسياســـاته في مجال 
التعييـــن والتوظيف واســـتقطاب األفـــراد المميزين من أصحـــاب التحصيل العلمي المرتفعّ والمتميـــز حديثي التخرج 
مـــن الجامعـــات والمعاهـــد المحليـــة، وجذب األفـــراد ذوي الكفـــاءات المهنية والخبـــرات العالية المتوفرة في ســـوق 
العمـــل. كما تـــم خالل العام 2021  تحديـــث العديد من السياســـات واإلجراءات في مجال الموارد البشـــرية، وعكس 
التطـــورات التـــي تمت علـــى الهيـــاكل التنظيمية للبنـــك على أنظمة المـــوارد البشـــرية، من خالل تحديـــث بطاقات 
الوصـــف الوظيفي حســـب المهـــام والواجبات الجديدة، وبما يتوافـــق مع الهيكل التنظيمي، وذلـــك من خالل نظام 

Titles & Bands فـــي مرحلته الثانية.

وإيمانــــًا بمســــؤوليته تجــــاه المجتمــــع المحلـي فــــي ظـل الظــــروف االقتصاديــــة واألزمة الصحية التــــي تشـهدها 
فلسطين، واصــــل البنك دعمــــه لمختلـف األنشـطة المجتمعية مـن خــــالل خطة استراتيجية تقوم على ركائز أساسية 
هـــي الصحـــة والتعليـــم والمجتمـــع والتنمية، وتهـــدف إلى إطـــالق مبـــادرات و تقديم الدعــــم للعديد من المراكـــــز 
والمؤسســـــات التـــي تلبي متطلبات التنمية المســـتدامة، حيـــث نفذ البنك خالل العام الماضي  43 نشـــاطًا موزعة 

علـــى أهـــم القطاعـــات ) الصحة والبيئـــة، التعليم ،اإلغاثـــة، الطفولة، المـــرأة ، اإلبداع(.

ختاًمـــا أغتنـــم هـــذه الفرصة لتقديم خالص الشــــكر والتقدير لســـلطة النقد الفلســـطينية، علــــى مــــا قدمــــوه مــــن 
تعــــاون ودعــــم للقطـاع المالـي والمصرفــــي المحلي، مما ساهم في المحافظـة علـى ســــالمة االقتصـاد المحلـي 
واســــتقراره، والشــــكر والتقديــــر موصـول لكافــــة عمالئنا الذيــــن ُتشــــكل ثقتهم بنا ووالئهم مصدر فخر واعتزاز لنا، 
كمــــا أقـدم خالـص الشـكر والتقديــــر إلـى رئيـس وأعضـاء مجلـس اإلدارة علـى دعمهــــم المتواصـل والثناء والتقديـر، 
موصـــوالن أيًضـــا لكافــــة موظفي البنك على تفانيهم في العمــــل وجهودهم المخلصة الســــديدة، والتي مّكنــــت 

البنـك مــــن التقـدم واالزدهار.

نؤكـــد لكـــم بأننا ســــنعمل كل مـــا في وســــعنا للرقـــي بخدماتنا إلى أعلـــى المســــتويات التي تلبــــي طموحات 
وتوقعـــات العمالء والمســـاهمين.
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زيد الجالد

محمد سلمان

CFA البير حبش

محمد شاور 

نائب الرئيس التنفيذي 

رئيس إدارة الشؤون المالية

رئيس إدارة االئتمان

رئيس إدارة الخدمات المصرفية 
للشركات والمؤسسات المالية

• بكالوريوس علوم مالية ومصرفية
• جامعة عمان االهلية

• انضم ألسرة البنك بتاريخ 15/7/2012

• ماجستير محاسبة
• الجامعة األردنية

• انضم ألسرة البنك بتاريخ 8/9/2013

• بكالوريوس ادارة أعمال 
• جامعة بيرزيت  

• انضم ألسرة البنك بتاريخ 2/8/2009

• ماجستير ادارة األعمال 
• جامعة بيرزيت

• انضم ألسرة البنك بتاريخ 1/2/2017 
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CFA، FRM

 •
 •

14/3/2010  •

•
•

19/1/2020 •

•
McGill •

11/10/2015 •

 •
 •

4/11/2018  •

عالء الطيطي 

سامح عبد الله محمد

CFA، FRM زيد جراب

رئيس إدارة تكنولوجيا المعلومات

رئيس إدارة الخدمات المصرفية لالفراد

رئيس إدارة التخطيط اإلستراتيجي 
والتحول الرقمي

• بكالوريوس هندسة الكترونية 
• جامعة القدس

• انضم ألسرة البنك بتاريخ 14/3/2010

• شهادة الماجستير/ التنمية المستدامة
• جامعة القدس

• انضم ألسرة البنك بتاريخ  19/1/2020

• بكالوريس تجارة، تخصص علوم مالية و اقتصاد
• جامعة McGill، مونتريال كندا

• انضم ألسرة بنك القدس 11/10/2015

محمود عودة
رئيس إدارة العمليات المركزية

• بكالوريوس ادارة األعمال
• جامعة بيت لحم

• انضم ألسرة البنك بتاريخ  4/11/2018
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مؤشرات األداء
الرئيسية

نظـــرًا للخطـــط االســـتراتيجية التطويريـــة التـــي يتحّلى بها بنـــك القدس 
علـــى مدار األعوام الســـابقة وحتـــى اآلن، فإنه حقق نتائج مبشـــرة خالل 
عام 2021 تشـــكل محط فخـــر ألعضاء مجلس إدارته، ليثبـــت بذلك مكانته 

المصرفيـــة كأحـــد أكبر وأهـــم البنوك الريادية في فلســـطين.
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اجمالي الموجودات - مليون دوالر
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القطاع المصرفي في فلسطين 

نجحـــت العديد مـــن االقتصادات المتقدمة والنامية خالل العام 2021 من الخروج من أســـوأ حاالت الركود واالنكماش 
االقتصـــادي، والعـــودة الـــى مســـار التعافي، ويعـــود ذلك الى اكتشـــاف العالجـــات واللقاحات ومواصلـــة تطويرها 
ونشـــرها على نطاق واســـع وتكثيف حمـــالت التطعيم على مســـتوى العديد من الدول والتي خّففـــت من الضبابية 

التي تحيط باألوضاع االقتصادية وتعزيز مســـتويات الثقة لدى المســـتهلكين والمســـتثمرين.

كما ظهرت ايضًا مالمح التعافي في فلســـطين خالل العام 2021 بســـبب ســـيطرة الحكومة على الجائحة وانحســـار 
الحالـــة الوبائيـــة، إلى جانـــب الدور الذي لعبته ســـلطة النقد الفلســـطينية في تعزيـــز حالة التعافـــي االقتصادية من 

خالل اجراءات اســـتباقية لتوفير الســـيولة فـــي االقتصاد وإطالق برامج اســـتدامة والتي تســـتهدف قطاعات عدة.

وتشـــير البيانـــات المالية للقطاع المصرفي الفلســـطيني إلى ارتفـــاع معدالت النمو في إجمالـــي موجودات الجهاز 
المصرفـــي إلـــى  %9.95 مقارنـــة مع %10.87 فـــي نهاية العـــام 2020، لتصل إلـــى 20,885 مليـــون دوالر، فيما 

بلغـــت نســـبة النمو لدى بنـــك القدس حوالـــي %11.81 لتصل الـــى 1,562 مليون دوالر.

بينمـــا ارتفعـــت ودائع العمالء في القطاع المصرفي الفلســـطيني نهاية العام 2021 بنســـبة نمـــو %9.12  مقارنة 
مـــع %13.09 فـــي نهايـــة العام 2020، لتصل الى 16,518 مليون دوالر، فيما بلغت نســـبة النمـــو في الودائع لدى 

بنـــك القدس حوالي %8.55 لتصل إلـــى 1,194 مليون دوالر.

كمـــا ارتفعـــت ايضـــًا قيمـــة محفظـــة التســـهيالت االئتمانية المباشـــرة نهايـــة العـــام 2021 إلـــى%6.35 مقارنة مع 
%10.88 فـــي نهايـــة العام 2020، لتصل الى 10,326مليون دوالر، فيما بلغت نســـبة النمو في التســـهيالت لدى 

بنـــك القـــدس حوالي حوالـــي%12.53 لتصل إلـــى 953 مليون دوالر.

واخيـــرًا بلغـــت الحصة الســـوقية لبنـــك القدس فـــي التســـهيالت االئتمانية في الســـوق المصرفي الفلســـطيني 
%9.23 فـــي العـــام 2021، بينمـــا بلغت حصته الســـوقية فـــي ودائع العمـــالء 7.23% .

 

ANNUAL REPORT 2021 30



2016 الــبــيــان

القطاع المصرفي

بنك القدس

 صافي التسهيالت
االئتمانية المباشرة
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القطاع المصرفي

بنك القدس
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القطاع المصرفي

بنك القدس

 نسب النمو في
اجمال الموجودات
مقارنة مع القطاع المصرفي
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نسب النمو في التسهيالت
مقارنة مع القطاع المصرفي

16.27%16.98%3.61%6.77%

42.46%6.98%5.92%14.03%

10.88%

6.68%

20162017201820192020 الــبــيــان

ودائع

تسهيالت

نسب النمو في الودائع
مقارنة مع القطاع المصرفي

9.75%13.08%2.04%9.47%

19.65%10.03%12.03%7.53%

13.09%

6.69%

20162017201820192020 الــبــيــان

ودائع

تسهيالت

الحصة السوقية
ودائع وتسهيالت

7.34%7.14%7.84%7.70%

9.10%8.32%8.50%9.07%

7.27%

8.72%

7.48% %7.53%7.76%7.86%7.03%7.01إجمالي الموجودات

أهم المؤشرات المالية

لبنك القدس مقارنة مع القطاع المصرفي في فلسطين
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الـخـطـط الـمـسـتـقـبـلـيـة
واإلســتــراتــيــجــيــة

أســاس تــطــّورنــا
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الخطة اإلستراتيجية واستراتيجية التحول الرقمي

كانـــت ســـنة 2020-2019 هـــي الســـنة األولى لبـــدء تطبيق الخطة االســـتراتيجية ، حيـــث نجح البنك فـــي إنجاز مرحلة 
“تقويـــة البنـــك تنظيميـــًا ورقابيُا وفنيًا وهـــي أولى المراحـــل الثالث لتنفيذ الخطـــة. ومضى البنك بعـــد ذلك قدمًا 
إلـــى مرحلـــة “البنـــاء” 2021 التي ركـــز فيها على تنويع خدمـــات البنك وتوفيـــر متطلبات ذلك فيما يتعلـــق بالخبرات 

واآلنظمة.  الالزمة 

ثـــم تأتـــي بعد ذلـــك مرحلة “التســـارع” 2023-2022 التي يتطلع البنك مـــن خالل تنفيذها إلى جنـــي الثمار والفوائد 
المأمولـــة من الخطة.

وانطالقـــًا مـــن ايمـــان البنك بأهميـــة رأس المال البشـــري كركيزة اساســـية لتطوره فقـــد اولى البنـــك اهمية خاصة 
وتولى مســـؤولية هامة ودور حيوي في تطوير وتحســـين بيئة العمل والموظفين واإلســـتثمار بشـــكل كبير لتحقيق 

االهـــداف االســـتراتيجية حيث حقق العديد مـــن االنجازات: 

1. تعديل هيكلية إدارة رأس المال البشـــري لتشـــمل دائرة عمليات الموارد البشـــرية، تطوير الموارد البشـــرية وكذلك 
عالقات الموظفين والتي تهدف بشـــكل اساســـي بتعزيز وترســـيخ منظومة متكاملة إلدارة الموارد البشـــرية بشكل 

يســـهم في تحقيق اهداف البنك وفق افضل الممارســـات. 

2. اإلنتهـــاء من مشـــروع قيم الوظائف والفئـــات الوظيفية باالعتماد على منهجيـــة HAY  ووضع خطة تواصل فعالة 
إليصـــال الفكرة للموظفين بطريقة صحيحـــة لمجابهة ادارة التغيير.

3.  اعتمـــاد سياســـة ممنهجـــة وعادلة فـــي موضوع تقييـــم األداء للموظفين وربـــط األداء الفردي بـــأداء الدائرة وأداء 
الكلي. البنك 

4. تصميـــم موقـــع خـــاص للتوظيـــف، بحيث يتم اســـتقبال الســـير الذاتيـــة من خاللـــه وتتم المقابالت على اســـس 
ومعاييـــر واضحة وشـــفافية عالية.

5. دراسة المواقع الحرجة و تحصين الموظفين الحرجين باالعتماد على مقاييس ومؤشرات معينة.

كل ذلـــك باإلعتمـــاد على مبـــادىء العداله والشـــفافية والمســـاءلة والمســـؤولية واإللتزام بتطبيـــق اعلى معايير 
المهنية.  األداء 

وفـــي إطـــار زيـــادة رفاهيـــة الموظفين فقـــد تم عمل العديـــد من المبـــادرات خالل العـــام 2021 كمبـــادرة تكريم ابناء 
الناجحيـــن فـــي التوجيهي، مبادرة مســـابقة رمضـــان )جوائز يومية(، مبادرة موظف الشـــهر، سياســـة التعازي وكذلك 

الترحيـــب بالموظفين الجدد.

حيـــث لوحـــظ وجـــود ترابط وتوجه واضح اســـتراتيجي من كافة الدوائر حيـــث تم خلق مدير موارد بشـــرية في كل دائرة 
لتحقيـــق التوجهات االســـتراتيجية إلدارة رأس المال البشـــري وهذا فعليًا خلق نوع مـــن ) Coaching( لكل دائرة. 

كمـــا أن رفـــع جودة الخدمـــة جزء ال يتجزأ من االهداف اإلســـتراتيجية للبنك حيث تأتي تجربـــة العمالء ضمن األولويات 
االســـتراتيجية الرئيســـية للبنك وذلك إلن معظم الخدمات المقدمة من البنوك متشـــابهه الى حد كبير. 

ويعمـــل البنـــك حاليـــُا على التركيز علـــى كافة منافـــذ الخدمة للعميل ودراســـة كافـــة المعيقات التي تواجـــه العميل 
ولضمـــان رفـــع جودة الخدمـــة فقد تم
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• اضافة العديد من الخدمات المقدمة من الفروع ضمن عالمات التقييم للفرع.
• دراسة ومراقبة رضا العمالء بشكل مستمر من خالل المكالمات الهاتفيه والزيارات الميدانية للعمالء.  

• تطبيق دراسة العميل السري مع شركة استشارية خارجية. 
• تغيير ثقافة الموظفين تجاه جودة الخدمة

• التركيـــز علـــى برنامج تدريبي مكثف للفروع وتقديم امتحانات مســـتوى في هذه البرامـــج وخصوصًا في المواضيع 
التـــي لديهم ضعف فيها أو الخدمات او السياســـات او البرامج الجديدة .

• توقيـــع اتفاقيـــة مســـتوى الخدمـــة )SLA( لدائـــرة جـــودة الخدمة مـــع الدوائر التنفيذيـــة لضمان الســـرعه في خدمة 
العمالء. 

كمـــا يعمـــل البنك على تســـوية الشـــكاوى التي تصـــل إليه بفعاليـــة وكفاءة لتعزيـــز رضا العمالء، حيث يتم تســـوية 
الشـــكاوى في غضون عشـــرة ايام. 

ســـيتم في الســـنوات القادمة ضمن اســـتراتيجية البنك العمل على اجراء اســـتبيانات لقياس رضـــا العمالء من اجل 
ضمان رضاهم والســـعي بشـــكل مســـتمر لتحســـين جـــودة الخدمة المقدمـــة وزيادة رضـــا العمالء لضمـــان والئهم 

 . للبنك

كمـــا واصـــل البنـــك جهـــوده المبذولة في مجـــال الرقمنة واألتمتـــة التي تتركز حـــول تحقيق أقصى قـــدر ممكن من 
الراحـــة للعمـــالء، مـــن خـــالل تبنـــي اســـتراتيجية لتطوير نظم الدفـــع االلكتروني والتوســـع فـــي المنتجـــات الرقمية 
والحصـــول على افضـــل التقنيات واالســـاليب التكنولوجية التي تتيح للعمـــالء أداء معامالتهم الماليـــة بصورة امنه 

ومريحـــة وقـــد تم انجاز مـــا يلي خالل العـــام 2021:  

  تطبيق  نظام االستجابة الصوتي االلي IVR  والخاص بادارة االتصاالت مع مركز الخدمات البنكية. 

  تركيـــب نظـــام الـــدور االلي الجديـــد لدى فـــروع ومكاتب الضفة الغربيـــة غزة والذي تـــم اضافة العديد مـــن الميزات 
عليـــه كأســـتخدام بطاقـــاتDebit Card  للحصول على التذاكر داخـــل الفروع والمكاتب اعتمـــادا على تصنيف العميل 
، وتـــم اضافـــة خدمة تحديث البيانات عليه، وتم اضافة شاشـــة تهنئـــة بعيد ميالد العميل على نظـــام الدور. وكذلك 

اضافـــة تصنيف المايســـترو الى التصنيفات الموجودة فـــي نظام الدور و منحه األولوية المناســـبة.

  اضافة مشروع استبدال جميع الصرافات االلية القديمة بصرافات جديدة متطورة.

  تم  تركيب قطع )Contactless( على كل الصرافات التي تدعم هذه الخدمة من قبل الشركة الموردة. 

 .)Quds Smart( تطبيق خدمة تحديث البيانات لعمالء البنك االفراد من خالل التطبيق البنكي  

  تطبيق مشروع تغير الرقم السري لبطاقات الخصم المباشر )PIN Change(  من خالل الصرافات االلية.

وتشـــير بيانات البنك الى ارتفاع عدد العمالء المشـــتركين فى خدمة قدس ســـمارت بنســـبة %32 خالل 2021، كما 
ارتفع ايضًا عدد المشـــتركين في خدمة قدســـي اون الين بنســـبة %25 خالل نفس الفترة. 

أمـــا بالنســـبة لعـــدد الحـــركات المنفذة من خـــالل لخدمـــة الموبايل البنكـــي واالنترنـــت البنكي، فقد شـــهدت ارتفاًعا 
بنســـبة %21 خـــالل العـــام 2021 مقارنة مع العـــام 2020. 

وتضاعفـــت عـــدد دفاتر الشـــيكات عبر القنوات االلكترونية بمعـــدل %302 خالل العام 2021 . كمـــا ارتفعت ايضًا عدد 
طلبـــات التســـهيالت من خالل القنوات االلكترونية بنســـبة %108 في العـــام 2021 مقارنة مع العام 2019. 
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أمـــا بخصـــوص االيداعـــات والســـحوبات النقدية عبـــر الصرافات اآللية فقـــد ارتفعت قيمـــة االيداعـــات النقدية الى 
%49 خـــالل العـــام 2021 مقارنـــة مع العام 2020 كما ارتفعت ايضًا الســـحوبات النقدية بما نســـبته %9 خالل نفس 

الفترة. 
وهـــو مـــا يبرهن علـــى نجاح خطـــة البنك بشـــأن تحفيز عمالئه علـــى اســـتخدام القنوات الرقميـــة لتلبيـــة احتياجاتهم 
المصرفيـــة المختلفـــة في ظـــل قيام البنك فـــي الفترة األخيـــرة بإطالق عدد مـــن المنتجات والخدمـــات اإللكترونية. 
وجـــاري العمـــل حاليًا إلصـــدار المرحلة الثانية مـــن اإلنترنت والموبايل البنكي والتي ســـوف تتيـــح اضافة العديد من 

الخدمـــات االخرى المميزة. 
كمـــا تمكـــن البنك من أتمتـــة %30 من العمليـــات المصرفية بنجاح، ويعد هـــذا اإلنجاز الكبير بمثابة إضافة لمســـيرة 
بنـــك القـــدس الرقميـــة ونجاحه فـــي أن يكون أحـــد البنوك الرائـــدة وتعزيـــز تجربة العمـــالء وتقديم خدمـــات جديدة، 

وذلـــك في إطار برنامـــج التحول الرقمـــي وأتمتة العمليـــات البنكية.  

إن تطبيـــق البنـــك لهذه الخدمات ســـيؤدي إلى تقليل العمليات اليدوية، وتحســـين الكفاءة، وتعزيـــز جودة المخرجات، 
وتقليـــل مخاطـــر العمليات، وزيـــادة الكفاءة العامة في تقديم خدمات تركز بشـــكل كبيـــر على العمالء.

حيث تم اضافة العديد من البرامج الى النظام البنكي مثل:

 نظـــام ادارة عالقـــات العمالء )CRM( المتخصص في المســـاعدة لتنفيذ اســـتراتيجيات تتمحور حـــول العمالء، حيث 
ان البرنامـــج يعمـــل على تخزين بيانات العميل كاملة مع امكانية ســـهولة اســـترجاع جميع البيانـــات المتعلقة بالعمالء 

فـــي اي وقـــت وعمل تحليـــل كامل لحالة العميل، الـــى جانب العديد مـــن الميزات اآلخرى.

 برنامـــج تحديـــث بيانات األفراد:  يتيـــح لخدمة عمالء البنك لتحديـــث البيانات في حالة وجـــود معلومات جديدة طرأت 
خـــالل مدة معينة من اخر تحديث او انشـــاء الحســـاب مـــع حفظ هذه المعلومات داخـــل قاعدة البيانات.

 برنامج تفعيل الحســـابات الجامدة : لتســـهيل عملية الموافقات العادة تفعيل الحســـاب من خـــالل الموافقات على 
الي. بشكل  الطلب 

 نظـــام الموافقـــات واللجـــان: يقوم النظـــام بادارة وتوزيـــع القـــرارات والموافقات االداريـــة الخاصة بلجـــان البنك و 
تنظيـــم مســـارات المعامـــالت ضمـــن صالحيـــات معرفة علـــى النظام،  حيـــث أن النظـــام يعمل بشـــكل متكامل مع 

االنظمـــة و البرامـــج األخـــرى مثل تســـهيالت األفراد وتبليـــغ الموافقـــات االدارية واعـــداد العقود.

 نظـــام العوالـــق و المتابعـــات: يتـــم ادارة المتابعـــات والعوالـــق  مـــا بين دوائـــر التنفيـــذ ودوائر األعمـــال من خالل 
لنظام. ا

 األرشـــفة االليـــة للمســـتندات:  حيث يقوم النظام بحفظ جميع المســـتندات الخاصة بكل طلـــب او عميل بعد اغالق 
المهمـــة من اي برنامـــج داخل قاعدة بيانات خاصـــة به مع امكانية الرجـــوع اليها وقت الحاجة.

 برنامـــج منـــح ســـقوف الجاري مديـــن دوار : يتيـــح النظام امكانيـــة تقديم طلب تســـهيل الجاري مدين بشـــكل دقيق 
ومؤتمـــت مـــن بداية الطلب حتـــى نهايته. 

 التبليغ االلي لمعامالت تسهيالت األفراد

 برنامـــج منـــح تســـهيالت األفـــراد حيث يقـــوم البرنامـــج باحتســـاب النســـب المالية للعميـــل الى جانب االســـتعالم 
وتحديـــد جهـــه الصالحيـــة وتوليد العقـــود والمرفقات وربطه مع نظـــام العقود لتوليد المســـتندات مـــن خالل تمرير 

المعاملـــة الـــى جهـــة صالحية التنفيذ اســـتنادًا الـــى نوع وقيمة التســـهيل.

 نظـــام العقـــود وتبليـــغ الموافقات: تنظيـــم عملية تبليـــغ الموافقـــات االدارية الخاصـــة بطلبات تســـهيالت عمالء 
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قطـــاع الشـــركات والتحصيـــل. يتـــم اليـــًا توليد كتـــاب تبليغ للعميـــل بالموافقـــة االداريـــة، ويمكن ارســـالها للعميل 
بواســـطة البريـــد االلكترونـــي من خـــالل النظام

 برنامـــج ادارة الحســـابات المرتبطة بنظام SMS: يقوم نظام الرســـائل القصيرة بتقديم خدمات الرســـائل القصيرة 
ســـواء كان الطلـــب تفعيـــل الخدمة،الغـــاء الخدمة،اضافة حســـابات الـــى الخدمة،الغاء حســـابات مـــن الخدمه،اضافة 

ارقـــام محمـــول اضافية على مســـتوى العميل.

 برنامـــج تحديـــث بيانـــات الشـــركات والعمـــالء المشـــتركة وحســـابات القاصريـــن:  يهدف هذا المشـــروع بشـــكل 
اساســـي تحديـــث أصحاب بيانات الشـــركات والعمالء المشـــتركة وحســـابات القاصريـــن لكافة البيانـــات ومعلومات 

بهم. الخاص  الحســـاب 

 الحـــواالت الصـــادرة )اصدار الحواالت(: يقـــوم البرنامج بأتمتة كافـــة عمليات الحواالت الصادرة مـــن مرحلة الطلب 
الـــى مرحلة التنفيذ.

 دفاتـــر الشـــيكات: يتـــم مـــن خـــالل النظـــام اتمتة كافـــة عمليـــات طلبات دفاتر الشـــيكات بشـــكل الي مـــن مرحلة 
الطلـــب والفحـــص علـــى امكانية المنـــح للعميل.

باالضافـــة الـــى العديـــد مـــن االنظمـــة األخرى مثل نظـــام دائـــرة التدقيق، اتـــالف الشـــيكات، نظام محاضـــر اللجان 
واالجتماعـــات ، نظـــام ادارة المهـــام، نظـــام طلـــب التقاريـــر، عكـــس العمـــوالت ونظـــام برنامـــج ادارة التحفظـــات 

والمالحظـــات. 
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الـمـنـتـجـات والـخـدمـات
الـمـصـرفـيـة الـمـبـتـكـرة
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إدارة الخدمات المصرفية لألفراد

دائرة تطوير األعمال

تضـــم الدائـــرة وحدة تطوير  الحواالت الســـريعة )ويســـترن يونيـــون( ووحدة تطويـــر المنتجات، حيث تـــم خالل العام 
2021 توحيـــد التوجهـــات نحـــو تطويـــر أعمـــال مصرفيـــة متنوعـــة وتقديمهـــا لعمالئنا ضمـــن أفضل معاييـــر الجودة 

والســـعي لزيـــادة الحصة الســـوقية للبنك.

وحدة تطوير المنتجات

ضمـــن رؤيـــة البنـــك نحو تقديـــم خدمـــات و منتجـــات لعمالئه مـــن جميع الفئـــات والتـــي تضمن االســـتمرارية في 
العالقـــة مـــع العمـــالء لتعزيز مبدأ الوالء للبنـــك وتحقيق أهداف البنك بتحقيق االســـتقرار المالـــي، وعليه تم اطالق 

برامـــج وحمالت وعقـــد اتفاقيات  خـــالل العام 2021 ومـــن اهمها :-
• اطالق برنامج مايسترو.

• توقيع اتفاقيات تمويل مشتريات مع عدة شركات ومؤسسات وبلديات.
• تحديـــث قائمـــة الشـــركات والمؤسســـات المعتمـــدة لالقـــراض TML وتعميمهـــا علـــى الفـــروع ومـــدراء المناطق 

العالقة. ذات  والدوائـــر 
• تحديث برامج التسهيالت للضفة الغربية وقطاع غزة .

• اعتماد صيغة كتاب تعهد بتحويل الراتب.
• حملة تأجيل األقساط للضفة الغربية وقطاع غزة.

• حملة تخفيض فائدة االقراض لعملة الدينار للقروض الشخصية ولقروض الرهن العقاري.
• اطالق حملة خاصة بالترويج لصناديق االمانات في الفروع بعنوان “مقتنياتك بأمان ...والسنة االولى بالمجان”

• اطالق مسابقة بيعية وتسويقية لموظفي الفروع والمكاتب والبيع المباشر.
• تقديم عروض اسعار وخدمات لعدة شركات ومؤسسات للقطاع الخاص والعام.

الحواالت السريعة )ويسترن يونيون(

انطالقـــًا مـــن اهميـــة العمل علـــى تطوير مجموعـــة من الخدمـــات والمنتجـــات المميزة التـــي يوفرهـــا البنك، حيث 
اســـتمر خـــالل العـــام 2021  في توســـيع شـــبكة وكالئـــه الفرعييـــن لخدمة الحـــواالت الســـريعة، كــــأكبر وكيل رئيس 
لحـــواالت ويســـترن يونيون في فلســـطين، حيث وصل عدد مواقع تقديم الخدمة لــــ 28 وكيل بواقع 40 موقع و 38 
فـــرع ومكتـــب في كافة انحـــاء الضفة وقطاع غزة، وذلك لتلبية احتياجات الشـــعب الفلســـطيني فيما يتعلق بارســـال 
االمـــوال واســـتقبالها، وســـعى البنك الى تطويـــر آليات العمل وتحســـينها وفق افضل المعاييـــر المعمول بها في 
خدمـــة تحويل األموال من خالل خدمة الويســـترن يونيون والمتوافقة مع الممارســـات العالميـــة والمعايير األفضل 
ومتطلبـــات االمتثـــال، وتطبيق كافـــة انظمة الحماية وسياســـة مكافحة غســـل األموال في عمليـــات التحويل، حيث 
تـــم تخفيـــض عموالت الحواالت الصـــادرة لفلســـطين )الداخليـــة( واالردن وتركيا والصين ومصر بعموالت منافســـة 

  .APNلحواالت الســـويفت، كمـــا انه جاري العمـــل بتطبيق مشـــروع التحويل الى حســـابات العمالء ال

جودة الخدمة

نســـعى مـــن خـــالل دائرة جـــودة الخدمة إلـــى اإلرتقاء بمســـتوى جودة الخدمـــة المقدمـــة لعمالء البنـــك لمالئمة ما 
يتوقعـــه العميـــل مـــن الخدمـــة المصرفيـــة المقدمة، وبمـــا يرفع القـــدرة التنافســـية للبنك ويســـاهم فـــي تحقيق 

أهدافـــه وإرضاء عمالئـــه واالهتمـــام بموظفيه.
• تـــم تفعيـــل الزيـــارات الميدانيـــة للفروع حيـــث تم تقييم كافـــة فروع الضفـــة الغربية وقطـــاع غزة بناء علـــى معايير 

جـــودة الخدمـــة، ووضـــع التوصيات والمالحظـــات لكل فـــرع للوصول الى اعلـــى معاييير جـــودة الخدمة. 
• عقـــد دورات تدريبيـــة لموظفي الفروع بمواضيـــع )االئتمان،العمليات المحلية، تنفيذ وتوثيـــق االئتمان( على مدار 

ثالثة اســـابيع، بهدف زيادة المعرفـــة المصرفية، وتقليل االخطـــاء والطلبات المعادة.
• عقـــد اجتمـــاع مع كافة الفروع بمناطق الشـــمال، الوســـط، الجنوب، قطاع غـــزة  للتعريف بخطة دائـــرة جودة الخدمة 

وضـــرورة االلتزام بالمعاييىر والتأكيـــد على تطبيقها.
• تفعيـــل دليل مســـتخدم لبـــراءات الذمة مـــن خالل اضافة وظيفة مشـــاهدة لموظفـــي الفروع علـــى نظام بانكس 
تتيـــح لهم مشـــاهدة كفـــاالت العمالء المقترضين من مؤسســـات االقراض الصغيرة، مما ســـاهم بشـــكل كبير في 
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تقليل عـــدد طلبات براءات الذمـــة المعادة.
• اعـــداد واعتمـــاد قوائـــم التحقـــق )Check lists( الخاصـــة بمنتجـــات تســـهيالت التجزئـــة، وتعميمهـــا علـــى الفـــروع 

وســـاهمت بشـــكل كبيـــر فـــي التقليل مـــن طلبـــات القـــروض المعادة.
• متابعـــة الطلبـــات المعـــادة بشـــكل اســـبوعي )التســـهيالت، فتـــح الحســـابات، البطاقـــات االئتمانية( مـــن الدوائر 
التنفيذيـــة محدد بها (اســـم الموظف، اســـم الفرع، اســـباب اعادة الطلـــب( والمتابعة مع الفروع لحلهـــا مع العلم بانه 

تـــم اعتمادها في نتائـــج تقييم جـــودة الخدمة.
• اعـــداد واعتمـــاد نمـــاذج تقييم جـــود ة الخدمـــة لموظفي امنـــاء الصناديـــق وخدمة العمـــالء ونماذج تقييـــم الفروع 

. تعميمها و
• عقـــد اجتمـــاع اســـبوعي لـــكل مدير فرع مـــع الموظفين- يهدف الـــى نقل التجـــارب والتعلم من االخطـــاء من جهة، 

وتعزيـــز العالقـــة بين الموظفين مـــن جهة اخرى.
• اخـــذ عينات عشـــوائية من قبـــل مدير الفرع او نائبه بشـــكل يومي خالل ثـــالث فترات مختلفـــة، )الصباح، منتصف 
الـــدوام، نهايـــة الـــدوام( مـــن خالل الوقـــوف عند موظفـــي التلر وموظفـــي خدمة العمـــالء وتقييـــم االداء، وبذلك 
التصويـــب والتوجيـــه بشـــكل يومي للموظفين، مما ســـينعكس باالثـــر االيجابي في جوانب التطويـــر والتقليل من 

االخطاء.
• تـــرك االنطبـــاع االيجابـــي واســـتقبال عمالئنـــا كاســـتقبال ضيوفنـــا في منازلنـــا من خـــالل االهتمام بكافـــة وادق 
التفاصيـــل، مديـــر الفـــرع هـــو )عين جـــودة الخدمة(، اســـم الفـــرع مرتبط بأســـم مديـــر الفـــرع وموظفيـــه، واالنطباع 

االيجابـــي عـــن الفـــرع يعكـــس االنطبـــاع االيجابي عـــن المديـــر وموظفيه.
• متابعة االخطاء التشغيلية بكشوفات شهرية و اعتمادها في نتائج تقييم جودة الخدمة.

• متابعة الشكاوي الواردة الى دائرة جودة الخدمة والعمل على معالجتها وحلها.
• متابعـــة الصرافـــات اآلليـــة وتقييـــم الموظفين عليها لالســـباب التـــي تتعلق )بنفـــاذ رول الصراف، نفـــاذ النقد من 

الكاســـيتات، ومدة الخروج عـــن الخدمة(.
• متابعة كتب االلتزامات وبراءات الذمة الواردة الى دائرة جودة الخدمة.

• اعـــداد تقاريـــر شـــهرية عن انجـــازات الدائرة يشـــمل ملخص )الشـــكاوي، كتـــب االلتزامـــات، براءات الذمـــة، ملخص 
اعطـــال الصرافـــات االليـــة، ملخص الغـــاء البطاقـــات االئتمانية، تقريـــر مكالمات تقييـــم الخدمة المقدمـــة للعمالء(.
• اعـــداد واســـتحداث تقريـــر حركات الفروع محدد به )اســـم الموظف، اســـم الفرع، طبيعة الحركة، اســـم العميل، رقم 
حســـابه( وذلـــك بالتعاون مـــع دائرة تكنولوجيـــا المعلومات، واجراء مكالمـــات صوتية لقياس مســـتوى رضى العمالء 

مـــع االخذ بعين االعتبـــار تنوع الخدمات الخاضعة لالســـتبيان.
• تـــم عقـــد امتحـــان تقييمـــي لكافة موظفي الفـــروع هدفه تقيم مـــدى اســـتفادة الموظفين من الـــدورات، وما هو 

االجـــراء التالـــي في مجـــال تطوير الموظفيـــن من خالل الوقـــوف على الســـلبيات وااليجابيات.

دائرة تطوير البطاقات

ُأطلقت بطاقات ماستركارد بنك القدس تحت شعار “ رفيقة دربك “ لتشمل البطاقات بانواعها:
 

البطاقـــات االئتمانيـــة: فضيـــة، تيتانيـــوم، وورلـــد، وورلد ايليـــت باالضافة الـــى بطاقـــات الخصم المباشـــر. لتوفر 
مســـتوى عـــاٍل من الراحـــة للعمـــالء ومنحهم مرونة في ســـداد قيمة مشـــترياتهم وحرية الشـــراء والســـحب النقدي 
داخـــل و خارج البـــالد، حيث تهدف مجموعة البطاقـــات المقدمة تلبية جميع احتياجات العمـــالء مهما تنوعت طبيعتها.

وتزامنـــًا مـــع ذلـــك وانطالقًا مـــن التزامنـــا بتقديم مســـتوى عالي مـــن الخدمات؛ تم تفعيـــل خدمة تأجيل االقســـاط 
)Skip Payment( الخاصـــة بالبطاقـــات االئتمانيـــة بشـــكٍل مؤتمـــت وذلك للتســـهيل على العمـــالء خاصة في ظل 
 )Contactless Card( اســـتمرار األزمـــة العالميـــة وتبعاتهـــا اإلقتصادية. كمـــا تم اطالق ميـــزة الدفـــع الالتالمســـي
علـــى جميـــع البطاقـــات، باالضافـــة الى اســـتمرار تقديم ميـــزة الـــكاش بـــاك “Cashback”  لغايـــة %12 من قيمة 
المشـــتريات ضمن الســـقف الممنوح  بشـــكل دائـــم، وذلك تقديرًا لـــوالء العمالء مـــن حملة البطاقـــات االئتمانية.

كمـــا وجـــاري العمـــل علـــى عدة مشـــاريع هامـــة إلطالقهـــا خالل العـــام القادم ستســـاهم فـــي تطوير قطـــاع الدفع 
اإللكترونـــي في فلســـطين بشـــكل عـــام وتقديم مزايـــا خاصة لعمالء بنـــك القدس مواكبـــًة للتطـــور العالمي في 

هـــذا القطاع.
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دائرة تنمية الودائع

تـــؤدي هـــذه الدائرة العديد مـــن األدوار والمهمات والمســـؤوليات التي ُتســـهم في تنفيذ وتطويـــر وتنمية الودائع 
فـــي البنـــك. كما اســـتمرت الدائرة فـــي أدائهـــا لتصمـــم برنامجـــي Prime و Business Prime تحت شـــعار “تميز” 
والـــذيُ يشـــكل إضافة جليه لكبار العمالء، بحيـــث يتمتعون بتجربة مصرفية مميزة ضمـــن خصوصية فائقة وإحترافية 
وإتقـــان  وبأعلـــى درجـــات المهنيـــة، وفي العـــام 2020 تـــم إضافة العديد مـــن المزايـــا لتواكب التطور فـــي القطاع 

المصرفـــي بما يتناســـب مع توقعات العمـــالء وتطلعاتهم بـــل وتفوقها.

 Prime
برنامـــج برايـــم ُيعنى بحســـابات كبار عمـــالء األفراد، حيث خصص بشـــكل حصري لعمالء محدديـــن ترضي وتقف عند 
تطلعاتهـــم وذلك بما يتناســـب مـــع إحتياجاتهم المصرفية بحيث يتيـــح البرنامج للعميل باقة من التمتـــع بمزايا رفيعة 

ومرموقة بوقت قياســـي وبدقة متناهية توفر وســـائل الراحـــة المتعددة له.

Business Prime
ُصمـــم برنامـــج “بزنـــس برايـــم” كأول برنامج في القطاع المصرفي الفلســـطيني خاص  بحســـابات كبار الشـــركات و 
المؤسســـات و المشـــاريع الصغيـــرة وفـــي خطـــوة نوعية ليحقـــق إضافة جليـــة لكبار عمالء هـــذا القطـــاع بحيث يتيح 
البرنامـــج  تجربـــة مصرفيـــة متميـــزة وقيمة مضافة وخدمـــة فريدة تترجم فـــي حســـاب “BUSINESS PRIME “ و بما 

يتناســـب مع تطلعاتهـــم واحتياجاتهم .

مركز الخدمات البنكية

بنـــاء علـــى توجـــه ورؤية البنك فـــي تقديم أفضـــل الخدمات لعمالئـــه وبأعلى مســـتوى ومن أهمها مركـــز الخدمات 
البنكية والذي يمكن العمالء من ابقائهم على تواصل مســـتمر لالطالع على الخدمات واالجابة على االستفســـارات 
فـــإن المركـــز يعمل طوال أيام األســـبوع من الســـاعة 8 صباحًا وحتى الســـاعة 11 مســـاًء باإلضافة الـــى أيام العطل 
واالعيـــاد الرســـمية حيـــث يقوم باســـتقبال مكالمـــات العمالء والرد علـــى استفســـاراتهم وتقديم الخدمـــات المتاحة 

-: أهمها  ومن 

الرد على المكالمات الواردة وتتضمن : 
• االجابة عن كافة استفسارات العمالء بخصوص البرامج والحمالت واالتفاقيات المعلن عنها من قبل البنك. 

• االجابة عن استفسارات تتعلق بحسابات العمالء الشخصية.
• تلقي الشكاوي ورفعها للدوائر المعنية بناء على طلب العمالء. 

• اســـتقبال مكالمـــات العمـــالء بخصـــوص حـــركات االيداع والســـحب النقـــدي على الصرافـــات اآللية وتبيلـــغ الفروع 
والدوائـــر المعنية عـــن اعطال الصرافـــات اآللية.

• تقديم الخدمات المتعلقة ببطاقات الخصم المباشر. 
• تقديم الخدمات المتعلقة بالبطاقات اإلئتمانية.

• تقديم الدعم الخاص بالقنوات اإللكترونية لخدمة االنترنت البنكي وتطبيق القدس سمارت.

إدارة األعمال المصرفية للشركات والمؤسسات المالية

يقـــدم لـــك بنك القـــدس طيفًا واســـعًا مـــن الحلـــول البنكية لقطـــاع الشـــركات، بحيث يمكنـــك من دعم مشـــاريعك 
وتطويـــر امكانيتـــك والنهوض بعملك بقوة، ســـواء قمت بتأســـيس شـــركة جديـــدة أو كانت لديك شـــركتك الناجحة، 
فإننـــا نعمـــل معا جنبـــا إلى جنب لنؤمن لك الدعم المســـتمر والمتواصل لضمان نجاح شـــركتك، بحيـــث تحظى دائرة 
األعمـــال المصرفية للشـــركات والمؤسســـات المالية بأولوية اســـتراتيجية لـــدى بنك القدس من خـــالل الدوائر التي 

تندرج تحتهـــا وهي على النحـــو التالي:

دائرة األعمال المصرفية للشركات والمؤسسات المالية:

• دائرة األعمال المصرفية للشركات:

يســـعى البنـــك إلى تعزيز عالقاتـــه مع العمالء الحاليين وكذلك اســـتقطاب المزيد من العمالء لمنحهم التســـهيالت 
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المصرفيـــة، وتقديـــم الخدمـــات المصرفيـــة الالزمـــة لعملهم، حيـــث يتم خدمـــة  الشـــركات الكبيرة من خـــالل وحدة 
خاصـــة فـــي االدارة، كذلك تتم خدمة الشـــركات الصغيرة والمتوســـطة مـــن خالل مراكز األعمال المنتشـــرة في كافة 
المحافظـــات فـــي الضفة الغربية وقطاع غزة، حيث تنتشـــر هـــذه المراكز في كل من المدن التاليـــة: رام الله، نابلس، 
طولكـــرم، جنين، ســـلفيت، الخليل، بيـــت جاال، وقطاع غزة، خاصة وان الشـــركات والمنشـــآت الصغيرة والمتوســـطة 
تشـــكل ما نســـبته أكثر من 95% من المنشـــآت العاملة والمســـجلة في فلســـطين فضال عن كونها المشغل األكبر 

للعمالة الفلســـطينية على مختلـــف أنواعها وفئاتها.

تقـــوم الدائـــرة بتقديـــم الخدمـــات من خالل مســـؤولي عالقـــة ذوي اختصـــاص وكفاءة عاليـــة قادرين علـــى ادارة 
العالقـــة مع الشـــركات وتلبيـــة احتياجاتهـــم من خالل:

• فتح الحسابات للشركة.
• اصدار دفاتر شيكات.

• اصدار خطابات الضمان بأنواعها المختلفة ولصالح جهات داخلية وخارجية مختلفة.
• إدارة التحويالت المصرفية الداخلية والخارجية بمختلف العمالت.

• عمليات التجارة الداخلية والخارجية سواء لالستيراد والتصدير.
• شراء وبيع العمالت المحلية واالجنبية وبأسعار مختلفة.

• منـــح العمـــالء التســـهيالت المصرفية التي تلبي حاجتهم ســـواء التســـهيالت قصيرة األجل( لتمويـــل رأس المال 
العامـــل )أو طويلة األجـــل لتمويل أصـــول ثابتة( من خالل المنتجـــات التالية:

• الجاري مدين الثابت.
• الجاري مدين متحرك.

• الجاري مدين المتناقص الخاص بالعطاءات.
• القروض طويلة األجل لتمويل أصول ثابتة.

• القروض قصيرة األجل لتمويل المشتريات أو لتمويل المبيعات أو خصومات بنكية.
• سقوف خصم شيكات.
• سقوف قروض دوارة.

• الكفاالت المصرفية بجميع أنواعها.
• االعتمادات المستندية: سواء باالطالع أو آجلة الدفع.

وحدة المؤسسات المالية:

تقـــوم إدارة المؤسســـات الماليـــة فـــي تعزيـــز عالقات بنـــك القدس مع بنـــوك مراســـله اقليمية وعالمية لتســـهيل 
تقديـــم الخدمـــات والمنتجـــات المصرفيـــة كالتجـــارة الخارجيه، والمدفوعـــات الدوليـــة والتحويالت عبر الحـــدود لعمالء 
التجزئـــة والشـــركات والمؤسســـات، باإلضافة إلى المشـــاركه في ادارة و تســـهيل المعامالت بين البنوك لتشـــمل 
النقد األجنبي، وأنشـــطة سوق رأس المال ومشتقاتها، وإنشـــاء حسابات، فضاًل عن حسابات التشغيل واالستثمار.

يعمل القســـم بشـــكل وثيق مع أقســـام الخزينـــه واألعمال المصرفيـــة التجاريـــة والمالية، لفهم متطلبـــات العمالء 
العالميـــة، وتبادل أحدث المعايير و متطلبات الســـوق والمســـاهمه في تطبيق المعايير الدوليـــه لالمتثال و مكافحة 

غســـل األموال وتمويل اإلرهاب.

ترتكز الخطه اإلســـتراتيجية لبنك القدس على توســـيع شـــبكة مراســـلية على مســـتوى العالم، وقد تم وضع األسس 
للعالقـــات الجديـــدة مـــع العديد مـــن المؤسســـات المالية، بما في ذلـــك عدد في الخليـــج العربي وأوروبـــا والصين 

وتركيا.

وكمـــا نســـعى بمواصلـــة تلبيـــة احتياجات العمـــالء من خالل الشـــبكة العالميـــة من المراســـلين مع االلتـــزام بجميع 
الدولية. االمتثـــال  أحكام 
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تعـــد ادارة العمليـــات المركزيـــة من اهم دوائر الدعـــم في البنك و تتضمـــن إدارة العمليات المركزيـــة دوائر العمليات 
اإلجنبيـــة، والعمليـــات المحليـــة،  تنفيـــذ وتوثيـــق االئتمـــان، عمليـــات  البطاقـــات، ورقابـــة العمليـــات و انطالقا من  
موقعهـــا التنظيمي وتماشـــيا مع خطط البنك وســـعيه الدائم للنهوض بمســـتوى كفاءة وفاعليـــة الخدمات المقدمة 
للعمـــالء و تقصيـــر وقـــت التنفيذ للعمليـــات، تقـــوم إدارة العمليـــات المركزية بترجمة هـــذه التوجهات عبر الســـعي 
الدائـــم للتطويـــر واالتمتـــة و االعتماد علـــى تكنولوجيـــا حديثة تحاكـــي تطلعـــات ادارة البنك والمتعامليـــن معه في 
تقديـــم رزمـــة من الخدمـــات والحلـــول المصرفية بقالب عصري وحلـــة جذابة، كما وتســـاهم ادارة العمليـــات المركزية 
ومـــن خالل المشـــاركة في عمليات المراجعـــة الدائمة لتصميم مســـارات تنفيذ العمليات وتحســـينها  تطلعًا  لخدمة 
أفضـــل وتحقيـــق اعلى درجات في مســـتويات رضى جمهـــور المتعاملين مـــن عمالء ومن دوائر البنـــك االخرى وبما 

ينســـجم مع االهـــداف العامة للبنـــك من خالل الوحـــدات والدوائـــر التابعة لها.

فمـــن خالل  شـــبكة عالقـــات البنك الدولية مع أكثر من 400 بنك مراســـل ومؤسســـة مصرفية حـــول العالم، والتي 
تغطـــي غالبيـــة بلـــدان العالم، تســـعى ادارة العمليـــات لتلبيـــة المتطلبات الخاصة بالشـــركات والمؤسســـات المالية 
وقطاعـــات االعمـــال من تجار ومســـتوردين ومصدرين، حيث تقـــوم الدائرة بتقديم خدمات ومنتجـــات مصرفية مميزة 
مـــن خالل مجموعة متنوعة من الخدمات المصرفية الدولية و بأســـعار وشـــروط منافســـة، بما يغطـــي كافة منتجات 
التجـــارة الخارجيـــة الدوليـــة  وعبر شـــبكة موثوقـــة ومعتبرة لتعزيـــز وتبليغ خطابـــات الضمان واالعتمادات المســـتندية 

والحـــواالت وبوالص التحصيل.

 كمـــا تســـعى الدائـــرة الى تلبيـــة النمو المتزايـــد في احتياجـــات العمالء من خـــالل فريق مؤهل من مـــدراء العالقة 
بقطاعـــات األعمـــال، مدعمـــة بـــأذرع تنفيذيـــة بدوائر الدعـــم لتقديم افضـــل خدمات لجمهـــور عمالء التجـــارة الخارجية 
وفـــي هـــذا المجال حصـــل البنك علـــى جائزة افضـــل البنوك العاملة في فلســـطين خـــالل العـــام 2021 في مجال 

.EBRD تمويـــل التجـــارة الخارجية مـــن خالل

 وخـــالل العـــام 2021 وبالرغـــم من تداعيات جائحـــة Covid 19  تمكنـــت إدارة العمليات المركزية بالشـــراكة مع الدوائر 
االخـــرى مـــن تحقيـــق إنجـــازات مهمـــة، حيث تـــم أتمتـــة عمليات فتـــح الحســـابات وتحديـــث البيانـــات وتمريـــر طلبات 
التســـهيالت المباشـــرة بمـــا يشـــمل عمليات اعـــداد العقود عبر مســـارات نظـــام APPIAN   وباالضافة الـــى متابعة 
إنجـــاز تعديـــل مســـارات العمليات بمـــا يتوافق مـــع متطلبـــات التحول إلـــى المقاصـــة اإللكترونية وتطبيـــق  النظام 
بمســـارات تســـاعد علـــى توثيق العالقة بين العمـــالء وجهات ادارة العالقـــة معهم في البنك بتوزيـــع مهام عمليات 

إدارة العمليات المركزية

خدمات الخزينة وتداول العمالت

تقــــــوم دائــــــرة الخزينـــة في بنك القدس بـــدور رائد في ادارة اصول البنك بما يحقق الربحية واالســــــتقرار المالــــــي 
ورفـــع المــــــالءة المالية للبنك والحــــــد من المخاطر التشــــــغيلية حيث حققت نتائج متميــــــزة ومســــــتقرة لعملياتها، 
وطــــــورت أدائها، وعززت قدرتها على االســــــتثمار وتحســــــين األداء وفـــق الفرص المتاحة والمبتكرة وذلــــــك بهدف 
حمايــــــة وخدمة مصالح البنــــــك باالضافة الى تقديم الخدمــــــات لعمالء البنك في مجــــــال بيع وشــــــراء العمــــــالت 
المختلفــــــة لتحقيق االهـــداف التجاريـــة والربحيـــة وتحييــــــد المخاطر التي يتعرضون لها في اطار من الحرفية العالية. 

تقــــــدم دائــــــرة الخزينـــة خدمــــــات بيـــع وشــــــراء العمــــــالت اآلنية والمعادن الثمينة بأســـعار منافســــــة، باالضافـــة 
الـــى توفير منتــــــج الصفقــــــات االجلة والــــــذي يمكن مــــــن خالله تنفيذ صفقــــــات بيع وشــــــراء العمـــالت بحق آجل 
والــــــذي يلبي حمايــــــة قيمــــــة االصـــول والتدفقــــــات النقدية والتحــــــوط لتقلبات اســــــعار الصرف وتحييـــد تأثيرها 
على الميزانية، كما تحــــــرص الدائــــــرة على تقديــــــم هذه الخدمات باســــــعار منافســــــة وباحترافيـــة عالية وعلى مدار 

الســــــاعة لخدمة عمـــالء البنك.

وقـــد عمـــل البنـــك خالل العـــام علـــى تعزيز شـــبكة عالقاته مـــع البنـــوك المراســـلة بكفـــاءة وفاعليـــة والعمل على 
انشـــاء عالقـــات جديـــدة بالرغـــم مـــن الظـــروف الصعبة التـــي تشـــهدها المنطقـــة، كما حافـــظ على توطيـــد وادامة 
العالقـــات المصرفيـــة مع البنوك والمؤسســـات المالية في مجـــاالت متعددة من حيث التمويـــل التجاري والحواالت 

المصرفيـــة، وســـاهم ذالك في تحســـين جـــودة الخدمات المقدمـــة للعمالء.

تهــــــدف دائــــــرة الخزينــــــة الى المحافظــــــة على دورها الهام في المســـاهمة في ربحية واســــــتقرار البنك المالي 
والحفـــاظ على نســـب ســـيولة تتوافـــق والتزامات البنـــك المالية. كما تســـعى دائرة الخزينة الى االســــــتمرار فــــــي 
تطويــــــر ادائهــــــا وخدماتها من خــــــالل طرح منتجــــــات جديدة تلبي تطلعــــــات العمالء وبمــــــا يتواكب مع التطورات 

العالمية.
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إدارة تكنولوجيا المعلومات

يحـــرص بنـــك القـــدس على تطويـــر خدماته ومنتجاتـــه وتقديمها عـــاًم تلو عام بصورة تتناســـب مع مـــا يواكبه العصر 
الحديـــث ويتماشـــى مع متطلبـــات عمالئه، وهنا انطلقـــت إدارة تكنولوجيـــا المعلومات بإســـتراتيجية تتمحَور بالعمل 

بتقنيـــات مميـــزة تضمن جودة الخدمـــات وراحة العمالء وأمـــن معلوماتهم.

حيث عملت الدائرة على تطوير البيئة الداخلية من خالل:
  أتمتة العمليات البنكية الداخلية وذلك لتوفير الوقت والجهد وتوخي الدقة في تنفيذ المعامالت البنكية.

  االســـتثمار فـــي أمـــن المعلومـــات، ومواكبـــة تطوير أنظمـــة الحماية على أعلى المســـتويات، حيث تم اســـتحداث 
قســـم إدارة ومراقبة أنظمـــة المعلومات.

  تقديـــم خدمـــة “القـــدس فوري” بأعلى معايير الســـرعة واألمان، حيـــث ُنعد من أوائل البنوك في فلســـطين التي 
قدمـــت هـــذه الخدمـــة والتي توفـــر إمكانية تحويـــل األموال فوريـــًا بين عمالء بنـــك القدس في فلســـطين وعمالء 
 “ “ Blockchain البنـــك األردنـــي الكويتـــي فـــي األردن على مدار الســـاعة، وذلك من خالل شـــبكة سلســـة الكتـــل

اآلمنة والتي تضمن ســـرعة إرســـال األموال وتســـليمها للمســـتفيد فورًا .

  تطوير البنية التحتية للشبكة للمحافظة على استمرارية الخدمة بكفاءة عالية ضمن أعلى المستويات.

  االســـتثمار فـــي الكادر البشـــري من ناحية التخصصية فـــي العمل.إضافة إلى تطوير البيئـــة الداخلية من حيث زيادة 
الخدمـــات المقدمة عبر قنوات البنك اإللكترونية واســـتخدامها كبديل للخدمات التقليديـــة عبر الفروع والمكاتب.

االجـــازة وتمريـــر الشـــيكات بما يضمن اطـــالع جهـــات ادارة العالقـــة الدائم على مســـتجدات اوضـــاع عمالئهم، هذا 
باإلضافـــة إلـــى تعزيـــز  أتمتة عمليات الشـــيكات اآلمنـــة وانظمـــة ادارة صناديق االمانـــات  ومطابقتها مـــع الفروع.

 وفـــي إطـــار العمليـــات المرتبطة بمهام وحدة عمليـــات الخزينة تم تعزيـــز موائمة وتطبيق نظام FxOrder لتحســـين 
نظـــام الضبـــط والبيئـــة الرقابية في العمليات المتقاطعة من انشـــطة دائـــرة الخزينة والمنفذة على مســـتوى البنك 
 Dealing عامـــة وعلى مســـتوى وحـــدة عمليـــات الخزينة بشـــكل خـــاص، باالضافة الى بـــدء تفعيل نظـــام التـــداول
System  لتوثيـــق عمليـــات بيـــع وشـــراء العمالت والصفقات االجلة بما يشـــمل توثيق ســـقوف العمـــالء الممنوحة 
ومراقبـــة المراكـــز العمـــالت المفتوحـــة وتقييماتها لتعزيـــز ادارة المراكز وتحســـن عائـــد البنك وتحييـــد مخاطر تغيرات 

اســـعار مركز العمالت .

وفي ســـياق أتمتة تســـويات ومطابقات الحواالت الســـريعة WU  بما يشـــمل الفروع والوكالء الفرعين  وعملياتهم 
علـــى النظـــام تم تطويـــر االنظمة االلية لعمليات التســـوية ونظام االشـــعارات اآللي لتحســـن مخرجات االشـــعارات 
وتضمينهـــا اعـــالم الوكالء بمســـتجدات تســـوياتهم واي تســـويات عالقـــة باإلضافة الـــى تحديد المبالـــغ المطلوب 
ايداعهـــا لضمـــان انهاء تســـوياتهم وتســـديدها، كمـــا وتم تطوير انظمـــة آلية لتمرير حـــركات نظام المفتـــاح الوطني 
لتســـويات حركات الســـحب النقدي على صرافاتنا من خـــالل بطاقات البنوك األخرى وحـــركات بطاقاتنا على صرافات 
البنـــوك االخـــرى شـــملت عمليات تســـويات حركات نقـــاط البيع من خـــالل النظام ومع معالجة تســـويات حـــركات بيع 

وشـــراء العمـــالت المتعلقـــة بالحركات الـــواردة والصادرة على حســـابات بعملة مغايـــرة لعملة الحركة.

وعلـــى صعيد البطاقات وبعـــد انجاز التحول لنظام االصـــدار الفوري لبطاقات الخصم المباشـــر وإنجاز التحول الصدار 
البطاقـــات الالتالمســـية بكافة الفـــروع، خالل العام الماضي تم اســـتكمال متطلبات طباعة واصـــدار طلبات بطاقات 
االئتمـــان التـــي تـــرد عبر القنـــوات االلكترونيـــة مركزيا لتســـريع اصدارها وايصالها مـــن خالل شـــركة التوصيل بهدف 
تشـــجيع العمالء وتوجيههم الســـتخدام الخدمات والمنصـــات االلكترونية التي يوفرها البنك عبـــر تطبيقاته المختلفة 

للحـــد من اعـــداد المراجعين للفـــروع وتعزيز رقمنة قنـــوات تأدية الخدمة.

ومـــن أهـــم انجـــازات إدارة العمليات المركزية علـــى صعيد دائرة تنفيذ وتوثيـــق االئتمان اســـتكمال  متطلبات التمرير 
والتنفيـــذ اآللـــي لطلبـــات العمـــالء وبمـــا يشـــمل االعـــداد اآللي للعقـــود وتمريـــر الطلبات علـــى اللجـــان المختصة 

إلكترونيـــًا مـــا عـــزز تقصير فتـــرات التنفيذ وســـاهم في تعزيز مســـتويات رضـــا العمالء. 

كمـــا وتم تعزيز مركزة إدارة صالحيات االنظمة المختلفـــة واضافة االنظمة الجديدة الى نطاق مهام وحدة الصالحيات 
تعزيـــزا للضبـــط والرقابة مع اجراء مراجعة شـــاملة لـــالدوار الوظيفية علـــى االنظمة المختلفة وبما يشـــمل المراجعة 
الشـــاملة لمصفوفـــات الصالحيـــات الماليـــة ايضا حيـــث تم انجـــاز المهمة وتقديمها ضمـــن مقترح متكامـــل لغايات 

واالعتماد. االجازة 

ANNUAL REPORT 202147



ANNUAL REPORT 2021 48



إسـتـراتـيـجـيـة الـتـفـرع
واإلنـتـشـار
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 Fintech أثـــرت مبادرة ســـلطة النقد الفلســـطينية لوضع اســـتراتيجية وطنية لتطوير خدمـــات التكنولوجيا الماليـــة ال
فـــي فلســـطين على التوســـع الجغرافي للبنوك حيـــث اصبح التركيز على القنـــوات االلكترونية بداًل مـــن فتح الفروع 
والمكاتـــب في الســـوق المصرفي الفلســـطيني. كمـــا ان الظروف األخيـــرة التي واجهت العالم اجمع بســـبب جائحة 

كورونـــا اكـــدت ضـــرورة التحول نحو البنـــوك الرقمية حيث اصبـــح توجه عالمي معمـــول به في العديـــد من الدول. 

 وكذلـــك يســـعى بنـــك القدس على التوســـع في المناطق اإلســـتراتيجية باســـلوب مختلـــف والتركيز علـــى البنوك 
الرقميـــة حســـب االهداف االســـتراتيجية لالعوام 2023-2021 واســـتجابة لثـــورة تكنولوجيا المعلومـــات واالتصاالت 

واالبتـــكارات الناتجـــة عنهـــا من تحـــول رقمي في الفتـــرة االخيرة. 

وقـــد بلـــغ عدد المصـــارف المرخصـــة 13 مصرف في نهاية العـــام 2021، منهـــا 7 مصارف محليـــة ) منها 3 مصارف 
اســـالمية(، و6 مصـــارف وافـــدة، وتعمل هذه المصارف من خالل شـــبكة فـــروع ومكاتب مصرفيـــة ارتفعت الى380  

مقارنـــة بــــ 379 فرع ومكتب في العام الســـابق. 

فيمـــا وصـــل عـــدد الفـــروع والمكاتـــب التابعة للبنـــك 37 فرع ومكتـــب في جميـــع انحاء الضفـــة الغربيـــة و قطاع غزة 
باالضافـــة الى المكتب التســـويقي االلكتروني فـــي الطيرة والمكتب التمثيلي فـــي االردن الى جانب مكتب جامعة 

النجـــاح والـــذي تـــم تحويلـــه الى مكتب نقـــد باالضافة الى 54 صـــراف الي  منتشـــرة في كافة محافظـــات الوطن.  

المكتب التمثيلي

إفحــص الكــود
للـــوصول الـى
مــوقع المـكتب
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رام الله والبيرة - حي الماصيوناإلدارة العامة
شارع القدس - الماصيون 

فرع رام الله
رام الله والبيرة - وسط البلد

الشارع الرئيسي، ركب / عمارة الحج ياسين

فرع البيرة البلد
رام الله والبيرة - البيرة

شارع المعارف - عمارة برج البيرة

فرع غزة
غزة - حي الصبرة

شارع عمر المختار - مقابل منتزه البلدية

فرع نابلس
نابلس - وسط البلد

السوق التجاري

فرع العيزرية
القدس - العيزرية - منطقة راس الكبسة 

الشارع الرئيسي - مفرق قبسة

فرع بيت جاال
بيت لحم - بيت جاال

شارع السهل

فرع سلفيت
سلفيت

شارع المدينة المنورة

فرع طوباس
طوباس - الشارع الرئيسي

بالقرب من مستشفى الشفاء

فرع عتيل
طولكرم - عتيل - الحي الشمالي 

الشارع الرئيسي - مدخل الشعراوية

فرع بيت لحم
بيت لحم

شارع المهد الجديد

فرع جباليا
غزة - جباليا

UNمعسكر جباليا-مقابل الـ

فرع رفح
رفح

دوار النجمة

مكتب بيت الهيا
غزة - بيت الهيا

الشارع العام-ميدان بيت الهيا

مكتب عنبتا
طولكرم

الشارع الرئيسي-عمارة بدران

مكتب النجاح 
نابلس

حرم جامعة النجاح الوطنية

فرع بديا
سلفيت - بديا

الشارع الرئيسي

مكتب سيلة الظهر
جنين - سيلة الظهر

الشارع الرئيسي

رام الله والبيرة - البيرةمكتب شارع القدس
شارع القدس - دوار راجعين

مكتب قبالن
نابلس - قبالن

الشارع الرئيسي

مكتب جماعين
سلفيت - جماعين
الشارع الرئيسي

مكتب الزيتون
غزة - الزيتون

شارع صالح الدين 

مكتب ترقوميا
الخليل - ترقوميا
الشارع الرئيسي

مكتب الظاهرية
الخليل - الظاهرية

منطقة المشروع - بجانب غرفة التجارة

مكتب الريحان
ضاحية الريحان

الكاسا مول

مكتب بالزا مول
رام الله والبيرة - البالوع

بالزا مول 

مكتب
الطيرة التسويقي

رام الله والبيرة - الطيرة
شارع بطن الهوى

األردن - عمانالمكتب التمثيلي
الرابية - اليرموك بالزا 2

فرع الخليل
الخليل - الشارع الرئيسي

دوار ابن رشد

فرع الماصيون
رام الله والبيرة - حي الماصيون

شارع القدس - الماصيون

فرع نابلس الجديد
نابلس - رفيديا

عمارة سوداح

فرع البيرة 
رام الله والبيرة - البيرة

شارع الطاحونة

فرع الرمال
غزة - الرمال

شارع عمر المختار

فرع طولكرم
طولكرم - وسط البلد

شارع األسير

فرع أريحا
أريحا - عين السلطان

شارع المنتزهات

فرع جنين
جنين - وسط البلد
نهاية شارع ابو بكر

فرع جنين
شارع حيفا

جنين - شارع حيفا
عمارة حيفا

فرع قلقيلية
قلقيلية - وسط البلد

دوار شيماء

فرع خان يونس
خان يونس - شارع السقا 

عمارة الفرا

فرع النصيرات
دير البلح - النصيرات

شارع صالح الدين

فرع راس الجورة
الخليل - راس الجورة
بناية نظمي صالح
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رأس الـمـال الـبـشـري
ســّر تــفــّوقــنــا
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رأس المال البشري

يتمثـــل دور إدارة رأس المـــال البشـــري في المســـاهمة فـــي بلوغ أهداف البنـــك وذلك بالمبادرة إلـــى تقديم الدعم 
فـــي المجـــاالت الخاصة بالموارد البشـــرية وتهيئة بيئة تســـاعد أســـرة البنك علـــى أفضل اســـتخدام لقدارتهم، ومن 
أجـــل هـــذا أنشـــئت إدارة رأس المال البشـــري، ولم يكن األمـــر مجرد تغيير في المســـمى، بل تغير عـــن قناعة ونقلة 
كبيـــرة فـــي مجـــاالت المســـؤوليات والمهام، والمشـــاركة اإلســـتراتيجية مـــع اإلدارة العليـــا في صياغـــة دور العامل 

البشـــري في نمو وتطـــور البنك.

تتكون إدارة رأس المال البشري من ثالثة دوائر هي:

دائرة تطوير الموراد البشرية
دائرة عمليات الموراد البشرية

عالقات الموظفين.

أهم المشاريع والمبادرات التي تمت خالل عام 2021 

أوال: المبادرات المتعلقة بالموظفين وتحسين بيئة العمل والسعادة الوظيفية والتي شملت 

اليـــوم الترحيبـــي بالموظفين الجدد وتكريـــم أبناء وبنات الموظفيـــن الناجحين في الثانوية العامة، وسياســـة التعزية 
والـــدوام المرن للوظائف التي تســـمح بذلك، مســـابقة رمضان وتكريم موظف الشـــهر.

ثانيا: مشروع االلقاب والفئات الوظيفية – المرحلة الثانية 

فـــي  إطـــار العمليـــة التطويرية التي تهدف إلـــى تطوير بيئة البنك الداخلية وتماشـــيا مع الخطة االســـتارتيجية تبنى 
البنـــك نظام جديد يســـاعد على رســـم مســـارات وظيفية واضحـــة والحفاظ على الكفـــاءات والمواهب البشـــرية من 

خـــالل حزمـــة منافع تواكب الســـوق المصرفي تـــم تبني تظام جديد هـــو األلقاب والفئـــات الوظيفية.

ثالثا: اعتماد سياسة المكافآت وتحديث أنظمة الحوافز

رابعـــا: تـــم تعييـــن  74 موظـــف انضمـــوا لعائلة بنك القـــدس خالل عـــام 2021 ، علما بانـــه  قد تم تبنـــي نهج جديد 
فـــي عمليـــة التوظيف من خالل اتاحة الفـــرص للتطور الداخلي والمنافســـة واعطاء اولوية للتعييـــن الداخلي ضمن 
المواقـــع االشـــرافية ،وتحديـــث سياســـة التوظيف واعتمـــاد موقع البنـــك االلكتروني الســـتقبال الطلبات والســـير 

. الذاتية 
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قامت إدارة راس المال البشـــري بإدارة ازمة جائحة كورونا مسترشدين وملتزمين فيها بالبرتوكوالت والتعليمات 
الصحية وارشـــادات السالمة العامة من الجهات ذات االختصاص.

وقامـــت بالتعـــاون مع وزارة الصحة /مديرية صحـــة رام والله بإجراء حملة لتطعيم موظفـــي البنك غير الحاصلين 
علـــى لقاح ضد فيروس كورونا فـــي مبنى اإلدارة العامة في الماصيـــون بتاريخ 21/6/2021

كمـــا قامـــت إدارة راس المـــال البشـــري وبالتنســـيق مع مـــدراء المناطـــق ومديريـــات الصحة  مـــن اجل حصول 
موظفـــي البنـــك فـــي كافة أماكـــن عملهم علـــى اللقاحات المتوفـــرة في حينه ســـواء في الضفـــة الغربية او 

قطـــاع غزة.

كمـــا شـــارك عـــدد من موظفـــي البنك كمتطوعيـــن بإجراء فحص االجســـام المضـــادة إلجراء بحث خـــاص بوزارة 
الصحـــة حول االجســـام المضادة وفاعليـــة اللقاحات.

بلغ عدد المصابين من موظفي البنك خالل العام 2021  )132( موظف/ة

بلغ عدد الفحوصات المدفوعة الثمن في نفس العام 278 فحصا بتكلفة بلغت 36,523 شيقال.

كمـــا واعـــدت إدارة راس المـــال البشـــري اســـتبيان تم توزيعه علـــى كافة الموظفيـــن من اجل تحديـــث بياناتهم 
بخصـــوص الجائحـــة والتطعيـــم التي كانت تتابعهما بـــأدق التفاصيل وكانـــت النتائج على النحـــو االتي )مرفق(:

عدد الموظفين المحدثين بيانات التطعيم

عدد الموظفين المحدثين بيانات التطعيم

عدد الموظفين الحاصلين على التطعيم

عدد الموظفين غير الحاصلين على التطعيم

616

124

605

11

اخر جرعة حصل عليها الموظفين

الجرعة الثانيةالجرعة األولى

الجرعة الرابعةالجرعة الثالثة

125

911

388

مدة التطعيم حتى تاريخه 

أقل من 6 شهورأكثر من 6 شهور 409196

نوع التطعيم الخر جرعة

فايزرسبوتنيك اليت

سبوتنيك فيأسترازينيكا

192

512

سينوفارمموديرنا 2512

355

  Covid 19 Vaccine  summry Report
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غير مصنفين - اإلدارة موظفي اإلدارةاعداد الموظفين غير مصنفين - الفروعموظفي الفروع

موظف29موظف372موظف732 موظف40موظف291

ذكور - االدارة العامة
70% 282موظف

االناث - االدارة العامة
30% 119موظفة

ذكور - الفروع
64% 211 موظف

االناث - الفروع
36% 120موظفة

ذكور - النسبة
67% 493 موظف

االناث - النسبة
33% 239موظفة

مجموع الموظفين
مجموع الموظفين401في اإلدارة العامة

مجموع الموظفين331في الفروع
732الكلي

توزيع الموظفين حسب النوع االجتماعي في االدارة العامة والفروع

توزيع الموظفين ما بين االدارة العامة وفروع ومكاتب البنك

توزيع الموظفين حسب المؤهل العلمي 

دبلومبكالوريوسماجستير

دون الثانويةالثانوية فما فوق

موظف69موظف552موظف26

موظف41موظف44

مجموع الموظفين

موظف732

ANNUAL REPORT 2021 56



تصنيف الموظفين حسب األعمار 

العمر بالسنوات 31 - 40العمر بالسنوات 22 - 30

العمر بالسنوات 41 - 50

مجموع اعداد الموظفين

732موظف

5328282

9324

العمر بالسنوات  51 - 60

أقل من 22

توزيع الموظفين حسب متوسط االعمار

متوسط االعمار لجميع الموظفين

متوسط االعمار في الفروع

متوسط االعمار في االدارة

متوسط االعمار لمدراء االدارة العامة

متوسط االعمار لمدراء الفروع والمكاتب

33 

34 

33 

39 

42
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التدريب
فيمـــا يلـــي تقرير االعمال واالنجازات ألنشـــطة التدريـــب والذي يغطي الفتـــرة منذ بداية العـــام 2021 وحتى تاريخ    

: 31/12/2021

أوال: بلـــغ عدد االنشـــطة والبرامج التدريبيـــة الموافق عليها والمنفـــذة بمختلف أنواعها )92( نشـــاط/ برنامج تدريبي 
حتـــى تاريخـــه، حيث شـــارك فيهـــا )1124( مشـــارك/ة أي انه حصـــل 562 موظف/ة على نشـــاط واحد علـــى األقل ما 

يشـــكل نســـبته %75.8 من موظفي البنك.

ووقـــد شـــارك في هذه األنشـــطة مـــن االدارة العامـــة 229 مشـــارك/ة موزعين علـــى 67 برنامج تدريبـــي. اما فروع 
ومكاتـــب الضفـــة الغربية فشـــارك فيها 753 مشـــارك/ة موزعين علـــى 36 برامج تدريبي، وبخصـــوص فروع ومكاتب 

منطقـــة غزة شـــارك فيهـــا 242 مشـــارك/ة موزعين على 23 برامـــج تدريبي.

وقد بلغت التكلفة االجمالية لهذه لألنشـــطة 140,608.84$ مقســـمة الى87,406.31$ تكلفة رســـوم تدريب فقط، 
و53,202.53$ تكلفة الدعم اللوجستي. 

 
وزعت هذه األنشطة داخليا ومحليا وخارجيا على النحو االتي:

• تـــم ايفـــاد عدد مـــن موظفي البنك للمشـــاركة فـــي ورش عمل ومنتديـــات ومؤتمـــرات ودورات تدريبيـــة وجاهية 
وافتراضيـــة: فقد شـــارك 70 مشـــارك/ة فـــي 29 برنامج تدريبي وورشـــة ومنتدى ومؤتمر عقد خارج دولة فلســـطين 

حيـــث بلغت التكلفـــة اإلجمالية لهذه األنشـــطة $80,832.42.

• البرامج التي نفذت محليا بلغت 26 برامج شارك فيها 86 مشارك/ة بتكلفة $30,198.50.

• االنشـــطة التدريبيـــة الداخليـــة بلغ عددها 37 نشـــاط وبرنامج تدريبي شـــارك فيها 1068 مشـــارك/ة بتكلفة اجمالية 
 .$29,577.92 بلغت 

وزعت هذه األنشطة على قطاعات البنك على النحو االتي:
حـــاز قطـــاع االعمـــال)Business( علـــى %28.1 من نســـبة المصـــروف اإلجمالي علـــى البرامج واألنشـــطة التدريبية 
موزعـــة على 3259 ســـاعة تدريبية شـــارك فيها 1025 مشـــارك/ة، بتكلفة وصلت الـــى 84,394.08$. كما وحاز قطاع 
الدعم واالســـناد )Support( على %13.8 من نســـبة المصروف اإلجمالي على البرامج واألنشـــطة التدريبية موزعة 
علـــى 1776 ســـاعة تدريبيـــة بتكلفـــة 41,456.11$. امـــا قطـــاع الرقابة والضبـــط )Control( فحصل علـــى %4.9من 
نســـبة المصروف اإلجمالي على البرامج واألنشـــطة التدريبية موزعة على 602 ســـاعة تدريبية بتكلفة $14,758.64.

ثانيًا: تدريب الموظفين المعينين حديثا 

تـــم تحضيـــر وتنفيـــذ 68 برنامـــج تدريبـــي، 31 برنامـــج ضمن خطـــة الفـــرع النموذجي للتدريـــب العملـــي للموظفين 
المعينيـــن حديثـــا فـــي الفـــروع والمكاتـــب في الضفـــة وغزة حيث تشـــمل الخطـــة تدريب عملـــي واختبـــارات نظرية 
وعمليـــة لـــكل موظف/ة، كما تـــم تحضير 37 برامج توجيهـــي وتعريفي ضمن خطـــة Onboarding للموظفين الجدد 

او المنتقليـــن الى دوائـــر اإلدارة العامة. 

ثالثـــا: برنامـــج الشـــهادات المهنية العربيـــة والدوليـــة المتخصصة والمطلوبة من قبل ســـلطة النقد الفلســـطينية 
بنـــاء على تعليمات رقـــم 03/2019 وتعليمـــات رقم 39/2020

حيـــث تـــم االمتثال للتعليمـــات واكتمال الشـــهادات المهنيـــة المطلوبة للمســـؤول االول او الثاني. كمـــا اننا نعمل 
بشـــكل متواصـــل للتحضير للمســـتقبل من خـــالل تحضير المســـؤول الثانـــي للشـــهادات المهنيـــة المطلوبة وفتح 

المجـــال امام المشـــرفين للحصول علـــى مثل هذه الشـــهادات.

رابعـــًا: برنامـــج تدريـــب الطـــالب، تم إعـــادة برنامج تدريـــب الطالب الـــى العمل من جديـــد في شـــهر 7/2021 بالرغم 
مـــن وجـــود الجائحة ولكن مـــع االلتزام بإجراءات الســـالمة المتبعة وبشـــرط التطعيم، حيث تم المســـاهمة في اتاحة 
المجـــال لــــ)38( طالب/ة مـــن مختلف المعاهـــد والجامعات الفلســـطينية للتدريب في مختلف الفـــروع والمكاتب في 

وغزة. الضفة 
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التسويق

عمــــل البنــــك خـالل العـام 2021 علــــى الترويج  لمختلـف منتجــات وخدمــات البنك ، ممــــا مكنــه مــن الوصــول إلــى 
كافـــــة شــرائح العمالء  ومــن تقديــم محتــوى عالــي الجـــــودة للتواصــل عــن قــرب معهــم، ومــن تحقيــق المســتوى 

المأمــول مـــــن االنتشار اإلعالني.
فقـــام البنـــك بالترويج لبرنامج مايســـترو مـــن خالل الوســـائل اإلعالمية واإلعالنيـــة، وبالترويج  لبطاقات ماســـتركارد 
بنـــك القـــدس االئتمانيـــة بأنواعها الرئيســـية و الفرعيـــة، وبالترويج لخدمـــة “AlQuds فوري” التي تختـــص  بتحويل 
األمـــوال فـــورًا بيـــن عمالء بنـــك القدس في فلســـطين وعمـــالء البنـــك األردني الكويتـــي فـــي األردن، باإلضافة 

للترويـــج للقنـــوات اإللكترونية وخدمات الصـــراف اآللي.
كما قـــــام البنـــــك بإطــالق حمـــــالتين ترويجيتن خاصـــــة بحواالت ويسترن يونيون الصادرة والواردة من بنك القدس، 
فكانـــت فـــي شـــهر رمضان “حملة الخيـــر فينا دائم “ وفـــي فترة األعياد الميالديـــة “ حملة فرحتـــك فرحتين والجائزة 

.”200
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المسؤولية المجتمعية
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المسؤولية المجتمعية

تقـــوم فلســـفة بنـــك القدس فـــي مجال ممارســـته للمســـؤولية المجتمعيـــة على إعتبـــار أنه يؤدي مهمة أساســـية 
وضروريـــة تجـــاه المجتمـــع المحلـــي وذلـــك مـــن منطلـــق اإليمان بـــدوره في خدمـــة المجتمـــع المحلي ضمـــن رؤية 

واضحـــة تســـتهدف تنميـــة المجتمعـــات المحلية فـــي مختلف مناطـــق تواجده.
تميـــزت الممارســـات المجتمعيـــة لبنـــك القـــدس خـــالل العـــام 2021  بتـــرك أثـــر واضـــح علـــى المجتمعـــات المحلية 
وعلـــى فئـــات المجتمع التي اســـتهدفتها مبـــادرات المســـؤولية المجتمعية للبنك، مما ســـاهم فـــي عملية التنمية 
المســـتدامة، وتحقيـــق أثـــر إيجابي وواضـــح على مختلـــف الفئات والشـــرائح المجتمعيـــة التي شـــملتها الرعاية مما 
يعـــد مؤشـــر إيجابي بمشـــاركة البنك فـــي دعم الحركـــة التعليميـــة والصحية  فـــي المجتمع . وانصب عـــدد كبير من 
مبـــادرات بنـــك القـــدس في مجالـــي الصحـــة والتعليم، باإلضافـــة لتقديـــم الدعم والمســـاعدة للفئة األقـــل حظا و 
لـــذوي االعاقـــة والطفولـــة، و رعاية المؤتمرات والندوات اإلبداعية، عدا عن شـــراكة البنك مع المؤسســـات المختلفة 
فـــي مختلـــف القطاعـــات والجمعيـــات والمنّظمات غير الحكومّيـــة المختلفة حيث نفـــذ البنك 43 نشـــاطا موزعة على 

مختلـــف القطاعات.

المساهمات وفق القطاعات

اإلغاثة

الصحة والبيئة

التعليم

التنمية

تمكين المرأة

إبداع وشباب

الطفولة

الرياضة

رعاية ذوي االحتياجات الخاصة

اإلجمالي

97,504.00

235,060.00

28,710.00

120,763.00

10,000.00

10,000.00

10,500.00

1,000.00

6,538.00

$ 520,075.00

12

7

8

9

1

1

2

1

2

43

عدد األنشطةقيمة المساهمة المجتمعية بالدوالر

ANNUAL REPORT 2021 62



ANNUAL REPORT 202163



ANNUAL REPORT 2021 64



عالقات المساهمين
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يقـــوم البنـــك بتطويـــر عالقـــات إيجابية مبنيـــة على الشـــفافية مع كافة المســـاهمين، حيث يســـعى بنـــك القدس 
جاهـــدا للتواصـــل مـــع مســـاهميه بكافـــة الوســـائل الممكنة ســـواء مـــن  قســـم المســـاهمين أو من خـــالل فروعنا 
المنتشـــرة للحفـــاظ على عالقته االيجابية مع مســـاهميه، كما يحـــرص على ايصال التقرير الســـنوي الذي يصدر في 
نهايـــة كل عـــام، هـــذا ويعمل البنـــك وبكافة الســـبل على تشـــجيع المســـاهمين  وبخاصة صغار المســـاهمين على 
حضـــور االجتمـــاع الســـنوي للهيئة العامة وتشـــجيعهم ايضا على القيام بعمليات التصويت إما بشـــكل شـــخصي أو 

توكيـــل شـــخصي في حـــال غيابهم، ويتـــم خالل هـــذه االجتماعات ايضا مـــا يلي :

• حضور رؤساء اللجان المنبثقة عن المجلس .

• حضـــور ممثليـــن عـــن المدققين الخارجيين االجتماع الســـنوي للهيئـــة العامة بهدف االجابة عن أية أســـئلة قد تطرح 
حول التدقيـــق وتقرير المدقق.

• دعوة ممثلين  عن سلطة النقد الفلسطينية لحضور االجتماع بهدف االطالع على مجريات األمور.

• انتخـــاب أعضـــاء المجلس ممن تتوفر فيهم المؤهالت والشـــروط عند انتهاء مدة المجلس خالل االجتماع الســـنوي 
العامة. للهيئة 

•  توثيـــق كافـــة وقائـــع الجلســـات والتقارير حول مجريـــات األمور خالل اجتمـــاع الهيئة العامة الســـنوي، بما في ذلك 
نتائـــج التصويت واألســـئلة المطروحة من قبل المســـاهمين فيما يتعلق بمســـاهمتهم. 

يتـــم نشـــر التقريـــر الســـنوي علـــى الموقـــع االلكترونـــي للبنك، اضافـــة إلـــى التواصل مع مســـاهمينا علـــى مدار 
الســـاعة عبـــر صفحاتنا علـــى منصـــات التواصـــل االجتماعي.

يبين الجدول التالي المساهمين الذين تزيد مساهمتهم عن %5 كما في تاريخ 31/12/2021

عالقات المساهمين

اكرم عبداللطيف جراب

األســـــم

نــــــهـــــايـــــة 2020

نسبة المساهمةعدد األسهم

18,596,12519.96%

نــــــهـــــايـــــة 2021

نسبة المساهمةعدد األسهم

%9,317,27510شركة البنك االردني الكويتي

19,246,98919.96%

10,712,81311%

%14,465,06515%9,315,48910هيئة التقاعد الفلسطينية
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يبين الجدول التالي ملكية أعضاء مجلس اإلدارة كما في تاريخ  31/12/2021 مقارنة مع 31/12/2020:

المنصبالجنسيةاالسم

18,596,125رئيس مجلس االدارةاردني

3,330,046نائب رئيس مجلس االدارةاردني

20202021

عدد االسهم المملوكة

9,317,275عضو مجلس االدارةاردني

9,315,489عضو مجلس االدارةفلسطيني

55,176عضو مجلس االدارةفلسطيني

45,720عضو مجلس االدارةاردني

1,991,080عضو مجلس االدارةاردني

124,103عضو مجلس االدارةفلسطيني

122,638عضو مجلس االدارةفلسطيني

36,791عضو مجلس االدارةفلسطيني

1,710,747عضو مجلس االدارةاردني

30,000عضو مجلس االدارةفلسطيني

19,246,989

3,446,597

10,712,813

14,465,065

42,895

47,320

2,010,767

128,446

126,930

38,078

956,300

31,050

اكرم عبد اللطيف جراب

دريد اكرم جراب

شركة البنك االردني الكويتي

هيئة التقاعد الفلسطينية

وليد نجيب االحمد

منتصر ابو دواس

صالح جبر احمد حميد

عاهد فايق بسيسو

ربى مسروجي علمي

ماجد عوني محمد ابورمضان

حامد عبد الغني جبر

شركة الشروق لالستثمارات المالية والعقارية
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يبين الجدول التالي ملكية أقارب أعضاء مجلس اإلدارة كما بتاريخ 31/12/2021 مقارنة مع 31/12/2020:

درجة القرابةعدد األسهم - 2021عدد األسهم - 2020االسم

رئيس مجلس االدراةاكرم عبداللطيف حسن جراب 18,596,125        

ابن السيد أكرم جراب 3,361,650

ابن السيد أكرم جراب 3,330,046

ابن السيد أكرم جراب 3,154,185

ابن السيد أكرم جراب 3,145,628

مهند اكرم عبداللطيف جراب

دريد اكرم عبداللطيف جراب

يزن اكرم عبداللطيف جراب

زيد اكرم عبداللطيف جراب

أباكرم عبداللطيف حسن جراب 18,596,125        

أخ 3,361,650

نائب رئيس مجلس اإلدارة 3,330,046

أخ 3,154,185

أخ 3,145,628

مهند اكرم عبداللطيف جراب

دريد اكرم عبداللطيف جراب

يزن اكرم عبداللطيف جراب

زيد اكرم عبداللطيف جراب

وليد االحمد- المدير العام شركة القدس  لالستثمارات العقارية 500,000

أخ 67,082

عضو مجلس ادارة 55,176

أخ 16,769

عزام نجيب مصطفى االحمد

وليد نجيب مصطفى االحمد

حسني نجيب مصطفى االحمد

أبمحمد محمود يوسف مسروجي 490,555

عضو مجلس ادارة  367,916

عضو مجلس ادارة 122,638

مساهم 436,046

ابنة 1,674

شركة مسروجي للتجاره العامه

ربى محمد محمود مسروجي

شركة القدس للمستحضرات الطبية

دينا محمد داود علمي

ابنة 2,169 ندين محمد داود علمي

ابنة 2,066 دارا محمد داود علمي

ابنرامي صالح جبر مسلم 26,199

ابن 11,744                 

عضو مجلس ادارة 1,991,080

ابنة 20,366

ابنة 20,366

رمزي صالح جبر احميد

صالح جبر احمد احميد

روال صالح جبر مسلم

لينا صالح جبر مسلم

إبنة 20,366 دينا صالح جبر مسلم

أخ 57,000 كمال جبر احمد حميد

عضو مجلس ادارةشركة الشروق لالستثمارات المالية والعقارية 30,000

رئيس مجلس ادارة شركة الشروق 189,000

نائب رئيس مجلس ادارة شركة الشروق -

19,246,989

3,479,307

3,446,597

3,264,581

3,255,724

19,246,989

3,479,307

3,446,597

3,264,581

3,255,724

500,000

69,429

42,895

17,355

507,724

380,793

126,930

451,307

1,732

2,244

2,138

46,890

43,505

2,010,767

21,078

21,078

21,078

زوجة 18،395 -جميلة عبدالرحيم ارشيد

40,000

أخ - 2000فهد جبر احمد مسلم

31,050

  260,000               

10,000

ابراهيم احمد عبدالفتاح ابوديه

احمد ابراهيم احمد ابوديه
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عقود مع شركات ذوي صلة
ال يوجد

مسائل أحيلت للتصويت
ال يوجد

المدقق الخارجي

قام بتدقيق حسابات البنك للعام  2021 شركة ايرنست و يونغ وبلغت أتعاب المدقق الخارجي 100,000دوالر 
أمريكي

المنصبالجنسيةاالسم

21,388الرئيس التنفيذيفلسطينيصالح "محمد سليم" صالح هدمي

20202021

عدد االسهم المملوكة

رئيس إدارة التخطيط االستراتيجيأردنيزيد اكرم عبداللطيف جراب
والتحّول الرقمي

3,255,724

9,594رئيس ادارة االئتمانفلسطينيالبير ادمون اميل حبش

20,665

3,145,628

11,414

يبين الجدول ملكية اإلدارة التنفيذية كما بتاريخ 31/12/2021 مقارنة مع 31/12/2020:

نســـعى فـــي بنـــك القـــدس للحفـــاظ علـــى عالقـــة مثمـــرة مـــع المســـاهمين والمســـتثمرين مـــن خالل الـــرد على 
استفســـاراتهم والتواصـــل الدائـــم معهـــم

ويتم ايصال المعلومات الى المساهمين من خالل:

• التقرير السنوي الذي يرسل سنويا مع دعوة الهيئة العامة من خالل البريد االلكتروني
• فروع البنك المنتشرة 

• الموقع اإللكتروني للبنك

بلغـــت مجمـــوع رواتـــب ومكافئـــات االدارة التنفيذية العليـــا 1,818,553 دوالر كمـــا في 31 كانـــون اول 2021 مقارنة 
مـــع, 1,834,283دوالر للعام 2020.

البيانات المالية
ال يوجد إختالف بين البيانات المالية األولية وبين البيانات المالية المدققة من المدقق الخارجي
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نشاط التداول لعام 2021

ملخص نشاط التداول في العام 2021 لسهم بنك القدس 
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نفقات أعضاء مجلس االدارة 2021
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عمـــاًل بتعليمـــات االفصـــاح والتعليمـــات الصـــادرة عـــن ســـلطة النقـــد الفلســـطينية وهيئـــة ســـوق رأس المـــال 
الفلســـطينية:

• يقـر مجلـس االدارة وبحسـب علمـه واعتقـاده بعـدم وجـود أيـة أمـور جوهريـة قـد تؤثـر علـى اسـتمرارية عمــل البنــك.
• يقــــــر مجلــــــس االدارة بمســـؤوليته عـــن اعـــداد البيانـــات الماليــــــة لســـنة 2021 وأنـــه يتوفـــر فـــي البنـــك نظـــام 

رقابـــة فعـــال.
• يقــر مجلــس االدارة بصحــة ودقــة اكتمــال المعلومــات والبيانــات الــواردة فــي التقريــر الســنوي للعــام 2021.

• يلتزم البنك بأسس الحوكمة المعمول بها وتشكيلة اللجان التابعة لمجلس االدارة.

اقرارات مجلس االدارة
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الـــحـــوكـــمـــة
شــفــافــيــة والــتــزام
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الحوكمة

االلتزام بالحاكمية المؤسسية

انطالقـــا من رؤيـــة البنك االســـتراتيجية وايمان مجلـــس االدارة بأهمية ممارســـات وتطبيقات الحاكمية المؤسســـية 
الســـليمة، والتشـــريعات التـــي تحكم أعمـــال البنوك،  وتعليمات ســـلطة النقد الفلســـطينية، والممارســـات الدولية 
التـــي تضمنتهـــا توصيات لجنة بـــازل حول الحاكمية المؤسســـية باالضافة الى دليل القواعد والممارســـات الفضلى 
لحوكمـــة المصـــارف فـــي فلســـطين، وانطالقـــًا من رســـالة البنـــك في تقديـــم افضـــل الخدمـــات المصرفية على 
أســـس عصريـــة لكافة شـــرائح المجتمع الفلســـطيني يلتزم مجلـــس االدارة بتطبيـــق دليل الحاكمية المؤسســـية بما 
يتوافـــق مـــع بيئة العمل المصرفي الفلســـطينية واألطر التشـــريعية والقانونيـــة الناظمة ألعمـــال البنك وتعليمات 

هيئة ســـوق راس المال وبورصة فلســـطين.
هـــذا ويقـــوم البنـــك بمراجعـــة هـــذا الدليل وتطويـــره وتعديله مـــن وقت آلخـــر لمواكبة اخـــر التطـــورات والتعليمات 

بالخصـــوص ونشـــره ضمـــن التقرير الســـنوي وعلـــى الموقـــع االلكتروني للبنـــك وللجمهور عنـــد الطلب.

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.

• الفصـــل في المســـؤوليات بين رئيـــس المجلس والمدير العـــام بموجب تعليمات كتابية مقـــرة من المجلس، على 
ان يتـــم مراعاة مراجعتها كلما اقتضـــت الحاجة لذلك.

• رئيـــس مجلـــس االدارة يمارس جميع المهـــام والصالحيات الممنوحة لـــه بموجب القوانين النافذة في فلســـطين 
وتعليمات ســـلطة النقد الفلســـطينية، ويقوم بممارســـة الصالحيـــات والمهام المفوضة اليـــه من المجلس. 

ويقوم رئيس مجلس االدارة باالدوار الرئيسية التالية : 

1. االشـــراف على جميع أعمال البنك، وهو مســـؤول أمام مجلس االدارة عن االشـــراف ومتابعة ســـير أعمال البنك 
وعن متابعة تنفيذ السياســـة التي يرســـمها المجلس لتحقيـــق أهداف البنك وغاياته، ويقـــوم بمتابعة وتقييم األداء 
العـــام للبنك وفقا لالســـتراتيجيات والخطط واألهداف والسياســـات والموازنات المعتمـــدة من قبل مجلس االدارة.

2. يتأكد رئيس المجلس من توفر تحكم مؤسســـي عالي المســـتوى وفعال لدى البنك، ويقوم بانشـــاء والمحافظة 
علـــى عالقـــات جيـــدة وبناءة تقـــوم على اســـاس الحاكميـــة المؤسســـية بيـــن اعضـــاء المجلـــس واالدارة التنفيذية، 
ويســـاهم فـــي ترويج ثقافة مؤسســـية في مجلـــس االدارة من خالل العمل علـــى خلق ثقافة النقد البناء وتشـــجيع 
تبـــادل وجهـــات النظر بين اعضـــاء المجلس خـــالل االجتماعات، كما يتأكد مـــن وصول المعلومـــات المالئمة والكافية 

وفـــي االوقات المناســـبة لكافة اعضاء المجلس والمســـاهمين. 

مسؤوليات مجلس االدارة :

• يتحمـــل مجلس ادارة البنك المســـؤوليات المتعلقة بإدارة البنك وســـالمة اوضاعه الماليـــة واعتماد البيانات المالية 
الدوريـــة المراجعـــة من قبـــل المدقق الخارجـــي، والتوصية للهيئـــة العامة العتمـــاد المدقق الخارجي للبنـــك، والتأكد 
مـــن تلبيـــة متطلبات ســـلطة النقد الفلســـطينية ورعايـــة مصالح المســـاهمين والمودعيـــن والدائنيـــن والموظفين 
والجهـــات االخـــرى ذات العالقـــة، والتأكد من أن ادارة البنك تتم بشـــكل حصيـــف وضمن اطار القوانيـــن والتعليمات 

الداخلية. البنك  النافذة وسياســـات 

• رســـم السياســـة العامة للبنك بما يشـــمل وضع االســـتراتيجيات واالهداف وسياســـات العمل وتطويرها بشـــكل 
دوري والتاكـــد من التـــزام االدارة التنفيذية بها.

•  مجلـــس ادارة البنـــك هو الجهة المخولـــة بالموافقة على الهيكل التنظيمي والوصف الوظيفي لكافة مســـتويات 
البنـــك وكذلـــك الموافقة على السياســـات وخطـــط عمل البنك والتي مـــن ضمنها الموافقة على سياســـة المخاطر 
واجـــراءات عملهـــا مـــع التأكـــد من وجـــود آلية لقياس هـــذه المخاطـــر ووضع الحـــدود الالزمـــة لها، وكذلك السياســـة 

االئتمانية واالســـتثمارية وسياســـة التوظيف والتعييـــن وتقييم االداء وسياســـة الضبط الداخلي.
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• يقـــوم مجلـــس اإلدارة باختيـــار اعضـــاء االدارة التنفيذيـــة العليا للبنك وكذلك الخبراء واالستشـــاريين وفق سياســـة 
التوظيـــف والتعييـــن المعتمـــدة مـــن المجلـــس، وتحديد رواتبهـــم ومكافآتهـــم وتقييمهم بشـــكل ســـنوي، مع تأكد 

المجلـــس مـــن وجـــود خطة تعاقـــب ألعضـــاء اإلدارة العليا تضمـــن توفر بـــدالء مؤهلين إلدارة شـــؤون البنك.

• يقـــوم مجلس ادارة البنك باألشـــراف والرقابة على انشـــطة البنك وفـــق القوانين والتعليمات والقـــرارات النافذة 
واألنظمة الداخلية للبنك وبما ينســـجم مع مبادئ الحكم المؤسســـي الســـليم وطلب التقارير الالزمة في المواعيد 

المناسبة من اإلدارة.

• يقـــوم مجلـــس ادارة البنـــك بتطوير اطار عام لإلدارة يشـــتمل على هيكل تنظيمي مناســـب يبين خطوط الســـلطة 
والمســـؤولية ومســـتويات اإلدارة، ونظـــام متكامل للتحكم المؤسســـي، ونظـــام الرقابة والضبـــط الداخلي، ونظام 
إلدارة المخاطـــر، وسياســـة لمراقبـــة االمتثـــال ومكافحـــة عمليـــات غســـل االمـــوال ومعيـــار للســـلوك واألخالقيات 

وسياســـة إلدارة عمليـــات الخزينـــة وتعليمات وقواعد لمنـــع عمليات االحتيـــال والتزوير.

• يقـــوم أعضـــاء مجلـــس ادارة البنـــك بممارســـة واجباتهـــم تجاه البنـــك بـــوالء وعناية ويقومـــون بالتأكـــد من وجود 
اآلليـــات التـــي تضمـــن توافـــق البنك مـــع كافـــة التشـــريعات واالنظمـــة والقوانين، ويقـــوم أعضاء مجلـــس اإلدارة 
عنـــد ممارســـتهم لنشـــاطاتهم بتجنب تعارض المصالـــح او التي تظهر كتعـــارض للمصالح، ويلتزمـــون بتوفير الوقت 

والجهد الـــالزم للوفاء بمســـؤولياتهم تجـــاه البنك.

• يقـــوم مجلـــس ادارة البنك من خالل لجنة الترشـــيحات والمكافات والحاكمية المؤسســـية بتقييم اداء المجلس ككل 
مرة واحدة على األقل ســـنويا.

• يقوم مجلس االدارة بتقييم المدير العام سنويا.

• يقوم مجلس اإلدارة بتقييم دوائر )المخاطر، االمتثال، التدقيق الداخلي، مكافحة غسل االموال(.

• تحديـــد اطار شـــهية المخاطر فـــي المصرف، والتأكد مـــن موائمتها لالهـــداف االســـتراتيجية ورأس المال والخطط 
الماليـــة ووممارســـات منـــح المكافات والحوافز، ونشـــر اطار شـــهية المخاطر علـــى كافة المســـتويات في المصرف 

مـــن خـــالل تطوير وثيقـــة لشـــهية المخاطر تمكن كافـــة األطراف من فهمها بســـهولة.

• المســـؤوليات التنظيميـــة بهدف التنســـيق بكفـــاءة وفعالية بين وحـــدات األعمال حتى ال تكون هنـــاك ثغرات في 
الضوابـــط الداخليـــة وضمـــان عدم اإلزدواجية بيـــن المهام )والتي تعـــرف بنموذج خطوط الدفـــاع الثالث(.

• يتوجـــب علـــى المجلـــس بالشـــراكة مـــع اإلدارة التنفيذيـــة ومســـؤول المخاطـــر تطوير اطـــار لشـــهية المخاطر لدى 
المصـــرف ووضـــع اإلجـــراءات الالزمـــة لضمـــان اإللتزام بـــه ومراقبته، بحيـــث تتضمن حوكمـــة المخاطـــر ثقافة قوية 

للمخاطـــر وادارتهـــا باإلضافـــة الـــى تحديد جيـــد لمســـؤوليات ادارة المخاطـــر ووظائف الرقابـــة الداخلية.

الية عمل مجلس االدارة 

• يتـــم عقـــد اجتماعات مجلس االدارة دوريا وحســـب متطلبـــات  القوانيـــن والتعليمات النافذة والمعمـــول بها وبحد 
ادنـــى مـــرة واحـــدة على االقل كل شـــهرين، ويتم توضيح المواضيع الرئيســـية في جدول أعمـــال كل اجتماع لضمان 

تغطية كافـــة المواضيع.

• يوفـــر البنـــك المعلومـــات الكافيـــة ألعضـــاء مجلـــس االدارة قبـــل عقـــد االجتماعـــات لتمكينهم مـــن الوصول الى 
قـــرارات ســـليمة، ويتـــم توزيـــع مســـودة محاضـــر االجتماعات بمـــا تم التوصـــل اليه من نتائـــج خالل ســـبعة أيام من 
تاريـــخ انعقـــاد االجتمـــاع موقعة من كافة اعضـــاء المجلس ويتم تزويد ســـلطة النقد الفلســـطينية بمحضر كل اجتماع 

للمجلـــس خالل شـــهر من تاريـــخ االجتماع.

•  يتولـــى المجلـــس تحديـــد وظيفـــة ومهـــام اميـــن ســـر المجلس بشـــكل رســـمي وكتابي ويتـــم تعيينـــه او تنحيته 
بموجـــب قـــرار مـــن المجلس على ان يتـــم مراعاة توفر الخبـــرة والمعرفة الالزمـــة للقيام بالمهام الموكلـــة اليه وذلك 
الهميـــة الـــدور الذي يقـــوم به من توثيـــق لكافة محاضر االجتماعـــات والقـــرارات المتخذة من قبـــل المجلس واللجان 

لمنبثقة. ا

لجان مجلس االدارة  

• مجلس االدارة هو المســـؤول النهائي عن ادارة أعمال البنك وشـــؤونه، ولزيادة فعالية اداء المجلس ولمســـاعدته 
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فـــي ادارة البنـــك بصورة ســـليمة فقد تم تشـــكيل لجان تســـاعده علـــى القيام بمهامـــه وواجباته بشـــفافية وبكفاءة 
عاليـــة، وترفـــع هذة اللجـــان تقريرها الى مجلـــس االدارة، ويتم تحديد مهـــام وواجبات وصالحيات ومســـؤوليات هذه 

اللجـــان والفتـــرة الزمنية لهـــا كتابيا من قبل مجلـــس االدارة وفقا للقوانيـــن والتعليمات النافـــذة والمعمول بها.

• يتـــم تعييـــن االعضـــاء فـــي لجـــان مجلـــس االدارة بطريقة رســـمية وشـــفافة، ويتـــم االفصـــاح عن أســـماء اللجان 
وملخص مســـؤولياتهم ومهامهم في التقرير الســـنوي للبنـــك، ويحق لكل لجنة منبثقة عـــن مجلس االدارة االتصال 

المباشـــر مـــع االدارة التنفيذيـــة للبنـــك من خالل رئيـــس مجلـــس االدارة والمدير العام.

• ينبثـــق عـــن مجلـــس االدارة في البنك )ســـتة( لجان رئيســـية وهي )اللجنـــة التنفيذيـــة ، لجنة المراجعـــة والتدقيق، 
لجنـــة المخاطـــر واالمتثـــال ومكافحة عمليات غســـل األمـــوال وتمويـــل األرهاب ولجنـــة الحوكمة المؤسســـية ولجنة 
الترشـــيحات والمكافـــأت والحوافـــز ولجنـــة االســـتثمار( ولـــكل لجنـــة مهام تحـــدد من مجلـــس االدارة وفـــق القوانين 
والتعليمـــات، ويتم تشـــكيل لجان اخرى متخصصة مـــن أعضاء مجلس االدارة عند الحاجة بهـــدف التعامل مع معطيات 

محـــددة فـــي حينـــه ويمكن دمج عـــدة لجان معـــا اذا وجد ذلك مناســـبا. 

أ . اللجنة التنفيذية :

تتألف اللجنة التنفيذية من خمســـة اعضاء تنفيذيين بهدف التاكد من التزام االدارة التنفيذية بالسياســـات االئتمانية 
واالســـتثمارية وبالصالحيـــات المحددة من مجلس االدارة، ويتمتع جميع أعضاء اللجنـــة بالمعرفة والمهارات والخبرات 
المطلوبـــة، وتعمل اللجنة تحت اشـــراف مجلس االدارة وترفع تقاريرها وتوصياتها بنتائـــج اعمالها اليه، وتجتمع اللجنة 
بصفـــة دوريـــة بحضـــور المدير العـــام او من ينوبـــه، ويتم اعـــداد محاضر لهذه االجتماعات بشـــكل اصولـــي، وتقوم 
اللجنـــة بالمهـــام والواجبـــات المنصـــوص عليها فـــي القوانين والتشـــريعات وتعليمات ســـلطة النقد الفلســـطينية 

باالضافـــة الى أفضل الممارســـات وارشـــادات لجنة بازل للرقابـــة المصرفية وللجنة دعوة من تراه مناســـبا. 

وتتولى اللجنة القيام بالمهام الرئيسة :

• اجازة معامالت االئتمان واالستثمار التي تتجاوز صالحيات االدارة التنفيذية.

• وضـــع السياســـة االئتمانيـــة واالســـتثمارية للبنك وشـــروط منح التســـهيالت والضمانـــات والســـقوف االئتمانية 
وحـــدود صالحيـــات اللجـــان التنفيذيـــة بما يتوافـــق مع القوانيـــن وتعليمات ســـلطة النقـــد الفلســـطينية ومراجعتها 
وتحديثهـــا بشـــكل دوري وبما يتناســـب مع التطـــورات في البيئة االقتصادية والسياســـة المصرفيـــة والتغيرات في 

وضـــع البنك.

• التاكد من التزام االدارة التنفيذية بالسياسات االئتمانية وبالصالحيات التي يحددها مجلس االدارة.

• دراســـة وضـــع الديـــون المتعثـــرة القائمـــة ووضع الخطـــط الالزمة للعمـــل على تخفيضهـــا والتاكد من مـــدى كفاية 
المخصصـــات مقابلهـــا وفقا لتعليمات ســـلطة النقد الفلســـطينية اضافة الـــى تقديم التوصيـــات المتعلقة باعدام 

هـــذه الديون.

• رفـــع التقاريـــر الدوريـــة الـــى مجلس االدارة حـــول وضع المحفظـــة االئتمانية من حيـــث حجمها والتطورات الناشـــئة 
عليهـــا والتســـهيالت المصنفـــة والمخصصـــات المعـــدة لمواجهـــة أية خســـائر وجهـــود المتابعة والتحصيـــل وكذلك 

محافـــظ البنـــك االســـتثمارية وأية تغيـــرات تطرأ علـــى وضع هذه االســـتثمارات.

ب . لجنة المراجعة والتدقيق :

تـــم انتخـــاب لجنـــة التدقيق من ثالثـــة اعضاء من المجلـــس غيـــر التنفيذيين، ويتمتـــع جميع أعضاء اللجنـــة بمؤهالت 
علميـــة وخبـــرة عمليـــة فـــي المحاســـبة واالدارة الماليه، وتعمـــل اللجنة تحت اشـــراف مجلس االدارة وترفـــع تقاريرها 
وتوصياتهـــا بنتائـــج اعمالهـــا اليـــه، وتجتمـــع اللجنـــة بصفـــة دورية بحضـــور مدير دائـــرة التدقيـــق ويتم اعـــداد محاضر 
لهذة االجتماعات بشـــكل اصولـــي، وتقوم اللجنة بالمهـــام والواجبات المنصوص عليها في القوانين والتشـــريعات 
وتعليمـــات ســـلطة النقـــد الفلســـطينية باالضافة الى أفضل الممارســـات وارشـــادات لجنة بازل للرقابـــة المصرفية 

وللجنـــة دعوة من تراه مناســـبا.

وتتولى اللجنة المهام الرئيسية التالية : 

• االشـــراف علـــى المدققيـــن الخارجييـــن والداخلييـــن ومراقبـــة مدى شـــمولية أعمالهـــم ونزاهة ودقـــة المعلومات 
الماليـــة التـــي يتم تزويدهـــا لمجلـــس االدارة والمســـاهمين والمســـتخدمين االخرين.
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• مراجعة المالحظات الواردة في تقارير ســـلطة النقد الفلســـطينية والمدقق الخارجـــي والداخلي ومتابعة االجراءات 
بشأنها. المتخذة 

• التاكـــد مـــن كفاية وكفاءة اجـــراءات الرقابة الداخليـــة في البنك والتاكد مـــن درجة التزام البنـــك بالقوانين واالنظمة 
والتعليمـــات الصـــادرة عـــن ســـلطة النقد الفلســـطينية وكذلـــك القواعد الصـــادرة عن مجلـــس االدارة والتشـــريعات 

االخرى الســـارية في فلســـطين.

• مراجعـــة البيانـــات الماليـــة الدوريـــة والمعلومـــات الماليـــة االخـــرى قبـــل عرضها علـــى مجلـــس االدارة للتحقق من 
ســـالمتها وفق المبادئ المحاســـبية المتبعة ومتطلبات ســـلطة النقد الفلســـطينية والقوانيـــن وكفاية المخصصات 

الالزمة.

• توفيـــر االســـتقاللية الالزمـــة الدارة التدقيق الداخلي الداء مهامها والموافقة على ترشـــيح مديـــر دائرة التدقيق أو 
االســـتغناء عـــن خدماتـــه وادائه وتقييمه الســـنوي ووضع اليات واضحة لمســـائلة دائرة التدقيق بمـــا يضمن قيامهم 

بالمهام والمســـؤوليات المناطـــه بهم واعتماد صالحيات ومســـؤوليات دائرة التدقيق.

• دراســـة التقاريـــر المالية قبل عرضهـــا على مجلس االدارة وتقديم توصيات بشـــأنها ومن ضمنهـــا التقارير حول أي 
تغييـــر في السياســـات المحاســـبية المتبعـــة أو أي تغيير يطرأ على حســـابات البنك جراء عملية التدقيـــق أو اقتراحات 

مدقق الحســـابات، والتأكد من دقة االجراءات المحاســـبية والرقابية وســـالمتها ومـــدى التقييد بها.

• التوصيـــة لمجلـــس االدارة بخصـــوص ترشـــيح/تعيين/ انهاء عمل/ تحديد اتعـــاب مدقق الحســـابات الخارجي وانتخابه 
من قبل الهيئة العامة والتأكد من اســـتيفائه لشـــروط ومتطلبات ســـلطة النقد الفلســـطينية والقوانين والتشريعات 

النافـــذة والمعمول بها.

• وضع معايير االفصاح والشفافية ورفعها لمجلس االدارة للمصادقة عليها.

• التنسيق مع لجنة ادارة المخاطر بما يكفل بيان وضع البنك المالي وأدائه.

• دراســـة أي مســـألة تعـــرض عليهـــا من مجلـــس ادارة البنـــك أو اي مســـألة تـــرى اللجنة ضـــرورة بحثها وابـــداء الرأي 
 . نها بشأ

ت . لجنة المخاطر واالمتثال ومكافحة عمليات غسل االموال وتمويل االرهاب : 

تـــم انتخـــاب لجنـــة المخاطـــر واالمتثـــال مـــن ثالثـــة اعضاء مـــن المجلـــس، ويتمتـــع جميـــع أعضـــاء اللجنـــة بالمعرفة 
والمهـــارات والخبـــرات المطلوبـــة، وتعمـــل اللجنـــة تحت اشـــراف مجلـــس االدارة وترفـــع تقاريرها وتوصياتهـــا بنتائج 
اعمالهـــا اليـــه، وتجتمـــع اللجنة بصفـــة دورية ويتم اعـــداد محاضر لهـــذه االجتماعات بشـــكل اصولي، وتقـــوم اللجنة 
بالمهـــام والواجبـــات المنصوص عليها في القوانين والتشـــريعات وتعليمات ســـلطة النقد الفلســـطينية باالضافة 

الـــى أفضل الممارســـات وارشـــادات لجنـــة بـــازل للرقابة المصرفيـــة وللجنة دعـــوة من تراه مناســـبا. 

وتتولى اللجنة القيام بالمهام الرئيسة :

• مراجعـــة سياســـات واســـتراتيجيات إدارة المخاطـــر التي تواجـــه عمل البنك بكافـــة فئاتها ومنها على ســـبيل المثال 
ال الحصـــر )مخاطر االئتمان، مخاطر الســـوق، مخاطر التشـــغيل، مخاطر الســـيولة، مخاطر التركـــزات االئتمانية، مخاطر 

أســـعار الفائـــدة.... الخ( وذلك قبـــل رفعها إلى مجلـــس اإلدارة العتمادها.

• تحديـــد أســـاليب وآليات تخفيف المخاطر بشـــكل ينســـجم مـــع المتطلبات الرقابيـــة المرعية في هذا الشـــأن وذلك 
بهـــدف الحد من أثـــر تلك المخاطـــر على ســـالمة ومتانة الوضع المالـــي للبنك.

• تقـــع علـــى عاتق اإلدارة التنفيذية للبنك مســـؤولية تنفيذ السياســـات واالســـتراتيجيات واألســـاليب المشـــار إليها 
أعـــاله وذلك تحت إشـــراف لجنـــة إدارة المخاطـــر واالمتثال.

• الحصـــول علـــى مقترحات مـــن اإلدارة التنفيذية للبنك حول هيـــكل الدوائر الرقابية )امتثال، مخاطر، مكافحة غســـل 
االمـــوال وتمويـــل االرهـــاب( وعملية تطويرها وبحيـــث تقوم اللجنة بمراجعـــة المقترحات وإدخـــال أي تعديالت عليها 

ليصار إلـــى رفعها إلى مجلـــس اإلدارة العتمادها.

• تتولـــى لجنـــة المخاطـــر واالمتثال مســـؤولية مواكبـــة التطورات الســـريعة والتعقيـــدات المتزايدة التـــي تطرأ على 
إدارة المخاطـــر داخـــل البنـــك وتقوم اللجنـــة برفع تقارير دوريـــة حولها إلى مجلـــس اإلدارة.

• الحصول على كافة المعلومات عن أي مسألة تدخل ضمن مهامها.
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• مراجعـــة تقاريـــر دائـــرة مراقبـــة االمتثـــال في البنـــك ومتابعـــة التزامهـــا بدليل اجـــراءات العمل ومن مدى شـــمول 
تقاريرهـــا لكافـــة نواحـــي العمـــل وفق متطلبـــات ســـلطة النقـــد ذات العالقة، وذلك بهـــدف الوصـــول الى أقصى 

درجـــات االمتثـــال للقوانيـــن والتعليمـــات واالنظمة والممارســـات المصرفية الســـليمة.

ث . لجنة الحاكمية المؤسسية:

تـــم انتخـــاب لجنـــة الحاكمية المؤسســـية مـــن ثالثة أعضاء مـــن المجلس غيـــر التنفيذيين لتنســـيق وتطبيق سياســـة 
الحوكمـــة ويتمتـــع جميـــع أعضاء اللجنـــة بالقدرة على قـــراءة وفهم القوائـــم المالية والقـــدرة على التنســـيق والربط 
بيـــن االدارة والمهـــام المكملة للجنتي الحوكمـــة والتدقيق كما يتمتع اعضاءها بالخبـــرة القانونية والمصرفية، وتعقد 

اجتماعاتها مرتين بالســـنة.

وتتولى اللجنة القيام بالمهام الرئيسة :

• االشراف على تطبيق سياسة الحوكمة وذلك بالعمل مع االدارة ولجنة المراجعة التدقيق.

• تزويـــد المجلـــس بالتقاريـــر والتوصيات بنـــاءا على النتائج التي تتوصـــل اليها من خالل القيام بمهامها بما يشـــمل 
تقييـــم مـــدى االلتزام بدليل حوكمـــة المصارف ومقترحاتها لتعديـــل الدليل حتى يتوافق مع الممارســـات الفضلى.

• اعـــداد ومراجعـــة دليـــل الحاكميـــة المؤسســـية للبنـــك حســـب القوانيـــن والتشـــريعات والتعليمات الصـــادرة بهذا  
لخصوص. ا

• وضع االجراءات الكفيلة للتحقق من البنود الواردة في هذا الدليل والتقييد بها.

• متابعة التطورات والمستجدات التي تطرأ بهذا الخصوص.

• مراجعة سنوية للدليل والتاكد من نشره على أوسع نطاق.

• التاكـــد مـــن قيـــام االدارة التنفيذيـــة بواجبهـــا فيما يتعلـــق بالرقابة المناســـبة على اعمـــال البنك والقيـــام بدروها 
حســـبما هـــو منصوص عليه فـــي تعليمات انظمة الضبط والرقابة الداخلية الصادرة عن ســـلطة النقد الفلســـطينية. 

ج. لجنة الترشيحات والمكافآت والحوافز :

تتألـــف اللجنـــة مـــن ثالثـــة اعضاء مـــن المجلس غيـــر التنفيذييـــن ويتمتع جميـــع أعضاء اللجنـــة بالمعرفـــة والمهارات 
والخبـــرات المطلوبـــة التخـــاذ قـــرارات مســـتقلة وموضوعيـــة ، وتعمـــل اللجنـــة تحت اشـــراف مجلـــس االدارة وترفع 
تقاريرهـــا وتوصياتهـــا بنتائـــج أعمالها اليـــه ، وتجتمع اللجنة بصفة دوريـــة بحضور المدير العام او مـــن ينوب عنه ويتم 

اعـــداد محاضر لهـــذه االجتماعات بشـــكل اصولي.

وتتولى اللجنة القيام بالمهام التالية :

• اعـــداد المعاييـــر واعتمادهـــا مـــن المجلس للشـــروط والمؤهـــالت الواجب توافرهـــا في أعضـــاء المجلس من حيث 
المهـــارات والخبرات وايـــة عوامل أخرى تراها مناســـبة.

• اعداد تقرير يتقدم به المجلس للمساهمين النتخاب أو اعادة انتخاب االعضاء بحيث يتضمن ما يلي:

أ - فتـــرة العضويـــة والتفاصيل الشـــخصية والمؤهـــالت المهنيـــة ومعلومات عن عضوية المرشـــح في 
مجالـــس ادارات مصارف وشـــركات أخـــرى وتفاصيل المناصب االخرى التي يشـــغلها المرشـــح وتفاصيل 

العالقـــات والقرابـــة بيـــن المرشـــح والبنك من جهة والمرشـــح واالعضـــاء االخرين مـــن جهة أخرى.

ب - تقديـــم بيانـــا بانـــه قد تحقق مـــن اســـتيفاء المتطلبات الـــواردة في تعريـــف العضو المســـتقل عند 
. تعيينه

• تقديـــم التوصيـــات للمجلـــس حول التغييـــرات التي تعتقد اللجنـــة أنها مطلوبة بالنســـبة لعدد أعضـــاء المجلس او 
اي مـــن اللجـــان المنبثقة عنه.

• تحديـــد االعضـــاء المؤهليـــن وتقديـــم التوصيات للمجلس حول الشـــخص المرشـــح لشـــغل مقعد فـــي حال وجود 
شـــاغر في اي من لجـــان المجلس.

• االشراف على سياسات الموارد البشرية بشكل عام.
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• دراســـة مـــدى اهلية جميع المرشـــحين المقترحين لعضوية المجلس من المســـاهمين واي مرشـــحين تقترح االدارة 
اسمائهم.

• تقديـــم توصيـــات للمجلـــس بين الحين واالخـــر حول التغيـــرات التي تعتقد اللجنـــة انها ضرورية فـــي هيكل االدارة 
او االوصاف الوظيفية للمســـؤولين الرئيســـيين.

• وضـــع خطة مناســـبة إلحـــالل رئيس واعضـــاء مجلس االدارة والمســـؤولين الرئيســـيين واســـتبدالهم في الحاالت 
الطارئـــة او عند ظهور شـــواغر.

• تقييم اداء المجلس واداء جميع اللجان وجميع االعضاء مرة واحدة في السنة على االقل.

• إعداد سياسة المكافات والحوافز ورفعها للمجلس للموافقة عليها واالشراف على تطبيقها.

• اجـــراء مراجعـــة دوريـــة لسياســـة المكافـــات والحوافـــز او عندما يوصـــي المجلس بذلـــك وتقديـــم التوصيات الى 
المجلـــس لتعديـــل او تحديث السياســـة.

• اجراء تقييم دوري حول مدى فعالية وكفاية سياسة منح المكافآت وذلك لضمان تحقيق اهدافها.

• التاكد من وجود تجانس بين فترة صرف المكافآت وتحقق االيراد بشكل فعلي.

• تقديـــم التوصيات للمجلس بخصوص مســـتوى ومكونات مكافات وبدالت رئيس وأعضاء المجلس والمســـؤولين 
المصرف. في  الرئيسيين 

• التأكـــد مـــن ان سياســـة المكافـــات والحوافـــز تأخذ بعيـــن االعتبار كافـــة أنواع المخاطـــر التي يتعرض لهـــا المصرف 
المكافات. عند تحديـــد 

• التأكد من توافق سياسة منح المكافات والحوافز مع تعليمات سلطة النقد والنظام الداخلي للمصرف.
 

ح . لجنة االستثمار :

تتالف اللجنة من ثالثة اعضاء من مجلس االدارة وثالثة اخرين من االدارة التنفيذية.

وتتولى اللجنة القيام بالمهام الرئيسة :

• اتخاذ القرارات االستثمارية المفوضة لها من قبل مجلس االدارة بما يتوافق مع سياسة االستثمار.

• تقديـــم تقارير ربع ســـنوية حـــول اداء المحفظة وتقييـــم الموجودات وعوائد االســـتثمارات وادائهـــا ومقارنة النتائج 
بالتوقعات والمتطلبات في السياســـة االســـتثمارية.

• مراقبة ومراجعة القرارات االستثمارية لتتوافق مع استراتيجيات االستثمار.

• مراجعـــة السياســـة االســـتثمارية دوريـــا و تقديـــم التوصيـــات بتعديلهـــا وتحديثها ان دعـــت الحاجة لذلـــك بناء على 
التغييـــرات في ظروف الســـوق.

• تطوير االطار العام للسياسة االستثمارية للبنك.

بيئة ونظام الرقابة والضبط الداخلي

• تـــم بنـــاء نظـــام الرقابة والضبـــط الداخلي للبنك اســـتنادا الى االطار العام لنظـــام الرقابة الداخليـــة والى تعليمات 
سلطة النقد الفلســـطينية والقوانين واالرشـــادات النافذة بالخصوص.

• يتـــم مراجعـــة هيكل انظمة الضبـــط والرقابة الداخلية من قبـــل المدقق الداخلي والخارجي مـــرة واحدة على االقل 
سنويا.

• يقوم البنك باضافة بيان في التقرير السنوي حول كفاية انظمة الرقابة الداخلية على التقارير المالية.

• يضطلـــع مجلـــس االدارة بمســـؤولياته باالعتماد على اطـــار عام للرقابـــة الداخلية وذلك بهدف التحقـــق من فعالية 
وكفـــاءة العمليـــات ومصداقية التقارير الماليـــة والتقيد بالقوانيـــن والتعليمات النافذة.

• توفير اجراءات تضمن وصول المعلومات لمتخذي القرار في الوقت المناسب بما فيها خطة الطوارئ.
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• استقاللية دوائر التدقيق واالمتثال ودائرة مكافحة عمليات غسل االموال و تمويل االرهاب وادارة المخاطر.

التدقيق الداخلي : 

يـــدرك البنـــك ان وجـــود دائرة تدقيـــق داخلي فعالة والتـــي تعتبر خط الدفـــاع الثالث في البنك، يســـاهم في اضافة 
قيمـــة نوعية للبنك وتحســـين عملياته، ويســـاعد البنك في تحقيق اهدافـــه بايجاد منهجية منظمة لتقييم وتحســـين 

كفـــاءة عمليات الحوكمة و ادارة المخاطـــر والرقابة الداخلية. 

وفيما يلي اهداف ومهام دائرة التدقيق الداخلي : 

• وضـــع ميثـــاق التدقيـــق الداخلي واعتماده مـــن مجلس االدارة لتحديـــد االدوار والمســـؤوليات والصالحيات الخاصة 
بالدائرة.

• اعداد خطة تدقيق سنوية مبنية على المخاطر وتعتمد من لجنة التدقيق التابعة لمجلس االدارة.

• فحـــص وتقييـــم درجة مالئمة وفاعليـــة انظمة الضبط الداخلي واالليـــة التي تتم فيها انجاز المهـــام الموكلة لكافة 
دوائر واقســـام البنك للحد من المخاطـــر المرتبطة بها.

• اعـــداد تقاريـــر دورية حول مـــدى كفاية انظمة الضبـــط والرقابة الداخلية للحـــد من المخاطر التي يتعـــرض لها البنك 
واالرتقـــاء بالبيئة الرقابية الى المســـتويات المقبولة.

• تقوم دائرة التدقيق الداخلي برفع تقاريرها الى االدارة العليا ولجنة التدقيق.

دائرة االمتثال : 

فـــي إطـــار تعزيـــز التـــزام وتوافـــق البنك مـــع متطلبات لجنـــة بازل، فقـــد تم إنشـــاء دائـــرة االمتثال كدائرة مســـتقلة 
تعنـــى باإلشـــراف علـــى اإللتـــزام بالقوانيـــن والتشـــريعات والتعليمـــات الصادرة عـــن الجهـــات الرقابية اإلشـــرافية 
وذلـــك للوصول الى الممارســـات المصرفية الســـليمة، وعلـــى صعيد دائرة االمتثـــال فقد تم حصر كافـــة القوانين 
والتشـــريعات والتعليمـــات الناظمـــة للبنـــك وتثقيف وتوعيـــة كافة الموظفيـــن بمفهوم االمتثال من خالل ورشـــات 
العمـــل والـــدورات التدريبية، كما يحرص البنك على ضمان اســـتقاللية عمل وتبعية دائرة االمتثال وضمان اســـتمرار 

رفدهـــا بكوادر مدربـــة وذات كفاءة.

وفيما يلي اإلطار العام لعمل إدارة االمتثال:-

• إعداد دليل األمتثال ومراجعته وتحديثه بشكل دوري وكلما دعت الحاجة الى ذلك.

• إعداد منهجية فعالة لضمان امتثال البنك لجميع القوانين والتشريعات النافذة وأي إرشادات وأدلة ذات عالقة.

• رفـــع التقاريـــر الدورية حـــول نتائج اعمالهـــا ومراقبتها لإلمتثـــال الى لجنة المخاطـــر واإلمتثـــال المنبثقة عن مجلس 
اإلدارة.

• تقييم تطبيق الحاكمية المؤسسية في البنك.

)FATCA( متابعة تطبيق واإللتزام بقانون االمتثال الضريبي على الحسابات األمريكية •
•غيرها من أمور.

دائرة مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب : 

يهـــــدف بنـــــك القــدس إلـــــى الوصــول ألفضــل المعاييـــــر الدولية المتعلقـــــه بمكافحــة عمليـــــات غســل االمــوال 
وتمويـــــل االرهــاب مــن كافـــــة الجوانــب وذلــك مــن خالل امتثــال البنــك لجميـــــع القوانيــن واالنظمــة والتعليمــات 
وقواعــد الســلوك والمعاييــر والممارســات المصرفيــة الســليمة الصــادرة عن الجهــات الرقابية واالشرافية المحليــة 
والدوليـــة، وبالتعـــاون مع كافة المســـتويات االدارية ونشـــر الوعـــي الثقافي لكافـــة موظفي البنـــك للوصول الى 
اعلـــى درجات االلتزام وتحســـين القـــدرات في هذا المجـــال وذلك لتخفيف مخاطر غســـل االمـــوال وتمويل االرهاب 
وللحد من استغالل قنوات البنك وخدماته ككل و الخدمات االلكترونية والتقنيات الجديدة، وفـــــي ضـــــوء التطـــــورات 
الدوليــة وانســجاما مــع الممارســات الفضلــى فــي مجــال مكافحــة غســل االمــوال ومتطلبــات الجهــات االشرافية، 
حيـــث تبنـــت ادارة البنك ومجلـــس االدارة البنك هـــذا التوجه وذلك من خـــالل وضع مخففات لمخاطر غســـل االموال 
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وتمويل االرهاب وتمثلت بالتالــي : 

• تأســـيس دائـــرة لمكافحة غســـل األمـــوال وتمويل االرهـــاب وتعيين الكادر البشـــري المؤهل، و يتمثـــل دور الدائرة 
بمكافحـــة عمليات غســـل االموال وتمويل االرهاب، وحماية البنك من االثار الســـلبية المترتبة عـــن هاتين الجريمتين 
وبما يتوافق مع التشـــريعات الوطنية والدولية، وبشـــكل يســـهم في تحســـين بيئة مكافحة غســـل االموال وتمويل 

االرهـــاب لدى البنك.

• وضع ضوابط داخلية واجراءات عمل وسياسات لمكافحة غسل االموال وتمويل االرهاب في البنك.

• انشاء بيئة رقابية فعالة ومنظومة لمكافحة غسل االموال وتمويل االرهاب على مستوى البنك.

• تبني النهج القائم على المخاطر.

• حفظ السجالت.

• التدريب و زيادة الوعي حول قضايا مكافحة غسل االموال و تمويل االرهاب.

• تطبيق االنظمة االلكترونية وااللية لمكافحة غسل االموال و تمويل االرهاب.

دائرة ادارة المخاطر : 

ان الهـــدف الرئيســـي إلدارة المخاطـــر فـــي بنك القدس هو تأســـيس اليات يمكـــن من خاللها تحديـــد وقياس وإدارة 
ومراقبـــة المخاطـــر التـــي تواجه البنك بفاعليـــة، وتمكنه من التعاطي معهـــا ودرء أي نتائج ســـلبية، وتكمن الغاية من 

إدارة المخاطـــر فـــي تعزيز مبـــدأ )العائد، المخاطرة( فـــي نتائج البنك.

إن عمليـــة إدارة المخاطـــر ال تعنـــي تجنبها بشـــكل كامـــل فتعتبر المخاطر جـــزءًا اصيال من العمـــل المصرفي، ولذلك 
فـــإن البنـــك يقبـــل تحمل مســـتوى معين مـــن المخاطر كجزء مـــن اســـتراتيجية البنك، ولكنـــه يتوقع عائـــد مالي وغير 

مالـــي مناســـب مع درجة هـــذه المخاطر.

تتولى إدارة المخاطر المسؤوليات التاليــة:

• اســـتخدام االدوات المختلفـــة في قياس المخاطر التشـــغيلية وادارتها، مثل تحديث وتطويـــر ملفات مخاطر وحدات 
البنـــك المختلفـــة ووضـــع االجـــراءات الرقابية التـــي تخفف مـــن المخاطر الى الحـــدود المقبولة، باالضافـــة الى جمع 
احـــداث المخاطـــر وبنـــاء قواعد بيانات تســـهل عمليـــة ادارة المخاطر وتوفر بيانـــات تاريخية يمكن االعتمـــاد عليها في 

عمليـــة ســـد الثغرات ومعالجتهـــا للحفاظ على بيئة رقابية ســـليمة.

• مراقبـــة قـــدرة البنـــك على العمـــل ضمن الظروف االســـتثنائية في ظل المتغيـــرات امثل خطة اســـتمرارية العمل 
 Evacuation Plan وخطـــط االخالء Alternative Site وموقـــع التعافـــي من الكوارث Business Continuity Plan

ومـــدى تطبيـــق معايير الســـالمة العامة ورفع التقاريـــر عن مدى الجهوزيـــة للتعامل مع الظروف االســـتثنائية.

• مراقبة النشـــاط االئتماني في البنك ومدى امتثاله للسياســـات والحدود المقرة من قبل مجلس االدارة وســـلطة 
النقـــد الفلســـطينية والمعاييـــر المطبقة عالميًا لتخفيـــض المخاطر االئتمانية الـــى الحدود المقبولـــة، باالضافة الى 

دراســـة المنتجات الجديدة لفحصهـــا والتاكد من امتثالها للتعليمات والسياســـات.

• مراقبـــة ســـيولة واســـتثمارات البنـــك ومـــدى قدرتهـــا على مواجهـــة االزمـــات المتعددة وفقـــُا لسياســـات الخزينة 
واالســـتثمار، باســـتخدام ادوات ونسب مثل نسب الســـيولة والســـيولة القانونية  Legal Liquidity، ونسبة تغطية 
الســـيولة  LCR، ونســـبة صافي التمويل المســـتقر NSFR، باالضافة الى اجراء اختبارات فحص الجهد للتعرف على 
قـــدرة البنـــك على مواجهـــة الظـــروف الضاغطـــة Stress Tests، واجـــراء تقييم داخلـــي لكفاية رأس المـــال ومقارنته 

بحجـــم المخاطـــر التي يتعرض لهـــا البنك.

 Corrective بدال من العالجـــي Preventative action تتبـــع دائـــرة المخاطر منهجيـــة مبنية على أســـاس وقائـــي •
action للحـــد مـــن المخاطـــر قبـــل وقوعهـــا. إن تطبيـــق المعيـــار المحاســـبي IFRS9 من شـــأنه تعزيز هـــذه المنهجية 

خصوصـــا وأن المبـــدأ القائـــم عليه هو قيـــاس المخاطـــر والتحوط لها منـــذ البداية.

• تعمـــل إدارة المخاطـــر فـــي بنك القدس بشـــكل ســـنوي علـــى تنفيذ عمليـــة التقييـــم الداخلي لكفايـــة رأس المال 
وذلـــك الحتســـاب رأس المال الداخلي الالزم لمواجهـــة جميع أنواع المخاطر التي يتعرض لها البنك. وهذا يتماشـــى 
مـــع تحقيـــق أهدافهـــا والمتمثلة بتحديد وقياس جميـــع أنواع المخاطر التـــي يواجهها البنك وذلك حســـب التعليمات 
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والمحـــددات والضوابط المتمثلة بتعليمات ســـلطة النقد الفلســـطينية.

• مراقبة أمن المعلومات بشـــكل مســـتمر وتحديد وتقييـــم المخاطر المتوقعة وتقييم مدى قـــدرة وكفاءة االجراءات 
وانظمـــة الحماية في ظـــل ازدياد الهجمات اإللكترونية وعمليـــات القرصنة التي تواجه المؤسســـات المالية والبنكية 
باالضافـــة الـــى النمو والتطور المتســـارع فـــي الخدمـــات المصرفية عبر االنترنـــت والتطبيقات البنكيـــة، عالوة على 

اتمتـــة العمليـــات المصرفية الداخلية والتي من شـــأنها تخفيض مخاطر التشـــغيل.

هـــذا وتتابـــع لجنـــة إلدارة المخاطـــر واالمتثال ومكافحة غســـل االموال على مســـتوى اإلدارة التنفيذيـــة، حيث تتولى 
مراجعـــة وتقييـــم أعمال الدوائر المختلفة وترفـــع تقارير دورية عن نتائج أعمالها إلى لجنـــة المخاطر واالمتثال ومكافحة 

غســـل االموال المنبثقة عن مجلس اإلدارة.

التدقيق الخارجي:    

يمثـــل التدقيـــق الخارجـــي مســـتوى آخـــر من الرقابـــة علـــى مصداقيـــة البيانـــات المالية الصـــادرة عن انظمـــة البنك 
المحاســـبية والمعلوماتيـــة وخاصة فيما يتعلق بإبـــداء الرأي الواضح والصريح في مدى عدالة هذه البيانات وعكســـها 
للواقـــع الفعلـــي خـــالل فترة معينـــة، ويراعى في اختيـــار المدقق الخارجي ان يكـــون معتمدا من قبل ســـلطة النقد 
الفلســـطينية وان ال يكـــون حاصال على أية تســـهيالت ائتمانية مباشـــرة او غير مباشـــرة من البنـــك ويحرص مجلس 

اإلدارة علـــى الـــدوران المنتظـــم للمدقق وتجاربه مع المؤسســـات االخرى.

مهام ومسؤليات المدقق الخارجي : 

 )IFRS( 1.  تدقيـــق البيانات المالية والســـجالت المحاســـبية للبنك بما ينســـجم مـــع المعايير الدولية للتقاريـــر المالية
.)IAS( ومعايير المحاســـبة الدولية

2. االلتزام بمتطلبات الحد االدنى من معايير االفصاح للبيانات المالية الصادرة عن سلطة النقد الفلسطينية.

3. التقيد بالسرية التامة بموجب قواعد السلوك المهني.

4. تزويد لجنة المراجعة والتدقيق بنسخة عن تقريره.

5.  حضور اجتماعات الهيئة العامة للبنك لإلجابة على ما يخصه من استفسارات المساهمين.

6.  العمـــل علـــى تزويد ســـلطة النقد الفلســـطينية بنســـخة عـــن التقرير الســـنوي خالل شـــهرين من انتهاء الســـنة 
الماليـــة مشـــتماًل على مـــا يلي :

•  اي مخالفات ألحكام القوانين والتعليمات الصادرة بما فيها تعليمات البنك الداخلية.
•  رأيه حول مدى كفاية انظمة الرقابة والضبط الداخلي ومدى كفاية المخصصات لمقابلة المخاطر المحتملة.

•  التحقق من عدالة البيانات التي اعطيت له خالل عملية التدقيق. 

ميثاق أخالقيات العمل:   

تبنـــى البنـــك ميثـــاق اخالقيـــات العمل الـــذي تم اقراره مـــن مجلـــس اإلدارة وتعهد بالتـــزام كافة موظفـــي البنك به 
علـــى اختـــالف مســـتوياتهم اإلداريـــة إلى جانـــب اعضاء مجلـــس ادارة البنـــك كما يوضـــح الدليل العواقـــب المترتبة 
علـــى اي خـــرق لبنوده، وقد حـــدد هذا الميثاق اخـــالق وقيم ومبادئ موظفي البنـــك بأربعة محاور رئيســـية المتمثلة 

بالنزاهـــة، االمتثال للقوانين، الشـــفافية والـــوالء للبنك.

العالقة مع المساهمين:    

•  يقـــوم البنـــك بتطويـــر عالقات ايجابية مع كافة المســـاهمين، وفي هذا المجال يعمل البنك وبكافة الســـبل على 
تشـــجيع المســـاهمين وبخاصـــة صغار المســـاهمين علـــى حضور االجتماع الســـنوي للهيئـــة العامة والتشـــجيع على 

القيـــام بعمليات التصويت اما بشـــكل شـــخصي أو توكيل شـــخصي فـــي حالة غيابهم.

•  يتـــم تزويـــد المســـاهمين بنســـخة من التقرير الســـنوي علـــى عناوينهـــم البريدية ودعـــوة ألجتماع الهيئـــة العامة 
وجـــدول اعمالهـــا وجميـــع المعلومـــات والمـــواد اإلعالمية الموجهه للمســـاهمين بشـــكل عام.

•  حضـــور ممثليـــن عـــن المدققين الخارجيين اإلجتماع الســـنوي للهيئـــة العامة بهدف االجابة عن اي أســـئلة قد تطرح 
حول التدقيـــق وتقرير المدقق.
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•  دعوة ممثلين عن سلطة النقد الفلسطينية لحضور االجتماع بهدف االطالع على مجريات االمور.

•  انتخـــاب اعضـــاء المجلـــس ممـــن تتوفـــر فيهم المؤهـــالت والشـــروط عند انتهـــاء مـــدة المجلس خـــالل االجتماع 
الســـنوي للهيئـــة العامة.

•  انتخاب المدقق الخارجي وتحديد اتعابه او تفويض مجلس االدارة بتحديد االتعاب.

•  توثيـــق كافـــة وقائع الجلســـات والتقارير حول مجريـــات االمور خالل اجتمـــاع الهيئة العامة الســـنوي، بما في ذلك 
نتائـــج التصويت واالســـئلة المطروحة من قبل المســـاهمين فيما يتعلق بمســـاهمتهم.

الشفافية واالفصاح:  

تنطـــوي الحاكميـــة المؤسســـية لبنك القـــدس على ابعاد تتصـــف بالنزاهة والتعامل باســـتقامة وأمانـــة وموضوعية 
فيمـــا يتعلـــق بالقرارات التي تـــم اتخاذها من قبل الجهـــات ذات العالقة في البنك والشـــفافية واالفصاح واالنفتاح 

المجتمع. على 

وحـــول الشـــفافية واإلفصـــاح واإلنفتاح فإنها من العناصـــر الهامة في الحاكمية المؤسســـية الجيـــدة لبنك القدس، 
حيـــث ان البنـــك معني باالفصاح العام عن كافة المعلومات الموثوقة التي تقدم في اوقاتها المناســـبة لمســـاعدة 
مســـتخدمي هـــذه المعلومات علـــى إجراء تقييم دقيـــق للموقف المالي للبنـــك وانجازاته وانشـــطته ومخاطره، كما 
ان البنـــك يعمـــل جاهدا على توفير وبشـــكل دوري ومتـــاح للجميع معلومات كاملة حول نشـــاطاته لكافة الجهات ذات 
العالقة مثل ســـلطة النقد الفلســـطينية والمســـاهمين والمودعين والجمهور بشـــكل عام مع التركيـــز على القضايا 

ذات األثر الجوهـــري على البنك.

ANNUAL REPORT 202185



ANNUAL REPORT 2021 86



البيانات المالية 
الموحدة

للعام 2021
وتقرير مدقق 

الحسابات الخارجي
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محدودةالعامة  المساهمةالقدسالبنكشركة

الـمـالـيـة الموحدةالقـوائـم

األول٣١ ٢٠٢١كانون

88ANNUAL REPORT 2021



89 ANNUAL REPORT 2021



90ANNUAL REPORT 2021



91 ANNUAL REPORT 2021



92ANNUAL REPORT 2021



منتعتبر المرفقة الماليةجزءًا٥٣إلى١اإلیضاحات القوائم هذه معهاالموحدةمن وتقرأ

١

المحدودة العامة المساهمة القدس بنك شركة

الموحدة المالي المركز قائمة
في األول٣١كما ٢٠٢١كانون

٢٠٢١٢٠٢٠
أمریكيإیضاح أمریكيدوالر دوالر

الموجودات
الفلسطينية النقد سلطة لدى وأرصدة ٤٣٠٤٬٥٤٢٬٦٨٥٢٨٠٬٢٥٣٬٠٨٧نقد
مصرفية ومؤسسات بنوك لدى ٥١٤٦٬٦٣٠٬١٠٦١٤٧٬٥٤٣٬٢٩٤أرصدة

قائمة خالل من العادلة بالقيمة مالية الخسائر  موجودات أو ٦٢٬٤٨٨٬٥٤٨٨٤٬٧٤٠األرباح
مباشرة ائتمانية ٧٩٥٣٬١١٢٬٥٠١٨٤٦٬٩٦٨٬٤٧٤تسهيالت

خال من العادلة بالقيمة مالية الشاملبنودلموجودات ٨٢٥٬٩٩٨٬٩٩٧١٣٬٨٩٧٬٦٥٦األخرىالدخل
المطفأة بالكلفة مالية ٩٤٨٬١١٤٬٣٦٠٣٢٬٦٧٢٬٧٢٩موجودات

حليفة شركة في ١٠١٬٧٤٨٬٣٤٦١٬٦٣٣٬٤٧٢استثمار
ومعدات وآالت ١١٢٣٬٢٨٣٬٠٨٩٢٤٬٨٢٨٬٣٨٧عقارات
الموجودات استخدام ١٢١٤٬٤٢٨٬٧٢٠١٥٬٥٦٧٬٧٧٧حق

التنفيذ تحت ١٣١٠٬١٦٠٬٢٧٤٧٬٦٤٨٬١٨٧مشاریع
ملموسة غير ١٤٣٬٥٤٥٬٢٩٤٣٬٥٠٨٬٤٨٤موجودات

مؤجلة   ضریبية ١٥٤٬٥٥٠٬١٥٧٣٬٧٨٦٬٤٢٨موجودات
أخرى ١٦٢٣٬٥٦٢٬٢٣٢١٨٬٤٨٩٬٩٥٦موجودات

الموجودات ١٬٥٦٢٬١٦٥٬٣٠٩١٬٣٩٦٬٨٨٢٬٦٧١مجموع

الملكية وحقوق المطلوبات
المطلوبات

الفلسطينية النقد سلطة ١٧٩٦٬٢٥٢٬٦٠٠٨٦٬٥٢٢٬٧٤٤ودائع
مصرفية ومؤسسات بنوك ١٨١٠٬٦٨٨٬١٦٤٢٬١٥٠٬٤٧٥ودائع

العمالء ١٩١٬٠٦٨٬٩٤٣٬٠٥٠١٬٠١٠٬٨٩٦٬٨١٠ودائع
نقدیة ٢٠١٢٤٬٧٧٢٬٥١٣٨٩٬١١٥٬٨٤١تأمينات

٢١٩٬٨٠٠٬٠٠٠١٣٬٠٠٠٬٠٠٠مساندةقروض
الفلسطينية النقد سلطة من االستدامة ٢٢١٣٬١٨٠٬٢٠٥٩٬٨١٠٬٦٠٠قروض

مقترضة -٢٣٣٧٬٠٠٠٬٠٠٠أموال
االیجارمطلوبات ٢٤١٤٬٦٥٩٬١٧٦١٥٬٤٨٦٬٠٢١عقود

الضرائب ٢٥٥٬٦١٧٬٨٦٢٢٬٣٣٩٬١٢٢مخصصات
متنوعة ٢٦٨٬٤٣٢٬٦٠٥٧٬٦٧٥٬٢٥٢مخصصات

أخرى ٢٧٣٥٬٠٤٧٬٨٠٨٣٩٬٣٤٦٬٨٨٣مطلوبات
المطلوبات ١٬٤٢٤٬٣٩٣٬٩٨٣١٬٢٧٦٬٣٤٣٬٧٤٨مجموع

الملكية حقوق
المدفوع المال ١٩٦٬٤٣٣٬٧٩٦٩٣٬١٧٢٬٧٥٠رأس
إجباري ٢٩١٠٬٨٧٤٬٠٧١٩٬٤٦٧٬٤٤٥احتياطي

عامة مصرفية مخاطر ٣٬١٨٢٬٤٠٠-٢٩احتياطي
الدوریة التقلبات ٢٩٤٬٧٥٧٬٢٦٩٤٬٧٥٧٬٢٦٩احتياطي
العادلة القيمة ) ٣٬٠٩٧٬٧٧٥(٨١٬٠٢٦٬٧٣٣احتياطي

مدورة ٢٣٬٠٨٤٬١٧١١١٬٩٧٢٬٨٦٠أرباح
البنك مساهمي ملكية حقوق ١٣٦٬١٧٦٬٠٤٠١١٩٬٤٥٤٬٩٤٩صافي

مسيطرة غير جهات ٣١٬٥٩٥٬٢٨٦١٬٠٨٣٬٩٧٤حقوق
الملكية حقوق ١٣٧٬٧٧١٬٣٢٦١٢٠٬٥٣٨٬٩٢٣صافي

الملكية وحقوق المطلوبات ١٬٥٦٢٬١٦٥٬٣٠٩١٬٣٩٦٬٨٨٢٬٦٧١مجموع
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منتعتبر المرفقة الماليةجزءًا٥٣إلى١اإلیضاحات القوائم هذه معهاالموحدةمن وتقرأ

٢

المحدودة العامة المساهمة القدس بنك شركة

الموحدة الدخل قائمة
في المنتهية األول٣١للسنة ٢٠٢١كانون

٢٠٢١٢٠٢٠إیضاح
أمریكيأمریكيدوالر دوالر

الدائنة ٣٠٦٢٬٨٧٩٬٧٠١٥٦٬٩١١٬٧٩٩الفوائد

المدینة (١٤٬٤٥٢٬٥٥٠)(١٢٬٩٧٣٬١٣٤)٣١الفوائد
الفوائد إیرادات ٤٩٬٩٠٦٬٥٦٧٤٢٬٤٥٩٬٢٤٩صافي

العموالت إیرادات ٣٢٧٬٨٥٤٬٤٠٩٨٬٩٣٧٬٨٦٩صافي
والعموالت الفوائد إیرادات ٥٧٬٧٦٠٬٩٧٦٥١٬٣٩٧٬١١٨صافي

أجنبية عمالت ٧٬٠٠٤٬٧١٠٧٬١٥٣٬٠٧١أرباح
مالية موجودات محفظة أرباح ٣٤٢٬٠٦٥٬٢٢٨٤٤٦٬٦٨٥صافي

متوقعة ائتمانية خسائر مخصص من ٣٥٥٬١٧٠٬٥٠٤٥٬٠٩٠٬٣١٢المسترد
الحليفة الشركة أعمال نتائج من البنك ١٠١٨١٬٧٢٨١٢٣٬١٦١حصة

بالصافي أخرى، ٣٣٦٧٢٬٥٢٤٨٣٣٬٤٣٧إیرادات
الدخل ٧٢٬٨٥٥٬٦٧٠٦٥٬٠٤٣٬٧٨٤إجمالي

المصروفات

متوقعة ائتمانية خسائر (١٢٬٧٢٦٬٣٢٣)(١١٬٩٠٠٬٢٠٧)٣٥مخصص
الموظفين ) ٢٠٬٨٩٥٬٣١١() ٢٢٬٠٦٨٬٨١٤(٣٦نفقات

أخرى تشغيلية )١٢٬١٢٢٬١٦٣() ١٢٬٧٧٤٬١٦١(٣٧مصاریف
وإطفاءات ) ٥٬٤٣٨٬٠٢٦() ٥٬٥٥٧٬٧٢٤(١٤و١٢و١١إستهالكات

الفلسطينية النقد سلطة -(١٧٬٠٥٣)٣٨غرامات
المصروفات (٥١٬١٨١٬٨٢٣)(٥٢٬٣١٧٬٩٥٩)إجمالي

الضرائب   قبل السنة ٢٠٬٥٣٧٬٧١١١٣٬٨٦١٬٩٦١ربح
الضرائب ) ٢٬٩٦٢٬٠١٧() ٦٬١٧٣٬٠٧٨(٢٥مصروف

السنة ١٤٬٣٦٤٬٦٣٣١٠٬٨٩٩٬٩٤٤ربح

إلى:  ویعود
البنك ١٤٬٠٦٦٬١٣٣١٠٬٨٩٧٬٨٦٨مساهمي

مسيطرة غير ٢٩٨٬٥٠٠٢٬٠٧٦جهات
١٤٬٣٦٤٬٦٣٣١٠٬٨٩٩٬٩٤٤

السنة   ربح من للسهم والمخفضة األساسية ٣٩٠٬١٥٠٬١١الحصة
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منتعتبر المرفقة الماليةجزءًا٥٣إلى١اإلیضاحات القوائم هذه معهاالموحدةمن وتقرأ

٣

المحدودة العامة المساهمة القدس بنك شركة

الموحدة الشامل الدخل قائمة
في المنتهية األول٣١للسنة ٢٠٢١كانون

٢٠٢١٢٠٢٠إیضاح
أمریكي أمریكيدوالر دوالر

السنة ١٤٬٣٦٤٬٦٣٣١٠٬٨٩٩٬٩٤٤ربح
األخرى الشامل الدخل بنود

فترات في الموحدة الدخل قائمة إلى تصنيفها إعادة یتم لن بنود
الحقة:

خالل من المالية للموجودات العادلة القيمة في الدخلبنود  التغير
) ٢٠٬٥٠١(٨٦٬٩٩٩٬٨٩٨اآلخرىالشامل

للشركة األخرى الشامل الدخل بنود من البنك -) ٦٦٬٨٥٤(حليفةالحصة
للسنة الشامل الدخل بنود ) ٢٠٬٥٠١(٦٬٩٣٣٬٠٤٤إجمالي

للسنة الشامل الدخل ٢١٬٢٩٧٬٦٧٧١٠٬٨٧٩٬٤٤٣إجمالي
إلى:  ویعود

البنك ٢٠٬٩١٣٬٨٦٥١٠٬٨٦٧٬٩٦٩مساهمي
مسيطرة غير ٣٨٣٬٨١٢١١٬٤٧٤جهات

٢١٬٢٩٧٬٦٧٧١٠٬٨٧٩٬٤٤٣
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١٢٠٬٥٣٨٬٩٢٣

ربحالسنة
-

-
-

-
-

١٤٬٠٦٦٬١٣٣
١٤٬٠٦٦٬١٣٣

٢٩٨٬٥٠٠
١٤٬٣٦٤٬٦٣٣

مثبتة  
موجوداتمالية

أرباحبيع
فياألرباحالمدورة

-
-

-
-

)
٢٬٧٢٣٬٢٢٤
 (

٢٬٧٢٣٬٢٢٤
-

١١٬٠١٨
١١٬٠١٨

بنودالدخلالشاملاألخرى
-

-
-

-
٦٬٨٤٧٬٧٣٢

-
٦٬٨٤٧٬٧٣٢

٧٤٬٢٩٤
٦٬٩٢٢٬٠٢٦

إجماليالدخلالشاملللسنة
-

-
-

-
٤٬١٢٤٬٥٠٨

١٦٬٧٨٩٬٣٥٧
٢٠٬٩١٣٬٨٦٥

٣٨٣٬٨١٢
٢١٬٢٩٧٬٦٧٧

شركةتابعة
تاستثمارفي

دفعا
-

-
-

-
-

-
-

١٢٧٬٥٠٠
١٢٧٬٥٠٠

ت
المحوللالحتياطيا

-
١٬٤٠٦٬٦٢٦

-
-

-
)

١٬٤٠٦٬٦٢٦
 (

-
-

-
ضاح

تأسهم(إی
توزیعا

٢٨
 (

٣٬٢٦١٬٠٤٦
-

)
٣٬١٨٢٬٤٠٠
 (

-
-

)
٧٨٬٦٤٦
 (

-
-

-
ضاح

تنقدیة(إی
توزیعا

٢٨
 (

-
-

-
-

-
)

٤٬١٩٢٬٧٧٤
 (

)
٤٬١٩٢٬٧٧٤
 (

-
)

٤٬١٩٢٬٧٧٤
 (

الرصيدفينهایةالسنة
٩٦٬٤٣٣٬٧٩٦

١٠٬٨٧٤٬٠٧١
-

٤٬٧٥٧٬٢٦٩
١٬٠٢٦٬٧٣٣

٢٣٬٠٨٤٬١٧١
١٣٦٬١٧٦٬٠٤٠

١٬٥٩٥٬٢٨٦
١٣٧٬٧٧١٬٣٢٦

٣١
األول كانون

٢٠٢٠
الرصيدفيبدایةالسنة  

٩٠٬١٧٢٬٧٥٠
٨٬٣٧٧٬٦٥٨

٣٬١٨٢٬٤٠٠
٤٬٧٥٧٬٢٦٩

)
٣٬٠٦٧٬٨٧٦
 (

١٠٬٥٧٥٬١٤٤
١١٣٬٩٩٧٬٣٤٥

-
١١٣٬٩٩٧٬٣٤٥

ربحالسنة
-

-
-

-
-

١٠٬٨٩٧٬٨٦٨
١٠٬٨٩٧٬٨٦٨

٢٬٠٧٦
١٠٬٨٩٩٬٩٤٤

بنودالدخلالشاملاألخرى
-

-
-

-
)

٢٩٬٨٩٩
 (

-
)

٢٩٬٨٩٩
 (

٩٬٣٩٨
)

٢٠٬٥٠١
 (

إجماليالدخلالشاملللسنة
-

-
-

-
)

٢٩٬٨٩٩
 (

١٠٬٨٩٧٬٨٦٨
١٠٬٨٦٧٬٩٦٩

١١٬٤٧٤
١٠٬٨٧٩٬٤٤٣

شركةتابعة
تاستثمارفي

دفعا
-

-
-

-
-

-
-

١٬٠٧٢٬٥٠٠
١٬٠٧٢٬٥٠٠

ت
المحوللالحتياطيا

-
١٬٠٨٩٬٧٨٧

-
-

-
)

١٬٠٨٩٬٧٨٧
 (

-
-

-
ضاح

تأسهم(إی
توزیعا

٢٨
 (

٣٬٠٠٠٬٠٠٠
-

-
-

-
)

٣٬٠٠٠٬٠٠٠
 (

-
-

-
ضاح

تنقدیة(إی
توزیعا

٢٨
 (

-
-

-
-

-
)

٥٬٤١٠٬٣٦٥
 (

)
٥٬٤١٠٬٣٦٥
 (

-
)

٥٬٤١٠٬٣٦٥
 (

الرصيدفينهایةالسنة
٩٣٬١٧٢٬٧٥٠

٩٬٤٦٧٬٤٤٥
٣٬١٨٢٬٤٠٠

٤٬٧٥٧٬٢٦٩
)

٣٬٠٩٧٬٧٧٥
 (

١١٬٩٧٢٬٨٦٠
١١٩٬٤٥٤٬٩٤٩

١٬٠٨٣٬٩٧٤
١٢٠٬٥٣٨٬٩٢٣
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منتعتبر المرفقة الماليةجزءًا٥٣إلى١اإلیضاحات القوائم هذه معهاالموحدةمن وتقرأ

٥

المحدودةشركة العامة المساهمة القدس بنك

الموحدة النقدیة التدفقات قائمة
في المنتهية األول٣١للسنة ٢٠٢١كانون

٢٠٢١٢٠٢٠
أمریكي أمریكيدوالر دوالر

التشغيل أنشطة
الضرائب قبل السنة ٢٠٬٥٣٧٬٧١١١٣٬٨٦١٬٩٦١ربح

تعدیالت: 
٥٬٥٥٧٬٧٢٤٥٬٤٣٨٬٠٢٦وإطفاءاتاستهالكات  

بالصافي متوقعة، ائتمانية خسائر ٦٬٧٢٩٬٧٠٣٧٬٦٣٦٬٠١١مخصص
قائمة  بيعأرباح   خالل من العادلة بالقيمة مالية الخسائرموجودات أو -) ٥٥٩٬٧٦٨(متحققةاألرباح

قائمة   خالل من العادلة بالقيمة مالية موجودات تقييم الخسائر  (أرباح) خسائر أو متحققةاألرباح ١٬٦٠٠) ٦١٥٬٣١٦(غير
قضایا ١٠٠٬٠٠٠١٠٠٬٠٠٠مخصص

الخدمة نهایة تعویض ١٬٩١٣٬٧٨٢١٬٦٧٩٬٢٠٨مخصص
اإلیجار عقود على ٥٢١٬٠١٤٥٣٢٬٨٠٧فوائد

السندات على ) ١٬٠٧٥٬٨٤٥() ١٬٤١٢٬٩٢٢(فوائد
الحليفة الشركة اعمال نتائج من البنك ) ١٢٣٬١٦١() ١٨١٬٧٢٨(حصة

ومعدات وآالت عقارات استبعاد ١١١٬٩٥٥٢٤٧٬٧٤٥خسائر
نقدیة غير أخرى ) ٧١٥٬٨٢٠(١٨٦٬١٦٠بنود

٣٢٬٨٨٨٬٣١٥٢٧٬٥٨٢٬٥٣٢
في   والمطلوبات: التغير الموجودات

ائتمانية ) ٦٥٬٢٨٩٬٠٢٩() ١١٣٬٤٥١٬٧٥١(تسهيالت
الفلسطينية النقد سلطة لدى نقدي الزامي ) ٧٬٠٨٢٬٥٢٣() ١٢٬٠٩٣٬٩٨٣(احتياطي

السحب مقيد نقد في ٤٬٣٨٠٬٠٠٨١٬٢٢٨٬٥٥٤التغير
أخرى ) ١٬٦٩٤٬٣٥٨() ٥٬٢١٠٬٣٥٠(موجودات

٥٨٬٠٤٦٬٢٤٠٧٣٬٣٠٤٬٨٣٠العمالءودائع  
من أكثر تستحق الفلسطينية/ ألجل النقد سلطة ) ٢١٬٠٢٦٬٠١١(٥٩٬٤١٩٬٩٥٩شهور٣ودائع

نقدیة ) ٤٬٤٥٧٬٢٩٦(٣٥٬٦٥٦٬٦٧٢تأمينات
أخرى ٤٬٥٦٦٬١٢٤) ٤٬٠٦٢٬٦١٢(مطلوبات

والمخصصات الضرائب قبل التشغيل أنشطة من النقد ٥٥٬٥٧٢٬٤٩٨٧٬١٣٢٬٨٢٣المدفوعةصافي
مدفوعة خدمة نهایة ) ٦٩٨٬٥٠٥() ١٬٢٥٦٬٤٢٩(تعویضات

مدفوعة ) ٤٬٦٦٩٬١١٥() ٣٬١٩٢٬٢٠٦(ضرائب
التشغيل أنشطة من النقد ٥١٬١٢٣٬٨٦٣١٬٧٦٥٬٢٠٣صافي

االستثمار أنشطة
أشهر ثالثة عن تزید فترة خالل تستحق مصرفية ومؤسسات بنوك لدى -) ٧٬٣٧٣٬٠٣٠(ودائع

المطفأة بالكلفة مالية موجودات في ) ١٤٬٧٤٧٬٠٥٩() ١٥٬٥١٥٬٦٣١(التغير
الشامل الدخل قائمة خالل من العادلة بالقيمة المالية الموجودات ) ٣٥٥٬٥٠٨() ٧٬٨٣٥٬٦٨٥(شراء

الشاملبيع   الدخل قائمة خالل من العادلة بالقيمة المالية -٢٬٧٣٤٬٢٤٢الموجودات
الدخل قائمة خالل من العادلة بالقيمة المالية الموجودات -) ٢٬٣٤٧٬٣٤٤(شراء
الدخل قائمة خالل من العادلة بالقيمة المالية الموجودات -١٬١١٨٬٦٢٠بيع

تحت   مشاریع في ) ٢٬٤٨٤٬٠٤١() ٢٬٧٠٤٬٩٤٩(التنفيذالتغير
ومعدات وآالت عقارات ) ١٬٩٨٥٬٦٣٨() ١٬٥١١٬٩٩٠(شراء
ومعدات وآالت عقارات ٩٩٬٢٨٦٢٣٢٬٠٧٠بيع

ملموسة غير ) ٥٤٠٬٧٨٨() ١٬٠٥٢٬٢٤٥(موجودات
مقبوضة سندات ١٬٥٥٠٬٩٩٦١٬٥٢١٬٦٥٦فوائد

أنشطة   في المستخدم النقد ) ١٨٬٣٥٩٬٣٠٨() ٣٢٬٨٣٧٬٧٣٠(االستثمارصافي
التمویل أنشطة
مدفوعة إیجار ) ١٬٦٣٠٬٣٨٦() ١٬٧١٢٬١٨٢(عقود
نقدیة أرباح ) ٥٬٢٠٠٬٣٨٨() ٤٬٤٢٩٬٢٣٧(توزیعات

مساندة ) ٢٬٠٠٠٬٠٠٠() ٣٬٢٠٠٬٠٠٠(قروض
االستدامة ٣٬٣٦٩٬٦٠٥٩٬٨١٠٬٦٠١قروض
مقترضة -٣٧٬٠٠٠٬٠٠٠أموال

مسيطرة غير جهات حقوق في ١٢٧٬٥٠٠١٬٠٧٢٬٥٠٠التغير
التمویل أنشطة من النقد ٣١٬١٥٥٬٦٨٦٢٬٠٥٢٬٣٢٧صافي

حكمه  الزیادة   في وما النقد ) ١٤٬٥٤١٬٧٧٨(٤٩٬٤٤١٬٨١٩(النقص) في
السنة بدایة في حكمه في وما ٢٦١٬٥٨٢٬٨٧٠٢٧٦٬١٢٤٬٦٤٨النقد

السنة نهایة في حكمه في وما ٤٠٣١١٬٠٢٤٬٦٨٩٢٦١٬٥٨٢٬٨٧٠النقد
مدفوعة ١٣٬٨٥٠٬٢٨٨١٣٬٥١٩٬٠٧٢فوائد
مقبوضة ٦٢٬٧٠٠٬٦٥٤٥٨٬١٣٠٬١٠٦فوائد
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٦

المحدودة العامة المساهمة القدس بنك شركة

المالية القوائم حول إیضاحات
األول٣١ ٢٠٢١كانون

عــام.١

محدودة (البنك) بتاریخ   عامة مساهمة كشركة القدس بنك رقم (١٩٩٥نيسان  ٢تأسس تحت غزة ) بموجب  ٥٦٣٢٠٠٨٨٠في
وذلك   الشركات مقداره  قانون نشاطه٢٠٬٠٠٠٬٠٠٠برأسمال البنك الواحد. باشر للسهم أمریكي دوالر مقدارها إسمية بقيمة سهم

بتاریخ فلسطين في الثاني١٨المصرفي خالل  ١٩٩٧كانون المالية لألوراق فلسطين سوق في للتداول البنك أسهم إدراج تم . وقد
سل٢٠٠٥عام   وتعليمات المصارف لقانون البنك عام  . ویخضع من الفترة خالل البنك الفلسطينية. قام النقد وحتى٢٠٠٥طة
األول  ٣١ ليصبح  ٢٠٢١كانون مراحل على والمدفوع به والمكتتب المصرح المال رأس بقيمة  ٩٦٬٤٣٣٬٧٩٦بزیادة أمریكي دوالر

للسهم.   واحد أمریكي دوالر اسمية

واال التجاریة المصرفية األعمال جميع بتقدیم البنك واالعتمادات  یقوم الجاریة الحسابات وفتح والتمویل اإلقراض خالل من ستثماریة
عددها   والبالغ فلسطين في المنتشرة فروعه خالل من المختلفة بالعمالت والمتاجرة واألمانات، الودائع وقبول فرعًا٢٦المستندیة،

إلى في١٢باإلضافة كما األردن في واحد تمثيلي ومكتب . ٢٠٢١األولكانون٣١مكتبًا

) البنك موظفي عدد في٧٣٨) و(٧٣٤بلغ كما األول٣١) موظف التوالي. ٢٠٢٠و٢٠٢١كانون على ،

لعام البنك إدارة مجلس قبل من الموحدة المالية القوائم هذه إقرار . ٢٠٢٢اذار٢٧بتاریخ٢٠٢١تم

الموحدة.٢ المالية القوائم

القوائم الموحدة المالية القوائم فيتمثل كما التابعة (البنك) وشركته القدس بنك لشركة األول٣١المالية . ٢٠٢١كانون

یلي:  كما التابعة شركته رأسمال في البنك ملكية نسبة كانت لقد
المال رأس

الشركة اسم
بلد

المنشأ
النشاط
الرئيسي

نسبة
الملكية

األول٣١ كانون
٢٠٢١

المالية   لالستثمارات صدارة ماليةفلسطينشركة ٣٬٠٠٠٬٠٠٠% ٦٠استثمارات

عام خالل أعمالها التابعة الشركة . ٢٠٢٠باشرت

تجميع أساس على للبنك المالية القوائم مع المالية لالستثمارات صدارة شركة في تتمثل التي التابعة للشركة المالية القوائم توحيد تم
تاریخ   منذ التابعة الشركات أعمال ونتائج ومطلوبات موجودات بنود مع البنك أعمال ونتائج ومطلوبات موجودات من بند كل

استبعا بعد التابعة. اإلستحواذ، والشركة البنك بين فيما والمعامالت الجاریة الحسابات أرصدة كافة د

المتبعة   السياسات لتتوافق تعدیالت بإجراء البنك یقوم الضرورة وعند للبنك المالية السنة ذات هي التابعة للشركة المالية السنة إن
للبنك. یعمل المحاسبية السياسات مع التابعة الشركة الفلسطينية. في السلطة مناطق في التابعة وشركته البنك
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٧

المحاسبية.٣ السياسات

المالية٣.١ القوائم توحيد أسس
في   كما التابعة وشركته للبنك المالية القوائم الموحدة المالية القوائم األول  ٣١تشمل امتالك  ٢٠٢١كانون عند السيطرة . تتحقق

التأثير على القدرة أیضًا للبنك یكون وأن بها المستثمر بالشركات استثماره عن ناتجة متغيرة لعوائد معرض، یكون أو للحق، البنك
م العوائد هذه التابعة. على الشركات في نفوذه خالل ن

لدیه: البنك كان إذا فقط فيها المستثمر الشركات على البنك سيطرة تتحقق

فيها) - المستثمر الشركات نشاطات توجيه على القدرة البنك تعطي القائمة (الحقوق فيها المستثمر الشركات على النفوذ

في- والحق القدرة له البنك یكون بهاعندما المستثمر الشركات على سيطرته نتيجة العوائد على التأثير

الشركات.  - هذه على نفوذه خالل من العوائد هذه على التأثير على القدرة للبنك

أحد   في تغير على تدل ظروف أو حقائق وجود حال في بها المستثمر الشركات في السيطرة على قدرته تقييم بإعادة البنك یقوم
الثال وینتهيالعناصر السيطرة على البنك حصول عند التابعة للشركات المالية القوائم توحيد أعاله. یبدأ المذكورة السيطرة إلثبات ث

التي   التابعة للشركات والمصاریف واإلیرادات والمطلوبات الموجودات إضافة التابعة. یتم شركاته على للسيطرة فقدانه عند التوحيد
التي أو عليها االستحواذ تاریخ  تم وحتى السيطرة على الحصول تاریخ من الموحدة المالية القوائم في السنة خالل منها التخلص تم

المالكين.  بين عليها) كمعامالت السيطرة فقدان (دون التابعة الشركات في الملكية نسبة في التغير أثر تسجيل فقدانها. یتم

والخس واألرباح والمعامالت األرصدة كافة استبعاد وتوزیعات  تم التابعة وشركته البنك بين المعامالت عن الناتجة المتحققة غير ائر
بالكامل. األرباح

المسيطرة. غير الجهات حقوق رصيد في عجز هنالك كان لو حتى الخسائر من المسيطرة غير الجهات حقوق حصة قيد یتم

والقيمة   التابعة للشركة الشهرة) والمطلوبات فيها (بما الموجودات استبعاد یتم التابعة الشركات على السيطرة البنك فقدان حال في
استثمار   أي قيد الموحدة. یتم الدخل قائمة في االستبعاد من العجز أو الفائض قيد ویتم المسيطرة، غير الجهات لحقوق الدفتریة

العا بالقيمة دلة.  متبقي

اإلعداد  ٣.٢ أسس

الدولية.   المحاسبة معایير مجلس عن الصادرة الدولية المالية التقاریر لمعایير وفقًا للبنك الموحدة المالية القوائم إعداد تم
الفلسطينية. النقد سلطة وتعليمات النافذة المحلية بالقوانين المصرف یلتزم

وفقًا الموحدة المالية القوائم إعداد باستثناء  تم التاریخية الكلفة أو  الموجوداتلمبدأ األرباح قائمة خالل من العادلة بالقيمة المالية
األخرى الشامل الدخل بنود خالل من العادلة بالقيمة المالية والموجودات القوائموالخسائر تاریخ في العادلة بالقيمة تظهر التي

الموحدة.  المالية

هو األمریكي الدوالر للبنك.إن األساس عملة یمثل والذي الموحدة المالية القوائم إظهار عملة
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المحاسبية٣.٣ السياسات في التغييرات
المالية   القوائم إعداد في المتبعة المحاسبية السياسات المالية  الموحدة  إن القوائم إلعداد استخدامها تم التي تلك مع متفقة كانت للبنك

التعدیالت  الموحدة   بتطبيق البنك قيام باستثناء السابقة السنة نافذةالتالية  في أصبحت والتي الدولية المالية التقاریر معيار على
من اعتبارًا الثاني١المفعول أدناه: ٢٠٢١كانون مبين هو كما

ا إصالح  المرحلة من على  IBORلثانية البنوك): تعدیالت بين المعروضة الفوائد الدولية(سعر المالية التقاریر )،  ٩رقم (معيار
رقم ( الدولي المحاسبة و٣٩ومعيار الدولية)، المالية التقاریر و٧رقم (معيار الدولية)، المالية التقاریر معيار  ) و٤رقم (معيار

المالية (الدوليةالتقاریر )  ١٦رقم

الفائدة سعر لتحدید المستخدم المرجع استبدال عند المالية التقاریر على باألثر والمتعلقة مؤقتة إعفاءات التعدیالت هذه توفر
IBOR :التالية العملية التطبيقات التعدیالت المخاطر. تشمل من الخالي شبه العائد على یعتمد بمرجع

  ليتم العملي المرجعي  التطبيق الفائدة سعر تغير عن الناتجة النقدیة التدفقات على والتغيرات التعاقدیة التغيرات مع التعامل
السوق في الفائدة سعر على الحركة یعادل بما المتغير، الفائدة سعر في كتغييرات

  أداة ووصف التحوط عمليات توثيق في المستخدمة التعریفات تعدیل البنك من اإلعفاءات استمراریةتتطلب مع التحوط
من الخالي العائد على یعتمد بمرجع الحالي الفائدة سعر لتحدید المستخدم المرجع استبدال عند للمجموعة التحوط عالقات

المخاطر  

حال في الفائدة أسعار أو العادلة القيمة في التغير لمخاطر للتحوطات تعاقدیًا، محدد غير فائدة سعر استخدام للبنك یجوز
ت منفصل.تم بشكل الفائدة أسعار مخاطر حدید

للبنك.  الموحدة المالية القوائم على جوهري أثر التعدیالت لهذه یكن لم

بوباء   المتعلقة اإلیجار تأجيالت أو على  -٢٠٢١حزیران  ٣٠بعد  COVID١٩-تخفيضات الماليةتعدیالت التقاریر معيار
(الدولية ) ١٦رقم

في   الدولية المحاسبة معایير مجلس بوباء  ٢٠٢٠أیار  ٢٨أصدر المتعلقة اإلیجار تأجيالت أو --١٩COVIDتخفيضات
على   الدوليةتعدیالت المالية التقاریر متطلبات  ١٦رقم (معيار تطبيق من للمستأجرین إعفاءات التعدیالت هذه معيار). منحت

الدولية المالية ا١٦رقم (التقاریر بشكل) حول الناتجة اإلیجار تأجيالت أو تخفيضات على اإلیجار لعقود المحاسبية لتعدیالت
وباء   عن اإلیجار  -١٩COVIDمباشر تأجيالت أو تخفيضات كان إذا ما تقييم عدم المستأجر یختار قد عملًيا، حًال لكونه . نظًرا
بوباء   اإل-١٩COVIDالمتعلق لعقد تعدیًال یمثل المؤجر من االختياروالممنوحة بهذا یقوم الذي المستأجر ال. یحتسب أم یجار

بوباء   المتعلقة اإلیجار تأجيالت أو تخفيضات عن الناتجة اإلیجار دفعات في تغيير یحتسب  -١٩COVIDأي التي الطریقة بنفس
رقم (  المالية التقاریر إلعداد الدولي للمعيار وفًقا تغيير أي حدوث التغيير١٦بها یمثل لم إذا اإلیجار.)، لعقد تعدیًال

حتى   التعدیل تطبيق المفترض من وباء  ٢٠٢١حزیران  ٣٠كان تأثير الستمرار نظًرا ولكن ،١٩COVID-وبتاریخ ،
إلى٢٠٢١آذار٣١ العملي التطبيق فترة بتمدید الدولية المحاسبة معایير مجلس . ٢٠٢٢حزیران٣٠قام

من اعتبارًا السنویة الفترات على التعدیالت هذه .  ٢٠٢١نيسان١تنطبق

بوباء   المتعلقة اإلیجار تأجيالت أو تخفيضات على البنك یحصل .-١٩COVIDلم

بعد النافذة وغير الصادرة والتعدیالت الجدیدة والتفسيرات الدولية المالية التقاریر معایير
والت الدولية المالية المعایير المالية  إن القوائم تاریخ حتى النافذة وغير الصادرة والتعدیالت الجدیدة أدناه،  الموحدة  فسيرات مدرجة

هذه بتطبيق البنك ووسيقوم االلزامي:المعایير التطبيق تاریخ من ابتداء ً                          التعدیالت
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المفاهيمي اإلطار الى على-إشارة الدوليةتعدیالت المالية التقاریر (معيار ) ٣رقم
أیار   خالل المحاسبية للمعایير الدولي المجلس على  ٢٠٢٠قام تعدیالت الدوليةبإصدار المالية التقاریر ) اندماج  ٣رقم (معيار

المالية-األعمال   القوائم وعرض إلعداد المفاهيمي اإلطار الى اإلشارة محل التعدیالت هذه المفاهيمي. تحل اإلطار الى إشارة
عام في صدر اذار١٩٨٩والذي في صدر والذي المالية للتقاریر المفاهيمي اإلطار الى اإلشارة جوهري٢٠١٨ومع تغيير دون

متطلبات المفاهيمي. على اإلطار

ب االعتراف لمبدأ استثناء المجلس أضاف الدوليةكما المالية التقاریر "اليوم  ٣رقم ( معيار خسائر أو أرباح ظهور إمكانية ) لتجنب
رقم (Day٢الثاني" ( الدولي المحاسبة معيار نطاق ضمن المشمولة المحتملة وااللتزامات تفسير٣٧) للمطلوبات لجنة تفسير ) أو

(مع رقم الدولية المالية التقاریر منفصل. ٢١ایير بشكل تكبدها تم حال ) في

على   الحالية التوجيهات توضيح المجلس قرر ذاته الوقت الدوليةفي المالية التقاریر لن  ٣رقم (معيار التي المحتملة ) لألصول
المالية.   القوائم وعرض إلعداد المفاهيمي اإلطار باستبدال تتأثر

من اعتبارًا مستقبلي بأثر التعدیالت هذه تطبيق الثاني١سيتم .  ٢٠٢٢كانون

للبنك.  الموحدة المالية القوائم على جوهري أثر للتعدیالت یكون أن المتوقع غير من

المعنيالممتلكات االستخدام قبل البيع من والمعدات: المتحصل (-واآلالت رقم الدولي المحاسبة معيار على ) ١٦تعدیالت
أیار   خالل المحاسبية للمعایير الدولي المجلس رقم (٢٠٢٠قام الدولي المحاسبة معيار على تعدیالت ) الممتلكات١٦بإصدار

االس قبل البيع من والمعدات: المتحصل والمعدات  واآلالت واآلالت الممتلكات كلفة تخفيض من المنشئات یمنع والذي المعني تخدام
للعمل   الالزمة للحالة وتجهيزها الموقع إلى الموجودات إحضار خالل الفترة في انتاجه تم منتج بيع من المتحصلة المبالغ بقيمة

المنشأة على یجب لذلك اإلدارة. وفقًا تحددها التي المقصودة وتكلفة  بالطریقة المنتجات هذه بيع من المتحصلة بالمبالغ االعتراف
الموحدة. الدخل قائمة في إنتاجها

من   اعتبارًا رجعي بأثر التعدیالت تطبيق الثاني  ١سيتم البدء  ٢٠٢٢كانون تم والتي والمعدات واآلالت الممتلكات بنود على
ال السنة في عرضها تم مالية فترة أول بدایة في األولى. باستخدامها للمرة التعدیالت فيها تطبق التي مالية

للبنك.   الموحدة المالية القوائم على جوهري أثر للتعدیالت یكون أن المتوقع غير من

الخاسرة العقودñالعقود التزامات (- كلفة رقم الدولي المحاسبة معيار على ) ٣٧تعدیالت
أیار خالل المحاسبية للمعایير الدولي المجلس (٢٠٢٠قام رقم الدولي المحاسبة معيار على تعدیالت بإصدار تحدد  ٣٧، ) والتي

خسارة.   عنه سينتج او الخاسر العقد كان اذ ما تقييم عند االعتبار بعين تأخذها ان المنشأة على یجب التي التكاليف

المب طریقة "التكلفة التعدیالت التكاليف  تطبق من كال تتضمن الخدمات أو البضائع بيع بعقود المتعلقة المباشرة التكاليف اشرة". ان
مباشر   بشكل بالعقود والعمومية االداریة المصاریف تتعلق مباشر. ال بشكل العقد بأنشطة المتعلقة الموزعة والتكاليف اإلضافية

اال الطرف الى تحميلها تم إذا إال استبعادها یتم العقد. ولذلك شروط بموجب خر

من   اعتبارًا التعدیالت تطبيق الثاني  ١سيتم شروطها  ٢٠٢٢كانون بجميع الوفاء یتم لم التي العقود على التعدیالت هذه . تطبق
األولى.  للمرة التعدیالت فيها تطبق التي المالية السنة بدایة في كما

الق على جوهري أثر للتعدیالت یكون أن المتوقع غير للبنك.  من الموحدة المالية وائم

101 ANNUAL REPORT 2021



١٠

الدولية المالية التقاریر (معيار المالية٩رقم المالية٪١٠اختبار ñí) األدوات بالمطلوبات االعتراف í إللغاء
من   لألعوام المالية التقاریر إلعداد الدولية المعایير معالجة على التحسينات من معایير  ٢٠٢٠-٢٠١٨كجزء مجلس أصدر ،

على   تعدیًال الدولية الدوليةالمحاسبة المالية التقاریر عند  ٩رقم (معيار االعتبار بعين البنك یأخذها التي الرسوم التعدیل ). یوضح
شروط كانت إذا ما األصلية.  تقييم المالية المطلوبات شروط عن جوهرًیا اختالًفا تختلف المعدلة أو الجدیدة المالية المطلوبات

قبل من المستلمة أو المدفوعة الرسوم ذلك في بما والمقرض، المقترض قبل من المستلمة أو المدفوعة تلك فقط الرسوم هذه تشمل
اآلخر. عن نيابة المقرض أو المقترض

تطبيق منسيتم اعتبارًا التعدیالت الثاني١هذه المبكر. ٢٠٢٢كانون بالتطبيق السماح مع ،

فيها   یطبق التي المالية السنة بدایة بعد أو في تبادلها أو تعدیلها یتم التي المالية المطلوبات على التعدیل بتطبيق البنك سيقوم
التعدیل.  البنك

ع جوهري أثر للتعدیالت یكون أن المتوقع غير للبنك. من الموحدة المالية القوائم لى

المحاسبية التقدیرات (-تعریف رقم الدولي المحاسبة معيار على ) ٨تعدیالت
عام   من شباط رقم (٢٠٢١في الدولي المحاسبة معيار على تعدیالت الدولية المحاسبة معایير مجلس أصدر قدم  ٨، حيث ،(

المحاسبية". توضح "التقدیرات لـ المحاسبية  تعریًفا السياسات في والتغيرات المحاسبية التقدیرات في التغييرات بين الفرق التعدیالت
المحاسبية. التقدیرات لتطویر والمدخالت القياس لتقنيات المنشآت استخدام كيفية توضح أنها األخطاء. كما وتصحيح

من   اعتبارًا التعدیالت هذه تطبيق الثاني  ١سيتم عل٢٠٢٣كانون فيوتنطبق والتغيرات المحاسبية السياسات في التغييرات ى
ذلك. عن اإلفصاح تم طالما المبكر بالتطبيق الفترة. ُیسمح تلك بدایة بعد أو في تحدث التي المحاسبية التقدیرات

للبنك.  الموحدة المالية القوائم على جوهري أثر للتعدیالت یكون أن المتوقع غير من

المحاس السياسات عن (-بيةاإلفصاح رقم الدولي المحاسبة معيار على (١تعدیالت رقم الممارسة ) ٢) وبيان
عام من شباط (٢٠٢١في رقم الدولي المحاسبة معيار على تعدیالت الدولية المحاسبة معایير مجلس أصدر ممارسة  ١، ) وبيان

) رقم المالية للتقاریر الدولية حيث  ٢المعایير النسبية، األهمية أحكام تطبيق) اتخاذ على المنشآت لمساعدة وأمثلة إرشادات تقدم
إفصاحات   تقدیم على المنشآت مساعدة إلى التعدیالت المحاسبية. تهدف السياسة عن اإلفصاحات على النسبية األهمية أحكام

المح سياساتها عن باإلفصاح المنشآت متطلبات استبدال خالل من أكبر منفعة ذات تكون التي المحاسبية "الهامة" السياسة اسبية
في النسبية األهمية لمفهوم المنشآت تطبيق كيفية حول إرشادات المحاسبية "المادیة" وإضافة سياساتها عن اإلفصاح بمتطلبات

المحاسبية.  السياسة عن اإلفصاح بشأن القرارات اتخاذ

رقم (  الدولي المحاسبة معيار على التعدیالت تطبيق أ١سيتم في تبدأ التي بعد  ) للفترات الثاني  ١و السماح  ٢٠٢٣كانون مع
رقم ( الممارسة بيان على التعدیالت ألن المبكر. نظًرا جوهري٢بالتطبيق مصطلح تعریف تطبيق حول إلزامية غير إرشادات ) تقدم

ضرورًیا. ليس التعدیالت هذه سریان تاریخ فإن المحاسبية، السياسة معلومات على

ا أثر بتقييم حالًيا البنك للبنك.یقوم الموحدة المالية القوائم على المحاسبية السياسة إفصاحات على تأثيرها لتحدید لتعدیالت

المحاسبية.٤ السياسات ألهم ملخص

اإلیرادات تحقق

الفعلية الفائدة معدل طریقة
) رقم الدولي المالية التقاریر لمعيار المالية  ٩وفقًا األدوات لكافة الفعلي الفائدة، معدل طریقة باستخدام الفوائد إیرادات تحقق یتم ،(

الفوائد   إیرادات اثبات المطفأة. یتم بالكلفة تسجيلها تم التي الخسارة أو الربح خالل من العادلة بالقيمة المحددة المالية واألدوات
اآلخرى.عل الشامل الدخل بنود خالل من العادلة بالقيمة قياسها یتم والتي فائدة تحمل التي المالية الموجودات ى
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الفترة   أو، المالية لألداة المتوقع العمر خالل المقدرة المستقبلية النقدیة المتحصالت یخصم الذي السعر هو الفعلي الفائدة معدل إن
صافي إلى المالي.األقصر، لألصل الدفتریة القيمة

عند   عالوة أو خصم أي االعتبار بعين األخذ خالل لألصل) من المطفأة بالكلفة الفعلية (وبالتالي، الفائدة معدل احتساب یتم
الفو بإیرادات البنك الفعلي. یعترف الفائدة معدل من یتجزأ ال جزًءا تشكل التي والتكاليف الرسوم الى إضافة باستخدام  االقتناء، ائد

أسعار بتأثير االعتراف یتم ثم، للقرض. ومن المتوقع العمر مدى على الثابت العائد لمعدل تقدیر أفضل یمثل الذي العائد معدل
الدفعات   ذلك في األصل (بما حياة لدورة األخرى والخصائص مختلفة، مراحل على فرضها یتم التي المحتملة المختلفة الفائدة

ا وفرض والرسوم). المسبقة، لغرامات

التعدیالت   إثبات یتم االئتمان، مخاطر غير ألسباب المالية الموجودات على النقدیة بالتدفقات المتعلقة التوقعات تعدیل تم إذا
الفوائد. یتم   إیرادات في الفرق تخفيض أو زیادة مع الموحدة المالي المركز قائمة في لألصل الدفتریة للقيمة تخفيض أو كإضافة

الموحدة. إطف الشامل الدخل قائمة في المماثلة واإلیرادات الفوائد خالل من بعد فيما التسویة اء

المماثلة والمصروفات واإلیرادات الفائدة
فإن   اآلخر الشامل الدخل خالل العادلة وبالقيمة الدخل خالل من العادلة بالقيمة المطفأة، بالتكلفة المقاسة المالية األدوات لجميع

الفعلي.   الفائدة بسعر تقيد المالية االدوات هذه على والمدینة الدائنة الفائدة

التعاقد الشروط االعتبار بعين تأخذ الفائدة احتساب عملية المسبق)  إن الدفع خيارات المثال، سبيل (على المالية  لألدوات یة
ولكنها   الفعلي الفائدة سعر من یتجزأ ال جزء وهي مباشر بشكل المالية األدوات بهذه تتعلق إضافية تكاليف أو رسوم أیة وتتضمن

مستقبلية.  ائتمانية خسائر تمثل ال

مج أو المالية الموجودات هذه قيمة تخفيض یتم فإنه  عندما القيمة، تدني خسائر خالل من المماثلة المالية الموجودات من موعة
خسارة احتساب ألغراض المتوقعة النقدیة التدفقات لخصم به المعمول الفائدة سعر باستخدام الفوائد إیراد قيمة احتساب یستمر

التدني. قيمة

دائنة ورسوم عموالت
خال من والعموالت الرسوم من البنك دخل إیراداتیتحقق تتحقق للعمالء. حيث یقدمها التي المالية الخدمات من متنوعة مجموعة ل
المقابل یعكس الذي بالمبلغ والعموالت تحدید  بالرسوم دفعها. یتم تم التي الخدمات هذه تقدیم مقابل تلقيها البنك یتوقع التي القيمة

إنشاء تاریخ في بها، الوفاء وتوقيت األداء، التزامات متعددة. وتعریف أداء التزامات البنك إیرادات عقود تتضمن العقد. ال

فترة نهایة في أو معين وقت في الخدمة تقدیم عند الفور على تسجيله ویتم بالمقابل االعتراف یتم لعمالئه، خدمة البنك یقدم عندما
التعاقد. عمر فترة على تقدیمها یتم التي للخدمة التعاقد

لإل األصيل هو البنك العميل.یعتبر إلى نقلها قبل الخدمات على لسيطرته یقدمها التي یرادات

محدودة زمنية مدة على بها االعتراف یتم التي الخدمات تقدیم من والعموالت الرسوم
وتشمل   ذاتها للفترة احتسابها یتم حيث محددة زمنية مدة خالل تقدیمها تم خدمات خالل من تحصيله یتم ما الرسوم هذه تشمل

الوقت.عموال نفس في البنك یوفرها التي المزایا من ویستفيد العميل یتلقى بحيث األمين الحفظ خدمة تقدیم ورسوم دائنة ت

محددة: زمنية مدة على بها االعتراف یتم التي الخدمات من البنك وعموالت رسوم تشمل

الح تقدیم  ارسوم مقابل ثابتة سنویة رسوًما البنك األمين: یتقاضى الحفظ األوراق  اخدمات حفظ تشمل والتي لعمالئه، األمين فظ
بالتساوي   الخدمات هذه من العميل حصة تحویل الفوائد. یتم ومدفوعات األرباح توزیعات من دخل أي ومعالجة المشتراة المالية

عل بناًء الفترة، هذه خالل بالتساوي كإیرادات الرسوم بهذه االعتراف ویتم الخدمة، فترة مدى المنقضي. على الوقت ى
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أن   المحتمل من التي بالقروض االلتزام ورسوم قروض منح رسوم مثل المالية األدوات من یتجزأ ال جزءًا تشكل التي الدائنة الرسوم
فترة   خالل بالتساوي العميل إلى الخدمات منفعة نقل یتم ألنه األخرى. نظًرا الصلة ذات االئتمانية والرسوم استغاللها محددة،یتم

الثابت. القسط أساس على كإیراد بالرسوم االعتراف یتم فإن

معين وقت في بها االعتراف یتم التي الخدمات تقدیم من والعموالت الرسوم
األداء   باالتزامات البنك وفاء بمجرد معين وقت في بها االعتراف یتم التي الخدمات تقدیم من والعموالت بالرسوم االعتراف یتم

الس بأداءونقل مرتبطة رسوم مقابل أو خدمة، أو معاملة من االنتهاء عند عادة هذا العميل. یحدث إلى الخدمات هذه من يطرة
مثل   ثالث، لطرف التفاوض في المشاركة أو التفاوض عن الناشئة والعموالت الرسوم هذه األداء. تشمل بمعایير الوفاء بعد معين،

الص بإتمام البنك یلتزم بحيث بنجاح.السمسرة العقد في المحددة فقة

تنفيذ   البنك التزام معاملة. یكون لكل ثابتة عمولة ویتقاضى عمالئه عن نيابة المالية األوراق وبيع بشراء البنك السمسرة: یقوم رسوم
یكون التداول) بحيث تاریخ في (أي صفقة كل تنفيذ بمجرد باإلیرادات االعتراف ویتم العميل عن نيابة الصفقات العمولةهذه دفع
بها.  یقوم التي السمسرة أعمال بعض مقابل صفقة كل على للوكالء مبيعات عمولة البنك التداول. یدفع تاریخ عند

أو واحدة سنة تكون استهالكها فترة ألن الفور على العمولة حساب له تسمح والتي االختياریة العملية الوسيلة تطبيق البنك اختار
أقل.

العقود أرصدة
الموحد:یت المالي المركز قائمة في یلي بما االعتراف م

المشروط غير المقابل مبلغ في البنك حق تمثل والتي األخرى"، "الموجودات ضمن  المدرجة المستحقة والعموالت الرسوم
االئتما( الخسائر لمخصص وتخضع المطفأة بالتكلفة قياسها یتم تحصيلها) حيث الستحقاق الوقت لمرور فقط نية  خاضعة

المتوقعة.

  بتحویل البنك التزام تمثل والتي األخرى"، "المطلوبات ضمن  المدرجة المتسحقة"  غير مقدمًا المقبوضة والعموالت الرسوم
المستحقة غير المقبوضة والعموالت الرسوم من بااللتزام االعتراف مقدمًا. یتم لها المقابل قبض تم والتي عميل إلى الخدمات

استح أو قبضها تقدیمعند عند المستحقة غير المقبوضة والعموالت الرسوم من اإلیراد تحقق أسبق). یتم قبضها (أیهما قاق
مقابلها.  للخدمات البنك

التداول من المتحقق الدخل صافي
أو   الصلة ذات الفوائد وإیرادات العادلة القيمة في التغيرات من والخسائر األرباح جميع التداول دخل صافي المصروفات  یشمل

للمتاجرة.  بها المحتفظ المالية والمطلوبات المالية للموجودات األرباح وتوزیعات

األسهم   أرباح إیرادات
األسهم   توزیعات بأرباح اإلعتراف ویتم التداول، عملية إتمام عند المالية الموجودات في اإلستثمارات تداول خسائر أو أرباح تتحقق

عند بها المستثمر الشركات الستالمها.من حق نشوء

الخسائر أو األرباح قائمة خالل من العادلة بالقيمة المالية والمطلوبات الموجودات من الخسارة صافي
بها محتفظ تجاریة غير مشتقات الخسائر أو األرباح قائمة خالل من العادلة بالقيمة المالية األدوات من الخسارة صافي یمثل

في   المستخدمة المخاطر والمطلوباتإلدارة للموجودات المالية التحوط لعالقات مستخدمة غير ولكنها االقتصادي التحوط عالقة
أو   األرباح قائمة خالل من العادلة بالقيمة التجاریة غير الموجودات وكذلك الخسائر أو األرباح خالل من العادلة بالقيمة المالية

قبل   من المطلوب النحو على التقاریر  الخسائر، الدوليةمعيار والفوائد٩(المالية العادلة القيمة في تغييرات على البند ). یشتمل
الصرف.  أسعار وفروق الموزعة واألرباح
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با المالية بالموجودات االعتراف إلغاء من الخسارة اآلخرلصافي الشامل الدخل بنود خالل من أو المطفأة كلفة
استبعاد   من الربح أو الخسارة صافي بالموجوداتیتضمن االعتراف إلغاء أو البيع عند بها المعترف المطفأة بالكلفة المالية األصول

المستلمة.  القيمة) والعوائد في االنخفاض ذلك في (بما الدفتریة القيمة بين الفرق أساس على المحسوبة المطفأة بالكلفة المالية

والخدمات اإلیجارات إیرادات
التي التأجير عقود تصنيف إضافةیتم تشغيلية. یتم إیجار كعقود المستأجر إلى المؤجر من الملكية ومنافع مخاطر فيها تنتقل ال

فترة على إیجار كإیرادات بها االعتراف ویتم المؤجر لألصل الدفتریة القيمة إلى التشغيلي اإلیجار عقود في تكبدها یتم التي الكلفة
اإلیجار.  عقد

المالية األ- األدوات ولياالعتراف

االعتراف تاریخ
أي المعاملة، تاریخ في للعمالء المستحقة واألرصدة للعمالء والسلف القروض باستثناء المالية، والمطلوبات الموجودات إثبات یتم

أو االعتيادیة: مشتریات الصفقات ذلك المالية. ویشمل لألدوات التعاقدیة األحكام في طرفًا البنك فيه یصبح الذي مبيعاتالتاریخ
السوق. یتم في اتفاقيات أو قوانين بموجب عامة المحدد الزمني اإلطار خالل الموجودات تسليم تتطلب التي المالية الموجودات

تحویل   عند للعمالء المستحقة باألرصدة البنك العمالء. ویعترف حسابات إلى األموال تحویل عند للعمالء والسلف القروض إثبات
البنك.  إلى األموال

المالية لألدوات األولي القياس
قياس   األدوات. یتم بإدارة الخاص األعمال ونموذج التعاقدیة شروطها على األولي االعتراف عند المالية األدوات تصنيف یعتمد

العادلة   بالقيمة المسجلة المالية والمطلوبات المالية الموجودات باستثناء العادلة، بقيمتها مبدئيًا المالية قائمة  األدوات خالل من
الصفقة.  بسعر التجاریة المدینة الذمم قياس المبلغ. یتم من المعامالت تكاليف خصم أو إضافة یتم بحيث أوالخسائر، األرباح
خسارة "لليوم أو ربح باحتساب البنك یقوم المبدئي، اإلثبات عند المعاملة سعر عن المالية لألدوات العادلة القيمة تختلف عندما

أدناه.األول" كم موضح هو ا

الخسارة أو للربح األول اليوم
فقط   مدخالت باستخدام تقييم أسلوب على العادلة القيمة وتعتمد نشأتها، عند العادلة القيمة عن لألداة المعاملة سعر یختلف عندما

العادل والقيمة المعاملة سعر بين ما الفرق بتسجيل البنك یقوم السوق، معامالت في مالحظتها للبنك. فيیمكن الدخل صافي في ة
المعاملة   سعر بين ما الفرق اثبات تأجيل یتم مدخالتها، بعض مالحظة یمكن ال نماذج إلى العادلة القيمة فيها تستند التي الحاالت

عند أو للمالحظة، قابلة المدخالت تصبح عندما فقط الموحدة الدخل قائمة في بها االعتراف الحقًا ویتم العادلة الغاءوالقيمة
المالية.  باألداة االعتراف

المالية والمطلوبات للموجودات القياس فئات
قياسها: ویتم التعاقدیة، والشروط الموجودات إلدارة األعمال نموذج أساس على المالية الموجودات بتصنيف البنك یقوم

المطفأة- بالكلفة

االخر- الشامل الدخل بنود خالل من العادلة بالقيمة

ال- الخسائربالقيمة أو األرباح قائمة خالل من عادلة

األدوات تصنيف للبنك الدخل. ویتاح قائمة خالل من العادلة بالقيمة المالية ومشتقاته التجاریة محفظته وقياس بتصنيف البنك یقوم
حاالت من جوهري بشكل التقليص أو الغاء إلى ذلك أدى إذا الدخل، قائمة خالل من العادلة بالقيمة القياس  المالية في الثبات عدم

االعتراف.  أو

قائمة خالل من العادلة بالقيمة أو المطفأة بالكلفة المالية، والضمانات القروض التزامات عن عدا المالية، المطلوبات قياس یتم
المالية. المشتقات حالة في أو المتاجرة لغایات بها االحتفاظ یتم عندما الدخل
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المالي والمطلوبات ةالموجودات
في   المطفأة بالكلفة األخرى المالية واالستثمارات للعمالء والسلف والقروض البنوك من المستحقة المبالغ بقياس فقط البنك یقوم

معًا: التاليين الشرطين تحقق حال

التعاقدیة- النقدیة التدفقات تحصيل بهدف األعمال نموذج ضمن المالية بالموجودات االحتفاظ

للفائدة  الشروط- النقدیة والتدفقات الدین أصل مدفوعات تعتبر التي النقدیة التدفقات تواریخ تحدد المالية للموجودات التعاقدیة
القائم. للمبلغ

الشروط: هذه تفاصيل یلي فيما

األعمال نموذج تقييم
ا إدارة كيفية وجه أفضل على یعكس الذي المستوى على األعمال نموذج بتحدید البنك أهدافها  یقوم لتحقيق المالية لموجودات

التجاریة.

ویستند المجمعة المحفظة مستوى على تقييمه یتم ولكن حدة، على أداة كل أساس على بالبنك الخاص العمل نموذج تقييم یتم ال
مثل:  ملحوظة عوامل إلى

نموذج- ضمن بها المحتفظ المالية والموجودات األعمال نموذج أداء تقييم فيكيفية الرئيسين للعاملين وابالغها األعمال
المنشأة إدارة

بها- یتم التي والطریقة األعمال)، نموذج في بها المحتفظ المالية (والموجودات األعمال نموذج أداء على تؤثر التي المخاطر
المخاطر هذه إدارة

التعو- كان إذا المثال، سبيل (على االعمال مدیري تعویض بها یتم التي للموجوداتالطریقة العادلة القيمة على بناء یض
المحصلة)  التعاقدیة النقدیة التدفقات على أو المدارة

البيع. - وتوقيت قيمة االعتبار بعين األخذ ضرورة مع البنك، لتقييم المتوقع التكرار

األس سيناریوهات "الحالة وضع دون معقول بشكل متوقعة سيناریوهات على االعمال نموذج تقييم الضغط"  یعتمد تحت وأ" أو "الحالة
االعتبار.  بعين

بتغيير   البنك یقوم ال للبنك، األساسية التوقعات عن تختلف بطریقة المبدئي االعتراف بعد النقدیة التدفقات تحقيق تم حال في
عند   المعلومات هذه بأخذ تقوم ولكنها األعمال، نموذج في بها المحتفظ المتبقية المالية الموجودات الموجوداتتصنيف تقييم

الالحقة.  للفترات حدیثًا شرائها تم التي المالية

فقط للفائدة النقدیة والتدفقات الدین أصل مدفوعات اختبار
كانت   إذا ما لتحدید المالية للموجودات التعاقدیة الشروط بتقييم البنك یقوم المالية، لألدوات التصنيف عملية بعد الحقة كخطوة

مدفوع اختبار للفائدة. تجتاز النقدیة والتدفقات الدین أصل ات

األصل عمر مدى على یتغير وقد األولي االعتراف عند المالي لألصل العادلة بالقيمة االختبار هذا الدین" لغرض یعّرف "أصل
عالوة / خصم).  إطفاء أو الدین ألصل دفعات تسدید المثال، سبيل (على المالي

اتفاقيات في الفوائد عناصر أهم مدفوعاتإن اختبار تقييم االئتمان. لغایات ومخاطر للنقود الزمنية القيمة في تتمثل القروض
المحددة،   المالية للموجودات العمالت مثل صلة ذات عوامل واعتماد أحكام بتطبيق البنك یقوم للفائدة، النقدیة والتدفقات الدین أصل

الفائدة. سعر تحدید فيها یتم التي والفترة
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التعاقدیة  من   النقدیة التدفقات في التقلبات أو للمخاطر التعرض من الحد من تزید التي التعاقدیة الشروط تؤدي ال أخر، جانب
للفائدة   النقدیة والتدفقات الدین أصل مدفوعات ضمن تعاقدیة نقدیة تدفقات وجود إلى األساسية اإلقراض باتفاقيات المرتبطة غير

مث المستحق. في المبلغ الدخل. على قائمة خالل من العادلة بالقيمة المالية الموجودات قياس یتم الحاالت، هذه ل

الخسائر أو األرباح قائمة خالل من العادلة بالقيمة مالية مشتقات
التالية: الثالث الخصائص فيها تتوفر أخرى، عقود أو مالية، أدوات هي المالية المشتقات

سعر- في التغير نتيجة قيمتها األسعار،  تتغير مؤشر األجنبي، الصرف سعر السلعة، سعر المالية، األداة سعر المحدد، الفائدة
وغير   مالي غير متغير وجود حالة في ذلك یكون أن شریطة أخرى، متغيرات أي أو االئتمان، ومؤشر االئتماني التصنيف أو

العقد.   في لطرف محدد

السوق. - لعناصر األثر نفس لها یكون أن یتوقع عقود ألیة المتوقع من أقل بمبلغ مبدئي استثمار أو مبدئي، استثمار تتطلب ال

الحق.- مستقبلي تاریخ في تسویتها یتم

الع مقایضة وعقود آجلة وعقود الفائدة، ألسعار مقایضة عقود وتشمل أطراف، عدة مع مالية مشتقات بمعامالت البنك مالت. یدخل
العادلة   قيمتها تكون عندما كالتزام وتسجل موجبة العادلة قيمتها تكون عندما كأصل وتسجل العادلة بالقيمة المشتقات تسجيل یتم

التحوط.  محاسبة تطبيق یتم لم ما الدخل صافي في المالية للمشتقات العادلة القيمة في التغيرات سالبة. تدرج

الع بالقيمة الملكية حقوق اآلخرىأدوات الشامل الدخل بنود خالل من ادلة
خالل من العادلة بالقيمة الملكية حقوق في استثماراته بعض األحيان، بعض في تصنيف، خيار للبنك یتاح االولي، االعتراف بعد

) رقم الدولي المحاسبة معيار بموجب الملكية حقوق متطلبات تستوفي عندما اآلخر الشامل المال٣٢الدخل ية: العرض) األدوات
حدة.  على أداة كل أساس على التصنيف هذا تحدید المتاجرة. یتم بغرض بها االحتفاظ یتم ال والتي

الدخل قائمة في األرباح توزیعات إثبات الموحدة. یتم الدخل قائمة إلى هذه الملكية حقوق أدوات من والخسائر األرباح تدویر یتم ال
إ عند أخرى تشغيلية كإیرادات في  الموحدة األدوات، كلفة من جزء السترداد التوزیعات من المتحصل یكن مالم الدفع، حق ثبات

القيمة. انخفاض لتقييم تخضع وال األخر، الشامل الدخل في باالرباح االعتراف یتم الحالة، هذه

الخسائر أو األرباح قائمة خالل من العادلة بالقيمة مالية موجودات
والمطل الموجودات تسجيل العادلة.  یتم بالقيمة الموحدة المالي المركز قائمة في الدخل قائمة خالل من العادلة بالقيمة المالية وبات

تصني تم المالية للمطلوبات العادلة بالقيمة التغير كان إذا باستثناء الموحدة الدخل قائمة في العادلة بالقيمة بالتغير االعتراف فها  یتم
قائمة   خالل من العادلة في  بالقيمة العادلة القيمة في التغيرات هذه تسجيل یتم للبنك.  االئتمان بمخاطر التغير نتيجة الدخل

الموحدة.  الدخل قائمة إلى تدویرها إعادة یتم وال اآلخر الشامل الدخل خالل من الخاص االئتماني االحتياطي

األدوات   من المتكبدة أو المتحققة الفوائد إیرادات إثبات أو  یتم إیرادات في الدخل قائمة خالل من العادلة بالقيمة المصنفة المالية
جزءًا تشكل والتي المعاملة وتكاليف عالوة/ خصم أي االعتبار بعين األخذ مع الفعلي، الفائدة سعر باستخدام الفوائد، مصروفات

المال الموجودات من المتحققة الفوائد قياس المالية. یجب األدوات من یتجزأ باستخدام  ال الدخل قائمة خالل من العادلة بالقيمة ية
الدخل   قائمة خالل من العادلة بالقيمة الملكية حقوق أدوات من األرباح توزیعات بإیراد االعتراف یتم التعاقدیة.  الفائدة أسعار

السداد.  في الحق إثبات عند أخرى تشغيلية كإیرادات
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وخطابات   المالية المستغلةالضمانات غير القروض وسقوف االعتماد
في   (ومخصصاتها) مبدئيًا المالية الضمانات اثبات للقروض. ویتم وسقوف ائتمان وخطابات المالية ضمانات بإصدار البنك یقوم

بإثب البنك المستلمة. یقوم العالوات فيها بما المبدئي لالعتراف الحقًا العادلة بالقيمة الموحدة المالية الضمانات  البيانات التزامات ات
االئتمانية   الخسائر مخصص ضمن الموحدة الدخل قائمة في به المعترف المتراكم اإلطفاء ناقص به المعترف األعلى بالمبلغ

المتوقعة.

مدة على الثابت القسط أساس على والعموالت الرسوم إیرادات بصافي الموحدة الدخل قائمة في المستلمة العالوات إثبات یتم
ضمان.ال

البنود   وبنفس للعميل، االلتزام فترة مدار على االعتماد وخطابات المستغلة الغير بسقوف للقروض محددة شروط بتحدید البنك یلتزم
المتوقعة.  االئتمانية الخسائر نطاق ضمن العقود هذه ادراج المالية. ویتم الضمانات لعقود المحددة

بمسحو قروض التزامات بإصدار البنك االئتمانيةیقوم الخسارة مبلغ بمعدل قياسها الحقا ویتم للسوق، الفائدة أسعار من أقل ً                                     بات
المسجلة. المتراكمة اإلیرادات اجمالي منها مطروحا ً                                        المتوقعة

المالية والمطلوبات بالموجودات االعتراف إلغاء
واالحكام الشروط في الجوهري للتعدیل نتيجة االعتراف الغاء

بحد  یقوم للقروض والبنود الشروط على التفاوض إعادة حال في العمالء قروض مثل المالية، بالموجودات االعتراف بإلغاء البنك
القيمة. ویتم   في انخفاض خسائر تسجيل یتم لم ما وخسائر كأرباح بالفرق االعتراف جدیدة. مع قروض باعتبارها وجدولتها كبير

المرحلة ضمن الجدیدة القروض المتوقعة.١(تصنف االئتمانية الخسائر قياس ) ألغراض

بالقرض.  االعتراف الغاء عنه ینتج ال النقدیة، التدفقات على جوهري بشكل التعدیل یؤثر لم حال في

انخفا خسائر تسجيل یتم لم ما الفعلي، الفائدة بسعر المخصومة النقدیة بالتدفقات التغير نتيجة وخسائر أرباح بتسجيل البنك ض  یقوم
القيمة. في

جوهریة.  تعدیالت وجود غير ألسباب االعتراف إلغاء

المالية. أ الموجودات

باستالم البنك حق الغاء عند للبنك)، المالية الموجودات من جزء أو المالية الموجودات من جزء (أو المالية الموجودات الغاء یتم
البنك   المالية. ویقوم الموجودات من النقدیة المالية  التدفقات الموجودات بتحویل قامت إذا المالية بالموجودات االعتراف بإلغاء أیضًا

التحقق. لعدم اإللغاء هذا تحویل ویتم

فقط:  المالية الموجودات بتحویل البنك یقوم

المالية- الموجودات من النقدیة التدفقات لتحصيل التعاقدیة حقوقه بتحویل البنك قام إذا

أو

بح- البنك احتفظ تغيير  إذا أي دون بالكامل المستلمة النقدیة التدفقات بدفع التزام وجود افتراض مع النقدیة، التدفقات في قوقه
المباشر.  التمریر اتفاقية بموجب ثالث طرف إلى جوهري
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الستالم التعاقدیة بالحقوق بموجبها البنك یحتفظ التي المعامالت تمثل المباشر التمریر اتفاقية الموجوداتإن من النقدیة التدفقات
التالية:  الثالثة الشروط جميع تحقق عند ثالث، طرف إلى النقدیة التدفقات هذه بدفع التزامها تفترض ولكنها المالية،

السلف- باستثناء المالية، الموجودات من المبلغ نفس على حصل قد یكن لم ما المستفيد، للطرف مبالغ بدفع ملزم غير البنك
السوق. قصيرة بأسعار المستحقة الفائدة إلى باإلضافة المقرض للمبلغ كامل استرداد في الحق مع األجل

المستلم.- للطرف الممنوحة األسهم بخالف األصل رهن أو بيع للبنك یمكن ال

جوهري،- تأخير اي دون المستفيد الطرف عن بالنيابة المستلمة النقدیة التدفقات بتحویل البنك فيیلتزم االستثمارات باستثناء
المستفيد. للطرف التحویل وتاریخ التحصيل تاریخ بين للفترة المستلمة الفوائد إیرادات ذلك في بما المعادل النقد أو النقد

إذا: االعتراف إللغاء مؤهًال التحویل یعتبر

المالية- الموجودات من والمخاطر المزایا جميع بتحویل البنك قام

أو

ب- البنك الماليةقام الموجودات من والمخاطر المزایا كافة نقل أو االحتفاظ دون األصل، على السيطرة نقل

في   الحق له ویكون مستقل ثالث لطرف بالكامل األصل بيع في الحق المستفيد للطرف كان إذا فقط الملكية نقل قد البنك یعتبر
النقل. على إضافية قيود فرض دون طرفه من االجراء هذا ممارسة

فقط   األصل إثبات یتم جوهري، بشكل والمخاطر المزایا بكافة االحتفاظ دون األصل على بالسيطرة باحتفاظه البنك استمر حال في
وااللتزام   المحول األصل قياس یتم بها.  المرتبطة بااللتزامات أیضًا البنك یعترف الحالة، هذه وفي البنك، استثمار فترة خالل

یع أساس على به لألصلالمتعلق الدفتریة بالقيمة الضمانات بقياس البنك البنك. یقوم بها یحتفظ التي وااللتزامات الحقوق كس
البنك.  قبل من دفعه الممكن والمبلغ

المطلوب   بالمبلغ االستثمار بقياس البنك یقوم كليهما)، الشراء (أو خيار أو المشترى المحول األصل باستثمار البنك استمر إذا
قبل من العادلةدفعه بالقيمة باالعتراف البنك یستمر العادلة، بالقيمة یقاس لألصل الشراء خيار كان الشراء. إذا إعادة عند البنك

أقل).  (ایهما الشراء خيار أو المحول لألصل

المالية.ب المطلوبات
المالية المطلوبات استبدال االلتزام. عند من البنك إعفاء عند المالية المطلوبات الغاء مختلفة  یتم بشروط المقرض نفس قبل من

جدید.  بالتزام واالعتراف األصلي االلتزام كإلغاء التعدیل هذا مثل مع التعامل یتم جوهري، بشكل الحالي االلتزام شروط تعدیل أو
الموحدة.  الدخل قائمة في المدفوع والمبلغ األصلي المالي اللتزام الدفتریة القيمة بين الفرق إثبات یتم

المالية   األصول قيمة انخفاض
المتوقعة االئتمانية الخسائر حول عامة نظرة

بالقيمة بها المحتفظ غير المالية الدین وموجودات التسهيالت لجميع المتوقعة االئتمانية للخسائر المخصصات بتسجيل البنك یقوم
التزامات   الى إضافة الموحدة، الدخل قائمة خالل من جميعا ìاألدواتالعادلة اليها والمشار المالية، الضمان وعقود التسهيالت

.ìالمالية

) رقم الدولي المالي التقاریر معيار بموجب التدني الختبار الملكية أدوات تخضع ). ٩ال
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ح وفي األصل، عمر مدى على حدوثها المتوقع االئتمانية الخسائر على المتوقعة االئتمانية الخسائر مخصص یكن  یستند لم ال
لمدة   المتوقعة االئتمانية الخسارة على المخصص یستند األولي، اإلعتراف تاریخ من االئتمان مخاطر على ملموس تغير هناك

شهرًا.  ١٢

خالل   المتوقعة االئتمانية الخسارة عن  ١٢إن الناتجة األصل عمر مدى على المتوقعة االئتمانية الخسائر من جزء هي شهر
باأل تعثر خاللأحداث حدوثها یمكن التي المالية الموحدة.١٢دوات المالية القوائم تاریخ من شهر

خالل   المتوقعة االئتمانية والخسائر االئتماني التعرض عمر لكامل المتوقعة االئتمانية الخسائر احتساب على١٢یتم بناًء شهرًا
المالية.   األدوات طبيعة

ب تقييم، إلجراء سياسة بوضع البنك تاریخقام من ملموس بشكل زادت قد المالية لألداة االئتمان مخاطر كانت إذ فيما دوري، شكل
المالية.  لألدوات المتبقي العمر مدى على التعثر مخاطر في التغير االعتبار بعين األخذ خالل من األولي، االعتراف

المر إلى المالية الموجودات بتصنيف البنك یقوم أعاله، ذكر ما على كما  بناًء (األولى) والمرحلة (الثانية) والمرحلة (الثالثة)، حلة
أدناه:   موضح هو

تخفيض   یتم فإنه منه جزء أو القائم المبلغ كامل إما السترداد معقولة توقعات البنك لدى یتوفر ال التي المالية للموجودات بالنسبة
المالية. ال للموجودات جزئي الغاء بمثابة ویعتبر المالية للموجودات الدفتریة قيمة

المتوقعة   االئتمانية الخسائر احتساب
المتوقع،   النقدي العجز لقياس سيناریوهات لثالثة المرجح المتوسط على بناًء المتوقعة االئتمانية الخسائر باحتساب البنك یقوم
للعقد وفقًا للبنك المستحقة النقدیة التدفقات بين الفرق هو النقدي العجز إن الفعلية.  األرباح ألسعار تقریبي بسعر مخصومة

المت النقدیة تحصيلها.  والتدفقات وقع

التالي:  النحو على الرئيسية والعناصر المتوقعة االئتمانية الخسارئر احتساب آلية توضيح یتم

األولى:  یحدثالمرحلة لم والتي المبدئي اثباتها منذ جوهري بشكل االئتمانية مخاطرها تزید لم التي المالية األدوات تشمل
االئتمانية للخسائر مخصص بقيد البنك منحها. یقوم منذ ائتماني تدني مدى  عليها على ١٢المتوقعة

شهرًا.

الثانية:  یحدثالمرحلة لم والتي المبدئي إثباتها منذ جوهري بشكل االئتمانية مخاطرها زادت التي المالية األدوات تشمل
األداة   عمر مدى على المتوقعة االئتمانية للخسائر مخصص بقيد البنك یقوم ائتماني.  تدني عليها

المالية.

العمر  الثالثة:المرحلة مدى على ائتمانية خسائر مخصص بقيد البنك یقوم ائتمانيًا.  المتدنية المالية األدوات تشمل
المالية. األدوات لتلك المتوقع

التعثر معينة. التعثر  احتمالية زمنية فترة خالل السداد عن التخلف الحتمال تقدیر هي التعثر احتمالية
التقييم.   فترة خالل محددة فترة في یحدث ان الممكن من

التعثر عند االئتماني تاریخ  التعرض في للتعثر الخاضع القائم المبلغ تقدیر هو التعثر عند االئتماني التعرض ان
األخذ مع التقریر،مستقبلي، تاریخ بعد القائم المبلغ على المتوقعة التغيرات االعتبار بعين

السحوبات   عقد، ضمن مجدول كان سواء والربح، الدین أصل سداد دفعات ذلك في بما
المستحقة. الدفعات تأخير عن المستحقة األرباح بها، الملتزم التسهيالت من المتوقعة
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األفضل، السيناریو العادي، سيناریوهات (السيناریو ثالثة االعتبار بعين یأخذ البنك فإن المتوقعة، االئتمانية الخسائر تقدیر عند
ال عند االئتماني والتعرض التعثر احتمالية من مختلفة بأوزان منها كل األسوء). ویرتبط عندوالسيناریو المفترضة والخسارة تعثر

التعثر. 

التالي:  النحو على هي الرئيسية والعناصر المتوقعة االئتمانية الخسارة احتساب آلية إن

المتجددة االئتمانية والتسهيالت االئتمان بطاقات
و / أو   إلغاء فيها للبنك یحق والتي والشركات، لألفراد الممنوحة االئتمانية والتسهيالت البطاقات من عدد البنك منتجات تتضمن

یحد   واحد. ال یوم بإشعار التسهيالت تحسب  تخفيض ولكنه التعاقدي، اإلشعار لفترة لها المتعرض االئتمانية الخسائر من البنك
وإجراءات السداد عن تخلفه واحتمال العميل، بسلوك البنك توقعات تعكس فترة مدى على المتوقعة االئتمانية الخسائر ذلك من ً                                                                                                                 بدال

إلغ أو من الحد تشمل یمكن والتي للبنك، المستقبلية المخاطر التسهيالت.تخفيف اء

على المطبقة التقييمات تشبه المتجددة االئتمانية للتسهيالت االئتمانية المخاطر في مؤثرة زیادة وجود حول المستمر التقييم إن
للعميل. الداخلية االئتمان درجة في التحوالت على هذا االخرى. یعتمد القروض

الم االئتمانية الخسائر لخصم المستخدم الفائدة سعر الفعلي.إن الفائدة سعر هو االئتمان لبطاقات توقعة

فردي.   أساس على الخصم، ومعدل للتعرض المتوقعة الفترة تقدیر ذلك في بما المتوقعة، االئتمانية الخسائر احتساب یتم

عند المفترضة معين. التعثرالخسارة وقت في التعثر عند الناشئة للخسارة تقدیر هي التعثر عند المفترضة الخسارة إن
مع   تحصيله یتوقع الذي والمبلغ المستحقة التعاقدیة النقدیة التدفقات بين الفرق تمثل وهي
التعثر عند المفترضة الخسارة عن التعبير یتم ما الضمانات. عادة االعتبار بعين األخذ

التعثر.كنس عند االئتماني التعرض من مئویة بة

األولى:  خاللالمرحلة اإلئتماني للتعرض التعثر باحتمالية المتوقعة االئتمانية الخسائر احتساب یتم
البنك  ١٢ یقوم وبالتالي األصل حياة مدة على المتوقعة االئتمانية الخسائر من كجزء شهر

خالل   المالية لألدوات تعثر حدوث احتمالية من المخصص تاریخ  ١٢باحتساب بعد شهر
الموح المالية لمدة  القوائم المتوقعة االفتراضية االحتماالت هذه تطبيق شهرًا١٢دة. یتم

التعثر بافتراض الخسارة بنسبة مضروبة التعثر عند اإلئتماني التعرض مبلغ على
الثالثة،   السيناریوهات من لكل االحتساب هذا إجراء الفعلي. ویتم الفائدة بسعر مخصومة

أعاله.  موضح هو كما

الثانية:  البنك  عنالمرحلة یقوم األولي، االعتراف تاریخ من االئتمانية بالمخاطر مؤثرة زیادة حدوث د
وتتماثل اإلئتماني، التعرض عمر لكامل المتوقعة االئتمانية الخسارة مخصص باحتساب

استخدام   ذلك في بما أعاله، الموضحة الطریقة بنفس المخصص احتساب آلية
استخد یتم ولكن المختلفة، التعثرالسيناریوهات عند اإلئتماني والتعرض التعثر احتمالية ام

الفعلي.  الفائدة بمعدل المتوقع النقدي العجز مبلغ خصم ویتم المالية، األداة عمر لكامل

الثالثة: باحتساب  المرحلة البنك یقوم التدني (التعثر)، مفهوم عليها ینطبق التي المالية للموجودات بالنسبة
الم االئتمانية احتسابالخسارة آلية وتتماثل اإلئتماني.  التعرض عمر لكامل توقعة

بنسبة   التعثر احتمالية تحدید ویتم الثانية، بالمرحلة المتبعة بالطریقة ⁒١٠٠المخصص
والثانية.  األولى المرحلتين في المطبقة تلك من أكبر التعثر بافتراض خسارة ونسبة

المحتملة:   واالرتباطات البنكااللتزامات مدىیقوم على استغالله المتوقع من والذي االلتزامات تلك من المتبقي الجزء بتقدیر
الحالية القيمة على بناء ذلك بعد المتوقعة االئتمانية الخسائر المتوقع. وتحتسب العمر
للثالثة   المرجح المتوسط حسب كامًال التمویل مبلغ استغالل تم لو كما النقدي للعجز

ف المستخدمة الفعلي.سيناریوهات الفائدة بسعر مخصومة االحتساب، ي
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للمعلومات المستقبلية النظرة
كمدخال المستخدمة المستقبلية المعلومات من واسعة مجموعة على البنك المتوقعة،یعتمد االئتمانية الخسائر احتساب نموذج في ت

المثال:   سبيل وعلى

اإلجمالي. - المحلي الناتج

البطالة.- معدالت

في   كما السوق خصائص كافة على تشتمل ال قد المتوقعة االئتمانية الخسائر احتساب في المستخدمة والنماذج المدخالت إن
لذلك الموحدة. نتيجة المالية القوائم اختالفات  تاریخ وجود حال في مؤقتة كتعدیالت األحيان بعض في نوعية تعدیالت اجراء یتم ،

كبيرة. 

الضمانات   تقييم
مخاطر من التقليص لغایات البنك الضماناتیقوم مثل للضمانات، أشكال عدة أمكن. وهناك حيثما الضمانات، باستخدام االئتمان

إن   المالية.  غير الموجودات من وغيرها والمخزون القبض مستحقة والمبالغ والعقارات الحق وحواالت المالية واألوراق النقدیة
م حسب الضمانات لمعالجة البنك قبل من المتبعة المحاسبية رقم (السياسة الدولي المالية التقاریر هي  ٩عيار كما نفسها ) هي

) رقم الدولي المحاسبي معيار الفلسطينية.٣٩بموجب النقد سلطة ) وتعليمات

على للضمانات العادلة القيمة تؤثر للبنك. ولكن الموحد المالي المركز قائمة في استردادها، یتم لم ما الضمانات، تسجيل یتم ال
الخسائر ذلك،احتساب دوري. ومع بشكل تقييمها إعادة ویتم األولي االعتراف عند الضمانات تقييم للبنك. یتم المتوقعة االئتمانية

یومي.   بشكل تقييمها یتم المالية األوراق أو النقد المثال سبيل على الضمانات، بعض

كضم بها المحتفظ المالية الموجودات لتقييم النشط السوق بيانات البنك األخرىیستخدم المالية الموجودات قيمة تقدیر ان. ویتم
البيانات على بناًء العقاري، الضمان مثل المالية، غير الضمانات تقييم مناسبة. یتم تقييم طرق باستخدام نشط سوق لدیها ليس التي

العقاري.  الرهن مقيمي مثل خارجية أطراف من المقدمة

المستردة الضمانات
االعتبار   بعين أخذا بيعه أو البنك نشاط في المسترد األصل استخدام األفضل من كان إذا ما تحدید في البنك سياسة ً               تتمثل
الثابتة الموجودات فئة الى البنك نشاط في استخدامها المقرر الموجودات تحویل بالخصوص. یتم الفلسطينية النقد سلطة تعليمات

ال بالقيمة بها االعتراف تحویلهاویتم یتم أفضل كخيار بيعها المقرر للضمانات أقل. بالنسبة أیهما الدفتریة، القيمة صافي أو مستردة
تاریخ   في المالية غير للموجودات البيع تكلفة ناقصا العادلة وبالقيمة العادلة، بقيمتها للبيع بها المحتفظ الموجودات فئة ً                                             إلى

البنك.   سياسة حسب االستحقاق
نش طبيعة وكالءحسب یعين ولكنه التجاریة، محفظته في األخرى الموجودات أو الممتلكات باسترداد البنك یقوم ال البنك، اط

بيع من فائضة أموال أي إرجاع المسددة. ویتم غير الدیون لتسویة المزادات، خالل من عام بشكل قيمتها، السترداد خارجيين
لذل المقترضين. نتيجة أو العمالء إلى المالي  الضمانات المركز قائمة في المستردة للضمانات السكنية العقارات تسجيل یتم ال ك،

الموحدة.

الدین   إعدام
رقم ( الدولي المالي التقاریر معيار متوافقة الدین اعدام یخص فيما البنك قبل من المستخدمة المحاسبية السياسات تختلف  ٩ان ) وال

رقم   الدولي المحاسبة معيار مع أو  ٣٩(مقارنة جزئي بشكل إما المالية الموجودات اعدام الفلسطينية. یتم النقد سلطة ) وتعليمات
الفرق معالجة یتم المتراكمة، الخسائر مخصص من أكبر المعدوم المبلغ كان حال االسترداد. في عن البنك توقف عند فقط كلي

اإلیر ضمن الحقًا المستردة المبالغ تسجيل المخصص. یتم إلى األخرى.كإضافة ادات

112ANNUAL REPORT 2021



٢١

لها التخصيص یسبق لم معدومة دیون

الفلسطينية.  النقد سلطة لتعليمات وفقا كافية ضمانات لدیهم یوجد وال أصحابها توفى لتي التسهيالت شطب ً                                 یتم

التسهيالت على التعدیل
استرداد   من بدًال المالية الصعوبات نتيجة العميل لطلب كاستجابة للتسهيالت العقد شروط على تعدیالت بإجراء أحيانًا البنك یقوم
تمدید الشروط تشمل للعميل. قد مالية صعوبات وجود أو لظهور نتيجة التمویل شروط بتعدیل البنك ویقوم الضمانات تحصيل أو

االتفاق   أو السداد على  دفعات المساعدة أجل من المجدولة التسهيالت مراقبة في البنك سياسة جدیدة. تتمثل تمویل شروط على
أساس على یتم الثالثة والمرحلة الثانية المرحلة بين التصنيف بتعدیل البنك قرار المستقبلية. إن الدفعات حدوث استمرار ضمان

حدة.   على حالة كل

اإلیجار   عقود

البنك ینقل  بتقييمیقوم العقد كان إذا أنه إیجار. أي على یحتوي أو إیجار عقد العقد كان اذا لتحدید بها البدء عند المبرمة العقود
المدفوعة.  المبالغ مقابل الزمن من لفتره المحدد األصل استخدام في التحكم في الحق

اإلیجار عقود بجميع یتعلق فيما والقياس لالعتراف موحدًا نهجًا البنك إیجار  ویطبق وعقود األجل القصيرة اإلیجار عقود باستثناء ،
استخدام   في الحق تمثل التي االستخدام حق وأصول اإلیجار لدفعات اإلیجار بالتزامات البنك القيمة. ویعترف منخفضة األصول

المستأجرة. األصول

مدى على الثابت القسط لطریقة وفقًا كمصروف التشغيلي االیجار دفعات اإلتقيد لعمر سنةیجار عشر . خمسة

الموجودات استخدام حق

لالستخدام).   قابل فيه األصل یكون الذي التاریخ اإلیجار (أي، عقد بدء تاریخ في االستخدام حق بموجودات باالعتراف البنك یقوم
في   التدني وخسائر المتراكم االستهالك تنزیل بعد بالتكلفة، األصل استخدام بحق االعتراف إعادةیتم عند القيمة تعدیل ویتم القيمة،

اإلیجار. عقود مطلوبات تقييم

المتكبدة،   المباشرة األولية التكاليف الى باإلضافة بها، المعترف اإلیجار عقود مطلوبات قيمة األصل استخدام حق تكلفة تتضمن
مس حوافز أي منها مطروحًا العقد، بدء تاریخ قبل أو في تمت التي اإلیجار یكنودفعات لم حال اإلیجار. في بعقد متعلقة تلمة

به   المعترف االصل استخدام حق قيمة استهالك یتم العقد، مدة نهایة في المستأجر األصل ملكية على الحصول من متيقنًا البنك
استخ حق موجودات أقل. تخضع ایهما اإلیجار عقد مدة أو لألصل اإلنتاجي العمر مدار على الثابت القسط أساس دام  على

القيمة.  في التدني اختبار إلى األصل

اإلیجار   عقود مطلوبات

یتعين التي اإلیجار لدفعات المخصومة الحالية بالقيمة اإلیجار عقود بمطلوبات باالعتراف اإلیجار، عقد بدء تاریخ في البنك یقوم
مضمونه في الثابتة (والتي الدفعات اإلیجار دفعات العقد. تتضمن مدة خالل منهادفعها ثابتة) مطروحًا إیجار دفعات تعتبر ا

والمبالغ   العقد، لشروط وفقًا عليها متفق نسب أو مؤشرات على تعتمد التي المتغيرة اإلیجار ودفعات المستحقة اإلیجار حوافز
والذي الشراء خيار ممارسة قيمة أیضًا اإلیجار دفعات المتبقية. تتضمن القيمة ضمانات بموجب تحصيلها أن  المتوقع المؤكد من

العقد.  لشروط وفقا اإلنهاء خيار یمارس أن ینوي البنك كان إذا اإلیجار، عقد إنهاء غرامات قيمة الى باإلضافة البنك یمارسه

الفترة   في كمصاریف العقد لشروط وفقًا عليها متفق معدالت أو مؤشرات على تعتمد ال التي المتغيرة اإلیجار بدفعات االعتراف یتم
یق المبالغ. التي تلك دفع الى یؤدي الذي الشرط أو الحدث فيها ع
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بدء عند االقتراض معدل المستقبلية اإلیجار دفعات خصم لغایات البنك یستخدم اإلیجار، لدفعات الحالية القيمة احتساب عند
مطل زیادة یتم للتحدید. الحقًا قابل غير اإلیجار عقد في الضمني الفائدة سعر كان إذا المستحقةاإلیجار الفائدة بقيمة اإلیجار وبات

هناك   كان إذا اإلیجار لمطلوبات الدفتریة القيمة قياس إعادة یتم ذلك، إلى الفعلية. باإلضافة اإلیجار دفعات بقيمة تخفيضها ویتم
إیجا دفعات تعتبر مضمونها في التي الدفعات على تغيير أي حدوث عند أو اإلیجار مدة على تغيير أو تعدیل عند  أي أو ثابتة ر

األصل. بشراء المتعلق التقييم تغير

القيمة منخفضة األصول إیجار وعقود األجل قصيرة اإلیجار عقود

اإلیجار األجل (عقود قصيرة اإلیجار عقود بعض على االجل قصيرة اإلیجار بعقود باالعتراف المتعلق اإلعفاء بتطبيق البنك یقوم
مدتها   تبلغ أقل  ١٢التي أو المتعلقشهرًا اإلعفاء بتطبيق أیضًا البنك یقوم االصل). كما شراء خيار تتضمن وال البدء تاریخ من

بدفعات االعتراف القيمة. یتم منخفضة تعتبر التي لألصول اإلیجار عقود بعض على القيمة منخفضة لألصول اإلیجار بعقود
منخفضة   األصول إیجار وعقود األجل قصيرة اإلیجار لعقود مدة  اإلیجار وعلى الثابت القسط أساس على إیجار كمصروف القيمة

اإلیجار. 

العادلة القيمة قياس

الموحدة. القيمة المالية القوائم تاریخ في المالية غير والموجودات المشتقات مثل المالية األدوات لبعض العادلة القيمة قياس یتم
سداد   أو أصل لبيع المالي المقابل هي القياس.  العادلة تاریخ في السوق في المشاركين بين منظمة عملية خالل من وذلك التزام

في:  إما المطلوبات سداد او الموجودات بيع فرضية على العادلة القيمة قياس یعتمد

المطلوبات. - أو للموجودات رئيسي سوق

للموجودات- مالءمة أكثر سوق في الرئيسي، السوق غياب حال في والمطلوبات.أو

مالءمة. األكثر السوق أو الرئيسي للسوق الوصول على القدرة للبنك یكون أن یجب

الموجودات   تسعير عند المشاركين سيستخدمها التي الفرضيات باستخدام والمطلوبات للموجودات العادلة القيمة قياس یتم
اق منافع تحقيق هدفهم السوق في المشاركين أن فرض على تصادیة. والمطلوبات،

زیادة   خالل من وذلك العادلة، القيمة لقياس كافية معلومات توفر التي الظروف حسب المناسبة التقييم أساليب البنك یستخدم
مالحظتها. یمكن ال التي المعطيات استخدام من والتقليل مالحظتها یمكن صلة ذات معطيات استخدام

ال بالقيمة تقاس التي والمطلوبات الموجودات العادلة،  جميع القيمة هرم ضمن تصنف الموحدة المالية القوائم في عنها المصرح عادلة
أدناه:   موضح هو كما

نشطة. مالية أسواق في تمامًا مشابهة مالية ألدوات التداول أسعار األول: باستخدام المستوى

مب بشكل مالحظتها یمكن ولكن التداول أسعار غير معطيات الثاني: باستخدام مباشر. المستوى غير أو اشر

مالحظتها. یمكن سوق لبيانات تستند ال معطيات الثالث: باستخدام المستوى

تقييم إعادة خالل من الهرمي التسلسل في المستویات بين نقل عمليات هنالك كانت إذا فيما البنك یحدد مالية فترة كل نهایة في
ع جوهري أثر له معطيات مستوى أقل إلى االعتراف  التصنيف (إستنادًا یتم و والمطلوبات ككل) للموجودات العادلة القيمة قياس لى

متكرر.   أساس على الموحدة المالية القوائم في بها

البنك یقوم الخارجيين، المخمنين هؤالء مع النقاش الجوهریة. بعد الموجودات تقييم في بالمشاركة معتمدین خارجيين مخمنين یقوم
والمدخالت األساليب حالة. باختيار كل في للتقييم ستستخدم والتي

القيمة ومستوى ومخاطر وخصائص لطبيعة وفقًا الموجودات من شرائح بتحدید البنك قام العادلة، القيمة عن اإلفصاح لغرض
والمطلوبات. الموجودات لهذه العادلة
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حليفة   شركات في استثمار

عليها   مؤثرًا نفوذًا للبنك یكون التي تلك هي الحليفة الملكية. الشركة حقوق طریقة بإستخدام الحليفة الشركات في االستثمار قيد یتم
السياسات.   بهذه التحكم وليس بها المستثمر للشركة والتشغيلية المالية بالسياسات المتعلقة القرارات في المشاركة على القدرة وهو

لطری التغيرات  وفقًا إليه مضافًا بالكلفة، الموحدة المالي المركز قائمة في الحليفة الشركات في االستثمار یظهر الملكية، حقوق قة
القيمة   من كجزء الحليفة الشركات شراء عن الناتجة الشهرة قيد الحليفة. یتم الشركات موجودات صافي من البنك حصة في الالحقة

ح فيها، لالستثمارات منفصل. الدفتریة بشكل قيمتها في التدني دراسة أو الشهرة هذه إطفاء یتم ال يث

الناتجة   والخسائر األرباح استبعاد الموحدة. یتم الدخل قائمة في الحليفة الشركات أعمال نتائج صافي من البنك حصة إظهار یتم
الشركا في البنك ملكية لنسبة وفقًا الحليفة والشركات البنك بين المعامالت الحليفة. عن ت

المتبعة   السياسات لتتوافق تعدیالت بإجراء البنك یقوم الضرورة للبنك. عند المالية السنة ذات هي الحليفة للشركات المالية السنة إن
للبنك.  المحاسبية السياسات مع الحليفة الشركات في

لقيد   ضرورة هناك كان إذا ما البنك یقرر الملكية حقوق طریقة إلستخدام الشركاتالحقًا في استثماراته على إضافية تدٍن خسائر
قيمة   في تدني إلى تشير موضوعية ألدلة وجود هناك كان إذا ما بتحدید الموحدة المالية القوائم تاریخ في البنك الحليفة. یقوم

تمثل والتي التدني قيمة باحتساب البنك یقوم األدلة، هذه وجود حال الحليفة. في الشركات في الدفتریة  االستثمار القيمة بين الفرق
الموحدة.  الدخل قائمة في الفرق هذا قيد ویتم إستردادها المتوقع والقيمة لالستثمار

والمعداتالعقارات واآلالت

كلفة تشمل وجدت.  إن المتراكمة، التدني وخسائر المتراكم اإلستهالك تنزیل بعد بالكلفة والمعدات واآلالت الممتلكات تظهر
و مكونات  الممتلكات من أي إلستبدال المتكبدة الكلفة والمعدات للمشاریعالعقارات  اآلالت التمویل ومصاریف والمعدات واآلالت

یتم تحققها. ال عند الموحدة الدخل قائمة في األخرى النفقات جميع إثبات اإلعتراف. یتم شروط تحققت اذا األجل طویلة اإلنشائية
اإلس إحتساب األراضي. یتم یلي: إستهالك كما المتوقع االنتاجي للعمر وفقًا الثابت القسط طریقة باستخدام تهالك

اإلنتاجي العمر
(سنوات)

٥٠مباني
مكتبية ومعدات ١٠أثاث

المعلومات وأنظمة ٥أجهزة
٧-٦سيارات

مأجور ١٠تحسينات

منفعة وجود عدم عند أو منها التخلص عند منها جوهریة أجزاء وأي والمعدات واآلالت الممتلكات بنود من بند أي شطب یتم
بين الفرق یمثل والذي البند، شطب عن ناتجة خسارة أو ربح أي قيد منه. یتم التخلص أو البند استخدام من متوقعة إقتصادیة

الد القيمة وصافي التخلص من الموحدة.العائد الدخل قائمة في للبند، فتریة

تعدیلها ویتم مالية سنة كل في اإلستهالك وطرق اإلنتاجية واألعمار والمعدات واآلالت الممتلكات لبنود المتبقية القيم مراجعة تتم
األمر.  لزم إن الحقًا،
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الشراء وشهرة األعمال توحيد

ا طریقة بإستخدام األعمال توحيد عمليات قيد المدفوع  یتم المالي للمقابل العادلة القيمة مجموع اإلستحواذ كلفة إلستحواذ. تمثل
بتقييم البنك یقوم لألعمال توحيد أي عليها. عند المستحوذ الشركات في المسيطرة غير الجهات حقوق وقيمة اإلستحواذ بتاریخ

العادل بالقيمة عليها المستحوذ الشركة في المسيطرة غير الجهات حقوق صافيحصة إلى المسيطرة غير الجهات حصة بنسبة أو ة
الموحدة.  الدخل قائمة في اإلداریة المصاریف ضمن اإلستحواذ بمصاریف اإلعتراف عليها. یتم المستحوذ الشركة موجودات

للشروط   وفقًا عليها المستحوذ للشركة المالية والمطلوبات الموجودات وتصنيف بتقدیر االستحواذ عند البنك والظروف  یقوم التعاقدیة
االستحواذ. بتاریخ االقتصادیة

العادلة   بالقيمة عليها المستحوذ للشركة سابقًا المصنف اإلستثمار قياس یتم التدریجي، اإلستحواذ نتيجة األعمال توحيد حال في
اإلستحواذ تاریخ الموحدة.  في الدخل قائمة في سابقًا المصنف الدفتریة والقيمة العادلة القيمة بين الفرق قيد . یتم

تم الذي والمبلغ تحویله تم الذي المالي المقابل في الزیادة تمثل والتي بالكلفة التابعة الشركات شراء عن الناتجة الشهرة إثبات یتم
ال حصة عن المسيطرة غير الجهات لحقوق التابعة. قيده الشركة من عليها الحصول تم التي والمطلوبات الموجودات صافي في بنك

الموحدة. الدخل قائمة في كربح الفرق تسجيل یتم التابعة، للشركة الموجودات لصافي العادلة القيمة من أقل المالي المقابل كان إذا

أی تنزیل بعد بالكلفة الشهرة إثبات یتم المبدئي، لإلثبات حول  الحقًا دراسة إجراء الدفتریة. لغرض القيمة في متراكمة تدٍن خسائر ة
للنقد، المنتجة الوحدات مجموعة أو الوحدات، على الشراء بتاریخ الشهرة قيمة توزیع یتم للشهرة، الدفتریة القيمة في تدني وجود

والمط الموجودات كون عن النظر بغض األعمال، توحيد عملية من تستفيد أن قد  والمتوقع عليها المستحوذ للشركة األخرى لوبات
ال.  أم الوحدات هذه على توزیعها تم

من كجزء المستبعد التشغيلي بالنشاط المرتبطة الشهرة اعتبار یتم للنقد، منتجة وحدة ضمن التشغيلية األنشطة أحد استبعاد عند
تحدید یتم الخسارة.  أو الربح مبلغ لتحدید النشاط لذلك الدفتریة للنشاط  القيمة الدفتریة القيمة لنسبة وفقًا المستبعد الشهرة مبلغ

للنقد.  المنتجة الوحدة من المتبقية القيمة صافي إلى المستبعد

المالية   غير الموجودات تدني

أي وجد قيمته. إذا انخفضت قد األصل بأن دليل هناك كان إذا فيما بتقييم المالية التقاریر إعداد تاریخ في البنك علىیقوم دليل
مبلغ لألصل. إن تحصيله الممكن المبلغ بتقييم البنك یقوم القيمة، في لالنخفاض سنوي اختبار إجراء یتطلب عندما أو ذلك،

ویتم   أعلى أیهما المستخدمة وقيمته البيع تكاليف ناقصُا النقد توليد وحدة أو لألصل العادلة القيمة هو تحصيله الممكن األصل
الفر لألصل الموجودات  تحدیده من الناتجة تلك عن كبير حد إلى مستقلة داخلية نقدیة تدفقات یولد ال األصل كان إذا إال دي،

األصل یعتبر تحصيله، الممكن المبلغ النقد توليد وحدة أو لألصل المدرج المبلغ یتجاوز الشركة. عندما موجودات أو األخرى
تحصيله.   الممكن المبلغ إلى تخفيضه ویتم المستقبلية  منخفضًا النقدیة التدفقات خصم یتم المستخدمة، العادلة القيمة تقييم أثناء

لألموال الزمنية للقيمة الحالية السوق تقييمات یعكس والذي الضریبة قبل ما خصم سعر باستخدام لها الحالية العادلة للقيمة
ال تكاليف ناقصًا العادلة القيمة تحدید لألصل. أثناء المحددة إذا  والمخاطر االعتبار في السوق في الحدیثة المعامالت تؤخذ بيع،

التقييم نموذج استخدام یتم المعامالت، تلك مثل تحدید ممكنًا یكن لم متوفرة. وإذا كانت

الملموسة-أ غير الموجودات

األخرى الملموسة غير الموجودات

خالل  – من عليها الحصول یتم التي الملموسة غير أما  الموجودات عليها الحصول تاریخ في العادلة بالقيمة تقيد االندماج
بالتكلفة.  تسجيلها فيتم االندماج غير أخرى طریقة خالل من عليها الحصول یتم التي الملموسة غير الموجودات
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غير  – لفترة أو محددة لفترة الزمني عمرها تقدیر أساس على الملموسة غير الموجودات تصنيف إطفاءیتم ویتم محــددة. 
أما الموحدة.  الدخل قائمة في االطفاء قيد ویتم العمر هذا خالل محدد زمني عمر لها التي الملموسة غير الموجودات
ویتم   الموحدة المالية القوائم تاریخ في قيمتها في التدني مراجعة فيتم محدد غير الزمني عمرها التي الملموسة غير الموجودات

تدني أي الموحدة. تسجيل الدخل قائمة في قيمتها في

السنة.  نفس في الموحدة الدخل قائمة في تسجيلها ویتم البنك أعمال عن الناتجة الملموسة غير الموجودات رسملة یتم ال
تق مراجعة یتم الموحدة. كذلك المالية القوائم تاریخ الملموسة  في غير الموجودات قيمة تدني على مؤشرات أیة مراجعة دیریتم

. الالحقة الفترات على تعدیالت أیة اجراء ویتم الموجودات لتلك الزمني العمر

أنظمة   الملموسة غير الموجودات تشمل السنویة، اإلطفاءات تنزیل بعد بالتكلفة المحدد العمر ذات الملموسة غير الموجودات تظهر
بحيث الزمني العمر بتقدیر البنك إدارة وتقوم اآللي الحاسب المتوقع  وبرامج اإلنتاجي العمر على الثابت القسط بطریقة إطفاؤها یتم

سنوات. عشرة الى خمسة بين ویتراوح

المالية المشتقات
خيارات حقوق المقایضة، عقود المستقبلية، الفائدة عقود اآلجلة، األجنبية العمالت عقود (مثل المالية األدوات مشتقات إثبات یتم

األجنبية) ف العمالت العادلة.أسعار بالقيمة الموحدة المالي المركز قائمة ي

التحوط ألغراض بها المحتفظ المالية المشتقات

أجنبية: وحدات في االستثمار لصافي تسجيل  التحوط یتم أجنبية، وحدات في االستثمار لصافي التحوط شروط انطباق حال في
الدخل   لقائمة تحویله ویتم اآلخر، الشامل الدخل بنود ضمن التحوط ألداة العادلة القيمة في التغير عن الناتجة الخسائر أو األرباح

بها.  المستثمر األجنبية الوحدة في االستثمار بيع عند الموحدة

ألداة العادلة القيمة في التغير عن الناتجة الخسائر أو األرباح تسجيل یتم الفعال، التحوط شروط عليها ینطبق ال التي التحوطات
الموحدة.  الدخل قائمة في التحوط

مستحقة لدیون وفاء للمجموعة ملكيتها آلت التي ً             الموجودات
بند   ضمن للمجموعة ملكيتها آلت التي الموجودات العادلة،تظهر القيمة أو للبنك بها آلت التي بالقيمة أخرى" وذلك "موجودات

أقل. أیهما
یتم حيث إفرادي البيع) بشكل تكاليف منها العادلة (مطروحًا بالقيمة الموحدة المالية القوائم تاریخ في الموجودات هذه تقييم یعاد

ویتم الموحدة الدخل قائمة في كخسارة قيمتها في التدني التسجيل الذي الحد إلى الموحدة الدخل قائمة في الالحقة الزیادة تسجيل
سابقًا. الموحدة الدخل قائمة على قيده تم الذي التدني قيمة یتجاوز

التنفيذ تحت المشاریع

القوائ تاریخ حتى المنتهية غيـر األخرى والمشاریع والمكاتب الفروع تجهيز تكاليف كافة التنفيذ تحت المشاریع المالية  تمثـل م
الملموسة.  غير الموجودات أو والمعدات واآلالت الممتلكات حساب إلى یحول مشـروع كل تنفيـذ من االنتهاء الموحدة. عنـد

لهذه   الدفتریة القيمة استرداد إمكانية عدم إلى تشير أدلة وجود عند التنفيذ تحت للمشاریع الدفتریة القيمة في تدني دراسة إجراء یتم
استردادها. المشاریع.  المتوقع للقيمة للمشاریع الدفتریة القيمة تخفيض یتم المؤشرات، هذه مثل وجود حال في
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التقــاص

تتوفر   عندما فقط الموحد المالي المركز قائمة في الصافي المبلغ وإظهار المالية والمطلوبات الموجودات بين تقاص إجراء یتم
نفس في المطلوبات وتسویة الموجودات تحقق یكون أو التقاص أساس على تسویتها یتم عندما وكذلك الملزمة القانونية الحقوق

الوقت.  

أو اصدار البنكتكاليف أسهم شراء

إن التكاليف لهذه الضریبي األثر بعد المدورة (بالصافي األرباح على البنك أسهم شراء أو اصدار عن ناتجة تكاليف أي قيد یتم
الموحدة. الدخل قائمة في كمصاریف التكاليف هذه قيد فيتم الشراء أو اإلصدار عملية تستكمل لم وجد). اذا

العمالء لصالح مداره حسابات

الحسابات   تلك إدارة وعموالت رسوم إظهار البنك. یتم موجودات من تعتبر وال العمالء عن نيابة البنك یدیرها التي الحسابات تمثل
رأس   عن العمالء لصالح المدارة المال رأس مضمونة المحافظ قيمة انخفاض مقابل مخصص إعداد الموحدة. یتم الدخل قائمة في

مالها.

المخصصات

احتسا المرجح  تم من یكون أن على سابقة أحداث عن ضمنية) ناشئة أو (قانونية التزامات البنك على یترتب عندما مخصصات ب
موضوعي. بشكل قيمتها تحدید إمكانية وتوافر اإللتزامات هذه نشوء

الضرائب مخصص

رقم ( الدولي محاسبي لمعيار وفقًا الضریبة مخصصات باقتطاع البنك الن١٢یقوم للقوانين  ) وبموجب وفقًا المقررة الضریبية سب
المفعول فلسطينالساریة رقم (في الدولي المحاسبة معيار قائمة  ١٢. یقضي بتاریخ كما المؤقتة الزمنية بالفروقات ) باإلعتراف

مؤجلة. إ ضریبية مطلوبات أو موجودات قيد البنك على یترتب قد لذلك نتيجة مؤجلة، كضرائب الموحدة، المالي الضرائبالمركز ن
القوائم في المطلوبات أو الموجودات قيمة بين المؤقتة الزمنية الفروقات نتيجة استردادها أو دفعها المتوقع الضرائب هي المؤجلة
االلتزام طریقة باستخدام المؤجلة الضرائب احتساب أساسها. یتم على الضریبي الربح احتساب یتم التي والقيمة الموحدة المالية

ال الضریبي  بقائمة االلتزام تسویة عند تطبيقها یتوقع التي الضریبية للنسب وفقًا المؤجلة الضرائب وتحتسب الموحدة المالي مركز
المؤجلة.  الضریبية الموجودات تحقيق أو

األرباح عن للضریبة الخاضعة األرباح وتختلف للضریبة، الخاضعة األرباح أساس على المستحقة الضرائب مصاریف تحسب
فيالمع للتنزیل قابلة غير مصاریف أو للضریبة خاضعة غير إیرادات تشمل المعلنة األرباح ألن الموحدة المالية القوائم في لنة

ضریبية. ألغراض التنزیل مقبولة أو خاضعة ليست بنودًا أو ضریبيًا مقبولة متراكمة خسائر أو الحقة سنوات في وإنما المالية السنة

الخدم نهایة تعویض ةمخصص

الخاص الموظفين شؤون ونظام فلسطين في المفعول الساري العمل لقانون وفقًا للموظفين الخدمة نهایة لتعویض التخصيص یتم
) رقم الدولي المحاسبة معيار متطلبات مع المكونة المخصصات انسجام من للتأكد إكتواریة دراسة بإعداد البنك ). ١٩بالبنك. یقوم

األجنبية العمالت

األساسیتم   عمالت التابعة الشركات للبنك. تحدد األساس عملة یمثل والذي األمریكي بالدوالر للبنك الموحدة المالية القوائم عرض
الشركات.  لهذه األساس عملة باستخدام التابعة للشركات المالية القوائم في البنود قياس بها. یتم الخاصة
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سهم   لكل الربح

األساسي الحصة احتساب المعدلیتم على للبنك العادیة األسهم حملة إلى العائد السنة ربح قسمة خالل من األرباح في للسهم ة
العام.  خالل العادیة األسهم لعدد المرجح

لعدد   المرجح المعدل على للبنك العادیة األسهم حملة إلى العائد السنة ربح قسمة خالل من للسهم المخفضة الحصة احتساب یتم
العادی األسهماألسهم تحویل تم لو فيما إصدارها یجب كان التي العادیة االسهم لعدد المرجح المعدل إليه مضافًا العام خالل ة

الخزینة).  أسهم طرح (بعد عادیة أسهم إلى للتحویل القابلة

حكمه في وما النقد

و النقد ویتضمن أقل.  أو أشهر ثالثة مدة خالل تستحق التي النقدیة واألرصدة النقد الفلسطينيةهو النقد سلطة لدى األرصدة
التي   المصرفية والمؤسسات البنوك ودائع تنزیل بعد أشهر ثالثة خالل تستحق التي المصرفية والمؤسسات البنوك لدى واألرصدة

االلزامي. االحتياطي ومتطلبات السحب مقيدة واألرصدة أشهر ثالثة تتجاوز مدة خالل تستحق

القطاعات   معلومات

وعوائد  قطاع   لمخاطر خاضعة خدمات أو منتجات تقدیم في معًا تشترك التي والعمليات الموجودات من مجموعة یمثل األعمال
أخرى. أعمال بقطاعات المتعلقة تلك عن تختلف

إقتصادیة بيئة في خدمات أو منتجات تقدیم في یرتبط الجغرافي المتعلقةالقطاع تلك عن تختلف وعوائد لمخاطر خاضعة محددة
أخرى. إقتصادیة بيئات في تعمل بقطاعات

التقدیرات   استخدام

على   تؤثر محاسبية وافتراضات تقدیرات عدة استخدام یتطلب الدولية المالية التقاریر لمعایير وفقًا الموحدة المالية القوائم إعداد إن
والمصاریف اإلیرادات التقدیراتمبالغ هذه الستخدام نظرًا الموحدة.  المالية القوائم في واإلفصاحات والمطلوبات والموجودات

في   المطلوبات أو للموجودات الدفتریة القيم تعدیل ذلك یستدعي وقد التقدیرات، عن الفعلية النتائج تختلف قد واإلفتراضات،
هذ وتقييم وتطبيق وضع عن مسؤولة اإلدارة واالفتراضات.المستقبل. إن التقدیرات ه

التالية:  اإلیضاحات للمخاطر البنك تعرض مدى تبين والتي األخرى اإلیضاحات تشمل

(إیضاح- المخاطر )٤٥إدارة

(إیضاح- المال رأس )٤٨إدارة

إعتقاد یلي:في كما وهي معقولة الموحدة المالية القوائم ضمن تقدیراتها بأن البنك إدارة

الملموسة   وغير الملموسة لألصول اإلنتاجية األعمار
االستهالكات   إحتساب لغایات دوري بشكل الملموسة وغير الملموسة للموجودات اإلنتاجية األعمار تقدیر بإعادة اإلدارة تقوم

السنویة   تسجيل  واإلطفاءات ویتم المستقبل، في المتوقعة اإلنتاجية األعمار وتقدیرات الموجودات لتلك العامة الحالة على إعتمادًا
الموحدة.  الدخل قائمة وجدت) في (إن التدني خسارة

القضایا مخصص
للبنك.  القانوني المستشار لرأي إستنادًا قضائية إلتزامات أیة لمواجهة البنك على المرفوعة للقضایا التخصيص یتم

الموظفين منافع مخصصات
واإلفتراضات   التقدیرات هذه بأن البنك إدارة الموظفين. تعتقد منافع مخصصات مبلغ لتحدید معينة تقدیرات البنك إدارة تستخدم

الفلسطيني  معقولة. وتم العمل لقانون وفقًا الخدمة نهایة تعویض مخصص مصروف من یخصها بما المالية السنة والنظام  تحميل
الدولية. الداخلي المحاسبة معایير مع یتوافق وبما
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الدخل ضریبة مخصص
معقولة.  واإلفتراضات التقدیرات هذه بأن البنك إدارة الدخل. تعتقد ضریبة مخصص مبلغ لتحدید معينة تقدیرات البنك إدارة تستخدم
والمعایير البنك بها یعمل التي المناطق في والقوانين لألنظمة وفقًا الضرائب مصروف من یخصها بما المالية السنة تحميل ویتم

المحاسبية.

ال الماليةالقيمة لألدوات عادلة
مبالغ   لتقدیر هامة واجتهادات أحكام اصدار البنك إدارة من االئتمانية للتسهيالت االئتمانية الخسائر مخصص تحدید یتطلب
االعتراف بعد المالية لألصول االئتمانية المخاطر في جوهریة زیادة أي تقدیر إلى باإلضافة وأوقاتها، المستقبلية النقدیة التدفقات

المتوقعة. االئتمانية للخسائر المستقبلية القياس معلومات االعتبار بعين االخذ إلى باإلضافة بها، المبدئي

المالية غير الموجودات تدني
المتوقع القيمة تمثل استردادها، المتوقع القيمة عن النقد إنتاج وحدة أو لألصل الدفتریة القيمة تزید عندما التدني یتحقق

أعلى.  أیهما اإلستخدام في القيمة أو البيع مصاریف تنزیل بعد العادلة القيمة استردادها

واإلنهاء التجدید خيارات مع للعقود اإلیجار مدة تحدید
إذا   اإلیجار عقد لتمدید خيار یغطيها فترات أیة جانب إلى لإللغاء، القابلة غير اإلیجار فترة أنها على اإلیجار مدة الشركة تحدد
عدم   معقول بشكل المؤكد من كان إذا اإلیجار، عقد إنهاء خيار یغطيها فترات أیة أو یمارس، أن معقول بشكل المؤكد من كان

.ممارسته

المتوقعة االئتمانية الخسائر مخصص
الت ومعيار الفلسطينية النقد سلطة قبل من الموضوعة األسس ضمن المتوقعة االئتمانية الخسائر مخصص مراجعة الماليةیتم قاریر

) رقم مبالغ  ٩الدولية لتقدیر هامة واجتهادات أحكام إصدار البنك إدارة من المتوقعة اإلئتمانية الخسائر مخصص تحدید ). یتطلب
االعتراف بعد المالية للموجودات اإلئتمانية المخاطر في جوهریة زیادة أي تقدیر إلى باإلضافة وأوقاتها، المستقبلية النقدیة التدفقات

المتوقعة. اإلئتمانية للخسائر المستقبلية القياس معلومات االعتبار بعين األخذ إلى باإلضافة بها، المبدئي

الدولية.  التقاریر لمعایير وفقا المالية للموجودات االئتمانية الخسائر مخصص قيمة باحتساب البنك قام

العناصر (المواصفات)   تحدید في البنك سياسة أساإن على المتوقعة االئتمانية والخسارة االئتمان مخاطر لقياس سالمشتركة
یلي:  ما على بناء تتم ً             إفرادي

ñ(قروض بالطلب، مكشوفين ، مدین (جاري والبلد التسهيل نوع مستوى على الفردیة: إفرادي االئتمانية التسهيالت

ñالتسهيل/ ال مستوى على للشركات: إفرادي االئتمانية عميل. التسهيالت

ñالتسهيل/ البنك مستوى على والبنوك: إفرادي النقد سلطة لدى الودائع

ñ.الدین أداة مستوى على (السندات): إفرادي المطفأة بالكلفة الدین أدوات

رقم ( الدولي المالية التقاریر معيار تطبيق حساب  ٩منهجية في المستخدمة واالفتراضات اآلليات المالية): المدخالت، ) (األدوات
المتوقعة االئتمانية الخسائر

االعتبار بعين أخذها تم والتي اإلدارة اجتهادات من عالي قدر تتطلب والتي الجوهري األثر ذات الرئيسية المفاهيم قبلإن من
یلي: ما تتضمن المعيار تطبيق عند البنك

 :االئتمانية المخاطر في الجوهریة الزیادة تقييم
للعمر   التعثر مخاطر بمقارنة البنك یقوم حيث نشأتها، تاریخ منذ االئتمانية للمخاطر جوهریة زیادة هنالك كان إذا فيما تقييم یتم
إدار لعمليات الرئيسية المفاهيم باستخدام المالية األداة نشوء عند التعثر مخاطر مع مالية فترة كل نهایة في المالية لألداة ةالمتوقع

البنك.المخاطر لدى المتوفرة
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االئتمان لمخاطر التعرضات من لكل منفصل وبشكل أشهر ثالثة كل واحدة مرة االئتمانية للمخاطر الجوهریة الزیادة تقييم یتم
األداة   تصنيف اعادة یتم فانه االئتمانية للمخاطر جوهریة زیادة وجود إلى العوامل هذه أحد أشار عوامل. إذا ثالثة على وبناء

الثانية:الما المرحلة إلى األولى المرحلة من لية

لألداة– التعثر حدوث مخاطر في التغير على بناء االئتمانية المخاطر في الجوهریة الزیادة لقياس حدود بتحدید القيام یتم
نشأتها. تاریخ مع مقارنة المالية

رقم ( – الدولي المالية التقاریر معيار لألدوات) (األدوات  ٩یتضمن االئتمانية المخاطر في جوهریة زیادة بوجود المالية) افتراضًا
من ألكثر واستحقت تعثرت التي فترة٣٠المالية باعتماد البنك قام الخصوص یوم.٣٠یوم. بهذا

ل– واستحقت تعثرت المالية لألدوات جوهریة زیادة بافتراض البنك السابقة.٣٠یقوم القياس فترة خالل یوم

ا– فيیقوم الجوهریة للزیادة كمؤشر الثانية المرحلة ضمن المراقبة تحت وضعهم اإلدارة ترتأي الذین العمالء بتصنيف لبنك
اإلئتمان. مخاطر

في  – الجوهریة للزیادة كمؤشر التقييم فترة أثناء العمالء حسابات على تتم تعدیالت أو جدوالت ایة االعتبار بعين األخذ یتم
االئتمان. مخاطر

عالية.یقوم– مخاطر ذات اإلقتصادیة قطاعاتهم أن اإلدارة ترتأي الذین للعمالء جوهریة زیادة بافتراض البنك

مخاطر– ذوي بأنهم والحكومية الرقابية الجهات قبل من بهم البنك تبليغ یتم الذین للعمالء جوهریة زیادة بافتراض البنك یقوم
عالية.

للعمالء– جوهریة زیادة بافتراض البنك الدین.یقوم منح شروط یخالفون ممن

القائمة.– مشاریعهم نجاعة وانخفاض لبنك لدى النقدیة تدفقاتهم في جوهري تدني حدث الذین الشركات قطاعات عمالء

المالية.– للموجودات االئتماني التصنيف في درجتين انخفاض

ال– بفترة المتعلقة الجوهریة الزیادة مفهوم بدحض البنك المفترض٣٠یقوم ومدعمة  یوم معقولة معلومات للبنك كان حال في ة
المبدئي. االعتراف منذ ملحوظ بشكل تزداد لم االئتمان مخاطر أن توضح ضروریة غير جهود أو تكلفة تحمل دون

الغربية. – والضفة غزة قطاع في الحكومة لموظفي المنتظمة غير االئتمانية التسهيالت

طریق المالية. إن الفترة نهایة في كما متعثرة المالية األدوات كانت إذا ما على الثالثة والمرحلة الثانية المرحلة بين التغير ة  یعتمد
الدولي ( المالية التقاریر لمعيار وفقًا المالية األدوات تعثر المالية٩تحدید للموجودات التعثر حدوث تحدید لطریقة مشابهة ) هي

لم (وفقًا رقم الدولي المحاسبة أدناه. ٣٩عيار التعثر تعریف في موضح هو والقياس). كما المالية : االعتراف ) (األدوات

 :المتوقعة المستقبلية األحداث الكلي، االقتصاد عوامل
وفقًا المتوقعة المستقبلية لألحداث باإلضافة الحالية واألوضاع التاریخية المعلومات االعتبار بعين األخذ موثوقةیجب لمعلومات

القيام   البنك إدارة من یتطلب المتوقعة المستقبلية المعلومات وتطبيق قياس ان مرحلة لكل المتوقعة االئتمانية الخسائر قياس عند
المجال. هذا في خبرة ذو دولية جهات مع التعاون على مبنية جوهریة باجتهادات

التعثر   وخسارة التعثر حدوث الثانية  احتمالية والمرحلة األولى المرحلة في المستخدمة والمدخالت التعثر عند واألثر المفترضة
االقتصاد عوامل في التغير متغيرة (أو اقتصادیة عوامل على بناًء مصممة المتوقعة االئتمانية الخسائر لمخصص الثالثة والمرحلة

المتعلقة االئتمانية بالمخاطر مباشر بشكل بالمحفظة.الكلي) والمرتبطة

المتغيرة. الكلي االقتصاد بعوامل المتوقعة االئتمانية الخسارة حساب في المستخدمة الكلي االقتصاد حاالت من سيناریو كل ربط یتم

المرجحة   السيناریوهات باستخدام الثانية والمرحلة األولى للمرحلة المتوقعة االئتمانية الخسائر حساب في التقدیرات استخدام تم
الحقة. المخص ألعوام الكلي لالقتصاد المستقبلية المعلومات تتضمن والتي ومة

الصعود   تغيرات البطالة). إن ومعدالت اإلجمالي المحلي الكلي (مثل: الناتج االقتصاد تنبؤات على األساسي السيناریو یعتمد
البدیل االقتصادیة األوضاع أساس على إعدادها یتم االقتصادیة العوامل في الممكنة. والهبوط ة
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 :التعثر تعریف

مع   ویتفق یتماشى المراحل بين التغير تقييم في والمستخدم المتوقعة االئتمانية الخسائر قياس في المستخدم التعثر تعریف ان
قبل   من معرف غير التعثر البنك. إن لدى الداخلية االئتمانية المخاطر إدارة قبل من المستخدم التعثر وهناك  تعریف المعيار،

لمدة   الدفع عن التوقف بانه للنقض قابل فأكثر،  ٩٠افتراض العميل  یوم كمواجهة األخرى النوعية العوامل بعض الى باإلضافة
وغيرها والوفاة واإلفالس المالية . للصعوبات

 :المتوقع العمر

ا االعتبار بعين باألخذ البنك یقوم المتوقعة، االئتمانية الخسائر قياس البنك  عند یعتبرها والتي المتوقعة النقدیة للتدفقات مدى قصى
المقدم،   الدفع خيارات فيها وبما المتوقع، للعمر التعاقدیة االلتزامات جميع االعتبار بعين االخذ یتم التدني.  لمخاطر معرضة

ی ال والتي المتجددة االئتمانية التسهيالت لبعض المتوقع العمر قياس التمدید. یتم على  وخيارات بناء محدد سداد تاریخ لها وجد
تجنبها. لإلدارة یمكن ال التي االئتمان لمخاطر البنك بها المعرض الفترة

) رقم المالية للتقاریر الدولي المعيار متطلبات تطبيق ) ٩حوكمة
مدیر   السادة قبل من تتكون خاصة توجيه لجنه انشاء تم فقد التطبيق سير من والتأكد المعيار تطبيق بمتطلبات االلتزام لضمان
باتخاذ اللجنه تقوم المعلومات. حيث انظمة إدارة مدیر على عالوة للبنك المالي المدیر االئتمان، إدارة مدیر المخاطر، إدارة

آ بخصوص الالزمة متطلبات  القرارات مع یتالئم بما األنظمة العمل واجراءات العامة السياسات تحدیث من التأكد التطبيق، ليات
عن   اإلدارة مجلس وإلى العليا اإلدارة إلى المعيار إلى استنادًا المتوقعة االئتمانية الخسائر احتساب نتائج بعرض تقوم كما المعيار،

عنه.  المنبثقة اللجان طریق

في مؤثرة تابعةحصص شركة
جوهریة   حصص فيها البنك من بالكامل المملوكة المالية (صدارة) غير لالستثمارات صدارة شركة عن مالية معلومات یلي فيما

مسيطرة: غير لجهات

الشركة المنشأاسم بلد
٢٠٢١٢٠٢٠

%%
المالية لالستثمارات صدارة ٤٠٤٠فلسطينشركة

أمریكي أمریكيدوالر دوالر
المسيطرة غير الجهات حصص ١٬٥٩٥٬٢٨٦١٬٠٨٣٬٩٧٤أرصدة

مسيطرة غير لجهات العائدة ٢٩٨٬٥٠٠٢٬٠٧٦األرباح
اآلخرى الشامل الدخل بنود من مسيطرة غير جهات ٨٥٬٣١٢٩٬٣٩٨حصة

قبل صدارة عن مالية لمعلومات ملخص یلي البنك.فيما مع والمعامالت األرصدة استبعاد
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في كما المالي المركز قائمة بيانات األول٣١ملخص :٢٠٢١كانون
٢٠٢١٢٠٢٠

أمریكي أمریكيدوالر دوالر
مصرفية ومؤسسات بنوك لدى ٩٨٣٬٩١٥٢٬٧١٧٬٤٣٤أرصدة

أو األرباح قائمة خالل من العادلة بالقيمة مالية ١٬١٣٨٬٦٤٦١٨٣٬٧٥٠الخسائرموجودات
األخرى الشامل الدخل بنود خالل من العادلة بالقيمة مالية -١٬٩٩٨٬٨٨٣موجودات

اخرى -٥٬٢٠٨موجودات
الموجودات ٤٬١٢٦٬٦٥٢٢٬٩٠١٬١٨٤مجموع

الملكية حقوق ٤٬١٢٦٬٦٥٢٢٬٩٠١٬١٨٤مجموع
مسيطرة غير لجهات ١٬٥٩٥٬٢٨٦١٬٠٨٣٬٩٧٤العائد

في المنتهية للسنة الدخل قائمة بيانات األول٣١ملخص :٢٠٢١كانون
٢٠٢١٢٠٢٠

أمریكي أمریكيدوالر دوالر
فوائد   ٢٤٬٩٠٣١٠٬١٩٢إیرادات

مالية موجودات محفظة أرباح ٨٦٩٬٤٦٧٣٢٦صافي
٨٩٤٬٣٧٠١٠٬٥١٨

تمویل ) ٣٣٦() ٩٥٦(مصاریف
تحویل أجنبيةفروقات ) ٣٢٠() ٦٬٠٠٧(عمالت

وعامة إداریة ) ٤٬٦٧٣() ٣٬٦٧٨(مصاریف
الضریبةالفترةربح ٨٨٣٬٧٢٩٥٬١٨٩قبل

الدخل ضریبة -) ١٣٦٬٦٩١(مصروف
الربح ٧٤٧٬٠٣٨٥٬١٨٩صافي

البنك لمساهمي ٤٤٨٬٢٢٣٣٬١١٣العائد
مسيطرة غير لجهات ٢٩٨٬٥٠٠٢٬٠٧٦العائد

فيملخص المنتهية للسنة األخرى الشامل الدخل قائمة األول٣١بيانات : ٢٠٢١كانون
٢٠٢١٢٠٢٠

أمریكي أمریكيدوالر دوالر
السنة   ٧٤٧٬٠٣٨٥٬١٨٩ربح

األخرى الشامل الدخل ٢١٣٬٢٧٨٢٣٬٤٩٥بنود
الشامل   الدخل ٩٦٠٬٣١٦٢٨٬٦٨٤إجمالي
البنك لمساهمي ٥٧٦٬٥٠٤١٧٬٢١٠العائد

مسيطرة غير لجهات ٣٨٣٬٨١٢١١٬٤٧٤العائد
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المنتهية للسنة النقدیة التدفقات قائمة بيانات األول٣١ملخص : ٢٠٢١كانون
٢٠٢١٢٠٢٠

أمریكي أمریكيدوالر دوالر
التشغيل ) ٥٬١١٩(١٠٬٠١٤أنشطة

االستثمار ٣٢٦) ١٬٩١٤٬٩٣٧(أنشطة
١٧١٬٤٠٤٢٬٧٢٢٬٢٢٧التمویلأنشطة
المعادل  ) (النقص والنقد النقد في ٢٬٧١٧٬٤٣٤) ١٬٧٣٣٬٥١٩(الزیادة

الفلسطينية.٤ النقد سلطة لدى وأرصدة نقد

یلي: كما هي البند هذا تفاصيل إن
٢٠٢١٢٠٢٠

أمریكي أمریكيدوالر دوالر
* الخزینة في ١٧٢٬٥١٨٬١٧٤١٤٠٬٧٣٢٬١٦٦نقد

الفلسطينية:  النقد سلطة لدى أرصدة
الطلب وتحت جاریة ٢٤٬٩٥٣٬٦٠١٤٤٬٥٤٣٬٩٩٤حسابات

النقدي اإللزامي االحتياطي ١٠٧٬٠٧٠٬٩١٠٩٤٬٩٧٦٬٩٢٧متطلبات
٣٠٤٬٥٤٢٬٦٨٥٢٨٠٬٢٥٣٬٠٨٧

) رقم التعميم حسب البنك على النقد٦٧/٢٠١٠یتعين سلطة لدى السحب) االحتفاظ مقيد نقدي إلزامي باحتياطي الفلسطينية
اإللزامية. وبموجب٪٩بنسبة   االحتياطيات هذه على فوائد دفع على الفلسطينية النقد سلطة تعمل العمالء. ال ودائع من

) رقم  قبل  ٢/٢٠١٢التعليمات القطاعات لبعض القدس مدینة في الممنوحة للتسهيالت القائم الرصيد قيمة تخفيض یتم  (
النقدي. اإللزامي االحتياطي احتساب

 .الجاریة الحسابات أرصدة على فوائد أیة للبنوك الفلسطينية النقد سلطة تدفع ال

بمبلغ  * األموال لنقل أمان شركة لدى مودعة مبالغ البند هذا و٦٬٠١٤٬٥٥٠یشمل أمریكي أمریكي  ٤٬٧٨٤٬٨٤٥دوالر دوالر
في   األول  ٣١كما على  ٢٠٢٠و٢٠٢١كانون لتغطية  ، اآلليةاریفصمالتوالي. وذلك الصرافات بعض وتغذیة األموال نقل

للبنك. 
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مصرفية.٥ ومؤسسات بنوك لدى أرصدة

٢٠٢١٢٠٢٠
أمریكي أمریكيدوالر دوالر

فلسطين:  داخل مصرفية ومؤسسات بنوك
أشهر ثالثة فترة خالل تستحق تبادلية -١٠٬٠٠٠٬٠٠٠ودائع

١٠٬٠٠٠٬٠٠٠-
فلسطين:  خارج مصرفية ومؤسسات بنوك

الطلب وتحت جاریة ٨٢٬٦٣٣٬٣٥٠٩١٬٤٨٠٬٨٨٦حسابات
أشهر ثالثة فترة خالل تستحق ٤٦٬٧٧٦٬٥٢٨٥٦٬٢١٥٬٢١٠ودائع

خالل تستحق عنودائع تزید أشهرفترة -٧٬٣٧٣٬٠٣٠ثالثة
١٣٦٬٧٨٢٬٩٠٨١٤٧٬٦٩٦٬٠٩٦
١٤٦٬٧٨٢٬٩٠٨١٤٧٬٦٩٦٬٠٩٦

متوقعة ائتمانية خسائر ) ١٥٢٬٨٠٢() ١٥٢٬٨٠٢(مخصص
١٤٦٬٦٣٠٬١٠٦١٤٧٬٥٤٣٬٢٩٤

  في كما فوائد تتقاضى ال التي المصرفية والمؤسسات البنوك لدى األرصدة األول  ٣١بلغت مبلغ٢٠٢٠و٢٠٢١كانون
و  ٩٢٬٦٣٣٬٣٥٠ أمریكي التوالي. ٩١٬٤٨٠٬٨٨٦دوالر على أمریكي، دوالر

  في كما المصرفية والمؤسسات البنوك لدى السحب مقيدة األرصدة األول  ٣١بلغت ١٥٬١٦٨٬٨٠٠بلغ  م٢٠٢٠و٢٠٢١كانون
و أمریكي التوالي.١٩٬٥٤٨٬٨٠٨دوالر على أمریكي، دوالر

األول كانون في كما المصرفية والمؤسسات البنوك لدى األرصدة إجمالي على الحركة ملخص یلي : ٢٠٢٠و٢٠٢١فيما

٢٠٢١
) () ١المرحلة () ٢المرحلة المجموع) ٣المرحلة

أمریكي أمریكيأمریكيدوالردوالر أمریكيدوالر دوالر
السنة بدایة في ١٤٧٬٦٩٦٬٠٩٦--١٤٧٬٦٩٦٬٠٩٦الرصيد
العام خالل التغير ) ٩١٣٬١٨٨(--) ٩١٣٬١٨٨(صافي

السنة نهایة ١٤٦٬٧٨٢٬٩٠٨--١٤٦٬٧٨٢٬٩٠٨رصيد

٢٠٢٠
) () ١المرحلة () ٢المرحلة المجموع) ٣المرحلة

أمریكي أمریكيدوالر أمریكيدوالر أمریكيدوالر دوالر
السنة بدایة في ١٩١٬٧٥١٬٨٢٠--١٩١٬٧٥١٬٨٢٠الرصيد
العام خالل التغير ) ٤٤٬٠٥٥٬٧٢٤(--) ٤٤٬٠٥٥٬٧٢٤(صافي

السنة نهایة ١٤٧٬٦٩٦٬٠٩٦--١٤٧٬٦٩٦٬٠٩٦رصيد
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یلي:  كما هي مصرفية ومؤسسات بنوك لدى لألرصدة المتوقعة اإلئتمانية الخسائر مخصص على الحركة إن

قائمة.٦ خالل من العادلة بالقيمة مالية الخسائرموجودات أو األرباح

البند هذا یمثل
٢٠٢١٢٠٢٠

أمریكي أمریكيدوالر دوالر
فلسطين بورصة في مدرجة ٨٤٬٧٤٠٨٤٬٧٤٠أسهم

أجنبية مالية أسواق في مدرجة -٢٬٤٠٣٬٨٠٨أسهم
٢٬٤٨٨٬٥٤٨٨٤٬٧٤٠

٢٠٢١
) () ١المرحلة () ٢المرحلة المجموع) ٣المرحلة

أمریكي أمریكيدوالر أمریكيدوالر أمریكيدوالر دوالر
في الثاني١كما ١٥٢٬٨٠٢--٢٠٢١١٥٢٬٨٠٢كانون

العام خالل األرصدة على المتوقعة االئتمانية ----الخسارة
في األول٣١كما ١٥٢٬٨٠٢--٢٠٢١١٥٢٬٨٠٢كانون

٢٠٢٠
) () ١المرحلة () ٢المرحلة المجموع) ٣المرحلة

أمریكي أمریكيدوالر أمریكيدوالر أمریكيدوالر دوالر
في ١٢٢٬٦٨٣--٢٠٢٠١٢٢٬٦٨٣الثانيكانون١كما

العام خالل األرصدة على المتوقعة االئتمانية ٣٠٬١١٩--٣٠٬١١٩الخسارة
في األول٣١كما ١٥٢٬٨٠٢--٢٠٢٠١٥٢٬٨٠٢كانون
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مباشرة.٧ ائتمانية تسهيالت

٢٠٢١٢٠٢٠

أمریكي أمریكيدوالر دوالر
األفراد

قروض *٣١٤٬٠٠٤٬٣١٦٢٨٤٬٣٩٩٬٦٠٥
مدینة جاریة ٨٬٦١٥٬٤٠٩٨٬٩٦١٬٨٣٥حسابات

ائتمان ٣٬٥٧٤٬٢٩٦٣٬١١٠٬٣٤٩بطاقات
بالطلب المكشوفين ٩٠٬٣٢١١٬٤٠٢٬٠٧٩حسابات

والمتوسطة الصغيرة الشركات
قروض *٢٠٢٬٢٥١٬٥٩٣١٧٨٬٤٥١٬٥٦٤

مدینة جاریة ٣٤٬٤٦٤٬٢٢٨٢٨٬١٥٥٬٦٨٠حسابات
٧٤٥٬٨٢٦٧٨٥٬٧٧٠ائتمانبطاقات

بالطلب المكشوفين ١٬٧٧٧٬٠٤٥١٬١١١٬٦٠٠حسابات

الكبرى الشركات
قروض *٢٦٦٬٧٣٤٬٧٠٥٢٥٠٬٧٦٦٬٥٠٨

مدینة جاریة ٣١٬٥٩٠٬٥١٦٣١٬٢٦٦٬٣٩٨حسابات
ائتمان ١٦٥٬٨٦١١٨٠٬٥٧٠بطاقات

بالطلب المكشوفين ٤٦٥٬٧٤٤١٬١٨٠٬٨٦٤حسابات

العامالقطاع
قروض *١٣٧٬٩٥٧٬١٢٩٩٩٬٢١٢٬٤١٦

١٬٠٠٢٬٤٣٦٬٩٨٩٨٨٨٬٩٨٥٬٢٣٨
معلقة وعموالت ) ٣٬٩٤٢٬٦٥٨() ٥٬٦٩٩٬٦٩٣(فوائد

المباشرة االئتمانية التسهيالت على متوقعة ائتمانية خسائر ) ٣٨٬٠٧٤٬١٠٦() ٤٣٬٦٢٤٬٧٩٥(مخصص
٩٥٣٬١١٢٬٥٠١٨٤٦٬٩٦٨٬٤٧٤

القروض بمبلغتظهر مقدمًا المقبوضة والعموالت الفوائد تنزیل بعد بالصافي في  ٨٨٢٬٧٣٦والكمبياالت كما أمریكي دوالر
األول٣١ في  ١٬٣٩٥٬٢٥٢مقابل٢٠٢١كانون كما أمریكي األول٣١دوالر . ٢٠٢٠كانون

  كما المعلقة الفوائد تنزیل بعد الفلسطينية النقد سلطة لتعليمات وفقًا والمصنفة العاملة غير االئتمانية التسهيالت إجمالي بلغ
األول  ٣١في   ومبلغ  ٨٩٬٥٧٣٬١١٩مبلغ  ٢٠٢٠و٢٠٢١كانون أمریكي أمریكي  ٥٣٬٨١٧٬٣٨٥دوالر دوالر أمریكي دوالر

نسبته   ما ال٪٦٬٠٨% و٨٬٩٩أي رصيد الفوائدمن تنزیل بعد المباشرة االئتمانية التواليوالعموالتتسهيالت على .المعلقة،
الفوائد- تنزیل بعد الفلسطينية النقد سلطة لتعليمات وفقًا المتعثرة االئتمانية التسهيالت إجمالي فيوالعموالتبلغ كما المعلقة

األول  ٣١ و٤١٬١٥٥٬٧٥٨مبلغ  ٢٠٢٠و٢٠٢١كانون أمریكي نسبته٤٠٬١١٤٬٢٥٣مبلغ  دوالر ما أي أمریكي دوالر
الفوائد٪٤٬٥٣و٪٤٬١٣ تنزیل بعد المباشرة االئتمانية التسهيالت رصيد التوالي. والعموالتمن على المعلقة،
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رقم (- الفلسطينية النقد سلطة تعليمات على مضى١/٢٠٠٨بناًء والتي المتعثرة المباشرة االئتمانية التسهيالت إستبعاد ) تم
من أكثر تعثرها القوائم  ٦على من المستبعدة المباشرة االئتمانية التسهيالت للبنك. بلغت الموحدة المالية القوائم من سنوات

في   كما الموحدة األول  ٣١المالية و٢١٬٣٢٨٬٧١٤مبلغ  ٢٠٢٠و٢٠٢١كانون أمریكي دوالر  ٢٠٬٤٧٣٬٤٠٤دوالر
الفوائد   رصيد بلغ كما التوالي.  على مبلغ  والعموالت  أمریكي، المتعثرة للحسابات أمریكي٩٬٥١١٬٥٥٦المعلقة دوالر

التوالي.١٠٬٢١٦٬٧١٥و على أمریكي، دوالر

للسلطة- الممنوحة االئتمانية التسهيالت الفلسطينية  بلغت نسبته  ١٣٧٬٩٥٧٬١٢٩الوطنية ما أي أمریكي من  ٪١٣٬٧٦دوالر
في   كما المباشرة االئتمانية التسهيالت رصيد األول  ٣١إجمالي ما٩٩٬٢١٢٬٤١٦مقابل  ٢٠٢١كانون أي أمریكي دوالر

في٪١١٬١٦نسبته كما المباشرة االئتمانية التسهيالت رصيد إجمالي األول٣١من . ٢٠٢٠كانون

في  - كما المقيمين لغير الممنوحة االئتمانية التسهيالت األول  ٣١بلغت دوالر  ٥٬٤٠٢٬٩٢١مبلغ  ٢٠٢٠و٢٠٢١كانون
ومبلغ التوالي.٦٬٥٥٨٬١٠٥أمریكي على أمریكي، دوالر

في  - كما االئتمانية التسهيالت مقابل المقدمة للضمانات العادلة القيمة األول  ٣١بلغت مبلغ٢٠٢٠و٢٠٢١كانون
ومبلغ٤٦٠٬٧١٦٬٩٦٦ أمریكي التوالي. ٣٩٨٬٦٩٥٬٩٠٥دوالر على أمریكي، دوالر

المعلقة والعموالت الفوائد
المعلقة:  والعموالت الفوائد على الحركة ملخص یلي فيما

٢٠٢١٢٠٢٠
أمریكي أمریكيدوالر دوالر

السنة بدایة في ٣٬٩٤٢٬٦٥٨١٬٩٢٩٬٧٦١الرصيد
وعموالت السنةفوائد خالل ٣٬١٨١٬٠١٩٢٬٧٣٠٬٥٥٢معلقة

السنة خالل لإلیرادات حولت معلقة وعموالت ) ٥٩٢٬٧٢٦() ١٬١٥٨٬٦٠٤(فوائد
من أكثر تعثرها على مضى ائتمانية تسهيالت على معلقة وعموالت فوائد استبعاد

) ١٢٤٬٩٢٩() ٢٧٢٬٨٢٠(سنوات٦
-٧٬٤٤٠عملة  فروقات

نهایة في ٥٬٦٩٩٬٦٩٣٣٬٩٤٢٬٦٥٨السنةالرصيد

المباشرة:  االئتمانية التسهيالت إجمالي على الحركة ملخص یلي فيما

٢٠٢١
) () ١المرحلة () ٢المرحلة المجموع) ٣المرحلة

أمریكي أمریكيدوالر أمریكيدوالر أمریكيدوالر دوالر
السنة بدایة ٦٩١٬٩٩٨٬٩٥٨١٥٢٬٩٢٩٬٣٦٩٤٤٬٠٥٦٬٩١١٨٨٨٬٩٨٥٬٢٣٨رصيد

السنة خالل الجدیدة ١٤٠٬١٠٢٬١١٧٢٩٩٬٥٧٨٢٠٬٨٢٦٬٤٥٩١٦١٬٢٢٨٬١٥٤التسهيالت
المسددة ) ٦٦٬١٨٤٬١٩٦() ٢٢٬٦٢٣٬٣٣٠() ٢١٬٨٧٥٬٧٥٤() ٢١٬٦٨٥٬١١٢(التسهيالت
القياس إعادة ٢٧٬٢٠٠٬٨٤٣٣٬٣٠٦٬٧٢٤١٩٬٨٩٨٬١٩٢) ١٠٬٦٠٩٬٣٧٥(صافي

للمرحلة (  --) ٣٣٬٠٢٩٬٤٦٦(٣٣٬٠٢٩٬٤٦٦) ١المحول
للمرحلة (  --١٣٤٬٧٨٠٬١٥١) ١٣٤٬٧٨٠٬١٥١() ٢المحول
للمرحلة (  -٢٬٧٧٩٬٠٨٦) ٥٩٣٬٢١٢() ٢٬١٨٥٬٨٧٤() ٣المحول

على   مضى استبعاد  تسهيالت
من أكثر ) ١٬٤٩٠٬٣٩٩() ١٬٤٩٠٬٣٩٩(--سنوات٦تعثرها
السنة نهایة ٦٩٥٬٨٧٠٬٠٢٩٢٥٩٬٧١١٬٥٠٩٤٦٬٨٥٥٬٤٥١١٬٠٠٢٬٤٣٦٬٩٨٩رصيد
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٣٧

الخسائر المتوقعةمخصص االئتمانية
المباشرة:  االئتمانية للتسهيالت المتوقعة اإلئتمانية الخسائر مخصص على الحركة یلي فيما

٢٠٢٠
) () ١المرحلة () ٢المرحلة المجموع) ٣المرحلة

أمریكي أمریكيدوالر أمریكيدوالر أمریكيدوالر دوالر
السنة بدایة ٧٠٥٬٤١٥٬٩٤٧٧٨٬٤٦٢٬١٩٢٣٧٬٥٥٢٬٨٩٦٨٢١٬٤٣١٬٠٣٥رصيد

السنة خالل الجدیدة ١٨٢٬٠٧٣٬٦١٩-١٧٨٬٠٥١٬٤٥١٤٬٠٢٢٬١٦٨التسهيالت
المسددة ) ١٢٢٬٥٨٥٬٧٧٩() ٢٬٣٨٢٬٦١٣() ٣٬٧٦١٬٥٤٢() ١١٦٬٤٤١٬٦٢٤(التسهيالت
القياس إعادة ٨٬٠٦٦٬٣٦٣) ١٬٤٥٩٬١٥٩(٢٥٣٬٨٥٢٩٬٢٧١٬٦٧٠صافي

للمرحلة (  -) ٧٥٨٬٦٣٣() ٢٦٬٣١١٬٨١٦(٢٧٬٠٧٠٬٤٤٩) ١المحول
للمرحلة (  -) ١٬٢٤٢٬٠٩٠(٩٨٬٤٣٧٬٣٦٢) ٩٧٬١٩٥٬٢٧٢() ٢المحول
للمرحلة (  -١٢٬٣٤٦٬٥١٠) ٧٬١٩٠٬٦٦٥() ٥٬١٥٥٬٨٤٥() ٣المحول
السنة نهایة ٦٩١٬٩٩٨٬٩٥٨١٥٢٬٩٢٩٬٣٦٩٤٤٬٠٥٦٬٩١١٨٨٨٬٩٨٥٬٢٣٨رصيد

٢٠٢١
) ()١المرحلة ()٢المرحلة المجموع)٣المرحلة

أمریكي أمریكيدوالر أمریكيدوالر أمریكيدوالر دوالر
في الثاني١كما ٢٠٢١٧٬٣٨٦٬٠٠٦٦٬٠٧٥٬٨٤٠٢٤٬٦١٢٬٢٦٠٣٨٬٠٧٤٬١٠٦كانون

العام خالل ١٬٥٩٨٬٩٢٣٣٨٠٩٬٧٦٤٬٩١٤١١٬٣٦٤٬٢٢٣مخصص
العام خالل )٥٬١٠٧٬٩٣٣()٥٬٠٣٥٬٦٩٢()٢٬٨٧١()٦٩٬٣٧٠(استردادات

) للمرحلة --)١٬٣٦١٬٥١٥(١٬٣٦١٬٥١٥)١المحول
) للمرحلة --٥٬٤٥١٬١٤٥)٥٬٤٥١٬١٤٥()٢المحول
) للمرحلة -٦٠٬٨١٣)١٤٬٨٤٤()٤٥٬٩٦٩()٣المحول

السنة خالل اإلئتمانية للخسائر القياس إعادة ٥٣٤٬٢٣١)٦٠٬٨١٣(٥١٬٢٠٧٥٤٣٬٨٣٧صافي
أكثر   تعثرها على مضى تسهيالت مخصص استبعاد

)١٬٤٩٠٬٣٩٩()١٬٤٩٠٬٣٩٩(--سنوات٦من
معدومة ٣٠٬٧٩٧٣٠٬٧٩٧--دیون
عملة ٢١٩٬٧٧٦٢١٩٬٧٧٠--فروقات

في األول  ٣١كما ٢٠٢١٤٬٨٣١٬١٦٧١٠٬٦٩١٬٩٧٢٢٨٬١٠١٬٦٥٦٤٣٬٦٢٤٬٧٩٥كانون

٢٠٢٠
) ()١المرحلة ()٢المرحلة المجموع)٣المرحلة

أمریكي أمریكيدوالر أمریكيأمریكيدوالردوالر دوالر
في الثاني١كما ٢٠٢٠٥٬١٤١٬٠٧١٥٬٥٤٨٬٦٧٦١٩٬٦٦٥٬٨١٢٣٠٬٣٥٥٬٥٥٩كانون

العام خالل ٣٬٥٤٤٬٧٧٥١٥٨٬٧٢٠٩٬٧٢٨٬٢٠٩١٣٬٤٣١٬٧٠٤مخصص
العام خالل )٨٬٥١٥٬٨٢٥()٥٬٠٩٠٬٣١٢()٢٬٠٠٠٬٠٥١()١٬٤٢٥٬٤٦٢(استردادات

) للمرحلة --)١٬٢٦٦٬٢٤٨(١٬٢٦٦٬٢٤٨)١المحول
) للمرحلة --٣٧١٬١٥٥)٣٧١٬١٥٥()٢المحول
) للمرحلة -١٬١٨٠٬٨٥١)١٬١٧٣٬٢١٢()٧٬٦٣٩()٣المحول

السنة خالل اإلئتمانية للخسائر القياس إعادة ٢٬٤٩٤٬١١٧)١٬١٨٠٬٨٥١(٤٬٤٣٦٬٨٠٠)٧٦١٬٨٣٢(صافي
على مضى تسهيالت مخصص أكثر  استبعاد تعثرها

)٤٠٢٬٤٨٣()٤٠٢٬٤٨٣(--سنوات٦من
عملة ٧١١٬٠٣٤٧١١٬٠٣٤--فروقات

في األول  ٣١كما ٢٠٢٠٧٬٣٨٦٬٠٠٦٦٬٠٧٥٬٨٤٠٢٤٬٦١٢٬٢٦٠٣٨٬٠٧٤٬١٠٦كانون
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٣٨

مضى   التي المباشرة االئتمانية للتسهيالت المتوقعة االئتمانية الخسائر مخصص على الحركة یلي من  فيما أكثر تعثرها على
سنوات:٦

٢٠٢١٢٠٢٠
أمریكي أمریكيدوالر دوالر

السنة   بدایة ٩٬٨٩٩٬٩٤٣٩٬٠٨٥٬١٤٩رصيد
الميزانية داخل من ١٬٤٩٠٬٣٩٩٤٠٢٬٤٨٣محول
السنة خالل ) ٢٩٦٬٣٨٤() ١٣٤٬٨١٢(إستردادات
السنة خالل ٣٥٢٬٦٥٩-إضافات

عملة ٢٢٤٬٣٤٩٣٥٦٬٠٣٦فروقات
نهایة ١١٬٤٧٩٬٨٧٩٩٬٨٩٩٬٩٤٣السنةرصيد

للعمالء: اإلقتصادي النشاط حسب المعلقة الفوائد تنزیل بعد االئتمانية التسهيالت توزیع یلي فيما

٢٠٢١٢٠٢٠
أمریكي أمریكيدوالر دوالر

العام ١٣٧٬٩٥٧٬١٢٩٩٩٬٢١٢٬٤١٦القطاع
٢٠٩٬٤٣٠٬٨٥٤١٨٨٬٢٢٥٬٨٣٣العقاریةالقروض  
١٨٬٥٦١٬٧٣٧٦٬٩٦٠٬٦٤٥االراضي

والتجارة الصناعة ٢٤٠٬٥٧٢٬٣٩١١٩٩٬٩٣٩٬١٤٠تمویل
الزراعة ٣٥٬٧٢٦٬٧٥٩٣٦٬٤٦٤٬٨٧٠قطاع
السياحة ٦٬٤٢٧٬٩٩٥١٢٬٤٢٠٬٢٠١قطاع

والمواصالت ١٬٩٨١٬٩١٧٢٬١٤٨٬٣٦٤النقل
الخدمات ٩٩٬٣٢٩٬٢٥٨٨٨٬٥٩٣٬٤٣٥العامةقطاع

المالية الخدمات ٤٤٬٠٥٧٬٩٧٨٤٢٬٣٧٥٬٦٠٥قطاع
استهالكية ١٩٥٬٧١٦٬٤٢٨١٩٩٬٨٤٦٬١٠٧قروض

سيارات شراء ٦٬٩٧٤٬٨٥٠٨٬٨٥٥٬٩٦٤تمویل
٩٩٦٬٧٣٧٬٢٩٦٨٨٥٬٠٤٢٬٥٨٠

ضمان مؤسسات قبل من مضمونة ائتمانية تسهيالت بمنح البنك االئتمانية:یقوم التسهيالت هذه توزیع یلي فيما القروض،

األول٣١ ٢٠٢١كانون
المبلغ  
الممنوح

الرصيد
القائم

الجهة تغطية
الضامنة  

الدیون
المتعثرة

التسهيالت أمریكينوع أمریكيدوالر أمریكي%دوالر دوالر
ومتوسطة صغيرة ٤٨٧٬٦٥٨٪١٣٬٤٢٢٬٩٢٨٧٬٨٢٨٬٩٤٣٧٠مشاریع

األول٣١ ٢٠٢٠كانون
المبلغ
الممنوح

الرصيد
القائم

الجهة تغطية
الضامنة  

الدیون
المتعثرة

التسهيالت أمریكينوع أمریكيدوالر أمریكي%دوالر دوالر
ومتوسطة صغيرة ٤٧٤٬٩٧٤٪٧٠-٪١١٬٠٠٢٬٢٥٢٦٬٠١٦٬٠٥٩٦٠مشاریع
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٣٩

األخرى.٨ الشامل الدخل بنود خالل من العادلة بالقيمة مالية موجودات

٢٠٢١٢٠٢٠
أمریكي أمریكيدوالر دوالر

في مدرجة ٢٬٣١٨٬٥٥٥٢٬٢٦٥٬٣١١فلسطينبورصةأسهم
أجنبية مالية أسواق في مدرجة ٢٢٬٩٤٠٬٦٩٢١٠٬٧١٦٬٦٣٢أسهم

مدرجة غير ٧٣٩٬٧٥٠٩١٥٬٧١٣أسهم
٢٥٬٩٩٨٬٩٩٧١٣٬٨٩٧٬٦٥٦

یلي:  كما العادلة القيمة احتياطي حساب على الحركة كانت لقد
٢٠٢١٢٠٢٠

أمریكي أمریكيدوالر دوالر
السنة بدایة ) ٣٬٠٦٧٬٨٧٦() ٣٬٠٩٧٬٧٧٥(رصيد

الشامل الدخل قائمة خالل من العادلة القيمة في ) ٢٩٬٨٩٩(٦٬٨٤٧٬٧٣٢األخرىالتغير
األخرى الشامل الدخل بنود خالل من العادلة بالقيمة مالية موجودات بيع أرباح

المدورةمباشرةمثبتة األرباح -) ٢٬٧٢٣٬٢٢٤(في
السنة نهایة ) ٣٬٠٩٧٬٧٧٥(١٬٠٢٦٬٧٣٣رصيد

المطفأةموجودات.٩ بالكلفة مالية

یلي: ما المطفأة بالكلفة المالية الموجودات تشمل
٢٠٢١٢٠٢٠

أمریكي أمریكيدوالر دوالر
خزینة*  -٢٢٬٩٩٩٬٦٢٩أذونات

مدرجة*  غير محلية مالية ٨٬١٦٠٬٠٠٠١٥٬٦٤٤٬٠٠٠سندات
مدرجة**  غير أجنبية مالية ١٧٬١٠٤٬٣٧٢١٧٬١٠٤٬٣٧٠سندات

٤٨٬٢٦٤٬٠٠١٣٢٬٧٤٨٬٣٧٠
متوقعة ائتمانية خسائر ) ٧٥٬٦٤١() ١٤٩٬٦٤١(مخصص

٤٨٬١١٤٬٣٦٠٣٢٬٦٧٢٬٧٢٩

بقيمة  * مستحقة أذونات البند هذا أمریكي  ١٥٬٢٨٦٬٥٩٦یتضمن بين  دوالر تتراوح فترة خالل األذونات باقي تستحق بينما
سنة.  إلى أشهر ثالثة من هذهأقل على الفائدة أسعار بيناألتراوحت . ٪٨٬٠٠إلى  ٪٤.٥ذونات

بين  ** السندات هذه على الفائدة أسعار تتراوح  ٪٥٬٠٠إلى  ٪٣٬٧٥تراوحت فترة خالل خمسبينوتستحق إلى سنة من أقل
سنوات.

من  تراوحت***  السندات هذه على الفائدة تتراوح  ٪٧٬٥٠إلى  ٪٥٬٠٠نسبة فترة خالل خمس  بينوتستحق إلى سنة من أقل
سنوات.
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٤٠

المطفأة:  بالكلفة المالية الموجودات إجمالي على الحركة ملخص یلي فيما

یلي:  كما هي المطفأة بالكلفة المالية للموجودات المتوقعة اإلئتمانية الخسائر مخصص على الحاصلة الحركة إن

٢٠٢١

) () ١المرحلة () ٢المرحلة المجموع) ٣المرحلة

أمریكي أمریكيأمریكيدوالردوالر أمریكيدوالر دوالر
السنة بدایة في ٣٢٬٧٤٨٬٣٧٠--٣٢٬٧٤٨٬٣٧٠الرصيد

العام خالل الجدید ٣١٬٥٦٧٬٨١٧--٣١٬٥٦٧٬٨١٧االستثمارات
المستحقة ) ١٦٬٠٥٢٬١٨٦(--) ١٦٬٠٥٢٬١٨٦(االستثمارات
السنة نهایة ٤٨٬٢٦٤٬٠٠١--٤٨٬٢٦٤٬٠٠١رصيد

٢٠٢٠

) () ١المرحلة () ٢المرحلة المجموع) ٣المرحلة

أمریكي أمریكيدوالر أمریكيدوالر أمریكيدوالر دوالر
السنة بدایة في ١٨٬٠٠١٬٣١١--١٨٬٠٠١٬٣١١الرصيد

العام خالل الجدید ١٤٬٧٤٧٬٠٥٩--١٤٬٧٤٧٬٠٥٩االستثمارات
نهایة ٣٢٬٧٤٨٬٣٧٠--٣٢٬٧٤٨٬٣٧٠السنةرصيد

٢٠٢١
) () ١المرحلة () ٢المرحلة المجموع) ٣المرحلة

أمریكي أمریكيدوالر أمریكيدوالر أمریكيدوالر دوالر
في الثاني١كما ٧٥٬٦٤١--٢٠٢١٧٥٬٦٤١كانون

العام   خالل متوقعة اإلئتمانية ٧٤٬٠٠٠--٧٤٬٠٠٠الخسائر
في األول٣١كما ١٤٩٬٦٤١--٢٠٢١١٤٩٬٦٤١كانون

٢٠٢٠
) () ١المرحلة () ٢المرحلة المجموع) ٣المرحلة

أمریكي أمریكيدوالر أمریكيأمریكيدوالردوالر دوالر
في الثاني١كما ٣٥٬٩٥١--٢٠٢٠٣٥٬٩٥١كانون

العام   خالل متوقعة اإلئتمانية ٣٩٬٦٩٠--٣٩٬٦٩٠الخسائر
في األول٣١كما ٧٥٬٦٤١--٢٠٢٠٧٥٬٦٤١كانون
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٤١

حليفة.١٠ شركة في استثمار

الملكية الدفتریةنسبة القيمة
٢٠٢١٢٠٢٠٢٠٢١٢٠٢٠

أمریكي%% أمریكيدوالر دوالر
المتكاملة* للحلول إكسبرتس ٣٢٣٢١٬٧٤٨٬٣٤٦١٬٦٣٣٬٤٧٢شركة

١٬٧٤٨٬٣٤٦١٬٦٣٣٬٤٧٢

إكسبرتس* شركة علىتعتبر استراتيجيتها الشركة وتركز المعلومات، تكنولوجيا مجال في تعمل متقدمة شركة المتكاملة للحلول
وسالمة   واألمن، واإلنتاجية، االستمراریة، على الحفاظ على لمساعدتهم للعمالء عالية وموثوقية جودة ذات تكنولجية حلول تقدیم

وأنظمتها . البيانات

المتكا للحلول إكسبرتس بتاریخ  شركة الفلسطيني الوطني االقتصاد وزراة لدى مسجلة الخصوصية المساهمة كانون٢٨ملة
(٢٠١٠األول رقم تسجيل قدره٥٦٢٥٠٨٤١٦تحت أمریكي. ١٬٣٦٩٬٢٣١) وبرأسمال دوالر

الحليفة:  الشركة في البنك باستثمار المتعلقة المالية المعلومات ملخص التالي الجدول یوضح

٢٠٢١٢٠٢٠
الحليفة للشركة المالي أمریكيالمركز أمریكيدوالر دوالر

الموجودات ٦٬٨٨٤٬٢٤٥٥٬٨٨١٬٤٣٥إجمالي
المطلوبات ٣٬٣٦٨٬٩٩٨٢٬٦٩٥٬٢٥١إجمالي

الملكية حقوق ٣٬٥١٥٬٢٤٧٣٬١٨٦٬١٨٤صافي
التعدیل قبل الدفتریة ١٬١٢٤٬٨٧٩١٬٠١٩٬٥٧٩القيمة

٦٢٣٬٤٦٧٦١٣٬٨٩٣تعدیالت
التعدیل بعد الدفتریة ١٬٧٤٨٬٣٤٦١٬٦٣٣٬٤٧٢القيمة
األعمال ونتائج االیرادات

اإلیرادات   ٢٬٧٠٨٬٥١١١٬٦١٥٬١١٨مجموع
الربح ٥٦٦٬٦٤٦٣٨٣٬٣٠٧صافي

الشامل الدخل -) ٢٠٨٬٩١٨(اآلخرىبنود
الشامل الدخل ٣٥٧٬٧٢٨٣٨٣٬٣٠٧إجمالي

من البنك الحليفةحصة الشركة أعمال ١٨١٬٧٢٨١٢٣٬١٦١نتائج
من البنك اآلخرىبنودحصة الشامل -) ٦٦٬٨٥٤(الدخل

الحركة ملخص یلي الحليفة:التيفيما الشركة في اإلستثمار قيمة على تمت

٢٠٢١٢٠٢٠
أمریكي أمریكيدوالر دوالر

السنة بدایة في ١٬٦٣٣٬٤٧٢١٬٥١٠٬٣١١الرصيد
الحليفة الشركة أعمال نتائج من البنك ١٨١٬٧٢٨١٢٣٬١٦١حصة

من البنك اآلخرىبنودحصة الشامل الحليفةالدخل -) ٦٦٬٨٥٤(للشركة
السنة نهایة في ١٬٧٤٨٬٣٤٦١٬٦٣٣٬٤٧٢الرصيد
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١١
.

ومعدات  
وآالت

عقارات

كمافي
ت
والمعدا

ت
واآلال

ت
بالعقارا

حسا
على

ت
صالحركةالتيتم

فيمایليملخ
٣١

األول كانون
٢٠٢١

 :

ضي  
أرا

مباني
ت  
ومعدا

ث
أثا

مكتبية
وأنظمة  

أجهزة
ت
المعلوما

ت
سيارا

ت
تحسينا
مأجور

المجموع
دوالرأمریكي

دوالرأمریكي
دوالرأمریكي

دوالرأمریكي
دوالرأمریكي

دوالرأمریكي
دوالرأمریكي

الكلفة: 
الرصيدفيبدایةالسنة

٨٬٨٢٣٬٥٧٩
٤٬٠٥٩٬٠٣٤

٤٬٦٤٠٬٨٣٢
١٢٬٠١٢٬٦٩٠

٦٣٢٬٣٦٨
١٧٬٥٨٢٬٣٧٦

٤٧٬٧٥٠٬٨٧٩
من

ت
وتحویال

ت
ضافا

إ
تالتنفيذ

مشاریعتح
-

-
٥٨٬٢١٤

١٬١٠١٬٣٠٣
-

٥٤٥٬٣٣٥
١٬٧٠٤٬٨٥٢

ت
استبعادا

-
)

٩٦٬١٢٨
 (

)
٦٧٬٤٨١

 (
)

٧٣٩٬٤٥٩
 (

)
٦٤٬٤٤٣

 (
-

)
٩٦٧٬٥١١

 (
الرصيدفينهایةالسنة

٨٬٨٢٣٬٥٧٩
٣٬٩٦٢٬٩٠٦

٤٬٦٣١٬٥٦٥
١٢٬٣٧٤٬٥٣٤

٥٦٧٬٩٢٥
١٨٬١٢٧٬٧١١

٤٨٬٤٨٨٬٢٢٠

االستهالكالمتراكم: 
الرصيدفيبدایةالسنة

-
٩٦٦٬٥٢٨

٣٬٣٩٤٬٤٢١
٦٬٤٣٦٬٢٨٧

٢٤٧٬٣٢٥
١١٬٨٧٧٬٩٣١

٢٢٬٩٢٢٬٤٩٢
استهالكالسنة

-
٨١٬١٨٠

٤٣٧٬٤٨٦
١٬٠٦٣٬٨٥١

٨٣٬٩٩٧
١٬٣٧٢٬٣٩٥

٣٬٠٣٨٬٩٠٩
ت
استبعادا

-
)

٦٨٬٨٤٨
 (

)
٥٦٬٧٩٥

 (
)

٥٩٢٬٥٥٩
 (

)
٣٨٬٠٦٨

 (
-

)
٧٥٦٬٢٧٠

 (
الرصيدفينهایةالسنة

-
٩٧٨٬٨٦٠

٣٬٧٧٥٬١١٢
٦٬٩٠٧٬٥٧٩

٢٩٣٬٢٥٤
١٣٬٢٥٠٬٣٢٦

٢٥٬٢٠٥٬١٣١

صافيالقيمةالدفتریة
كمافي

٢٠٢١
٨٬٨٢٣٬٥٧٩

٢٬٩٨٤٬٠٤٦
٨٥٦٬٤٥٣

٥٬٤٦٦٬٩٥٥
٢٧٤٬٦٧١

٤٬٨٧٧٬٣٨٥
٢٣٬٢٨٣٬٠٨٩

تمستخدمةفيأنشطةالبنكمبلغ  
والتيمازال

تالمستهلكةبالكامل
والمعدا

ت
والممتلكا

ت
تقيمةالعقارا

بلغ
١٠٬٧٦٠٬٧٤٦

و
دوالرأمریكي

٨٬٥١٥٬٨٥١
دوالرأمریكيكمافي  

٣١
األول   كانون

٢٠٢١
و

٢٠٢٠
علىالتوالي. 

،
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فيما
كمافي

ت
والمعدا

ت
واآلال

ت
بالعقارا

حسا
على

ت
صالحركةالتيتم

یليملخ
٣١

األول كانون
٢٠٢٠

 :

ضي  
أرا

مباني
ت  
ومعدا

ث
أثا

مكتبية
وأنظمة  

أجهزة
ت
المعلوما

ت
سيارا

ت
تحسينا
مأجور

المجموع
دوالرأمریكي

دوالرأمریكي
دوالرأمریكي

دوالرأمریكي
دوالرأمریكي

دوالرأمریكي
دوالرأمریكي

الكلفة: 
الرصيدفيبدایةالسنة

٨٬٨٢٣٬٥٧٩
٤٬٠٥٩٬٠٣٤

٤٬٣٢٨٬٣٨٤
١٠٬٩٧٠٬٨٢٥

٩٣٣٬٤٢٣
١٦٬٨١٨٬٨١٢

٤٥٬٩٣٤٬٠٥٧
تالتنفيذ

مشاریعتح
من

ت
وتحویال

ت
ضافا

إ
-

-
٤٢٩٬١٩٦

١٬٢٨٧٬٦٠٩
-

١٬٠٧١٬٠٣٦
٢٬٧٨٧٬٨٤١

ت
استبعادا

-
-

)
١١٦٬٧٤٨

 (
)

٢٤٥٬٧٤٤
 (

)
٣٠١٬٠٥٥

 (
)

٣٠٧٬٤٧٢
 (

)
٩٧١٬٠١٩

 (
الرصيدفينهایةالسنة

٨٬٨٢٣٬٥٧٩
٤٬٠٥٩٬٠٣٤

٤٬٦٤٠٬٨٣٢
١٢٬٠١٢٬٦٩٠

٦٣٢٬٣٦٨
١٧٬٥٨٢٬٣٧٦

٤٧٬٧٥٠٬٨٧٩

االستهالكالمتراكم: 
الرصيدفيبدایةالسنة

-
٨٨٥٬٣٤٧

٢٬٩٩٧٬٢٨٥
٥٬٥٣٠٬٢٨٧

٢٦٧٬٩٤٥
١٠٬٦٨٤٬٩٧٧

٢٠٬٣٦٥٬٨٤١
استهالكالسنة

-
٨١٬١٨١

٤٧٤٬٨٠٠
١٬٠٤٩٬٩١٧

٩٤٬٣١٥
١٬٣٤٧٬٦٤٢

٣٬٠٤٧٬٨٥٥
ت
استبعادا

-
-

)
٧٧٬٦٦٤

 (
)

١٤٣٬٩١٧
 (

)
١١٤٬٩٣٥

 (
)

١٥٤٬٦٨٨
 (

)
٤٩١٬٢٠٤

 (
الرصيدفينهایةالسنة

-
٩٦٦٬٥٢٨

٣٬٣٩٤٬٤٢١
٦٬٤٣٦٬٢٨٧

٢٤٧٬٣٢٥
١١٬٨٧٧٬٩٣١

٢٢٬٩٢٢٬٤٩٢

صافيالقيمةالدفتریة
كمافي

٢٠٢٠
٨٬٨٢٣٬٥٧٩

٣٬٠٩٢٬٥٠٦
١٬٢٤٦٬٤١١

٥٬٥٧٦٬٤٠٣
٣٨٥٬٠٤٣

٥٬٧٠٤٬٤٤٥
٢٤٬٨٢٨٬٣٨٧
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الموجودات.١٢ استخدام حق

على تمت التي الحركة تفاصيل یلي الموجوداتفيما استخدام فيحق األول٣١كما : ٢٠٢٠و٢٠٢١كانون

التنفيذ.١٣ تحت مشاریع

الجدید   البنك مقر وتشطيب إنشاء أعمال البند هذا التنفيذیشمل تحت المشاریع على الحركة یلي األخرى. فيما المشاریع وبعض
السنة:  خالل

في   كما التنفيذ تحت المشاریع الستكمال المتوقعة الكلفة األول  ٣١إن بمبلغ  ٢٠٢١كانون أمریكي،  ١٣٬٠١٧٬٢٦٨تقدر دوالر
عام خالل المشاریع هذه من االنتهاء . ٢٠٢٣ویتوقع

ملموسة.١٤ غير موجودات

هذا یلي:یشمل ما البند
٢٠٢١٢٠٢٠

أمریكي أمریكيدوالر دوالر
اآللي الحاسب ٢٬٣١٧٬٩٠٩١٬٩٢٥٬٧١٥برامج

إستحواذ*  عن ناتجة ملموسة غير ١٬٢٢٧٬٣٨٥١٬٥٨٢٬٧٦٩موجودات
٣٬٥٤٥٬٢٩٤٣٬٥٠٨٬٤٨٤

على  * اإلستحواذ شراء مبلغ توزیع عملية من والناتج ملموس غير كأصل أساسية عمالء لودائع العادلة القيمة البند هذا یمثل
سنة خالل فلسطين فرع الكویتي األردني .  ٢٠١٨البنك

٢٠٢١٢٠٢٠
أمریكي أمریكيدوالر دوالر

بدایة ١٥٬٥٦٧٬٧٧٧١٧٬٦٦٣٬٦٠٣السنةرصيد
السنة خالل ٣٦٤٬٣٢٣٤٦٩٬٣٩٦إضافات

السنة ) ١٬٤٥٤٬١٧٨() ١٬٥٠٣٬٣٨٠(استهالك
السنة ) ١٬١١١٬٠٤٤(-استبعادات
السنة نهایة ١٤٬٤٢٨٬٧٢٠١٥٬٥٦٧٬٧٧٧رصيد

٢٠٢١٢٠٢٠
أمریكي أمریكيدوالر دوالر

السنة بدایة في ٧٬٦٤٨٬١٨٧٥٬٩٦٦٬٣٤٩الرصيد
السنة خالل ٢٬٧٠٤٬٩٤٩٢٬٤٨٤٬٠٤١إضافات

(إیضاح ومعدات وآالت عقارات إلى ) ٨٠٢٬٢٠٣() ١٩٢٬٨٦٢() ١١محول
السنة نهایة في ١٠٬١٦٠٬٢٧٤٧٬٦٤٨٬١٨٧الرصيد
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ملموسة:  غير موجودات على تمت التي الحركة تفاصيل یلي فيما
٢٠٢١٢٠٢٠

أمریكي أمریكيدوالر دوالر

السنة بدایة في ٣٬٥٠٨٬٤٨٤٣٬٩٠٣٬٦٨٩الرصيد
السنة خالل ١٬٠٥٢٬٢٤٥٥٤٠٬٧٨٨اإلضافات
السنة خالل (٩٣٥٬٩٩٣)(١٬٠١٥٬٤٣٥)اإلطفاء

السنة نهایة في ٣٬٥٤٥٬٢٩٤٣٬٥٠٨٬٤٨٤الرصيد

مؤجلة.١٥ ضریبية موجودات

للمرحلتين المباشرة االئتمانية بالتسهيالت المتعلقة المتوقعة اإلئتمانية الخسائر على المؤجلة الضریبية الموجودات احتساب یتم
تعویض مخصصات إلى باإلضافة المطفأة بالكلفة المالية والموجودات مصرفية ومؤسسات بنوك لدى واألرصدة والثانية األولى

والقضایا. فيم الخدمة المؤجلة:نهایة الضریبية الموجودات حساب على الحركة تفاصيل یلي ا

الموجودات على الدخل ضریبة معدل نسبتهبلغ ما المؤجلة الضریبية في  ٪٢٦٬٧والمطلوبات الساریة الدخل ضریبة لقوانين وفقًا
فلسطين.

أخرى.١٦ موجودات

یلي: ما البند هذا یشمل

٢٠٢١٢٠٢٠
أمریكي أمریكيدوالر دوالر

السنة بدایة ٣٬٧٨٦٬٤٢٨٢٬٧٠٢٬١٤٤رصيد
٧٦٣٬٧٢٩١٬٠٨٤٬٢٨٤إضافات

السنة نهایة ٤٬٥٥٠٬١٥٧٣٬٧٨٦٬٤٢٨رصيد

٢٠٢١٢٠٢٠
أمریكي أمریكيدوالر دوالر

مقاصة ٧٬٧٥٢٬٤٠١٣٬٧٢١٬٥٢٥شيكات
موجبة مشتقة مالية ٦٬٩١٧٬٣٨٤٦٬٠٣٢٬٠٠٨أدوات

مقبوضة وغير مستحقة ٤٬٨٨٩٬٨٨١٤٬٧١٠٬٩٣٤فوائد
مقدمًا مدفوعة ١٬٦١٧٬٦٦١١٬٥٥٢٬٠٩٣مصاریف

استثمارات حساب على ١٬٤٦٦٬٥٠١١٬٤٧٤٬٢٣٧دفعات
متعثرة لدیون وفاء للبنك ملكيتها آلت ٤٨١٬٨٨٥٦٤٢٬٥١٣موجودات

ومطبوعات ٢٦٣٬٣٠٥٢٢٢٬٩٥٢قرطاسية
٦٥٨٬٥٢٦٦١٩٬٠٠٦أخرى

٢٤٬٠٤٧٬٥٤٤١٨٬٩٧٥٬٢٦٨
أخرى*  موجودات على متوقعة ائتمانية خسائر ) ٤٨٥٬٣١٢() ٤٨٥٬٣١٢(ینزل: مخصص

٢٣٬٥٦٢٬٢٣٢١٨٬٤٨٩٬٩٥٦
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حساب* على الحركة یلي أخرىفيما موجودات على متوقعة ائتمانية خسائر عاميمخصص : ٢٠٢٠و٢٠٢١خالل

الفلسطينية.١٧ النقد سلطة ودائع

٢٠٢١٢٠٢٠
أمریكي أمریكيدوالر دوالر

خالل تستحق ألجل ٤٩٬٦٩٠٬١٠٣-أشهر٣فترةودائع
تستحق ألجل عنودائع تزید فترة ٩٦٬٢٥٢٬٦٠٠٣٦٬٨٣٢٬٦٤١أشهر٣خالل

٩٦٬٢٥٢٬٦٠٠٨٦٬٥٢٢٬٧٤٤

مصرفية.١٨ ومؤسسات بنوك ودائع

٢٠٢١

) () ١المرحلة () ٢المرحلة المجموع) ٣المرحلة

أمریكي أمریكيدوالر أمریكيدوالر أمریكيدوالر دوالر
في الثاني١كما ٤٨٥٬٣١٢٤٨٥٬٣١٢--٢٠٢١كانون

العام   خالل متوقعة اإلئتمانية ----الخسائر
في األول٣١كما ٤٨٥٬٣١٢٤٨٥٬٣١٢--٢٠٢١كانون

٢٠٢٠

) () ١المرحلة () ٢المرحلة المجموع) ٣المرحلة

أمریكي أمریكيدوالر أمریكيدوالر أمریكيدوالر دوالر
في الثاني١كما ٤٨٥٬٣١٢٤٨٥٬٣١٢--٢٠٢٠كانون

العام   خالل متوقعة اإلئتمانية ----الخسائر
في األول٣١كما ٤٨٥٬٣١٢٤٨٥٬٣١٢--٢٠٢٠كانون

٢٠٢١٢٠٢٠
أمریكي أمریكيدوالر دوالر

فلسطين:  داخل مصرفية ومؤسسات بنوك
الطلب وتحت جاریة ٧٤٢٬٠٦٢١٥٠٬٤٧٥حسابات

أشهر ثالثة فترة خالل تستحق ٢٬٠٠٠٬٠٠٠-ودائع
أشهر ثالثة فترة خالل تستحق تبادلية -٩٬٩٤٦٬١٠٢ودائع

١٠٬٦٨٨٬١٦٤٢٬١٥٠٬٤٧٥
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العمالءودائع.١٩

  في كما العام القطاع ودائع األول٣١بلغت و١١٬٤٧٣٬٨٨٣مبلغ   ٢٠٢٠و٢٠٢١كانون أمریكي ١١٬٤٨٤٬٢٦٣دوالر
نسبته ما أي أمریكي التوالي.٪١٬١٤و٪١٬٠٧دوالر على الودائع، إجمالي من

  في كما فوائد تتقاضى ال التي الودائع األول  ٣١بلغت أمریكي  دوال٣٥٦٬١٩١٬٢٣٦مبلغ  ٢٠٢٠و٢٠٢١كانون ر
نسبته٣٤٧٬٢٤٥٬٩٥٩و ما أي أمریكي التوالي. ٪٣٤.٣٥و٪٣٣٬٣٣دوالر على الودائع، إجمالي من

  كما الجامدة الودائع األول  ٣١بلغت و٣٥٬٢٢٣٬٨٧٩مبلغ  ٢٠٢٠و٢٠٢١كانون أمریكي دوالر  ٥٢٬٩٥٩٬٤٧١دوالر
نسبته ما أي على٪٥٬٢٤و٪٣٬٣٠أمریكي الودائع، إجمالي التوالي.من

  كما المقيمين لغير الودائع األول  ٣١بلغت و٢٢٬٥٣٩٬٦٢١مبلغ  ٢٠٢٠و٢٠٢١كانون أمریكي ٢١٬٣٦٢٬٨٦٧دوالر
التوالي. على أمریكي، دوالر

نقدیة.٢٠ تأمينات

مقابل:  نقدیة تأمينات البند هذا یشمل

مساندة  .٢١ قروض

عام   خالل البنك بمجموع  ٢٠١٩حصل توقيعها تم اتفاقيات بموجب مساندة قروض بنسبة١٥٬٠٠٠٬٠٠٠على أمریكي دوالر
أساس٪٥سنویة  فائدة   على تسدد احتساب  ٥، وألغراض البنك أشهر. یقوم وخمسة أربعة بين تتراوح سماح فترة بعد سنویة أقساط

لجنة ومقررات الفلسطينية النقد سلطة لتعليمات وفقًا البنك لرأسمال الثانية الشریحة من كجزء القروض باحتساب المال رأس كفایة
المسان القروض رصيد و٩٬٨٠٠٬٠٠٠ةدبازل. بلغ أمریكي في  ١٣٬٠٠٠٬٠٠٠دوالر كما أمریكي األول٣١دوالر ٢٠٢١كانون

التوالي.٢٠٢٠و على ،

٢٠٢١٢٠٢٠
أمریكي أمریكيدوالر دوالر

الطلب وتحت جاریة ٣٥٦٬١٩١٬٢٣٦٣٤٧٬٢٤٥٬٩٥٩حسابات
إلشعار وخاضعة ألجل ٣٠٥٬٤٦٠٬٣١١٢٨٩٬٥٩٤٬٨٧٨ودائع

التوفير ٤٠٧٬٢٩١٬٥٠٣٣٧٤٬٠٥٥٬٩٧٣ودائع

١٬٠٦٨٬٩٤٣٬٠٥٠١٬٠١٠٬٨٩٦٬٨١٠

٢٠٢١٢٠٢٠
أمریكي أمریكيدوالر دوالر

مباشرة ائتمانية ٩٠٬٣٢٧٬٧٥٧٥٩٬٩٤٥٬١٩٧تسهيالت
مباشرة غير ائتمانية ٩٬٠٤٠٬٥١٣٧٬٦٥٤٬١٧٦تسهيالت

٢٥٬٤٠٤٬٢٤٣٢١٬٥١٦٬٤٦٨أخرى
١٢٤٬٧٧٢٬٥١٣٨٩٬١١٥٬٨٤١
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الفلسطينية.٢٢ النقد سلطة من االستدامة قروض

رقم ( الفلسطينية النقد سلطة لتعليمات وفقًا الفلسطينية النقد سلطة ودائع قيمة البند هذا تخفيف  ٢٢/٢٠٢٠یمثل اآلثار  ) بهدف
(كوفيد   كورونا فيروس ألزمة بحيث  ١٩االقتصادیة والمتوسطة، الصغيرة المشاریع خاصة االقتصادیة والمشاریع األنشطة ) على

بنسبة فائدة النقد سلطة بنسبة٪٠٬٥تستوفي أقصى بحد متناقصة فائدة باستيفاء البنك ویلتزم قبلها من الممنوح التمویل ٪٣على
ر المقترضين. بلغ مبلغ  من االستدامة قروض أمریكي١٣٬١٨٠٬٢٠٥صيد أمریكي٩٬٨١٠٬٦٠٠و  دوالر في  دوالر كانون٣١كما

التوالي٢٠٢٠و٢٠٢١األول على ، .

مقترضة.٢٣ أموال

البند:  هذا تفاصيل یلي فيما
٢٠٢١٢٠٢٠

أمریكي أمریكيدوالر دوالر
األوروبي االستثمار -٣٢٬٠٠٠٬٠٠٠*بنك

والتنميةالبنك االعمار إلعادة -٥٬٠٠٠٬٠٠٠**األوروبي
٣٧٬٠٠٠٬٠٠٠-

خالل  * البنك اتفاقية  العامقام بمبلغ  قرض  بتوقيع األوروبي االستثمار بنك تسهيالت  ٣٢مع تمویل بهدف أمریكي دوالر مليون
بموجب   القرض هذا والمتوسطة. یسدد الصغيرة المنشآت لدعم سماح١٤ائتمانية فترة بعد السداد یبدأ سنوي، نصف قسط

سنوات بتاریخ،ثالث األول القسط یستحق بتاریخ٢٠٢٤نيسان٢٦حيث السداد األول٢٦وینتهي یستحق  .٢٠٣١تشرین
بمعدل سنویة فائدة القرض شهور.  ٪٢٬٤١٦على ستة + ليبور

خالل  كما  ** البنك بمبلغ  القام والتنمية اإلعمار إلعادة األوروبي البنك مع قرض اتفاقية بتوقيع أمریكي٥عام دوالر مليون
یبدأ   سنویة، نصف أقساط ثالثة بموجب القرض هذا والمتوسط. یسدد الصغيرة المنشآت لدعم ائتمانية تسهيالت تمویل بهدف

ستة سماح فترة بعد بتاأالسداد األول القسط یستحق حيث األول١ریخ  شهر، بتاریخ٢٠٢٢كانون السداد كانون١وینتهي
بمعدل٢٠٢٣األول سنویة فائدة القرض على % + ليبور. ٣٬٥. یستحق

یجارإلاعقودمطلوبات.٢٤

على تمت التي الحركة تفاصيل یلي االیجار: مطلوباتفيما عقود
٢٠٢١٢٠٢٠

أمریكي أمریكيدوالر دوالر
السنة بدایة ١٥٬٤٨٦٬٠٢١١٧٬٢٩٨٬٣٨٩رصيد
للسنة ٣٦٤٬٣٢٣٤٦٩٬٣٩٦إضافات

للسنة ) ١٬١٨٤٬١٨٥(-استبعادات
للسنة التمویل ٥٢١٬٠١٤٥٣٢٬٨٠٧تكاليف
المدفوعة ) ١٬٦٣٠٬٣٨٦() ١٬٧١٢٬١٨٢(اإلیجارات
السنة نهایة ١٤٬٦٥٩٬١٧٦١٥٬٤٨٦٬٠٢١رصيد
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منها:

االعتراف   المستأجرة العقود التزامات مدةمطلوباتبتمثل خالل دفعها یتعين التي اإلیجار لدفعات الحالية بالقيمة االیجار عقود
منها   ثابتة) مطروحًا إیجار دفعات تعتبر مضمونها في التي الدفعات تتضمن (والتي الثابتة الدفعات اإلیجار دفعات العقد. تتضمن

مؤشرا على تعتمد التي المتغيرة اإلیجار ودفعات المستحقة اإلیجار والمبالغحوافز العقد، لشروط وفقا عليها متفق معدالت أو ت
والذي   الشراء خيار ممارسة عند المستحقة القيمة أیضًا اإلیجار دفعات المتبقية. تتضمن القيمة ضمانات بموجب تحصيلها المتوقع

خيا یمارس ان ینوي البنك كان إذا اإلیجار، عقد إنهاء غرامات وقيمة البنك یمارسه أن المؤكد العقد. من لشروط وفقًا اإلنهاء ر

خصم عائدمطلوباتتم نسبة باستخدام المستأجرة . ٪٣٬٢٥العقود

الدخل قائمة في بها االعتراف تم والتي القيمة منخفضة األصول ایجار وعقود االجل قصيرة للعقود االیجار مصروف قيمة إن
في   المنتهية للسنة األول  ٣١الموحدة و٢١٩٬٠٠٧بلغت  ٢٠٢٠و٢٠٢١كانون أمریكي على  ٢٧٤٬٨٢٧دوالر أمریكي، دوالر

.)٣٧(إیضاحالتوالي

الضرائب  م.٢٥ خصصات

٢٠٢١٢٠٢٠
أمریكي أمریكيدوالر دوالر

السنة بدایة ٢٬٣٣٩٬١٢٢٣٬٣٦٤٬٣٢٣الرصيد
السنة ٧٬١٣٦٬٦٩١٥٬٠٧٤٬٢٧٧تخصيص
تشجيعي ) ٢٧١٬٢١٥() ١٩٩٬٨٨٤(خصم
مخصص سابقةفائض ) ٧٥٦٬٧٦١(-سنوات

مدفوعة وضرائب ) ٤٬٦٦٩٬١١٥() ٣٬١٩٢٬٢٠٦(سلفيات
عملة ) ٤٠٢٬٣٨٧() ٤٦٥٬٨٦١(فروقات

السنة نهایة ٥٬٦١٧٬٨٦٢٢٬٣٣٩٬١٢٢رصيد

ی لعاملم أعماله نتائج عن المضافة القيمة وضریبة الدخل ضریبة دائرة مع نهائية تسویة إلى البنك قام.٢٠١٩و٢٠٢٠يتوصل
أعماله   نتائج عن الضریبي اإلقرار بتقدیم األعوام  البنك هذه موعدهعن النهائية. افي المخالصات إجراء الضریبي المستشار ویتابع

٢٠٢١٢٠٢٠
أمریكي أمریكيدوالر دوالر

األجلمطلوبات ١٬٩٩٠٬٥٨٩١٬٢٠٥٬٦٣٢قصيرة
األجلمطلوبات ١٢٬٦٦٨٬٥٨٧١٤٬٢٨٠٬٣٨٩طویلة

١٤٬٦٥٩٬١٧٦١٥٬٤٨٦٬٠٢١
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یلي: ما الموحدة الدخل قائمة في الظاهرة الضرائب تمثل

الربح مع المحاسبي الربح تسویة ملخص یلي القدس: فيما لبنك الضریبي
٢٠٢١٢٠٢٠

أمریكي أمریكيدوالر دوالر
المحاسبي ٢٠٬٥٣٧٬٧١١١٣٬٨٦١٬٩٦١الربح

المضافة القيمة لضریبة الخاضع الربح ٢١٬٣٩٠٬٦٥٦١٣٬٧٩٨٬٩٤٢صافي

المضافة القيمة ٢٬٩٥٠٬٤٣٥١٬٩٠٣٬٣٠٢ضریبة

الدخل لضریبة الخاضع ٧٬٦٢٤٬١٣٨٩٬٥٥٨٬٨٨٠الدخل

الدخل ٢٬٠١٦٬٨٧٠١٬١٠٨٬٨٣٢ضریبة

السنة عن المستحقة ٤٬٩٦٧٬٣٠٥٣٬٠١٢٬١٣٤الضرائب

السنة خالل لها المخصص ٧٬١٣٦٬٦٩١٥٬٠٧٤٬٢٧٧الضرائب

الفعلية الضریبة ٪٣٧٪٣٥نسبة

الدخل   لضریبة القانونية النسبة المضافة  ٪١٥بلغت القيمة لضریبة القانونية النسبة بلغت كما في  ٪١٦، كما كانون٣١وذلك
(٢٠٢١األول   رقم بقانون القرار ألحكام (٢٠١٤) لسنة  ٤. استنادًا رقم بقانون القرار تعدیل ضریبة  ٢٠١١) لعام  ٨بشأن بشأن

األ على الدخل ضریبة فإن بنسبة  الدخل، تستوفى والمتوسطة الصغيرة المشاریع تمویل عن الناجمة األرباح.  ٪١٠رباح تلك من
كافية.  الضریبية االلتزامات لمواجهة المكونة المخصصات فإن للبنك، الضریبي والمستشار اإلدارة لرأي وفقًا

٢٠٢١٢٠٢٠
أمریكي أمریكيدوالر دوالر

الحالية للسنة ٧٬١٣٦٬٦٩١٥٬٠٧٤٬٢٧٧التخصيص
مؤجلة ضریبية ) ١٬٠٨٤٬٢٨٤() ٧٦٣٬٧٢٩() ١٥(إیضاحموجودات

سابقة سنوات مخصص ) ٧٥٦٬٧٦١(-فائض
مدفوعة السلفيات على ) ٢٧١٬٢١٥() ١٩٩٬٨٨٤(خصم

للسنة الضرائب ٦٬١٧٣٬٠٧٨٢٬٩٦٢٬٠١٧مصروف
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متنوعةاتمخصص.٢٦

مخصصات حساب على تمت التي الحركة ملخص یلي السنة: فيما خالل متنوعة

الخاص الموظفين شؤون ونظام فلسطين في المفعول الساري العمل لقانون وفقًا للموظفين الخدمة نهایة لتعویض التخصيص یتم
. بالبنك

أخرى.٢٧ مطلوبات

٢٠٢١٢٠٢٠
أمریكي أمریكيدوالر دوالر

واردة وحواالت مصدقة ١٧٬٦١٨٬٢٠٢١٥٬١٢٥٬٩٤١شيكات
مدفوعةفوائد غير ٤٬٣٨٢٬٧٧٢٥٬٢٥٩٬٩٢٦مستحقة

سالبة مشتقة مالية ٣٬٥٠٤٬٥٤٠١٠٬٢٤٧٬٥٩٥أدوات
مستحقة ومصاریف وحوافز ٢٬٥٩٣٬٦٠٠١٬٣٢٠٬٤٦٤مكافآت

مستحقة غير مقبوضة ٢٬٤٠٧٬٤٣٧٢٬٤٨٤٬١٥٩عموالت
مؤقتة ٣٨٨٬٥٤٩٦٢٦٬٠٤٤أمانات

دائنة ٣٨٤٬٢٤٨١٬٨١٣٬٢٦٠ذمم
اإلدارة مجلس ألعضاء مستحقة ٣٧٧٬٠٠٠٤١١٬٨٠٠مكافأت

مدفوعة غير نقدیة أرباح ٣٦٦٬٤٠٨٦٠٢٬٨٧١توزیعات
(إیضاح المباشرة غير االئتمانية للتسهيالت متوقعة ائتمانية ٣٣٠٬٥٢٢٣٣٠٬٥٢٢)٤٩خسائر

٢٬٦٩٤٬٥٣٠١٬١٢٤٬٣٠١أخرى
٣٥٬٠٤٧٬٨٠٨٣٩٬٣٤٦٬٨٨٣

رصيد
السنةبدایة

المخصص
السنة خالل

المدفوع
السنة خالل

رصيد
السنة نهایة

أمریكي أمریكيدوالر أمریكيدوالر أمریكيدوالر دوالر
األول٣١ ٢٠٢١كانون

الخدمة   نهایة ٨٬٠٩٦٬٥١١) ١٬٢٥٦٬٤٢٩(٧٬٤٣٩٬١٥٨١٬٩١٣٬٧٨٢تعویض
قضایا   ٣٣٦٬٠٩٤-٢٣٦٬٠٩٤١٠٠٬٠٠٠مخصص

٨٬٤٣٢٬٦٠٥) ١٬٢٥٦٬٤٢٩(٧٬٦٧٥٬٢٥٢٢٬٠١٣٬٧٨٢

األول٣١ ٢٠٢٠كانون
الخدمة   نهایة ٧٬٤٣٩٬١٥٨) ٦٩٨٬٥٠٥(٦٬٤٥٨٬٤٥٥١٬٦٧٩٬٢٠٨تعویض

قضایا   ٢٣٦٬٠٩٤-١٣٦٬٠٩٤١٠٠٬٠٠٠مخصص
٧٬٦٧٥٬٢٥٢) ٦٩٨٬٥٠٥(٦٬٥٩٤٬٥٤٩١٬٧٧٩٬٢٠٨
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یلي على  رالحفیما االئتمانیةإجماليكة السنة: المباشرةغيرالتسهیالت خالل

المباشرة: غير التسهيالت على المتوقعة االئتمانية الخسائر مخصص على الحركة یلي فيما

نقدیة.٢٨ أرباح توزیعات

بتاریخ إنعقدت التي العادیة جلستها في للبنك العامة الهيئة بمبلغ٢٠٢١نيسان٨أقرت أرباح أمریكي  ٧٬٤٥٣٬٨٢٠توزیع دوالر
بواقع   و٤٬١٩٢٬٧٧٤وذلك نقدیة كأرباح أمریكي كتوزیعات  ٣٬٢٦١٬٠٤٦دوالر أمریكي بنسبة  أسهمدوالر كٌل البنك مساهمي على

ر لرسملة الفلسطينية النقد سلطة موافقة على العام خالل البنك حصل حيث البنك، أسهم من یملكه المخاطرما احتياطي صيد
بمبلغ العامة العام. ٣٬١٨٢٬٤٠٠المصرفية خالل األسهم توزیعات من كجزء وإستغالله أمریكي دوالر

بتاریخ   إنعقدت التي العادیة جلستها في للبنك العامة الهيئة بمبلغ  ٢٠٢٠نيسان  ١٢أقرت أرباح أمریكي  ٨٬٤١٠٬٣٦٥توزیع دوالر
بواقع أم٣٬٠٠٠٬٠٠٠وذلك أسهم  دوالر كتوزیعات بنسبة  ٥٬٤١٠٬٣٦٥ریكي كٌل البنك مساهمي على نقدیة كأرباح أمریكي دوالر

البنك. أسهم من یملكه ما

٢٠٢١
) () ١المرحلة () ٢المرحلة المجموع) ٣المرحلة

أمریكي أمریكيدوالر أمریكيدوالر أمریكيدوالر دوالر
السنة بدایة في ١٢٩٬٤٢٠٬٦٤٩--١٢٩٬٤٢٠٬٦٤٩الرصيد

السنة خالل التغير ٨٬٧٨٢٬٠٠٥--٨٬٧٨٢٬٠٠٥صافي
السنة نهایة ١٣٨٬٢٠٢٬٦٥٤--١٣٨٬٢٠٢٬٦٥٤رصيد

٢٠٢٠
) () ١المرحلة () ٢المرحلة المجموع) ٣المرحلة

أمریكي أمریكيدوالر أمریكيدوالر أمریكيدوالر دوالر
السنة بدایة في ٨٨٬٩١٠٬٩٦١--٨٨٬٩١٠٬٩٦١الرصيد

السنة خالل التغير ٤٠٬٥٠٩٬٦٨٨--٤٠٬٥٠٩٬٦٨٨صافي
السنة نهایة ١٢٩٬٤٢٠٬٦٤٩--١٢٩٬٤٢٠٬٦٤٩رصيد

٢٠٢١
) () ١المرحلة () ٢المرحلة المجموع) ٣المرحلة

أمریكي أمریكيدوالر أمریكيدوالر أمریكيدوالر دوالر
في الثاني١كما ٣٣٠٬٥٢٢--٢٠٢١٣٣٠٬٥٢٢كانون

العام خالل متوقعة اإلئتمانية ----الخسائر
في األول٣١كما ٣٣٠٬٥٢٢--٢٠٢١٣٣٠٬٥٢٢كانون

٢٠٢٠
) () ١المرحلة () ٢المرحلة المجموع) ٣المرحلة

أمریكي أمریكيدوالر أمریكيدوالر أمریكيدوالر دوالر
في الثاني١كما ٢٣٠٬٥٩٠--٢٠٢٠٢٣٠٬٥٩٠كانون

العام خالل متوقعة اإلئتمانية ٩٩٬٩٣٢--٩٩٬٩٣٢الخسائر
في األول٣١كما ٣٣٠٬٥٢٢--٢٠٢٠٣٣٠٬٥٢٢كانون
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احتياطيات.٢٩

إجباري احتياطي

نسبته   ما یقتطع المصارف لقانون اإلجباري٪١٠وفقًا االحتياطي لحساب تخصص سنویًا الصافية األرباح وقف.من یجوز ال
اإلجباري االحتياطي توزیع یجوز البنك. ال رأسمال یعادل ما الحساب لهذا المتجمعة المبالغ مجموع یبلغ أن قبل االقتطاع هـذا

الفلسطينية.  النقد سلطة من مسبقة بموافقة إال المساهمين على

عامة مصرفية مخاطر احتياطي
الذي   المخاطر إحتياطي قيمة البند هذا (یمثل رقم الفلسطينية النقد سلطة لتعليمات وفقًا اقتطاعه من  ٪١٬٥) بنسبة  ٦/٢٠١٥تم

و والفوائد االئتمانية للتسهيالت المتوقعة االئتمانية الخسائر مخصص طرح بعد المباشرة االئتمانية المعلقةالعموالت  التسهيالت
سلطة  ٪٠٬٥و لتعميم المباشرة. وفقًا غير االئتمانية التسهيالت رقم (من الفلسطينية إحتياطي  ٢٠١٣/ ٥٣النقد تكوین یتم ال ،(

عليها انطبقت حال في والمتوسطة الصغيرة للمؤسسات الممنوحة المباشرة االئتمانية التسهيالت مقابل عامة مصرفية مخاطر
عام   خالل البنك التعميم. قام في الواردة (٢٠١٨الشروط رقم الدولي المالية التقاریر معيار من٩بتطبيق المعيار أثر ) وتسجيل

النقد   سلطة لتعليمات وفقًا والثانية األولى بالمرحلتين الخاصة المتوقعة االئتمانية بالخسائر یتعلق بما االحتياطي هذا حساب
رقم ( الفلسطينية. بناًء٢/٢٠١٨الفلسطينية النقد سلطة من مسبقة بموافقة إال توزیعه أو االحتياطي بهذا التصرف یجوز على). ال

ال خالل البنك قام الفلسطينية، النقد سلطة وموافقة للبنك العامة الهيئة البالغ  عامقرار االحتياطي رصيد دوالر  ٣٬١٨٢٬٤٠٠برسملة
لمس أسهم توزیعات عبر واستغالله مساهمته.اهأمریكي نسبة حسب كٌل البنك مي

المضاد المال رأس الدوریة/ مصد التقلبات الدوریةاحتياطي للتقلبات
رقم ( الفلسطينية النقد سلطة لتعليمات وفقًا تمت التي االقتطاعات قيمة الدوریة التقلبات احتياطي بند ) وبنسبة  ٦/٢٠١٥یمثل

بموجب  ٪١٥ االحتياطي بند على واضافتها النسبة هذه اقتطاع عن المصرف توقف حيث الضرائب، بعد االرباح صافي من
رقم ( نسبته  ٠١/٢٠١٨تعليمات ما حددت للتقلبات  ٪٠٬٥٧) والتي المضاد المال رأس كمصد بالمخاطر المرجحة االصول من

وبموجب   المصد، هذا ألغراض الدوریة التقلبات احتياطي بند في المكونة المبالغ استغالل للمصارف التعليمات سمحت وقد الدوریة،
رقم ( نسبته  ١٣/٢٠١٩التعليمات ما احتساب للتقلبات  من  ٪٠٬٦٦) تم المضاد المال رأس كمصد بالمخاطر المرجحة االصول

للعام   الدوریة٢٠١٩الدوریة للتقلبات المضاد المال رأس مصد عن اإلفصاح بمتطلبات االلتزام المصارف من یطلب أنه علمًا ،
من الت٢٠٢٣آذار٣١اعتبارًا احتياطي ببند المرصدة بالمبالغ التصرف المصارف على یحظر بحيث غرض  ، ألي الدوریة قلبات

الفلسطينية.  النقد سلطة من مسبقة خطية موافقة بموجب اال

الدائنة.٣٠ الفوائد

التالية: الحسابات على الدائنة الفوائد البند هذا یشمل
٢٠٢١٢٠٢٠

أمریكي أمریكيدوالر دوالر
٥٢٬١٥٩٬٢٧٣٤٥٬٥٠٩٬٥٤٠قروض

طلب وحسابات مدینة جاریة ٦٬٢٨٣٬٤٥٨٧٬١٩١٬٧٤٠مكشوفةحسابات
مصرفية ومؤسسات بنوك لدى ١٬٠٧٧٬٠١٣١٬٣١٧٬١٩٠أرصدة

االئتمان ١٬٠١٤٬٩٠٨١٬٠٦٢٬٨٦١بطاقات
المطفأة بالكلفة مالية ١٬٤١٢٬٩٢٢١٬٠٧٥٬٨٤٦موجودات

مخصومة ٩٣٢٬١٢٧٧٥٤٬٦٢٢كمبياالت
٦٢٬٨٧٩٬٧٠١٥٦٬٩١١٬٧٩٩
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المدینة.٣١ الفوائد

یلي: ما البند هذا یشمل
٢٠٢١٢٠٢٠

أمریكي أمریكيدوالر دوالر
العمالء:  ودائع على فوائد

الطلب وتحت جاریة ٩٧٬٤٥٢٣٦٤٬٣٦٩حسابات
إلشعار وخاضعة ألجل ٩٬٠٣٠٬٥٨٥١٠٬٥٢٧٬٥٨٠ودائع

التوفير ١٬٠٤٨٧٨١ودائع
٩٬١٢٩٬٠٨٥١٠٬٨٩٢٬٧٣٠

نقدیة ١٬٤٠٧٬٣٦٤١٬٠١٩٬٤٠١تأمينات
الفلسطينية النقد سلطة ودائع على ١٬٥١٠٬١٧٦١٬٦٢٥٬٥٨٢فوائد

المساندة القروض على ٥٤٩٬٨٠٦٧٠٢٬١٥٤فوائد
مصرفية ومؤسسات بنوك ودائع على ١٤٣٬٨٤٠٢١٢٬٦٨٣فوائد

المقترضة   أموال على -٢٣٢٬٨٦٣فوائد
١٢٬٩٧٣٬١٣٤١٤٬٤٥٢٬٥٥٠

العموالتصافي.٣٢ إیرادات

٢٠٢١٢٠٢٠
أمریكي أمریكيدوالر دوالر

دائنة عموالت
مباشرة ائتمانية ٢٬٩٥٢٬٣٧٤٣٬٦٩٣٬٣٢٩تسهيالت

مباشرة غير ائتمانية ١٬٠١٢٬٢٣٣٩٤٠٬٩٩١تسهيالت
٨٠١٬٨٣٧٩٧٨٬٨٨٨شيكات

بنكية ٢٬١٨٣٬٠٨٦١٬٩٧٣٬٨٢٧حواالت
حساب إدارة ٢٬٣٩٢٬١٥٢٢٬٦١٥٬٦٧٢عمولة

مختلفة بنكية ٤٠٥٬٠٠٢٢٩٧٬٠٦٢خدمات
٩٬٧٤٦٬٦٨٤١٠٬٤٩٩٬٧٦٩

مدینة عموالت
محلية ومؤسسات ١٠٥٬٦٩٤١١٣٬٩٢١بنوك
خارجية ومؤسسات ٥٧١٬٣٦٤٤٦١٬٠٢٦بنوك
أخرى عموالت ١٬٢١٥٬٢١٧٩٨٦٬٩٥٣مصاریف

١٬٨٩٢٬٢٧٥١٬٥٦١٬٩٠٠
٧٬٨٥٤٬٤٠٩٨٬٩٣٧٬٨٦٩
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بالصافيإیرادات.٣٣ أخرى،

٢٠٢١٢٠٢٠
أمریكي أمریكيدوالر دوالر

شيكات دفاتر ٢٤٨٬٧٠٦٢٤٥٬١٨٩إیرادات
الحدیدیة الصنادیق ٦٨٬٠٦١٦٤٬٩٤٠ایجار

وهاتف وبرقيات فاكس ٢٩٬٩٣٧٤٩٬٣٨١إیرادات
استبعاد وخسائر ومعداتعقارات ) ٢٤٧٬٧٤٥() ١١١٬٩٥٥(ممتلكات

متفرقة   أخرى ٤٣٧٬٧٧٥٧٢١٬٦٧٢إیرادات
٦٧٢٬٥٢٤٨٣٣٬٤٣٧

أرباح.٣٤ ماليةمحفظةصافي موجودات

٢٠٢١٢٠٢٠
أمریكي أمریكيدوالر دوالر

) قائمة)خسائرأرباح خالل من العادلة بالقيمة مالية موجودات أوتقييم األرباح
) ١٬٦٠٠(٦١٥٬٣١٦الخسائر

قائمة خالل من العادلة بالقيمة مالية موجودات بيع الخسائرأرباح أو -٥٥٩٬٧٦٨األرباح
أرباح الشامل  توزیعات الدخل بنود خالل من العادلة بالقيمة مالية موجودات

٨٩٠٬١٤٤١٥٢٬٤٦٤األخرى
الشراء   إعادة حق ممارسة عن ناتجة تقييم ٢٩٥٬٨٢١-أرباح

٢٬٠٦٥٬٢٢٨٤٤٦٬٦٨٥

المتوقعة.٣٥ االئتمانية الخسائر مخصصات قياس إعادة صافي

اإلئتمانية:  الخسائر لمخصص القياس إعادة صافي البند هذا یشمل

٢٠٢١٢٠٢٠
أمریكي أمریكيدوالر دوالر

الثالثة المرحلة من مباشرة إئتمانية تسهيالت على ائتمانية ٩٬٧٦٤٬٩١٤٩٬٧٢٨٬٢٠٩خسائر
الثالثة المرحلة من مباشرة إئتمانية تسهيالت على ائتمانية خسائر ) ٥٬٠٩٠٬٣١٢() ٥٬٠٣٥٬٦٩٢(استرداد

والتناقالت إضافات للتسهيالتصافي االئتمانية الخسائر مخصصات یبين
والثانية األولى المرحلتين من ٢٬٠٦١٬٢٩٣٢٬٧٧٢٬٠٩٩المباشرة

المطفأة بالكلفة مالية موجودات على متوقعة (استرداد) ائتمانية ٧٤٬٠٠٠٣٩٬٦٩٠خسائر
مصرفية   ومؤسسات بنوك لدى أرصدة على متوقعة ائتمانية ٣٠٬١١٩-خسائر

المباشرة غير ائتمانية تسهيالت على متوقعة ائتمانية ٩٩٬٩٣٢-خسائر
من أكثر تعثرها على مضى مباشرة إئتمانية تسهيالت (استرداد) على مخصصات

٥٦٬٢٧٤(١٣٤٬٨١٢)سنوات٦
٦٬٧٢٩٬٧٠٣٧٬٦٣٦٬٠١١
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الموظفين.٣٦ نفقات

٢٠٢١٢٠٢٠
أمریكي أمریكيدوالر دوالر

ومنافع وأجور ١٥٬٥٦٩٬٩٨٣١٤٬٥٦٢٬٠٧٧رواتب
الرواتب على المضافة القيمة ٢٬٣١٩٬١٩٠٢٬٣٣٦٬٧٦٠ضریبة

الخدمة نهایة ١٬٩١٣٬٧٨٢١٬٦٧٩٬٢٠٨مكافأة
طبية ٩١٦٬٥٣١٩٣٨٬٥٦٦مصاریف

اإلدخار* صندوق في البنك ٦٥٣٬٨٧٤٦٦٣٬٠٥٨مساهمة
وانتقال ٢٨٧٬٣٠٥٢٩٣٬٥٦٢سفر

تدریب ١٣٣٬٦٧٢١٥٩٬٤٦٧مصاریف
١٤٦٬٤٤٣١٣٠٬٣٣١مالبس

الموظفين حياة على التأمين ٦٩٬٧٩٢٨١٬٦٥٦مصاریف
موظفين إجازات ٤٩٬٩٤٦٤١٬١٧٥بدل

٨٬٢٩٦٩٬٤٥١أخرى
٢٢٬٠٦٨٬٨١٤٢٠٬٨٩٥٬٣١١

إدخـــاری* صنـــدوق فـــي البنـــك مســـاهمة البنـــد هـــذا تمثـــل  مثـــل حيث ــن أمـــا  ٪١٠الموظفيـ األساســـي، الموظفين راتـــب مـــن
فهي الموظفين إلى٪٥مســـاهمة لتصل المساهمة هذه زیادة ویجـــوز شـــهري ــكل بشـ وتقتطع األساســـي الراتب .٪١٠من
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أخرى.٣٧ تشغيلية مصاریف

٢٠٢١٢٠٢٠
أمریكي أمریكيدوالر دوالر

وسویفتبرید ١٬٨٩٥٬٧١٧١٬٧٤١٬١٨٧وهاتف
١٬٥١٣٬٨٣٥٩٧٨٬٦٤٨برمجيات

الودائع*  ضمان ١٬٠٧٦٬٠٥٥١٬٥٤٢٬١٣٢صندوق
١٬٠٤٦٬٣٥٠١٬٠٧٤٬٢٧٠صيانة

قضائية ومصاریف استشاریة ٨٣٠٬٤١٢٥٦٨٬٧٧٥أتعاب
وتدفئة وكهرباء ٧٦٣٬٤٩٣٧٠٧٬٣٠٢مياه

مجلس أعضاء ومكافآت ٥٧٥٬٢٢٠٥٥١٬٠٠٩اإلدارةنفقات
اإلیجار مطلوبات على ٥٢١٬٠١٤٥٣٢٬٨٠٧الفائدة

ورعایات** ٥١٩٬٧٢٨٦٦٨٬٧٢٢تبرعات
٤٦٨٬٤٠٤٤١٩٬٦٤٥تنظيفات
٤٦٢٬٣٠٥٤٤١٬٣٩٦خدمات

واشتراكات ورخص ٤٥٢٬٠٩٧٤٥٤٬٠٣٣رسوم
وإعالن دعایة ٣٤٥٬٣٥١٢٨٦٬٠٣٩مصاریف

شيكاتقرطاسية ودفاتر ٣٤٥٬٢٢٧٣٤٤٬٣٨٩ومطبوعات
٣٣٢٬٤٠٨٢٦٠٬٣٥٠تأمينات

مقاصة   ٢٧١٬٠٨٣٣٧٤٬٤١٠مصاریف
وضرائب ٢٤٠٬٣٩٢٢٣٣٬٦٣٤رسوم

اجتماعات ٢٣٤٬٥٥٣٩٢٬٨٢٢مصاریف
٢١٩٬٠٠٧٢٧٤٬٨٢٧)٢٤(إیضاحإیجارات

سيارات ومصاریف ١٩٥٬١٠٠١٥١٬٧٧٣مواصالت
١١٤٬٢٢٥٩٦٬٤١٧ضيافة  

قضایا ١٠٠٬٠٠٠١٠٠٬٠٠٠مخصص
٢٥٢٬١٨٥٢٢٧٬٥٧٦أخرى

١٢٬٧٧٤٬١٦١١٢٬١٢٢٬١٦٣

*) رقم بقانون قرار (المؤسسة) بموجب الفلسطينية الودائع ضمان مؤسسة انشاء البنوك  ٢٠١٣) لسنة  ٧تم على یتوجب حيث
عام من ابتداًء سنویة اشتراك رسوم بنسبة٢٠١٤احتساب المؤسسة بموجب٪٠٬٣لحساب المحدد الودائع رصيد إجمالي من

بتاریخ   القانون. صدر األول  ١هذا رقم (٢٠١٩كانون المؤسسة من لرسوم  ٠٣/٢٠١٩تعميم األدنى الحد تخفيض ) بشأن
لتصبح ( من  ٪٠٬٨-٪٠٬٢االشتراك واعتبارًا حيث الثاني  ١)، االشتراك  ٢٠٢٠كانون رسوم نسبة متوسط  ٪٠٬٢ستكون من

من   بدًال الودائع بتاریخ  ٪٠٬٣إجمالي الودائع. صدر إجمالي متوسط أول  ٢٧من رقم  ٢٠٢٠تشرین المؤسسة من تعميم
لتصبح (٠٢/٢٠٢٠( االشتراك لرسوم األدنى الحد تخفيض من  ٪٠٬٨-٪٠٬١) بشأن واعتبارًا حيث األول  ١)، ،  ٢٠٢٠تشرین

االشتراك   رسوم نسبة من  من٪٠٬١ستكون بدًال الودائع إجمالي المؤسسة  ٪٠٬٢متوسط الودائع. قامت إجمالي متوسط من
الثاني  ٩بتاریخ   (٢٠٢١تشرین رقم تعميم لتصبح  ٢/٢٠٢١بإصدار الثابتة االشتراك رسوم نسبة رفع % من  ٠٬٢) بخصوص

القادم العام مطلع من اعتبارًا وذلك الخاضعة الودائع اجمالي .متوسط

البنك** سياسة ضمن وذلك المجاالت من وغيرها والریاضية االجتماعية المجاالت في والرعایات التبرعات بتقدیم البنك یقوم
السنة   ربح صافي من التبرعات نسبة المختلفة. بلغت المجتمع لبنات بين الثقة أواصر مقابل   ٢٠٢١لعام  ٪٣٬٦٢لبناء

. ٢٠٢٠لعام٪٦٬١٤
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٥٨

سلطة  .٣٨ الفلسطينيةغرامات النقد

في   المنتهية السنة خالل البنك على الفلسطينية النقد سلطة من مفروضة غرامات البند هذا األول٣١یمثل لمخالفة  ٢٠٢١كانون
العالقة.  ذات والقوانين الفلسطينية النقد سلطة تعليمات لبعض البنك

من.٣٩ للسهم والمخفضة األساسية السنةربحالحصة

٢٠٢١٢٠٢٠
أمریكي دوالر

البنك لمساهمي العائد السنة ١٤٬٠٦٦٬١٣٣١٠٬٨٩٧٬٨٦٨ربح

سـهم
بها المكتتب األسهم لعدد المرجح ٩٦٬٤٣٣٬٧٩٦٩٦٬٤٣٣٬٧٩٦المعدل

أمریكي دوالر

السنة ربح من للسهم والمخفضة األساسية ٠٬١٥١٠٬١الحصة

حكمه.٤٠ في وما النقد

٢٠٢١٢٠٢٠
أمریكيأمریكيدوالر دوالر

الفلسطينية النقد سلطة لدى وأرصدة ٣٠٤٬٥٤٢٬٦٨٥٢٨٠٬٢٥٣٬٠٨٧نقد
مصرفية   ومؤسسات بنوك لدى ١٤٦٬٧٨٢٬٩٠٨١٤٧٬٦٩٦٬٠٩٦یضاف: أرصدة

المصرفية والمؤسسات البنوك النقدینزل: ودائع ثالثةوسلطة خالل تستحق التي
) ٥١٬٨٤٠٬٥٧٨() ١٠٬٦٨٨٬١٦٤(أشهر
خالللدىینزل: ودائع تستحق مصرفية ومؤسسات أشهرفترةبنوك ثالثة عن -) ٧٬٣٧٣٬٠٣٠(تزید

السحب مقيد ) ١٩٬٥٤٨٬٨٠٨() ١٥٬١٦٨٬٨٠٠(نقد
النقدي اإللزامي االحتياطي ) ٩٤٬٩٧٦٬٩٢٧() ١٠٧٬٠٧٠٬٩١٠(متطلبات

٣١١٬٠٢٤٬٦٨٩٢٦١٬٥٨٢٬٨٧٠
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٥٩

مع.٤١ العالقةالالمعامالت ذات جهات

بها   التأثير على القدرة لهم أو عليها یسيطرون شركات وأیة العليا واإلدارة االدارة مجلس وأعضاء الرئيسيين المساهمين البنك یعتبر
عالقة ذات في.كجهات السائدة لتلك معادلة وبشروط للبنك الطبعي النشاط ضمن عالقة ذات الجهات مع المعامالت تتم

األخرى. األطراف مع البنكية العالقة:فيماالمعامالت ذات الجهات هذه مع تمت التي والمعامالت األرصدة یلي

التنفيذی* االدارة غير من وموظفين الفروع مدراء البند هذا رئيسيينیتضمن غير ومساهمين وأقاربهم یتم  ة ما حسب وذلك
الفلسطينية.  النقد لسلطة عنه اإلفصاح

في  تشكل كما عالقة ذات لجهات الممنوحة المباشرة االئتمانية األول  ٣١التسهيالت نسبته٢٠٢٠و٢٠٢١كانون ما
تمثل  على  ٪٣٬٤٥و٪٢٬١٩ عالقة ذات جهات تسهيالت بأن المباشرة. علمًا االئتمانية التسهيالت صافي من التوالي

أو التنفيذیة واإلدارة االدارة مجلس ألعضاء ممنوحة للمساهمينومساهمبكفالتهمتسهيالت صلة ذوي واطراف .ون

  في كما عالقة ذات لجهات الممنوحة المباشرة االئتمانية التسهيالت األول  ٣١تشكل نسبته٢٠٢٠و٢٠٢١كانون ما
البنك. ٪٢١٬٤١% و١٣٬٤٥ رأسمال قاعدة من التوالي على

  بين األمریكي بالدوالر عالقة ذات لجهات الممنوحة المباشرة االئتمانية التسهيالت على الفائدة أسعار إلى  ٪٣تتراوح
٧٬٥٪ .

بين األمریكي بالدوالر الودائع على الفائدة أسعار . ٪٤٬٠٥إلى٪١٬٥تتراوح

بين باليورو الودائع على الفائدة أسعار . ٪٢إلى٪٠٬٥تتراوح

هذا** بمبلغ  یتضمن القدس بنك إدارة مجلس أعضاء مكافآت في  ٣٧٧٬٠٠٠البند كما أمریكي األول  ٣١دوالر ٢٠٢١كانون
في٣٧٧٬٠٠٠و كما أمریكي األول٣١دوالر . ٢٠٢٠كانون

٢٠٢١٢٠٢٠
العالقة أمریكيطبيعة أمریكيدوالر دوالر

المالي المركز قائمة داخل : ةالموحدبنود
مباشرة*  ائتمانية التنفيذیةتسهيالت واإلدارة اإلدارة ٥٬٩٣٣٬١٧٥٧٬٥٧٢٬١٦٩مجلس
مباشرة ائتمانية للمساهمينتسهيالت صلة ذوي واطراف ١٤٬٩٦٧٬٥٧٥٢١٬٦٤١٬٤٠٦مساهمون

العمالء واإلدارةودائع اإلدارة ٣٬٠١٨٬٧٤٠٢٬٦٥٠٬٧٧٢التنفيذیةمجلس
العمالء للمساهمينودائع صلة ذوي واطراف ٤٬٦٦٧٬٢٣١٥٬٩١١٬٢٠٥مساهمون

المستحقة اإلدارة مجلس أعضاء التنفيذیة  مكافآت واإلدارة اإلدارة ٣٧٧٬٠٠٠٣٧٧٬٠٠٠مجلس
مباشرة غير ائتمانية التنفيذیة  تسهيالت واإلدارة اإلدارة ٢٢٬٧٥٥٦٤٬٣٤٣مجلس
مباشرة غير ائتمانية للمساهمينتسهيالت صلة ذوي واطراف ١٬٩٥١٬٢٣٣١٬١٠٨٬٧٥٩مساهمون

المستغلة غير التنفيذیة  السقوف واإلدارة اإلدارة ٥٤٣٬٤٧٣٣٢٥٬٧٦٣مجلس
المستغلة غير واطرافالسقوف للمساهمينمساهمون صلة ٣٬٨٥٩٬٦٦٢٣٬٨١١٬٦٣٢ذوي

الموحدة:  الدخل قائمة بنود
دائنة وعموالت التنفيذیة  فوائد واإلدارة اإلدارة ٤٥٠٬٨٦٩١٩٢٬٤١٨مجلس
دائنة وعموالت للمساهمينفوائد صلة ذوي واطراف ٧٠٧٬٧٥٧١٬٠٧٥٬٤٤٠مساهمون
مدینة وعموالت التنفيذیة  فوائد واإلدارة اإلدارة ١٧٬١٤٣١٣٬٠٢٨مجلس
مدینة وعموالت للمساهمينفوائد صلة ذوي واطراف ٣٦٬٣١١٨٣٬٥٥٥مساهمون

اإلدارة**  مجلس أعضاء وأتعاب التنفيذیةمكافآت واإلدارة اإلدارة ٥٧٥٬٢٢٠٥٥١٬٠٠٩مجلس
بها المتعلقة والمصاریف اإلدارةالرواتب التنفيذیةمجلس ١٬٨١٨٬٥٥٣١٬٨٣٤٬٢٨٣واإلدارة
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٦٠

لعامي البنك إدارة مجلس أعضاء مكافآت تفاصيل یلي : ٢٠٢٠و٢٠٢١فيما
٢٠٢١٢٠٢٠

أمریكي أمریكيدوالر دوالر
جراب اللطيف عبد ٥٠٬٠٠٠٥٠٬٠٠٠أكرم
جراب اللطيف ٢٥٬٠٠٠٢٥٬٠٠٠دریدعبد
الفلسطينية التقاعد ٢٥٬٠٠٠٢٥٬٠٠٠هيئة

األحمد نجيب ٢٥٬٠٠٠٢٥٬٠٠٠وليد
بسيسو فایق ٢٥٬٠٠٠٢٥٬٠٠٠عاهد

دیة)  أبو الفتاح عبد إبراهيم بالسيد الشروق (ممثلًة ٢٥٬٠٠٠٢٥٬٠٠٠شركة
البطيخي) هيثم بالسيد (ممثًال الكویتي األردني ٢٥٬٠٠٠٢٥٬٠٠٠البنك

العلمي مسروجي ٢٥٬٠٠٠٢٥٬٠٠٠ربى
احميد جبر ٢٥٬٠٠٠٢٥٬٠٠٠صالح

جبر الغني عبد ٢٥٬٠٠٠٢٥٬٠٠٠د. حامد
دواس أبو عزت ٢٥٬٠٠٠٢٥٬٠٠٠منتصر

أبورمضان عوني ٢٥٬٠٠٠٢٥٬٠٠٠د. ماجد
٣٢٥٬٠٠٠٣٢٥٬٠٠٠المجموع

المضافة القيمة ٥٢٬٠٠٠٥٢٬٠٠٠ضریبة
٣٧٧٬٠٠٠٣٧٧٬٠٠٠
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العادلة.٤٢ القيمة قياس
اإلفصاحات یلي لموجودات  البنك. فيما العادلة القيمة لقياس الهرمي التسلسل التالي الجدول العادلة  یمثل القيمة لقياس الكمية

في كما للموجودات الهرمي األول  ٣١والتسلسل : ٢٠٢٠و٢٠٢١كانون

بإستخدام العادلة القيمة قياس

األول٣١ المجموع٢٠٢١كانون

في التداول أسعار
مالية   اسواق

نشطة
األول)  (المستوى

جوهریة معطيات
مالحظتها یمكن

الثاني)(المستوى

جوهریة معطيات
مالحظتها یمكن ال
الثالث)  (المستوى

القياس أمریكيتاریخ أمریكيدوالر أمریكيدوالر أمریكيدوالر دوالر
مالية قياسهاموجودات تم

العادلة:   بالقيمة
بالقيمة   مالية موجودات
قائمة خالل من العادلة

الخسائر أو األرباح
):٦(إیضاح
فلسطينñمدرجة األول٣١بورصة --٢٠٢١٨٤٬٧٤٠٨٤٬٧٤٠كانون
أجنبيةñمدرجة األول٣١أسواق --٢٠٢١٢٬٤٠٣٬٨٠٨٢٬٤٠٣٬٨٠٨كانون

العادلة بالقيمة مالية موجودات
الشامل   الدخل بنود خالل من

):٨(إیضاحاألخرى
فلسطينñمدرجة األول٣١بورصة --٢٠٢١٢٬٣١٨٬٥٥٥٢٬٣١٨٬٥٥٥كانون
أجنبيةñمدرجة األول٣١أسواق --٢٠٢١٢٢٬٩٤٠٬٦٩٢٢٢٬٩٤٠٬٦٩٢كانون

مدرجة األول٣١غير ٧٣٩٬٧٥٠--٢٠٢١٧٣٩٬٧٥٠كانون
المشتقة   المالية األدوات

):٤٤(إیضاح
موجبة األول٣١مشتقات --٢٠٢١٦٬٩١٧٬٣٨٤٦٬٩١٧٬٣٨٤كانون
سالبة األول٣١مشتقات --٢٠٢١٣٬٥٠٤٬٥٤٠٣٬٥٠٤٬٥٤٠كانون

اإلفصاح   تم مالية موجودات
العادلة: قيمتها عن
بالكلفة   مالية موجودات

): ٩(إیضاحالمطفأة
الخزینة   األول٣١أذونات ٢٢٬٩٩٩٬٦٢٩--٢٠٢١٢٢٬٩٩٩٬٦٢٩كانون
أجنبية غيرñسندات

األول٣١مدرجة ١٧٬٠٢٨٬٧٣١--٢٠٢١١٧٬٠٢٨٬٧٣١كانون
محلية غير  ñسندات

األول٣١مدرجة ٨٬٠٨٦٬٠٠٠--٢٠٢١٨٬٠٨٦٬٠٠٠كانون
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٦٢

المستویات بين تحویالت أي بإجراء البنك یقم العامينةالمذكورلم خالل . ٢٠٢٠و٢٠٢١أعاله

بإستخدام العادلة القيمة قياس

األول٣١ المجموع٢٠٢٠كانون

التداول أسعار
مالية   اسواق في

نشطة
األول)  (المستوى

جوهریة معطيات
مالحظتها یمكن
الثاني) (المستوى

جوهریة معطيات
مالحظتها یمكن ال
الثالث)  (المستوى

القياس أمریكيتاریخ أمریكيدوالر أمریكيدوالر أمریكيدوالر دوالر
مالية قياسهاموجودات تم

العادلة:   بالقيمة
من العادلة بالقيمة مالية موجودات

قائمة الخسائرخالل أو األرباح
):٦(إیضاح
فلسطينñمدرجة األول٣١بورصة --٢٠٢٠٨٤٬٧٤٠٨٤٬٧٤٠كانون

منموجودات   العادلة بالقيمة مالية
الشامل الدخل األخرىخالل

):٨(إیضاح
فلسطينñمدرجة األول٣١بورصة --٢٠٢٠٢٬٢٦٥٬٣١١٢٬٢٦٥٬٣١١كانون
أجنبيةñمدرجة األول٣١أسواق --٢٠٢٠١٠٬٧١٦٬٦٣٢١٠٬٧١٦٬٦٣٢كانون

مدرجة األول٣١غير ٩١٥٬٧١٣--٢٠٢٠٩١٥٬٧١٣كانون
المشتقة   المالية األدوات

):٤٤(إیضاح
موجبة األول٣١مشتقات --٢٠٢٠٦٬٠٢٣٬٠٠٨٦٬٠٢٣٬٠٠٨كانون
سالبة األول٣١مشتقات --٢٠٢٠١٠٬٢٤٧٬٥٩٥١٠٬٢٤٧٬٥٩٥كانون

عن اإلفصاح تم مالية موجودات
العادلة:  قيمتها

المطفأة بالكلفة مالية موجودات
):٩(إیضاح

أجنبية مدرجةñسندات األول٣١غير ١٧٬٠٥٦٬٤٢٠--٢٠٢٠١٧٬٠٥٦٬٤٢٠كانون
محلية مدرجةñسندات األول٣١غير ١٥٬٦١٦٬٣٠٩--٢٠٢٠١٥٬٦١٦٬٣٠٩كانون
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المالية والمطلوبات للموجودات العادلة القيمة
فيبیمثل كما المالية لألدوات العادلة والقيم الدفتریة للقيم مقارنة التالي األول٣١الجدول : ٢٠٢٠و٢٠٢١كانون

  التي للقيم وفقًا المالية والمطلوبات للموجودات العادلة القيم إظهار بذلك،  تم معنية جهات بين التبادل عمليات بها تتم أن یمكن
التصفية. أو اإلجباریة البيع عمليات باستثناء

ل العادلة القيم واإن المصرفيةلنقد والمؤسسات البنوك لدى واالرصدة الفلسطينية النقد سلطة لدى المالية  ألرصدة والموجودات
وودائع  األ وخرى الفلسطينية النقد والتأميناالبنوك  سلطة العمالء وودائع المصرفية الماليةوالمؤسسات والمطلوبات النقدیة ت
األجل.األ قصيرة تحصيل أو سداد فترات ذات األدوات تلك لكون وذلك الدفتریة لقيمها كبير بشكل مقاربة هي خرى

  قائمة خالل من العادلة بالقيمة المالية للموجودات العادلة القيمة تحدید الخسائرتم أو بالقيمةاألرباح المالية وللموجودات
خالل   من الشاملبنود  العادلة الموحدة.اآلخرىالدخل المالية القوائم تاریخ في تداولها ألسعار وفقًا المالية األسواق في المدرجة

  إظهار المقترضة  موااألتم المساندةل االستدامة  والقروض اإلیجاروقروض بعقود المتعلقة الماليةوالمطلوبات والموجودات
المطفأة ببالكلفة المتوقعة النقدیة التدفقات خصم المالية. ابطریقة االسواق في السائدة الفوائد أسعار ستخدام

للتسهيالت العادلة القيمة تحدید من  تم وقدرة  االئتمانية المخاطر وعوامل الفوائد أسعار مثل المختلفة المتغيرات دراسة خالل
للتسهيالت الدفتریة القيمة تختلف فيالمدین. ال كما العادلة قيمتها عن األول٣١االئتمانية . ٢٠٢١كانون

الدفتریة العادلةالقيمة القيمة
٢٠٢١٢٠٢٠٢٠٢١٢٠٢٠

أمریكي أمریكيدوالر أمریكيدوالر أمریكيدوالر دوالر
مالية موجودات

وأرصدة الفلسطينيةنقد النقد سلطة ٣٠٤٬٥٤٢٬٦٨٥٢٨٠٬٢٥٣٬٠٨٧٣٠٤٬٥٤٢٬٦٨٥٢٨٠٬٢٥٣٬٠٨٧لدى
مصرفية ومؤسسات بنوك لدى ١٤٦٬٦٣٠٬١٠٦١٤٧٬٥٤٣٬٢٩٤١٤٦٬٦٣٠٬١٠٦١٤٧٬٥٤٣٬٢٩٤أرصدة

من   العادلة بالقيمة مالية موجودات
قائمة الخخالل أو ائرساألرباح
مدرجة ٢٬٤٨٨٬٥٤٨٨٤٬٧٤٠٢٬٤٨٨٬٥٤٨٨٤٬٧٤٠أسهم

مباشرة ائتمانية ٩٥٣٬١١٢٬٥٠١٨٤٦٬٩٦٨٬٤٧٤٩٥٣٬١١٢٬٥٠١٨٤٦٬٩٦٨٬٤٧٤تسهيالت
من   العادلة بالقيمة مالية موجودات
األخرى الشامل الدخل بنود :خالل

مدرجة ٢٥٬٢٥٩٬٢٤٧١٢٬٩٨١٬٩٤٣٢٥٬٢٥٩٬٢٤٧١٢٬٩٨١٬٩٤٣أسهم
مدرجة غير ٧٣٩٬٧٥٠٩١٥٬٧١٣٧٣٩٬٧٥٠٩١٥٬٧١٣أسهم

المطفأة:   بالكلفة مالية موجودات
الخزینة -٢٢٬٩٩٩٬٦٢٩-٢٢٬٩٩٩٬٦٢٩أذونات
أجنبية مدرجةñسندات ١٧٬٠٢٨٬٧٣١١٧٬٠٥٦٬٤٢٠١٧٬٠٢٨٬٧٣١١٧٬٠٥٦٬٤٢٠غير
محلية مدرجةñسندات ٨٬٠٨٦٬٠٠٠١٥٬٦١٦٬٣٠٩٨٬٠٨٦٬٠٠٠١٥٬٦١٦٬٣٠٩غير

أخرى مالية ١٩٬٥٥٩٬٦٦٦١٤٬٤٦٤٬٤٦٧١٩٬٥٥٩٬٦٦٦١٤٬٤٦٤٬٤٦٧موجودات
الموجودات ١٬٥٠٠٬٤٤٦٬٨٦٣١٬٣٣٥٬٨٨٤٬٤٤٧١٬٥٠٠٬٤٤٦٬٨٦٣١٬٣٣٥٬٨٨٤٬٤٤٧مجموع

مالية مطلوبات
النقد سلطة ٩٦٬٢٥٢٬٦٠٠٨٦٬٥٢٢٬٧٤٤٩٦٬٢٥٢٬٦٠٠٨٦٬٥٢٢٬٧٤٤الفلسطينيةودائع

مصرفية ومؤسسات بنوك ١٠٬٦٨٨٬١٦٤٢٬١٥٠٬٤٧٥١٠٬٦٨٨٬١٦٤٢٬١٥٠٬٤٧٥ودائع
العمالء ١٬٠٦٨٬٩٤٣٬٠٥٠١٬٠١٠٬٨٩٦٬٨١٠١٬٠٦٨٬٩٤٣٬٠٥٠١٬٠١٠٬٨٩٦٬٨١٠ودائع
نقدیة ١٢٤٬٧٧٢٬٥١٣٨٩٬١١٥٬٨٤١١٢٤٬٧٧٢٬٥١٣٨٩٬١١٥٬٨٤١تأمينات
مساندة ٩٬٨٠٠٬٠٠٠١٣٬٠٠٠٬٠٠٠٩٬٨٠٠٬٠٠٠١٣٬٠٠٠٬٠٠٠قروض

النقد سلطة من االستدامة ١٣٬١٨٠٬٢٠٥٩٬٨١٠٬٦٠٠١٣٬١٨٠٬٢٠٥٩٬٨١٠٬٦٠٠قروض
مالية مؤسسات من -٣٧٬٠٠٠٬٠٠٠-٣٧٬٠٠٠٬٠٠٠قروض

اإلیجار عقود ١٤٬٦٥٩٬١٧٦١٥٬٤٨٦٬٠٢١١٤٬٦٥٩٬١٧٦١٥٬٤٨٦٬٠٢١مطلوبات
أخرى مالية ٣٢٬٣٠٩٬٨٤٩٣٦٬٥٣٢٬٢٠٢٣٢٬٣٠٩٬٨٤٩٣٦٬٥٣٢٬٢٠٢مطلوبات
المطلوبات ١٬٤٠٧٬٦٠٥٬٥٥٧١٬٢٦٣٬٥١٤٬٦٩٣١٬٤٠٧٬٦٠٥٬٥٥٧١٬٢٦٣٬٥١٤٬٦٩٣مجموع
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في.٤٣ والمطلوبات  التركز الموجودات
٢٠٢١

فلسطين المجموعأخرىأمریكاأوروبااألردنداخل
أمریكي أمریكيدوالر أمریكيدوالر أمریكيدوالر أمریكيدوالر أمریكيدوالر دوالر

النقد   سلطة لدى وأرصدة نقد
٣٠٤٬٥٤٢٬٦٨٥----٣٠٤٬٥٤٢٬٦٨٥الفلسطينية

ومؤسسات   بنوك لدى أرصدة
١٠٬٠٠٠٬٠٠٠٤٢٬٠٩٤٬٦٧٨٣١٬٩٩٤٬٢٠٦٣٥٬٢٤٢٬٨٠٤٢٧٬٢٩٨٬٤١٨١٤٦٬٦٣٠٬١٠٦مصرفية

العادلة   بالقيمة مالية موجودات
قائمة خالل وأاألرباحمن

٢٬٤٨٨٬٥٤٨---٨٤٬٧٤٠٢٬٤٠٣٬٨٠٨الخسائر
مباشرة ائتمانية ٥١٬٧٨٩٬٨٤٥٩٥٣٬١١٢٬٥٠١--٨٩١٬٧٠٠٬٧٠٧٩٬٦٢١٬٩٤٩تسهيالت

العادلة   بالقيمة مالية موجودات
الشامل   الدخل بنود خالل من

١٬٤٦٤٬٧٠٣٢٥٬٩٩٨٬٩٩٧--٣٬٠٥٨٬٣٠٤٢١٬٤٧٥٬٩٩٠األخرى
المطفأة بالكلفة مالية ١٬٠٠٠٬٠٠٠٤٨٬١١٤٬٣٦٠--٣١٬٠٨٥٬٦٣٠١٦٬٠٢٨٬٧٣٠موجودات

حليفة شركات في ١٬٧٤٨٬٣٤٦----١٬٧٤٨٬٣٤٦استثمار
ومعدات وآالت ٢٣٬٢٨٣٬٠٨٩----٢٣٬٢٨٣٬٠٨٩عقارات

الموجوداتحق ١٤٬٤٢٨٬٧٢٠----١٤٬٤٢٨٬٧٢٠استخدام
التنفيذ تحت ١٠٬١٦٠٬٢٧٤----١٠٬١٦٠٬٢٧٤مشاریع

ملموسة غير ٣٬٥٤٥٬٢٩٤----٣٬٥٤٥٬٢٩٤موجودات
مؤجلة ضریبية ٤٬٥٥٠٬١٥٧----٤٬٥٥٠٬١٥٧موجودات

أخرى ٢٣٬٥٦٢٬٢٣٢----٢٣٬٥٦٢٬٢٣٢موجودات
الموجودات ١٬٣٢١٬٧٥٠٬١٧٨٩١٬٦٢٥٬١٥٥٣١٬٩٩٤٬٢٠٦٣٥٬٢٤٢٬٨٠٤٨١٬٥٥٢٬٩٦٦١٬٥٦٢٬١٦٥٬٣٠٩مجموع

الفلسطينية النقد سلطة ٩٦٬٢٥٢٬٦٠٠----٩٦٬٢٥٢٬٦٠٠ودائع
مصرفية ومؤسسات بنوك ١٠٬٦٨٨٬١٦٤----١٠٬٦٨٨٬١٦٤ودائع

العمالء ١٬٠٦٨٬٩٤٣٬٠٥٠----١٬٠٦٨٬٩٤٣٬٠٥٠ودائع
نقدیة ١٢٤٬٧٧٢٬٥١٣----١٢٤٬٧٧٢٬٥١٣تأمينات

مساندة   ٩٬٨٠٠٬٠٠٠----٩٬٨٠٠٬٠٠٠قروض
النقد سلطة من االستدامة ١٣٬١٨٠٬٢٠٥----١٣٬١٨٠٬٢٠٥قروض

مقترضة ٣٧٬٠٠٠٬٠٠٠--٣٧٬٠٠٠٬٠٠٠--أموال
االیجار عقود ١٤٬٦٥٩٬١٧٦----١٤٬٦٥٩٬١٧٦مطلوبات
الضرائب ٥٬٦١٧٬٨٦٢----٥٬٦١٧٬٨٦٢مخصصات
متنوعة ٨٬٤٣٢٬٦٠٥----٨٬٤٣٢٬٦٠٥مخصصات

أخرى ٣٥٬٠٤٧٬٨٠٨----٣٥٬٠٤٧٬٨٠٨مطلوبات
المطلوبات ١٬٤٢٤٬٣٩٣٬٩٨٣--٣٧٬٠٠٠٬٠٠٠-١٬٣٨٧٬٣٩٣٬٩٨٣مجموع
المدفوع   المال ٩٦٬٤٣٣٬٧٩٦----٩٦٬٤٣٣٬٧٩٦رأس
إجباري ١٠٬٨٧٤٬٠٧١----١٠٬٨٧٤٬٠٧١احتياطي

عامة مصرفية مخاطر ------احتياطي
الدوریة التقلبات ٤٬٧٥٧٬٢٦٩----٤٬٧٥٧٬٢٦٩احتياطي
العادلة القيمة ١٬٠٢٦٬٧٣٣----١٬٠٢٦٬٧٣٣احتياطي

مدورة ٢٣٬٠٨٤٬١٧١----٢٣٬٠٨٤٬١٧١أرباح
مساهمي   ملكية حقوق صافي

١٣٦٬١٧٦٬٠٤٠----١٣٦٬١٧٦٬٠٤٠البنك
مسيطرة غير جهات ١٬٥٩٥٬٢٨٦----١٬٥٩٥٬٢٨٦حقوق

الملكية حقوق ١٣٧٬٧٧١٬٣٢٦----١٣٧٬٧٧١٬٣٢٦صافي
وحقوق المطلوبات مجموع

١٬٥٦٢٬١٦٥٬٣٠٩--٣٧٬٠٠٠٬٠٠٠-١٬٥٢٥٬١٦٥٬٣٠٩الملكية

المالي   المركز قائمة خارج بنود
الموحدة: 
٤٦٬١٥٩٬١٣١----٤٦٬١٥٩٬١٣١كفاالت

مستندیة ١٠٬٥٠٥٬٧٢٨----١٠٬٥٠٥٬٧٢٨إعتمادات
مباشرة  سقوف ائتمانية تسهيالت

مستغلة ٧٩٬٣٧٠٬٤٥١----٧٩٬٣٧٠٬٤٥١غير
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٢٠٢٠
فلسطين المجموعأخرىأمریكاأوروبااألردنداخل
أمریكي أمریكيدوالر أمریكيدوالر أمریكيدوالر أمریكيدوالر أمریكيدوالر دوالر

النقد   سلطة لدى وأرصدة نقد
٢٨٠٬٢٥٣٬٠٨٧----٢٨٠٬٢٥٣٬٠٨٧الفلسطينية

ومؤسسات   بنوك لدى أرصدة
١٤٧٬٥٤٣٬٢٩٤-٢٧٬٩٥٠٬٨٥٢٣٦٬٩٠٤٬٩٣٢٣٩٬٣٢٢٬٨٨٠٤٣٬٣٦٤٬٦٣٠مصرفية

العادلة   بالقيمة مالية موجودات
قائمة خالل وأاألرباحمن

٨٤٬٧٤٠----٨٤٬٧٤٠الخسائر
مباشرة ائتمانية ٣٩٬٨٤٦٬٦٢٩٨٤٦٬٩٦٨٬٤٧٤--٧٩٢٬٦٦٧٬٣٣٦١٤٬٤٥٤٬٥٠٩تسهيالت

العادلة   بالقيمة مالية موجودات
الدخل   بنود خالل من

األخرى ١٬٢٥٥٬٠٣٥١٣٬٨٩٧٬٦٥٦--٣٬١٨١٬٠١٥٩٬٤٦١٬٦٠٦الشامل
المطفأة بالكلفة مالية ١٬٠٠٠٬٠٠٠٣٢٬٦٧٢٬٧٢٩--١٥٬٦٤٤٬٠٠٠١٦٬٠٢٨٬٧٢٩موجودات

حليفة شركات في ١٬٦٣٣٬٤٧٢----١٬٦٣٣٬٤٧٢استثمار
ومعدات وآالت ٢٤٬٨٢٨٬٣٨٧----٢٤٬٨٢٨٬٣٨٧عقارات

استخدام ١٥٬٥٦٧٬٧٧٧----١٥٬٥٦٧٬٧٧٧الموجوداتحق
التنفيذ تحت ٧٬٦٤٨٬١٨٧----٧٬٦٤٨٬١٨٧مشاریع

ملموسة غير ٣٬٥٠٨٬٤٨٤----٣٬٥٠٨٬٤٨٤موجودات
مؤجلة ضریبية ٣٬٧٨٦٬٤٢٨----٣٬٧٨٦٬٤٢٨موجودات

أخرى ١٨٬٤٨٩٬٩٥٦----١٨٬٤٨٩٬٩٥٦موجودات
الموجودات ١٬١٩٥٬٢٤٣٬٧٢١٧٦٬٨٤٩٬٧٧٦٣٩٬٣٢٢٬٨٨٠٤٣٬٣٦٤٬٦٣٠٤٢٬١٠١٬٦٦٤١٬٣٩٦٬٨٨٢٬٦٧١مجموع

الفلسطينية النقد سلطة ٨٦٬٥٢٢٬٧٤٤----٨٦٬٥٢٢٬٧٤٤ودائع
ومؤسسات   بنوك ودائع

٢٬١٥٠٬٤٧٥----٢٬١٥٠٬٤٧٥مصرفية
العمالء ١٬٠١٠٬٨٩٦٬٨١٠----١٬٠١٠٬٨٩٦٬٨١٠ودائع
نقدیة ٨٩٬١١٥٬٨٤١----٨٩٬١١٥٬٨٤١تأمينات

مساندة   ١٣٬٠٠٠٬٠٠٠----١٣٬٠٠٠٬٠٠٠قروض
النقد سلطة من االستدامة ٩٬٨١٠٬٦٠٠----٩٬٨١٠٬٦٠٠قروض

االیجار عقود ١٥٬٤٨٦٬٠٢١----١٥٬٤٨٦٬٠٢١مطلوبات
الضرائب ٢٬٣٣٩٬١٢٢----٢٬٣٣٩٬١٢٢مخصصات
متنوعة ٧٬٦٧٥٬٢٥٢----٧٬٦٧٥٬٢٥٢مخصصات

أخرى ٣٩٬٣٤٦٬٨٨٣----٣٩٬٣٤٦٬٨٨٣مطلوبات
المطلوبات ١٬٢٧٦٬٣٤٣٬٧٤٨----١٬٢٧٦٬٣٤٣٬٧٤٨مجموع
المدفوع   المال ٩٣٬١٧٢٬٧٥٠----٩٣٬١٧٢٬٧٥٠رأس
إجباري ٩٬٤٦٧٬٤٤٥----٩٬٤٦٧٬٤٤٥احتياطي

مصرفية   مخاطر احتياطي
٣٬١٨٢٬٤٠٠----٣٬١٨٢٬٤٠٠عامة

الدوریة التقلبات ٤٬٧٥٧٬٢٦٩----٤٬٧٥٧٬٢٦٩احتياطي
العادلة القيمة ) ٣٬٠٩٧٬٧٧٥(----) ٣٬٠٩٧٬٧٧٥(احتياطي

مدورة ١١٬٩٧٢٬٨٦٠----١١٬٩٧٢٬٨٦٠أرباح
مساهمي   ملكية حقوق صافي

١١٩٬٤٥٤٬٩٤٩----١١٩٬٤٥٤٬٩٤٩البنك
مسيطرة غير جهات ١٬٠٨٣٬٩٧٤----١٬٠٨٣٬٩٧٤حقوق

الملكية حقوق ١٢٠٬٥٣٨٬٩٢٣----١٢٠٬٥٣٨٬٩٢٣صافي
وحقوق المطلوبات مجموع

١٬٣٩٦٬٨٨٢٬٦٧١----١٬٣٩٦٬٨٨٢٬٦٧١الملكية

المركز   قائمة خارج بنود
الموحدة:  المالي

٤٧٬٢٨٤٬٥٠٦----٤٧٬٢٨٤٬٥٠٦كفاالت
مستندیة ٨٬٤٠٠٬٥٠٥----٨٬٤٠٠٬٥٠٥إعتمادات

ائتمانيةسقوف تسهيالت
مستغلة غير ٧٢٬٦٩٩٬٤٠٤----٧٢٬٦٩٩٬٤٠٤مباشرة
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٦٦

المشتقة.٤٤ المالية األدوات

السنة: نهایة في المشتقة المالية األدوات تفاصيل التالي الجدول یوضح

األول٣١ ٢٠٢١كانون
العادلة القيمة
الموجبة

العادلة القيمة
السالبة

اإلسمية القيمة
لالستحقاق

أمریكي أمریكيدوالر أمریكيدوالر دوالر
العمالت بيع ٣٩٣٬٤٤٨٬٥٠٦-٦٬٩١٧٬٣٨٤عقود
العمالت شراء ٣٬٥٠٤٬٥٤٠٣٨٩٬٩٤٣٬٩٦٦-عقود

األول٣١ ٢٠٢٠كانون
العادلة القيمة
الموجبة

العادلة القيمة
السالبة

اإلسمية القيمة
لالستحقاق

أمریكيأمریكيدوالر أمریكيدوالر دوالر
العمالت بيع ٣٠٩٬٧٤٧٬٦٣٧-٦٬٠٣٢٬٠٠٨عقود
العمالت شراء ١٠٬٢٤٧٬٥٩٥٢٩٩٬٥٠٠٬٠٤٢-عقود

المخاطر  .٤٥ إدارة

لها   یتعرض التي المخاطر ودرجة طبيعة تقييم في الموحدة المالية القوائم مستخدمي تساعد معلومات عن باإلفصاح البنك یقوم
یلي كما وهي الموحدة المالية القوائم بتاریخ كما المالية األدوات عن والناشئة :البنك

المخاطر إدارة إطار
ألهمية   ونظرًا بها، المسموح الحدود إطار في لتبقى مستمر بشكل ومراقبتها وقياسها البنك بأنشطة المتعلقة المخاطر إدارة تتم

البنك، أرباح على المخاطر إدارة الموظفينعملية على المخاطر بهذه المرتبطة الرقابية والمسؤوليات المهام توزیع .یتم

المخاطر إدارة عملية
عن   مسؤولة جهات عدة وجود إلى باإلضافة المخاطر ومراقبة تحدید عن مسؤولين المخاطر إدارة ولجنة البنك إدارة مجلس یعتبر

تواجده مناطق كافة في البنك مخاطر إدارة .عملية

المخاطرلجن إدارة ة
المخاطر إدارة لجنة على بها المسموح والحدود العامة واألطر المبادئ وتطبيق المخاطر إستراتيجية تطویر مسؤولية .تقع

التقاریر وأنظمة المخاطر قياس
المخاطر.   أنواع من نوع لكل بها المسموح الحدود مراقبة خالل من عليها والسيطرة المخاطر مراقبة استراتيجيةتتم الحدود هذه تعكس

المختلفة   الدوائر من المعلومات جمع المقبول. یتم المخاطر مستوى إلى باإلضافة المحيطة المختلفة السوق وعوامل البنك عمل
ادارة ولجنة البنك إدارة مجلس على المعلومات هذه عنها. تعرض تنجم قد التي المتوقعة المخاطر على المبكر للتعرف وتحليلها

المخاطر إلدارة التنفيذیة والدوائر .المخاطر
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٦٧

المخاطر
التوزیع   وإجراء المخاطر وضبط رقابة المخاطر دوائر وتتولى محددة إستراتيجية ضمن المختلفة المخاطر إلدارة سياسات البنك یتبع

االئتمان مخاطر المخاطر هذه وتشمل المالية، والمطلوبات المالية الموجودات من لكل األمثل التشغيلاالستراتيجي ومخاطر
أسعار (مخاطر السوق السيولة. ومخاطر األسهم) ومخاطر بأسعار التغيير ومخاطر العمالت ومخاطر الفائدة

یلي: بما المخاطر تتلخص

االئتمان   أوًال: مخاطر
الوفاءمخاطر عن المالية لألداة اآلخر الطرف عجز أو تخلف عن تنجم قد التي المخاطر هي مما  االئتمان البنك تجاه بالتزاماته
خسائر. إلىیؤدي   إحدوث على البنك االیعمل التسهيالت لمبالغ سقوف وضع خالل من االئتمان مخاطر المباشرةئتمانيةدارة

والد القروض ومجموع مؤسسة)  أو مخاطر  (فرد مراقبة على البنك یعمل جغرافية. كذلك منطقة وكل قطاع لكل الممنوحة یون
للعمالء االئتماني الوضع تقييم على بإستمرار ویعمل العمالء.إلىضافةإ،االئتمان من مناسبة ضمانات على البنك حصول

االئتمان.١ لمخاطر والفوائد  التعرضات المتوقعة االئتمانية الخسائر مخصص ومخففات  (بعد الضمانات وقبل المعلقة
المخاطر) 

٢٠٢١٢٠٢٠
أمریكي أمریكيدوالر دوالر

الموحدة المالي المركز قائمة داخل بنود
الفلسطينية النقد سلطة لدى وأرصدة ٣٠٤٬٥٤٢٬٦٨٥٢٨٠٬٢٥٣٬٠٨٧نقد
مصرفية ومؤسسات بنوك لدى ١٤٦٬٦٣٠٬١٠٦١٤٧٬٥٤٣٬٢٩٤أرصدة

مباشرة ائتمانية ٩٥٣٬١١٢٬٥٠١٨٤٦٬٩٦٨٬٤٧٤تسهيالت
المطفأة بالكلفة مالية ٤٨٬١١٤٬٣٦٠٣٢٬٦٧٢٬٧٢٩موجودات

أخرى مالية ١٩٬٥٥٩٬٦٦٦١٤٬٤٦٤٬٤٦٧موجودات

١٬٤٧١٬٩٥٩٬٣١٨١٬٣٢١٬٩٠٢٬٠٥١

الموحدة المالي المركز قائمة خارج بنود
٤٥٬٩٥٩٬١٣١٤٧٬٠٨٤٬٥٠٦كفاالت

مستندیة ١٠٬٥٠٥٬٧٢٨٨٬٤٠٠٬٥٠٥إعتمادات
٢٬١٦٧٬٣٤٤١٬٠٣٦٬٢٣٤قبوالت

مستغلة غير مباشرة ائتمانية تسهيالت ٧٩٬٢٣٩٬٩٢٩٧٢٬٥٦٨٬٨٨٢سقوف
١٣٧٬٨٧٢٬١٣٢١٢٩٬٠٩٠٬١٢٧
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٦٨

االئتمانية.٢ التعرضات المباشرةتتوزع االئتمانية التالي: للتسهيالت الجدول وفق المخاطر درجة حسب

األول٣١ الشركاتاألفراد٢٠٢١كانون
الحكومة  
العام المجموعوالقطاع

أمریكي أمریكيدوالر أمریكيدوالر أمریكيدوالر دوالر

المخاطر ١٨٢٬٤٦٤٬١٢٢٣٧٥٬٤٤٨٬٧٧٨١٣٧٬٩٥٧٬١٢٩٦٩٥٬٨٧٠٬٠٢٩متدنية
المخاطر ٢١١٬٢٩٩٬١٠٩-١١٨٬٠٧٠٬٢٠٦٩٣٬٢٢٨٬٩٠٣مقبولة

المراقبة ٤٨٬٤١٢٬٤٠٠-١١٬٠٣٨٬٣٠٧٣٧٬٣٧٤٬٠٩٣تحت
عاملة:  غير

المستوى ١٬٥٩٣٬٥٦٦-٩٥٣٬٤٧٩٦٤٠٬٠٨٧دون
فيها ٧٬٤٠٧٬٨٣٢-١٬٩٣١٬٣٠٤٥٬٤٧٦٬٥٢٨مشكوك

٣٧٬٨٥٤٬٠٥٣-١١٬٨٢٦٬٩٢٤٢٦٬٠٢٧٬١٢٩هالكة
٣٢٦٬٢٨٤٬٣٤٢٥٣٨٬١٩٥٬٥١٨١٣٧٬٩٥٧٬١٢٩١٬٠٠٢٬٤٣٦٬٩٨٩المجموع

معلقة ) ٥٬٦٩٩٬٦٩٣(-) ٣٬٨٠٢٬٣٩٤() ١٬٨٩٧٬٢٩٩(فوائد
ال المتوقعةمخصص االئتمانية ) ٤٣٬٦٢٤٬٧٩٥() ١٬٥٩٦٬٦٨٩() ١٨٬٩٩٣٬٤٣٩() ٢٣٬٠٣٤٬٦٦٧(خسائر

٣٠١٬٣٥٢٬٣٧٦٥١٥٬٣٩٩٬٦٨٥١٣٦٬٣٦٠٬٤٤٠٩٥٣٬١١٢٬٥٠١

األول٣١ الشركاتاألفراد٢٠٢٠كانون
الحكومة  
العام المجموعوالقطاع

أمریكي أمریكيدوالر أمریكيدوالر أمریكيدوالر دوالر

المخاطر ١٨٣٬٦٢٩٬٦٧٢٤٠٩٬١٥٦٬٨٧٠٩٩٬٢١٢٬٤١٦٦٩١٬٩٩٨٬٩٥٨متدنية
المخاطر ١٣٩٬٣٧٦٬٢٤٢-٩٢٬٣١٢٬٣٠٧٤٧٬٠٦٣٬٩٣٥مقبولة

المراقبة ١٣٬٥٥٣٬١٢٧-٧٬٠٠٣٬٢٥٥٦٬٥٤٩٬٨٧٢تحت
عاملة:  --غير

المستوى ٧٬٤٦٥٬٩١٣-١٬٧٤٠٬٩٦١٥٬٧٢٤٬٩٥٢دون
فيها ٤٬٢٥٢٬٦٦٧-٢٬١٦١٬٦٦٣٢٬٠٩١٬٠٠٤مشكوك

٣٢٬٣٣٨٬٣٣١-١٢٬٧٣٦٬٨٩٨١٩٬٦٠١٬٤٣٣هالكة
٢٩٩٬٥٨٤٬٧٥٦٤٩٠٬١٨٨٬٠٦٦٩٩٬٢١٢٬٤١٦٨٨٨٬٩٨٥٬٢٣٨المجموع

معلقة ) ٣٬٩٤٢٬٦٥٨(-) ٢٬٢٢٣٬٥٨٤((١٬٧١٩٬٠٧٤)فوائد
ال المتوقعةمخصص االئتمانية ) ٣٨٬٠٧٤٬١٠٦() ١٬٣٧٦٬٥٣١() ١٩٬١٤٧٬١٢١((١٧٬٥٥٠٬٤٥٤)خسائر

٢٨٠٬٣١٥٬٢٢٨٤٦٨٬٨١٧٬٣٦١٩٧٬٨٣٥٬٨٨٥٨٤٦٬٩٦٨٬٤٧٤
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٦٩

٢٦٧

٣.
إلجماليالتعرضاتاالئتمانيةكمافي

ضمانات
فيمایليالقيمةالعادلةلل

٣١
األول كانون

٢٠٢١
و

٢٠٢٠
:

القيمةالعادلة  
ت
ضمانا

لل

٢٠٢١
إجماليقيمة  
ض
التعر

ت
تأمينا
نقدیة

ت
عقارا

متداولة  
أسهم

وآالت
سيارات

أخرى
إجماليقيمة  
ت
ضمانا

ال
ضبعد  

صافيالتعر
ت
ضمانا

ال

الخسارة  
االئتمانية  
المتوقعة

دوالرأمریكي
دوالرأمریكي

دوالرأمریكي
دوالرأمریكي

دوالرأمریكي
دوالرأمریكي

دوالرأمریكي
دوالرأمریكي

دوالرأمریكي
ضاالئتمانيالمرتبط  

التعر
لبنودداخلقائمةالمركز  

المالي: 
ت  
ومؤسسا

أرصدةلدىبنوك
صرفية

م
٤٥١٬٣٢٥٬٥٩٣

-
-

-
-

-
-

٤٥١٬٣٢٥٬٥٩٣
١٥٢٬٨٠٢

تاالئتمانية: 
االتسهيال
ألفراد

٣٢٤٬٣٨٧٬٠٤٣
٢٨٬١٣٤٬٤٨٦

٥٣٬٣٠٧٬٧٢٩
٣٩٦٬٨٧٦

١٦٬٢٣٢٬٤٥٤
٥٠٣٬٨١٨

٩٨٬٥٧٥٬٣٦٣
٢٢٥٬٨١١٬٦٨٠

٢٣٬٠٣٤٬٦٦٧
صغيرة  

تال
المؤسسا

والمتوسطة
٢٢٩٬٥١٦٬٦٥٠

٢٥٬٨٤٦٬٢٢٦
٨٩٬٨٧٥٬٢٥٨

١٤٬٧٧٤٬٠٤٥
١٦٬١٦٣٬٦٦٨

٥٬٢٣٩٬٢٥٧
١٥١٬٨٩٨٬٤٥٤

٧٧٬٦١٨٬١٩٦
١٤٬٤٨٠٬٩١٤

تالكبرى
الشركا

٣٠٤٬٨٧٦٬٤٧٤
٣٢٬٨٢٠٬٩٥٠

٧٦٬٣٦٠٬٠٦٤
٥٨٬٨٩٠٬٦٧٠

٣٥٬٨٠٧٬٨١٠
٢٬٨٣٧٬٥٦٠

٢٠٦٬٧١٧٬٠٥٤
٩٨٬١٥٩٬٤٢٠

٤٬٥١٢٬٥٢٥
والقطاعالعام

للحكومة
١٣٧٬٩٥٧٬١٢٩

٣٬٥٢٦٬٠٩٥
-

-
-

-
٣٬٥٢٦٬٠٩٥

١٣٤٬٤٣١٬٠٣٤
١٬٥٩٦٬٦٨٩

ماليةبالكلفة  
ت
موجودا

المطفأة
٤٨٬٢٦٤٬٠٠١

-
-

-
-

-
-

٤٨٬٢٦٤٬٠٠١
١٤٩٬٦٤١

ماليةأخرى
ت
موجودا

١٩٬٥٥٩٬٦٦٦
-

-
-

-
-

-
١٩٬٥٥٩٬٦٦٦

٣٣٠٬٥٢٢
المجموع

١٬٥١٥٬٨٨٦٬٥٥٦
٩٠٬٣٢٧٬٧٥٧

٢١٩٬٥٤٣٬٠٥١
٧٤٬٠٦١٬٥٩١

٦٨٬٢٠٣٬٩٣٢
٨٬٥٨٠٬٦٣٥

٤٦٠٬٧١٦٬٩٦٦
١٬٠٥٥٬١٦٩٬٥٩٠

٤٤٬٢٥٧٬٧٥٩

ضاالئتمانيالمرتبط  
التعر

خارجقائمةالمركز  
لبنود

المالي: 
١٣٨٬٢٠٢٬٦٥٤

٩٬٠٤٠٬٥١٣
-

-
-

-
٩٬٠٤٠٬٥١٣

١٢٩٬١٦٢٬١٤١
٣٣٠٬٥٢٢
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٧٠

ت
ضمانا

القيمةالعادلةلل

٢٠٢٠
إجماليقيمة  
ض
التعر

ت
تأمينا
نقدیة

ت
عقارا

متداولة  
أسهم

وآالت
سيارات

أخرى
إجماليقيمة  
ت
ضمانا

ال
ضبعد  

صافيالتعر
ت
ضمانا

ال
الخسارةاالئتمانية

المتوقعة
دوالرأمریكي

دوالرأمریكي
دوالرأمریكي

دوالرأمریكي
دوالرأمریكي

دوالرأمریكي
دوالرأمریكي

دوالرأمریكي
دوالرأمریكي

ضاالئتمانيالمرتبط  
التعر

لبنودداخلقائمةالمركز  
المالي: 

ت  
ومؤسسا

أرصدةلدىبنوك
صرفية

م
٤٢٧٬٩٤٩٬١٨٣

-
-

-
-

-
-

٤٢٧٬٩٤٩٬١٨٣
١٥٢٬٨٠٢

تاالئتمانية: 
االتسهيال
ألفراد

٢٩٩٬٩٧٣٬١٣٦
٢٣٬٠٢٧٬٦٨٢

٤٦٬٨١٩٬٩٩٨
٤٬٥٤٥

٢١٬١٦٠٬١٤٥
١٠١٬٦٩٥

٩١٬١١٤٬٠٦٥
٢٠٨٬٨٥٩٬٠٧١

١٧٬٢٥٨٬٦٢٥
صغيرة  

تال
المؤسسا

والمتوسطة
٢٠٦٬١١٦٬٥٢٩

٢٣٬٩٩٩٬٨٥٠
٨٠٬٧١١٬٧٦٢

٨٬٨٩٨٬٨٣٥
٧٬١٩٨٬٦٢١

٤٬٦١٢٬٤٩٩
١٢٥٬٤٢١٬٥٦٧

٨٠٬٦٩٤٬٩٦٢
١٥٬١١١٬٣٩٣

الش
تالكبرى

ركا
٢٨٣٬٦٨٣٬١٥٨

١٠٬٥٤٤٬٤١٢
٧٨٬٤٤٦٬٣٦٥

٤٥٬٢٩٢٬٥٥٧
٤٣٬٩٣٦٬٠٦٩

١٬٨٣٧٬٦١٧
١٨٠٬٠٥٧٬٠٢٠

١٠٣٬٦٢٦٬١٣٨
٤٬٣٢٧٬٥٥٧

للح
والقطاعالعام

كومة
٩٩٬٢١٢٬٤١٥

٢٬٣٧٣٬٢٥٣
-

-
-

-
٢٬٣٧٣٬٢٥٣

٩٦٬٨٣٩٬١٦٢
١٬٣٧٦٬٥٣١

موج
ماليةبالكلفة  

ت
ودا

المطفأة
٣٢٬٧٤٨٬٣٧٠

-
-

-
-

-
-

٣٢٬٧٤٨٬٣٧٠
٧٥٬٦٤١

١٤٬٤٦٤٬٤٦٧
-

-
-

-
-

-
١٤٬٤٦٤٬٤٦٧

٣٣٠٬٥٢٢
المجموع

١٬٣٤٩٬٦٨٢٬٧٩١
٥٩٬٩٤٥٬١٩٧

٢٠٥٬٩٧٨٬١٢٥
٥٤٬١٩٥٬٩٣٧

٧٢٬٢٩٤٬٨٣٥
٦٬٥٥١٬٨١١

٣٩٨٬٩٦٥٬٩٠٥
٩٦٥٬١٨١٬٣٥٣

٣٨٬٦٣٣٬٠٧١

ضاالئتمانيالمرتبط  
التعر

خارجقائمةالمركز  
لبنود

المالي: 
١٢٩٬٤٢٠٬٦٤٩

٧٬٦٥٤٬١٧٦
-

-
-

-
٧٬٦٥٤٬١٧٦

١٢١٬٧٦٦٬٤٧٣
٩٩٬٩٣٢
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٧١

٤.
ضمنالمرحلةالثالثةكمافي

ضماناتللتعرضاتالمدرجة
فيمایليالقيمةالعادلةلل

٣١
األول كانون

٢٠٢١
و

٢٠٢٠
 :

ت
ضمانا

القيمةالعادلةلل

٢٠٢١
إجماليقيمة
ض
التعر

ت
تأمينا
نقدیة

معادن
ثمينة

عقاریة
أسهم
متداولة

ت
وآال

ت
سيارا

وأخرى
إجماليقيمة
ت
ضمانا

ال
ض  

صافيالتعر
ت
ضمانا

بعدال

الخسارة  
االئتمانية  
المتوقعة

دوالرأمریكي
دوالرأمریكي

دوالرأمریكي
دوالرأمریكي

دوالرأمریكي
دوالرأمریكي

دوالرأمریكي
دوالرأمریكي

دوالرأمریكي
ضاالئتمانيالمرتبطلبنود  

التعر
داخلقائمةالمركزالمالي: 

تاالئتمانية: 
التسهيال
األفراد

١٤٬٧١٠٬٩٠٢
٣١٤٬٠٨٣

-
٩٣١٬٧٢٨

-
٢٢٤٬٤١٣

١٬٤٧٠٬٢٢٤
١٣٬٢٤٠٬٦٧٨

١٠٬١٢١٬٨٢٧
ومؤسسات

ت
شركا

٣٢٬١٤٤٬٥٤٩
٣٠٠٬٥٠٩

-
٧٬٩٤٧٬٠٢٢

-
٦٦١٬٥٧٩

٨٬٩٠٩٬١١٠
٢٣٬٢٣٥٬٤٣٩

١٧٬٩٧٩٬٨٢٩
المجموع

٤٦٬٨٥٥٬٤٥١
٦١٤٬٥٩٢

-
٨٬٨٧٨٬٧٥٠

-
٨٨٥٬٩٩٢

١٠٬٣٧٩٬٣٣٤
٣٦٬٤٧٦٬١١٧

٢٨٬١٠١٬٦٥٦

ت
ضمانا

القيمةالعادلةلل

٢٠٢٠
إجماليقيمة
ض
التعر

ت
تأمينا
نقدیة

معادن
ثمينة

عقاریة
أسهم
متداولة

ت
وآال

ت
سيارا

وأخرى
إجماليقيمة
ت
ضمانا

ال
ض  

صافيالتعر
ت
ضمانا

بعدال

الخسارة  
االئتمانية  
المتوقعة

دوالرأمریكي
دوالرأمریكي

دوالرأمریكي
دوالرأمریكي

دوالرأمریكي
دوالر

أمریكي
دوالرأمریكي

دوالرأمریكي
دوالرأمریكي

ضاالئتمانيالمرتبطلبنود  
التعر

داخلقائمةالمركزالمالي: 
تاالئتمانية: 

التسهيال
األفراد

١٦٬٢٩١٬٧٧٥
٣٤١٬٧٨١

-
١٬٤٦٢٬٤٦٢

-
٤٣٩٬٦٥١

٢٬٢٤٣٬٨٩٤
١٤٬٠٤٧٬٨٨١

١٠٬٩٩١٬٥٤٤
ومؤسسات

ت
شركا

٢٧٬٧٦٥٬١٣٦
٣٦٠٬٥٦٢

-
٨٬٨٦٧٬٩٠١

-
٢٢٩٬٤٢٢

٩٬٤٥٧٬٨٨٥
١٨٬٣٠٧٬٢٥١

١٣٬٦٢٠٬٧١٦
المجموع

٤٤٬٠٥٦٬٩١١
٧٠٢٬٣٤٣

-
١٠٬٣٣٠٬٣٦٣

-
٦٦٩٬٠٧٣

١١٬٧٠١٬٧٧٩
٣٢٬٣٥٥٬١٣٢

٢٤٬٦١٢٬٢٦٠
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٧٢

٥.
حسبالتوزیعالجغرافي: 

تتوزعفيمایليالتركزفيالتعرضاتاالئتمانية
صافي

التعرضات
حسبالتوزیعالجغرافيكمایلي:

االئتمانية
[

داخلفلسطين
األردن

إسرائيل
أخرى

إجمالي
٢٠٢١

دوالرأمریكي
دوالرأمریكي

دوالرأمریكي
دوالرأمریكي

دوالرأمریكي
نقد

صرفية
والمؤسساتالم

سلطةالنقدالفلسطينية
أرصدةلدى

٣١٤٬٥٤٢٬٦٨٥
٤٢٬٠٩٤٬٦٧٨

٢٧٬٢٩٨٬٤١٨
٦٧٬٢٣٧٬٠١٠

٤٥١٬١٧٢٬٧٩١
تسهيالتائتمانيةمباشرة

٨٩١٬٧٠٠٬٧٠٧
٩٬٦٢١٬٩٤٩

-
٥١٬٧٨٩٬٨٤٥

٩٥٣٬١١٢٬٥٠١
تماليةبالكلفةالمطفأة  

موجودا
٣١٬٠٨٥٬٦٣٠

١٦٬٠٢٨٬٧٣٠
-

١٬٠٠٠٬٠٠٠
٤٨٬١١٤٬٣٦٠

تماليةأخرى
موجودا

١٩٬٥٥٩٬٦٦٦
-

-
-

١٩٬٥٥٩٬٦٦٦
كمافي

٣١
األول كانون

٢٠٢١
١٬٢٥٦٬٨٨٨٬٦٨٨

٦٧٬٧٤٥٬٣٥٧
٢٧٬٢٩٨٬٤١٨

١٢٠٬٠٢٦٬٨٥٥
١٬٤٧١٬٩٥٩٬٣١٨

كمافي
٣١

األول كانون
٢٠٢٠

١٬١٢٤٬٨٩٧٬٠٥٠
٦٨٬٤٣٨٬٨٥٤

٢٨٬١٠٣٬٦٥٤
١٠٠٬٤٦٢٬٤٩٣

١٬٣٢١٬٩٠٢٬٠٥١

خارجقائمةالمركزالمالي
بنود

الموحدة: 
كفاالت

٤٦٬١٥٩٬١٣١
-

-
-

٤٦٬١٥٩٬١٣١
تمستندیة

اعتمادا
١٠٬٥٠٥٬٧٢٨

-
-

-
١٠٬٥٠٥٬٧٢٨

ت
قبوال

٢٬١٦٧٬٣٤٤
-

-
-

٢٬١٦٧٬٣٤٤
غيرمستغلة

فتسهيالتائتمانيةمباشرة
سقو

٧٩٬٣٧٠٬٤٥١
-

-
-

٧٩٬٣٧٠٬٤٥١

المجموعكمافي
٣١

األول كانون
٢٠٢١

١٣٨٬٢٠٢٬٦٥٤
-

-
-

١٣٨٬٢٠٢٬٦٥٤

المجموعكمافي
٣١

األول كانون
٢٠٢٠

١٢٩٬٤٢٠٬٦٤٩
-

-
-

١٢٩٬٤٢٠٬٦٤٩
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٧٣

٦.) رقم الدولي المالية التقاریر معيار وفق التصنيف مراحل حسب التعرضات توزیع یلي في  ٩فيما األول  ٣١) كما كانون
: ٢٠٢٠و٢٠٢١

) () ١المرحلة () ٢المرحلة ٢٠٢١) ٣المرحلة
أمریكي أمریكيدوالر أمریكيدوالر أمریكيدوالردوالر

فلسطين ٩٩٤٬٨١٥٬٠٤٩٢٤٩٬٠١٩٬٥٣٧١٣٬٠٥٤٬١٠٢١٬٢٥٦٬٨٨٨٬٦٨٨داخل
٦٧٬٧٤٥٬٣٥٧--٦٧٬٧٤٥٬٣٥٧األردن
٢٧٬٢٩٨٬٤١٨--٢٧٬٢٩٨٬٤١٨إسرائيل
١٢٠٬٠٢٦٬٨٥٥--١٢٠٬٠٢٦٬٨٥٥أخرى

١٬٢٠٩٬٨٨٥٬٦٧٩٢٤٩٬٠١٩٬٥٣٧١٣٬٠٥٤٬١٠٢١٬٤٧١٬٩٥٩٬٣١٨المجموع

) () ١المرحلة () ٢المرحلة ٢٠٢٠) ٣المرحلة
أمریكي أمریكيدوالر أمریكيدوالر أمریكيدوالر دوالر

فلسطين ٩٣١٬٨٥٣٬٤٢٨١٥٢٬٩٢٩٬٣٦٩٤٠٬١١٤٬٢٥٣١٬١٢٤٬٨٩٧٬٠٥٠داخل
٦٨٬٤٣٨٬٨٥٤--٦٨٬٤٣٨٬٨٥٤األردن
٢٨٬١٠٣٬٦٥٤--٢٨٬١٠٣٬٦٥٤إسرائيل
١٠٠٬٤٦٢٬٤٩٣--١٠٠٬٤٦٢٬٤٩٣أخرى

١٬١٢٨٬٨٥٨٬٤٢٩١٥٢٬٩٢٩٬٣٦٩٤٠٬١١٤٬٢٥٣١٬٣٢١٬٩٠٢٬٠٥١المجموع
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٧٤

٧.
صادي: 

حسبالقطاعاإلقت
تاالئتمانية

فيمایليالتركزفيالتعرضا

والقطاع  
الحكومة

عام
مالي  

تجاري
عقاري

صناعة  
وسياحية

مالية
أوراق

استثمارات
أخرى

إجمالي
دوالرأمریكي

دوالرأمریكي
دوالرأمریكي

دوالرأمریكي
دوالرأمریكي

دوالرأمریكي
دوالرأمریكي

دوالرأمریكي
دوالرأمریكي

سلطةالنقد  
وأرصدةلدى

نقد
الفلسطينية

-
٣٠٤٬٥٤٢٬٦٨٥

-
-

-
-

-
-

٣٠٤٬٥٤٢٬٦٨٥
ت  
ومؤسسا

أرصدةلدىبنوك
صرفية

م
-

١٤٦٬٦٣٠٬١٠٦
-

-
-

-
-

-
١٤٦٬٦٣٠٬١٠٦

تائتمانيةمباشرة
تسهيال

١٣٦٬٣٦٠٬٤٤٠
٣٧٬٩٣٩٬١٢٧

١٧٦٬٩٩٤٬٥٦٠
٢٢٧٬٥٩٢٬٥٨١

٦٩٬٢٨١٬٦٨٦
٦٬٠٤٢٬٤٤٩

-
٢٩٨٬٩٠١٬٦٥٨

٩٥٣٬١١٢٬٥٠١
ماليةبالكلفةالمطفأة  

ت
موجودا

٢٢٬٩٢٥٬٦٢٩
٢٤٬١٨٩٬٦٥٣

-
٩٩٩٬٠٧٨

-
-

-
-

٤٨٬١١٤٬٣٦٠
مالية

ت
موجودا

أخرى
-

-
-

-
-

-
١٩٬٥٥٩٬٦٦٦

-
١٩٬٥٥٩٬٦٦٦

كمافي
٣١

األول   كانون
٢٠٢١

١٥٩٬٢٨٦٬٠٦٩
٥١٣٬٣٠١٬٥٧١

١٧٦٬٩٩٤٬٥٦٠
٢٢٨٬٥٩١٬٦٥٩

٦٩٬٢٨١٬٦٨٦
٦٬٠٤٢٬٤٤٩

١٩٬٥٥٩٬٦٦٦
٢٩٨٬٩٠١٬٦٥٨

١٬٤٧١٬٩٥٩٬٣١٨

والقطاع  
الحكومة

عام
مالي  

تجاري
عقاري

صناعة  
وسياحية

مالية
أوراق

استثمارات
أخرى

إجمالي
دوالرأمریكي

دوالرأمریكي
دوالرأمریكي

دوالرأمریكي
دوالرأمریكي

دوالرأمریكي
دوالرأمریكي

دوالرأمریكي
دوالرأمریكي

سلطةالنقد  
وأرصدةلدى

نقد
الفلسطينية

-
٢٨٠٬٢٥٣٬٠٨٧

-
-

-
-

-
-

٢٨٠٬٢٥٣٬٠٨٧
ت  
ومؤسسا

أرصدةلدىبنوك
صرفية

م
-

١٤٧٬٥٤٣٬٢٩٤
-

-
-

-
-

-
١٤٧٬٥٤٣٬٢٩٤

تائتمانيةمباشرة
تسهيال

٩٩٬٢١٢٬٤١٦
٤٢٬٣٧٥٬٦٠٥

١٩٩٬٩٣٩٬١٤٠
١٨٨٬٢٢٥٬٨٣٣

١٢٬٤٢٠٬٢٠١
٩٬٨٣٤٬٥٥٢

-
٢٩٤٬٩٦٠٬٧٢٧

٨٤٦٬٩٦٨٬٤٧٤
ماليةبالكلفةالمطفأة  

ت
موجودا

-
١٦٬٠٥٧٬٣٤٢

-
٩٩٩٬٠٧٨

-
-

١٥٬٦١٦٬٣٠٩
-

٣٢٬٦٧٢٬٧٢٩
مالية

ت
موجودا

أخرى
-

-
-

-
-

١٤٬٤٦٤٬٤٦٧
-

-
١٤٬٤٦٤٬٤٦٧

كمافي
٣١

األول   كانون
٢٠٢٠

٩٩٬٢١٢٬٤١٦
٤٨٦٬٢٢٩٬٣٢٨

١٩٩٬٩٣٩٬١٤٠
١٨٩٬٢٢٤٬٩١١

١٢٬٤٢٠٬٢٠١
٢٤٬٢٩٩٬٠١٩

١٥٬٦١٦٬٣٠٩
٢٩٤٬٩٦٠٬٧٢٧

١٬٣٢١٬٩٠٢٬٠٥١
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٧٥

٨.
سيناریو:

من
واستخداماكثر

صادالكلي،األحداثالمستقبليةالمتوقعة
عواملاالقت
عندتقدیرالخسائ

والسيناریواألسوأ).
ضل،

ت(السيناریوالعادي،السيناریواألف
سيناریوها

راالئتمانيةالمتوقعة،فإنالبنكیأخذبعيناالعتبارثالثة
مختلفةمناحتماليةالتعثر

منهابأوزان
كل

ویرتبط
عندالتعثر. 

والخسارةالمفترضة
عندالتعثر

ضاالئتماني
والتعر

عواملاال
فيمایليأثر

كمافي
سيناریو

ثالمستقبليةالمتوقعةباستخدامأكثرمن
علىاألحدا

صادالكلي
قت

٣١
األول كانون

٢٠٢١
 :

صادالكلي
عواملاالقت

السيناریوالمستخدم

الوزن
المرجح  
لكل

سيناریو

نسبةالتغيير  
عوامل

في
صاد  

االقت
الكلي

 (%
)

نسبةالتغيير  
عوامل

في
صاد  

االقت
الكلي

 (%
)

نسبةالتغيير  
عوامل

في
صاد  

االقت
الكلي

 (%
)

نسبةالتغيير  
عوامل

في
صاد  

االقت
الكلي

 (%
)

نسبةالتغيير  
عوامل

في
صاد  

االقت
الكلي

 (%
)

نسبةالتغيير  
عوامل

في
صاد  

االقت
الكلي

 (%
)

 (%
)

٢٠٢١
٢٠٢٢

٢٠٢٣
٢٠٢٤

٢٠٢٥
٢٠٢٦

الناتجالمحلياإلجمالي
السيناریوالعادي

٦٥
٢٬٠١

٣٬٥٧
١٬٧٤

٠٬١٢
)

٠٬١٨
 (

)
٠٬١٣

 (
ضل

السيناریواألف
١٠

٩٬٢٥
١٠٬٨٠

٨٬٩٨
٧٬٣٦

٧٬٠٦
٧٬١١

السيناریواألسوأ
٢٥

)
٥٬٢٣

 (
)

٣٬٦٧
 (

)
٥٬٥٠

 (
)

٧٬١٢
 (

)
٧٬٤٢

 (
)

٧٬٣٧
 (

تالبطالة
معدال

السيناریوالعادي
٦٥

١٬١٩
١٬٦٩

١٬٥٩
١٬٥٩

١٬٥٩
١٬٥٩

ضل
السيناریواألف

١٠
٢٬٠١

٢٬٥٢
٢٬٤٢

٢٬٤٢
٢٬٤٢

٢٬٤٢
السيناریواألسوأ

٢٥
٠٬٣٦

٠٬٨٦
٠٬٧٦

٠٬٧٦
٠٬٧٦

٠٬٧٦
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٧٦

كمافي
سيناریو

ثالمستقبليةالمتوقعةباستخدامأكثرمن
علىاألحدا

صادالكلي
عواملاالقت

فيمایليأثر
٣١

األول كانون
٢٠٢٠

 :

صادالكلي
عواملاالقت

السيناریوالمستخدم

الوزن
المرجح  
لكل

سيناریو

نسبةالتغيير  
عوامل

في
صاد  

االقت
الكلي

 (%
)

نسبة
التغيير  
عوامل

في
صاد  

االقت
الكلي

 (%
)

نسبةالتغيير  
عوامل

في
صاد  

االقت
الكلي

 (%
)

نسبةالتغيير  
عوامل

في
صاد  

االقت
الكلي

 (%
)

نسبةالتغيير  
عوامل

في
صاد  

االقت
الكلي

 (%
)

نسبةالتغيير  
عوامل

في
صاد  

االقت
الكلي

 (%
)

 (%
)

٢٠٢٠
٢٠٢١

٢٠٢٢
٢٠٢٣

٢٠٢٤
٢٠٢٥

الناتجالمحلياإلجمالي
السيناریوالعادي

٦٥
)

١٩٬١٠
 (

٥٬٦٩
٢٬٧٠

)
٠٬٣١

 (
)

٠٬٢٦
 (

)
٠٬٢٣

 (
ضل

السيناریواألف
١٠

)
١١٬٣٩

 (
١٣٬٤٠

١٠٬٤١
٧٬٤٠

٧٬٤٥
٧٬٤٨

السيناریواألسوأ
٢٥

)
٢٢٬٩٦

 (
١٬٨٤

)
١٬١٦

 (
)

٤٬١٧
 (

)
٤٬١٢

 (
)

٤٬٠٩
 (

تالبطالة
معدال

السيناریوالعادي
٦٥

٢٦٬٧٧
)

١٢٬٤٢
 (

)
٧٬٨٠

 (
٠٬٧٧

٠٬٧٦
٠٬٧٦

ضل
السيناریواألف

١٠
١٩٬٣٧

)
١٣٬١٩

 (
)

٨٬٣٦
 (

٠٬٨٣
٠٬٨٢

٠٬٨٢
السيناریواألسوأ

٢٥
٣٠٬٤٧

)
١٢٬٠٧

 (
)

٧٬٥٥
 (

٠٬٧٤
٠٬٧٤

٠٬٧٣
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٧٧

المخاطرت.٩ درجة حسب الدین سندات صنيف
االئتمانية   التصنيف لوكاالت االئتماني التصنيف باستخدام المخاطر درجة حسب الدین سندات تصنيف یبين التالي الجدول

العالمية: 

السوق ثانيًا: مخاطر
األسهم وأسعار الفوائد أسعار في التقلبات عن السوق مخاطر العمالتتنشأ صرف بوضع  وأسعار اإلدارة مجلس حدود. یقوم

دوري. بشكل البنك إدارة قبل من ذلك مراقبة ویتم المقبولة المخاطر لقيمة

الفائدة.١ أسعار مخاطر
مخاطر أسعار  تنجم لمخاطر البنك یتعرض المالية، األدوات قيمة على الفائدة أسعار في التغيرات تأثير احتمال عن الفائدة أسعار

أسعار مراجعة إعادة أو المتعددة الزمنية اآلجال حسب والمطلوبات الموجودات مبالغ في فجوة لوجود أو توافق لعدم نتيجة الفائدة
و معينة زمنية فترة في من  الفوائد والمطلوبات الموجودات على الفوائد أسعار مراجعة طریق عن المخاطر هذه بإدارة البنك یقوم

المخاطر. إدارة استراتيجية خالل

المناسبة القرارات واتخاذ الفعلية األموال كلفة متابعة یتم كما دوري بشكل والمطلوبات الموجودات على الفوائد أسعار مراجعة یتم
است التسعير السائدة.بخصوص لألسعار نادًا

مساٍو الفائدة أسعار في المتوقع النقص أثر أدناه: إن المبينة الزیادة ألثر ومعاكس

٢٠٢١٢٠٢٠

العملة
الفائدة   بسعر الزیادة

مئویة)  (نقطة

یراد  إحساسية
قائمة  الفائدة (

الموحدة ) الدخل
الفائدة   بسعر الزیادة

مئویة)  (نقطة

یراد  إحساسية
قائمة  الفائدة (

الموحدة ) الدخل
أمریكي )١٠٥٬٣٢٠(١٠)١١١٬٧٤١(١٠دوالر
إسرائيلي ) ٢٬٧١٢٬٨٦٤(١٠) ١٬١٢٧٬١٢١(١٠شيقل
أردني )٣٦٢٬٣٨٤(١٠)٢٩٬٨١١(١٠دینار

أخرى )٣٣٬٥٦١(١٠)٤٬٤٠٣(١٠عمالت

٢٠٢١٢٠٢٠
أمریكي أمریكيدوالر دوالر

الخاص: القطاع
+ --A-الىAAAمن
+ --B-الىBBBمن
--CالىCCCمن

مصنف ٤٨٬٢٦٤٬٠٠١٣٢٬٧٤٨٬٣٧٠غير
٤٨٬٢٦٤٬٠٠١٣٢٬٧٤٨٬٣٧٠المجموع  
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٧٨

الفائدة تسعير إعادة فجوة
األول٣١ ـــــدة٢٠٢١كانون الفائ تسعير إعادة فجوة

شهر من أقل
شهر من

شهور٣إلى  
شهور٣من

شهور٦إلى  
شهور٦من

سنة حتى
سنة مـن

سنوات٣حتى
من   أكثر

سنوات٣
عناصر
فـائدة المجمـوعبدون

أمریكي أمریكيدوالر أمریكيدوالر أمریكيدوالر أمریكيدوالر أمریكيدوالر أمریكيدوالر أمریكيدوالر دوالر
موجودات

و النقد  نقد سلطة لدى أرصدة
٣٠٤٬٥٤٢٬٦٨٥٣٠٤٬٥٤٢٬٦٨٥------الفلسطينية

ومؤسسات   بنوك لدى أرصدة
٩٢٬٤٨٠٬٥٤٨١٤٦٬٦٣٠٬١٠٦-٧٬٣٧٣٬٠٣٠--٤٦٬٧٧٦٬٥٢٨-مصرفية

العادلة بالقيمة مالية موجودات
قائمة خالل وأاألرباحمن

٢٬٤٨٨٬٥٤٨٢٬٤٨٨٬٥٤٨------الخسائر
مباشرة   ائتمانية ٩٥٣٬١١٢٬٥٠١-٨٧٬٦٦٨٬٨٣٥٦٨٬٠٦٦٬٠٣٩٨٦٬٩٠٨٬٩٥٠٧١٬٢٩٥٬٨٨٥٢١٦٬٩١٨٬٣٣٧٤٢٢٬٢٥٤٬٤٥٥تسهيالت

العادلة بالقيمة مالية موجودات
الشامل   الدخل بنود خالل من

٢٥٬٩٩٨٬٩٩٧٢٥٬٩٩٨٬٩٩٧------األخرى
المطفأةموجودات بالكلفة ٤٨٬١١٤٬٣٦٠-٢٣٬٦٦٧٬٧٦١٩٬٠١٠٬٣٦١---١٥٬٤٣٦٬٢٣٨مالية

حليفة شركات في ١٬٧٤٨٬٣٤٦١٬٧٤٨٬٣٤٦------استثمار
ومعدات وآالت ٢٣٬٢٨٣٬٠٨٩٢٣٬٢٨٣٬٠٨٩------عقارات

استخدام ١٤٬٤٢٨٬٧٢٠١٤٬٤٢٨٬٧٢٠------الموجوداتحق
تحت ١٠٬١٦٠٬٢٧٤١٠٬١٦٠٬٢٧٤------التنفيذمشاریع
غي ملموسةموجودات ٣٬٥٤٥٬٢٩٤٣٬٥٤٥٬٢٩٤------ر

ضر مؤجلةموجودات ٤٬٥٥٠٬١٥٧٤٬٥٥٠٬١٥٧------یبية
أخ ٢٣٬٥٦٢٬٢٣٢٢٣٬٥٦٢٬٢٣٢------رىموجودات

١٠٣٬١٠٥٬٠٧٣١١٤٬٨٤٢٬٥٦٧٨٦٬٩٠٨٬٩٥٠٧١٬٢٩٥٬٨٨٥٢٤٧٬٩٥٩٬١٢٨٤٣١٬٢٦٤٬٨١٦٥٠٦٬٧٨٨٬٨٩٠١٬٥٦٢٬١٦٥٬٣٠٩الموجوداتمجموع

مطلوبات
الفلسطينية النقد سلطة ٩٦٬٢٥٢٬٦٠٠--٣٢٬٠٨٤٬٢٢٢٦٤٬١٦٨٬٣٧٨---ودائع

ومؤسسات   بنوك ودائع
١٠٬٦٨٨٬١٦٤-----٧٤٢٬٠٦٥٩٬٩٤٦٬٠٩٩مصرفية

العمالء ١٬٠٦٨٬٩٤٣٬٠٥٠-٥٧٣٬٣١٧٬٨٦٢٩٣٬٥٥٥٬٤٧١١٠٣٬٨٨٧٬٦٧٨١٢٣٬٢٦٦٬٢٢٢١٤٬٩٠٣٬٠٦٢١٦٠٬٠١٢٬٧٥٥ودائع
نقدیة ١٢٤٬٧٧٢٬٥١٣-٣٨٬٦٦٥٬٨٧٤٢٠٬١٥٤٬٨٨٧٣٣٬٥٨٥٬٤٧٤١٦٬٨٥٩٬٨٧٤١١٬٥٢٥٬٠٠١٣٬٩٨١٬٤٠٣تأمينات

مساندة   ٩٬٨٠٠٬٠٠٠--٩٬٨٠٠٬٠٠٠----قروض
سلطة من االستدامة قروض

١٣٬١٨٠٬٢٠٥------١٣٬١٨٠٬٢٠٥النقد
مقترضة ٣٧٬٠٠٠٬٠٠٠-١٨٬٢٨٥٬٧١٥    ٢٬٢٨٥٬٧١٤٢٬٢٨٥٬٧١٤١٤٬١٤٢٬٨٥٧--أموال

االیجار عقود ١٤٬٦٥٩٬١٧٦١٤٬٦٥٩٬١٧٦------مطلوبات
الضرائب ٥٬٦١٧٬٨٦٢٥٬٦١٧٬٨٦٢------مخصصات
متنوعة ٨٬٤٣٢٬٦٠٥٨٬٤٣٢٬٦٠٥------مخصصات

أخرى ٣٥٬٠٤٧٬٨٠٨٣٥٬٠٤٧٬٨٠٨------مطلوبات

الم ٦٢٥٬٩٠٦٬٠٠٦١٢٣٬٦٥٦٬٤٥٧١٣٩٬٧٥٨٬٨٦٦١٧٤٬٤٩٦٬٠٣٢١١٤٬٥٣٩٬٢٩٨١٨٢٬٢٧٩٬٨٧٣٦٣٬٧٥٧٬٤٥١١٬٤٢٤٬٣٩٣٬٩٨٣طلوباتمجموع

الملكية حقوق
المدفوع   المال ٩٦٬٤٣٣٬٧٩٦٩٦٬٤٣٣٬٧٩٦------رأس
إجباري ١٠٬٨٧٤٬٠٧١١٠٬٨٧٤٬٠٧١------احتياطي

الدوریة التقلبات ٤٬٧٥٧٬٢٦٩٤٬٧٥٧٬٢٦٩-----احتياطي
العادلة القيمة ١٬٠٢٦٬٧٣٣١٬٠٢٦٬٧٣٣------احتياطي

مدورة ٢٣٬٠٨٤٬١٧١٢٣٬٠٨٤٬١٧١------أرباح

مساهمي ملكية حقوق صافي
١٣٦٬١٧٦٬٠٤٠١٣٦٬١٧٦٬٠٤٠------البنك

مسيطرة غير جهات ١٬٥٩٥٬٢٨٦١٬٥٩٥٬٢٨٦------حقوق

الملكية حقوق ١٣٧٬٧٧١٬٣٢٦١٣٧٬٧٧١٬٣٢٦------صافي
وحقوق المطلوبات مجموع

٦٢٥٬٩٠٦٬٠٠٦١٢٣٬٦٥٦٬٤٥٧١٣٩٬٧٥٨٬٨٦٦١٧٤٬٤٩٦٬٠٣٢١١٤٬٥٣٩٬٢٩٨١٨٢٬٢٧٩٬٨٧٣٢٠١٬٥٢٨٬٧٧٧١٬٥٦٢٬١٦٥٬٣٠٩الملكية

الفائدة تسعير إعادة -١٣٣٬٤١٩٬٨٣٠٢٤٨٬٩٨٤٬٩٤٣٣٠٥٬٢٦٠٬١١٣(١٠٣٬٢٠٠٬١٤٧)(٥٢٬٨٤٩٬٩١٦)(٨٬٨١٣٬٨٩٠)(٥٢٢٬٨٠٠٬٩٣٣)فجوة

التراكمية --(٣٠٥٬٢٦٠٬١١٣)(٥٥٤٬٢٤٥٬٠٥٦)(٦٨٧٬٦٦٤٬٨٨٦)(٥٨٤٬٤٦٤٬٧٣٩)(٥٣١٬٦١٤٬٨٢٣)(٥٢٢٬٨٠٠٬٩٣٣)الفجوة
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٧٩

األول٣١ ـــــدة٢٠٢٠كانون الفائ تسعير إعادة فجوة

شهر من أقل
شهر من

شهور٣إلى  
شهور٣من

شهور٦إلى  
شهور٦من

سنة حتى
سنة مـن

سنوات٣حتى
من   أكثر

سنوات٣
عناصر
فـائدة المجمـوعبدون

أمریكي أمریكيدوالر أمریكيدوالر أمریكيدوالر أمریكيدوالر أمریكيدوالر أمریكيدوالر أمریكيدوالر دوالر
موجودات

و النقد  نقد سلطة لدى أرصدة
٢٨٠٬٢٥٣٬٠٨٧٢٨٠٬٢٥٣٬٠٨٧------الفلسطينية

ومؤسسات   بنوك لدى أرصدة
١٤٧٬٥٤٣٬٢٩٤-----٩١٬٣٢٨٬٠٨٤٥٦٬٢١٥٬٢١٠مصرفية

العادلة بالقيمة مالية موجودات
قائمة خالل أومن األرباح

٨٤٬٧٤٠٨٤٬٧٤٠------الخسائر  
مباشرة   ائتمانية ٨٤٦٬٩٦٨٬٤٧٤-١٨٬٤٨٣٬٧١٢٣٢٬٩٦٨٬٠٩١٦٠٬٦٢٢٬٢٩٩٦١٬٩٦٢٬٤٤٥٢٦٨٬٤٠٧٬٠٨٦٤٠٤٬٥٢٤٬٨٤١تسهيالت

العادلة بالقيمة مالية موجودات
الشامل   الدخل بنود خالل من

١٣٬٨٩٧٬٦٥٦١٣٬٨٩٧٬٦٥٦------األخرى
بالكلفة مالية ٣٢٬٦٧٢٬٧٢٩-٢٣٬٠٢٨٬٧٢٨٩٬٦٤٤٬٠٠١----المطفأةموجودات

حليفة شركات في ١٬٦٣٣٬٤٧٢١٬٦٣٣٬٤٧٢------استثمار
ومعدات وآالت ٢٤٬٨٢٨٬٣٨٧٢٤٬٨٢٨٬٣٨٧------عقارات
الموجودات استخدام ١٥٬٥٦٧٬٧٧٧١٥٬٥٦٧٬٧٧٧------حق

التنفيذ تحت ٧٬٦٤٨٬١٨٧٧٬٦٤٨٬١٨٧------مشاریع
ملموسة غير ٣٬٥٠٨٬٤٨٤٣٬٥٠٨٬٤٨٤------موجودات

مؤجلة ضریبية ٣٬٧٨٦٬٤٢٨٣٬٧٨٦٬٤٢٨------موجودات
أخرى ١٨٬٤٨٩٬٩٥٦--١٨٬٤٨٩٬٩٥٦----موجودات

١٠٩٬٨١١٬٧٩٦٨٩٬١٨٣٬٣٠١٦٠٬٦٢٢٬٢٩٩٦١٬٩٦٢٬٤٤٥٣٠٩٬٩٢٥٬٧٧٠٤١٤٬١٦٨٬٨٤٢٣٥١٬٢٠٨٬٢١٨١٬٣٩٦٬٨٨٢٬٦٧١الموجوداتمجموع

مطلوبات
الفلسطينية النقد سلطة ٨٦٬٥٢٢٬٧٤٤----١٥٬٠٠٣٬١٠٣٢٤٬٨٧٦٬٤٠٠٤٦٬٦٤٣٬٢٤١ودائع

ومؤسسات   بنوك ودائع
٢٬١٥٠٬٤٧٥-٢٬١٥٠٬٤٧٥-----مصرفية

العمالء ١٬٠١٠٬٨٩٦٬٨١٠--٣٤٠٬٥٤٦٬٩٣٣٢١٥٬٠٥٨٬٢٣٢١٧٧٬٣٦١٬٣٠٣١٨٦٬٣٢٦٬٨١٢٩١٬٦٠٣٬٥٣٠ودائع
نقدیة ٨٩٬١١٥٬٨٤١--٣٤٬٧٥٥٬١٧٨١٧٬٨٢٣٬١٦٨١٥٬١٤٩٬٦٩٣١٢٬٤٧٦٬٢١٨٨٬٩١١٬٥٨٤تأمينات

مساندة   ١٣٬٠٠٠٬٠٠٠-١٣٬٠٠٠٬٠٠٠-----قروض
سلطة من االستدامة قروض

٩٬٨١٠٬٦٠٠--٩٬٨١٠٬٦٠٠----النقد
االیجار عقود ١٥٬٤٨٦٬٠٢١-٢٧٬٦٥٩٥٥٬٣١٨١٬١٢٢٬٦٥٥١٬٣٦٤٬٤٤٢١٬٦٥٤٬٩٦٦١١٬٢٦٠٬٩٨١مطلوبات
الضرائب ٢٬٣٣٩٬١٢٢٢٬٣٣٩٬١٢٢------مخصصات
متنوعة ٧٬٦٧٥٬٢٥٢٧٬٦٧٥٬٢٥٢------مخصصات

أخرى ٣٩٬٣٤٦٬٨٨٣--٢١٬٠١٣٬١٠٦---١٨٬٣٣٣٬٧٧٧مطلوبات

المطلوبات ٤٠٨٬٦٦٦٬٦٥٠٢٥٧٬٨١٣٬١١٨٢٤٠٬٢٧٦٬٨٩٢٢٠٠٬١٦٧٬٤٧٢١٣٢٬٩٩٣٬٧٨٦٢٦٬٤١١٬٤٥٦١٠٬٠١٤٬٣٧٤١٬٢٧٦٬٣٤٣٬٧٤٨مجموع

الملكية حقوق
المدفوع   المال ٩٣٬١٧٢٬٧٥٠٩٣٬١٧٢٬٧٥٠------رأس
إجباري ٩٬٤٦٧٬٤٤٥٩٬٤٦٧٬٤٤٥------احتياطي

مصرفية مخاطر احتياطي
٣٬١٨٢٬٤٠٠٣٬١٨٢٬٤٠٠------عامة

الدوریة التقلبات ٤٬٧٥٧٬٢٦٩٤٬٧٥٧٬٢٦٩------احتياطي
العادلة القيمة )٣٬٠٩٧٬٧٧٥()٣٬٠٩٧٬٧٧٥(------احتياطي

مدورة ١١٬٩٧٢٬٨٦٠١١٬٩٧٢٬٨٦٠------أرباح

مساهمي ملكية حقوق صافي
١١٩٬٤٥٤٬٩٤٩١١٩٬٤٥٤٬٩٤٩------البنك

مسيطرة غير جهات ١٬٠٨٣٬٩٧٤١٬٠٨٣٬٩٧٤------حقوق

الملكية حقوق ١٢٠٬٥٣٨٬٩٢٣١٢٠٬٥٣٨٬٩٢٣------صافي
وحقوق المطلوبات مجموع

٤٠٨٬٦٦٦٬٦٥٠٢٥٧٬٨١٣٬١١٨٢٤٠٬٢٧٦٬٨٩٢٢٠٠٬١٦٧٬٤٧٢١٣٢٬٩٩٣٬٧٨٦٢٦٬٤١١٬٤٥٦١٣٠٬٥٥٣٬٢٩٧١٬٣٩٦٬٨٨٢٬٦٧١الملكية

الفائدة تسعير إعادة -١٧٦٬٩٣١٬٩٨٤٣٨٧٬٧٥٧٬٣٨٦٢٢٠٬٦٥٤٬٩٢١) ١٣٨٬٢٠٥٬٠٢٧() ١٧٩٬٦٥٤٬٥٩٣() ١٦٨٬٦٢٩٬٨١٧() ٢٩٨٬٨٥٤٬٨٥٤(فجوة

التراكمية --) ٢٢٠٬٦٥٤٬٩٢١() ٦٠٨٬٤١٢٬٣٠٧() ٧٨٥٬٣٤٤٬٢٩١() ٦٤٧٬١٣٩٬٢٦٤() ٤٦٧٬٤٨٤٬٦٧١() ٢٩٨٬٨٥٤٬٨٥٤(الفجوة
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التغير. ٢ األسهمفيمخاطر أسعار

لال العادلة القيمة في التغير عن ــهم األسـ أســـعار مخاطر ــتثمارتنتج ــهمسـ األسـ أســـعار في المتوقع النقص أثر األســـهم. إن في ات
الزیادةمساٍو ألثر أدناه.المبينةومعاكس

العمالت  .٣ مخاطر

األمریكي  مخاطر الدوالر األجنبية. یعتبر العمالت أسعار في التغير نتيجة المالية األدوات قيمة تغير مخاطر هي األجنبية العمالت
للبنك األساس البنك  .عملة لدى عملة لكل المالي للمركز حدود ووضع بها مراكز أخذ المقبول العمالت بتحدید اإلدارة مجلس یقوم

مركز مراقبة تؤديسنویًا. یتم قد المراكز هذه في تجاوزات أیة وجود عدم من التحقق یتم بحيث یومي بشكل األجنبية العمالت
العمالت  إلى بمركز االحتفاظ من وللتأكد للتحوط استراتيجيات إتباع یتم كما المقبول، المستوى من أعلى لمخاطر البنك تحمل

المعتمدة. الحدود ضمن األجنبية

األ الدینار صرف سعر األردني  إن الدینار سعر في التغير مخاطر أثر فإن وبالتالي األمریكي الدوالر مع ثابت بسعر مربوط ردني
المالية القوائم على جوهري للبنك. الموحدةغير

مساٍو الصرف أسعار في المتوقع النقص أثر الزیادةإن ألثر أدناه:ومعاكس المبينة

٢٠٢١٢٠٢٠
سعر في الزیادة

العملةصرف
قائمة على األثر
الموحدة الدخل

سعر في الزیادة
العملة صرف

قائمة على األثر
الموحدة الدخل

أمریكي(%)العملة أمریكي(%)دوالر دوالر
إسرائيلي ١٠١٢٨٬٠٢٨١٠٥٨٤٬٩٢٦شيقل
أخرى ) ١١٢٬٩٤١(١٠) ١٤٢٬٥٥٣(١٠عمالت

٢٠٢١٢٠٢٠

في  الزیادة
المؤشر

على   األثر
الدخل قائمة
الموحدة

على   األثر
الملكية حقوق
الموحدة

في  الزیادة
المؤشر  

على   األثر
الدخل قائمة
الموحدة

على   األثر
الملكية حقوق
الموحدة

أمریكي(%) المؤشر أمریكي(%) أمریكيدوالردوالر أمریكيدوالر دوالر
من   مالية موجودات

قائمة األرباحخالل
الخسائر   -٥٤٬٢٣٧-٥١٢٤٬٤٢٧أو

من   مالية موجودات
الدخل  بنودخالل
٦٩٤٬٨٨٣-١٬٢٩٩٬٩٥٠٥-٥اآلخرىالشامل
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تاألجنبيةلدىالبنك: 
مراكزالعمال

صافي
فيمایلي

دوالرأمریكي
دینارأردني

شيقلإسرائيلي
یورو

تأخرى
عمال

إجمالي
٣١

األول كانون
٢٠٢١

دوالرأمریكي
دوالرأمریكي

دوالرأمریكي
دوالرأمریكي

دوالرأمریكي
دوالرأمریكي

الموجودات
سلطةالنقدالفلسطينية

وأرصدةلدى
نقد

٧٨٬٧١٧٬٠٨٣
٦٠٬٠٨٠٬٠٢٥

١٦٢٬٦١٠٬٤٢٠
٣٬١٣٥٬١٥٧

-
٣٠٤٬٥٤٢٬٦٨٥

صرفية
م
ت
ومؤسسا

أرصدةلدىبنوك
٥٥٬٦٩٢٬٥٥٦

٣٩٬٩١٩٬٠٩٨
٢٧٬٠٣٤٬٢٧٨

١٦٬٦١٥٬٢١٦
٧٬٣٦٨٬٩٥٨

١٤٦٬٦٣٠٬١٠٦
خاللقائمة

من
تماليةبالقيمةالعادلة

موجودا
األرباح

وأ
الخسائر

١٬٣٤٩٬٩٠٢
١٬١٣٨٬٦٤٦

-
-

-
٢٬٤٨٨٬٥٤٨

تائتمانيةمباشرة
تسهيال

٢٥٠٬٥٣٠٬٣١١
٦٠٬٩٤٧٬٣٧٢

٦٣٣٬٣٥١٬١٣١
٨٬٢٨٣٬٦٨٧

-
٩٥٣٬١١٢٬٥٠١

خاللبنودالدخلالشامل  
من

ماليةبالقيمةالعادلة
ت
موجودا

األخرى
١٬٤٥٠٬٦٥٧

٢٣٬٠٨٣٬٦٧٧
-

-
١٬٤٦٤٬٦٦٣

٢٥٬٩٩٨٬٩٩٧
ماليةبالكلفةالمطفأة  

ت
موجودا

٢٠٬٦٣٦٬٩٥٦
١٤٬١٠٤٬٣٧٠

٧٬٧١٣٬٠٣٤
٥٬٦٦٠٬٠٠٠

-
٤٨٬١١٤٬٣٦٠

حليفة
ت
شركا

تفي
استثمارا

١٬٧٤٨٬٣٤٦
-

-
-

-
١٬٧٤٨٬٣٤٦

ت
ومعدا

ت
وآال

ت
عقارا

٢٣٬١٠٢٬٥٢٩
١٨٠٬٥٦٠

-
-

-
٢٣٬٢٨٣٬٠٨٩

ت
حقاستخدامالموجودا

١٠٬٣٣٥٬١٩٦
٤٬٠٤٩٬٣٥٨

٤٤٬١٦٦
-

-
١٤٬٤٢٨٬٧٢٠

مشاریعتحتالتنفيذ
٨٬٣٨٦٬١٤٣

٣٤٦٬٠٩٦
٨٠٤٬٠٣٧

٦٢٣٬٩٩٨
-

١٠٬١٦٠٬٢٧٤
ملموسة

غير
ت
موجودا

٣٬٥١٩٬٤٣٥
٢٥٬٨٥٩

-
-

-
٣٬٥٤٥٬٢٩٤

مؤجلة
ضریبية

ت
موجودا

٤٬٥٥٠٬١٥٧
-

-
-

-
٤٬٥٥٠٬١٥٧

تأخرى
موجودا

١١٬٧١٤٬٨٣٨
٢٬٠٧٠٬٤٠٧

٩٬٧٢٧٬٦٧٢
٤٩٬٣١٥

-
٢٣٬٥٦٢٬٢٣٢

مجموعالموجودات
٤٧١٬٧٣٤٬١٠٩

٢٠٥٬٩٤٥٬٤٦٨
٨٤١٬٢٨٤٬٧٣٨

٣٤٬٣٦٧٬٣٧٣
٨٬٨٣٣٬٦٢١

١٬٥٦٢٬١٦٥٬٣٠٩

المطلوبات
سلطةالنقدالفلسطينية

ودائع
-

-
٩٦٬٢٥٢٬٦٠٠

-
-

٩٦٬٢٥٢٬٦٠٠
صرفية

م
ومؤسسات

ودائعبنوك
٢٬٧٧٦

-
١٠٬٦٨٤٬٧٠٦

٦٧٣
٩

١٠٬٦٨٨٬١٦٤
ودائعالعمالء

٤٣٩٬٣٦٦٬٨٥٩
١٧٨٬٨٦٨٬٦٩٤

٤١٩٬٧٦٦٬٤٤١
٢٣٬١٨٩٬٧٨١

٧٬٧٥١٬٢٧٥
١٬٠٦٨٬٩٤٣٬٠٥٠

تنقدیة
تأمينا

٦٩٬١٦٢٬٣٠١
١٥٬٨٥٠٬٧١٣

٣٨٬٨٤٣٬٣٤٢
٨٩٩٬٧٠٧

١٦٬٤٥٠
١٢٤٬٧٧٢٬٥١٣

ضمساندة
قرو

٩٬٨٠٠٬٠٠٠
-

-
-

-
٩٬٨٠٠٬٠٠٠

سلطةالنقد
من

ضاالستدامة
قرو

١٣٬١٨٠٬٢٠٥
-

-
-

-
١٣٬١٨٠٬٢٠٥

مقترضة
أموال

٣٧٬٠٠٠٬٠٠٠
-

-
-

-
٣٧٬٠٠٠٬٠٠٠

عقوداالیجار
مطلوبات

١٠٬٤٧٢٬٩٢٨
٤٬١٤٠٬٠١٨

٤٦٬٢٣٠
-

-
١٤٬٦٥٩٬١٧٦

ضرائب
صاتال

ص
مخ

١٩٬٩٢١٬٢٢٩
(١٨٣٬٦٧٩)

(١٤٬١١٩٬٦٨٨)
-

-
٥٬٦١٧٬٨٦٢

صاتمتنوعة
ص
مخ

٨٬٤٢٥٬١١٠
٧٬٤٩٥

-
-

-
٨٬٤٣٢٬٦٠٥

مطلوباتأخرى
١٧٬٠٥٣٬٨٦٥

٣٬٨٦٩٬٠٠٢
١٣٬١٦٤٬٧٤٩

٩٦٠٬١٧٦
١٦

٣٥٬٠٤٧٬٨٠٨
مجموع

المطلوبات
٦٢٤٬٣٨٥٬٢٧٣

٢٠٢٬٥٥٢٬٢٤٣
٥٦٤٬٦٣٨٬٣٨٠

٢٥٬٠٥٠٬٣٣٧
٧٬٧٦٧٬٧٥٠

١٬٤٢٤٬٣٩٣٬٩٨٣
الملكية حقوق

مجموع
١٣٥٬٨٥٦٬٧٥٢

١٬٨٦٩٬٣٨٨
-

-
٤٥٬١٨٦

١٣٧٬٧٧١٬٣٢٦
صافيالتركزداخلقائمةالمركزالماليالموحدة

)
٢٨٨٬٥٠٧٬٩١٦
 (

١٬٥٢٣٬٨٣٧
٢٧٦٬٦٤٦٬٣٥٨

٩٬٣١٧٬٠٣٦
١٬٠٢٠٬٦٨٥

-
خارج  

التزاماتمحتملة
قائمةالمركزالماليالموحدة

٢٩٠٬٢٤٢٬٣٩١
-

(٢٧٧٬٩٢٦٬٦٤٢)
(٩٬٢٩٤٬٨٥٢)

٣٩١٬٩٤٦
٣٬٤١٢٬٨٤٣
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دوالرأمریكي
دینارأردني

شيقلإسرائيلي
یورو

تأخرى
عمال

إجمالي
٣١

األول كانون
٢٠٢٠

دوالرأمریكي
دوالر

أمریكي
دوالرأمریكي

دوالرأمریكي
دوالرأمریكي

دوالرأمریكي

الموجودات
سلطةالنقدالفلسطينية

وأرصدةلدى
نقد

٩٦٬٩٠٠٬٦٠٤
٣٣٬٨٠٨٬٨٣٧

١٤٤٬٧٤٨٬٧٤٦
٤٬٧٩٤٬٩٠٠

-
٢٨٠٬٢٥٣٬٠٨٧

صرفية
م
ت
ومؤسسا

أرصدةلدىبنوك
٦٦٬٨٠٨٬٩٧٥

٢٩٬٦١١٬٨٨٠
٢٨٬١٨١٬٠٧٧

١٨٬٤٥٠٬٥٤٩
٤٬٤٩٠٬٨١٣

١٤٧٬٥٤٣٬٢٩٤
خاللقائمة

من
تماليةبالقيمةالعادلة

موجودا
األرباح

وأ
الخسائر

٨٤٬٧٤٠
-

-
-

-
٨٤٬٧٤٠

تائتمانيةمباشرة
تسهيال

٢٦٢٬١٨٧٬١٥٤
٧٩٬٧٨٢٬٩٦٢

٤٩٧٬٣٩٢٬٦٢٤
٧٬٦٠٥٬٧٣٤

-
٨٤٦٬٩٦٨٬٤٧٤

ماليةبالقيمة  
ت
موجودا

خاللبنودالدخلالشاملاألخرى
من

العادلة
١٬٧٥٠٬٠٦٨

١٠٬٨٩٢٬٥٥٣
-

-
١٬٢٥٥٬٠٣٥

١٣٬٨٩٧٬٦٥٦
ماليةبالكلفةالمطفأة  

ت
موجودا

١٢٬٤٢٤٬٣٥٩
١٤٬١٠٤٬٣٧٠

-
٦٬١٤٤٬٠٠٠

-
٣٢٬٦٧٢٬٧٢٩

حليفة
ت
شركا

تفي
استثمارا

١٬٦٣٣٬٤٧٢
-

-
-

-
١٬٦٣٣٬٤٧٢

ت  
وآال

ت
عقارا

ت
ومعدا

٢٤٬٦٤٧٬٨٢٧
١٨٠٬٥٦٠

-
-

-
٢٤٬٨٢٨٬٣٨٧

ت
حقاستخدامالموجودا

١١٬٠٨٤٬١٩٢
٤٬٤٠٤٬٥٦٣

٧٩٬٠٢٢
-

-
١٥٬٥٦٧٬٧٧٧

مشاریعتحتالتنفيذ
٧٬٠٨٢٬٣٦١

٢٩٥٬٣٢١
٦٧٬٧٥٣

٢٠٢٬٧٥٢
-

٧٬٦٤٨٬١٨٧
ملموسة

غير
ت
موجودا

٣٬٤٨٢٬٦٢٥
٢٥٬٨٥٩

-
-

-
٣٬٥٠٨٬٤٨٤

مؤجلة
ضریبية

ت
موجودا

٣٬٧٨٦٬٤٢٨
-

-
-

-
٣٬٧٨٦٬٤٢٨

تأخرى
موجودا

)
٧٨٬٥٦٠
 (

٣٬٨٦٠٬١١٤
١٤٬٦٧١٬٧٨٥

٣٦٬٦١٧
-

١٨٬٤٨٩٬٩٥٦
مجموعالموجودات

٤٩١٬٧٩٤٬٢٤٥
١٧٦٬٩٦٧٬٠١٩

٦٨٥٬١٤١٬٠٠٧
٣٧٬٢٣٤٬٥٥٢

٥٬٧٤٥٬٨٤٨
١٬٣٩٦٬٨٨٢٬٦٧١

المطلوبات
سلطةالنقدالفلسطينية

ودائع
١٥٬٠٠٣٬٠٩٤

-
٧١٬٥١٩٬٦٥٠

-
-

٨٦٬٥٢٢٬٧٤٤
صرفية

م
ومؤسسات

ودائعبنوك
٢٬٠٠٢٬٧٧٦

-
١٤٦٬٩٥٩

٧٣١
٩

٢٬١٥٠٬٤٧٥
ودائعالعمالء

٤٤١٬٨٤٧٬٤٥٩
١٦١٬٤١٨٬٣٥٩

٣٨٣٬٢٣٢٬٤٧٠
٢٠٬١٩٣٬٦٤٣

٤٬٢٠٤٬٨٧٩
١٬٠١٠٬٨٩٦٬٨١٠

تنقدیة
تأمينا

٣٨٬٥٦٢٬٢٣٩
١٥٬٢٢٨٬٨٩٩

٣٣٬٩٨١٬٥٠٢
١٬٢٥٨٬٤٠٢

٨٤٬٧٩٩
٨٩٬١١٥٬٨٤١

ضمساندة
قرو

١٣٬٠٠٠٬٠٠٠
-

-
-

-
١٣٬٠٠٠٬٠٠٠

سلطةالنقد
من

ضاالستدامة
قرو

٩٬٨١٠٬٦٠٠
-

-
-

-
٩٬٨١٠٬٦٠٠

عقوداالیجار
مطلوبات

١٠٬٩٩٥٬٥٣٥
٤٬٤١١٬٩٩٨

٧٨٬٤٨٨
-

-
١٥٬٤٨٦٬٠٢١

ضرائب
صاتال

ص
مخ

٥٬٣٢١٬٦١٢
-

)
٢٬٩٨٢٬٤٩٠
 (

-
-

٢٬٣٣٩٬١٢٢
صاتمتنوعة

ص
مخ

٧٬٦٦٧٬٧٥٨
٧٬٤٩٤

-
-

-
٧٬٦٧٥٬٢٥٢

مطلوباتأخرى
١٨٬٥٧٤٬٤٦٨

٤٬١٦٢٬٩٣٣
١٥٬٧٢٦٬٣٦٣

٨٨٣٬١٠٣
١٦

٣٩٬٣٤٦٬٨٨٣
مجموعالمطلوبات

٥٦٢٬٧٨٥٬٥٤١
١٨٥٬٢٢٩٬٦٨٣

٥٠١٬٧٠٢٬٩٤٢
٢٢٬٣٣٥٬٨٧٩

٤٬٢٨٩٬٧٠٣
١٬٢٧٦٬٣٤٣٬٧٤٨

الملكية حقوق
مجموع

١٢٢٬٩٨٨٬٧٠٠
)

٢٬٢٨٥٬٣٣٦
 (

-
-

)
١٦٤٬٤٤١
 (

١٢٠٬٥٣٨٬٩٢٣
صافيالتركزداخلقائمةالمركزالماليالموحدة

)
١٩٣٬٩٧٩٬٩٩٦
 (

)
٥٬٩٧٧٬٣٢٨
 (

١٨٣٬٤٣٨٬٠٦٥
١٤٬٨٩٨٬٦٧٣

١٬٦٢٠٬٥٨٦
-

خارج  
التزاماتمحتملة

قائمةالمركزالماليالموحدة
٣٢٨٬١٢٠٬٤٩٤

١٢٨٬٠٧١
)

١٨٣٬٧٨٣٬٦٦٦
 (

)
١٤٬٨٣٠٬٣٨٧
 (

)
٢١٣٬٨٦٣
 (

١٢٩٬٤٢٠٬٦٤٩

174ANNUAL REPORT 2021



٨٣

السيولةثًاثال : مخاطر
مخاطر المخاطرتتمثل هذه ولتجنب استحقاقها، تواریخ في التزاماته لتأدیة الالزم التمویل توفير على البنك قدرة عدم في السيولة

حكمه   في وما النقد من كاف برصيد واالحتفاظ آجالها وموائمة والمطلوبات الموجودات وإدارة التمویل مصادر بتنویع اإلدارة تقوم
للتد القابلة المالية اول.واألوراق

البنك   في السيولة إدارة سياسة السيولة  إلىتهدف إدارة خالل الممكنة. ومن التكاليف بأقل السيولة على الحصول إمكانية تعظيم
البنك مناسب.إلىیسعى تكلفة وبمعدل عليها االعتماد یمكن مستقرة تمویل مصادر على الحفاظ

ال الظروف أساس على السيولة وإدارة ورقابة قياس للموجودات  یتم االستحقاق آجال تحليل استخدام ذلك والطارئة. ویشمل طبيعية
المختلفة. المالية والنسب والمطلوبات

المطلوبات   توزیع أدناه الجدول المخصومة)  یلخص القوائم(غير بتاریخ التعاقدي لالستحقاق المتبقية الفترة أساس الماليةعلى
:الموحدة

من   أقل
شهر

إلى شهر من
شهور  ٣

شهور٣من
شهور٦إلى

شهور٦من
سنة حتى

سنة مـن
سنوات٣حتى

من   أكثر
سنوات٣

بــدون
المجمـوعاستحقـاق

األول٣١ أمریكي٢٠٢١كانون أمریكيدوالر أمریكيدوالر أمریكيدوالر أمریكيدوالر أمریكيدوالر أمریكيدوالر أمریكيدوالر دوالر

المطلوبات: 

النقد سلطة ٩٦٬٦٠٨٬٠٣٧--٣٢٬٢٠٢٬٧٠١٦٤٬٤٠٥٬٣٣٦---ودائع
ومؤسسات   بنوك ودائع

مصرفية
١٠٬٧٢٧٬٦٣٢-----٧٤٤٬٨٠٥٩٬٩٨٢٬٨٢٧

العمالء ١٬٠٧٢٬٨٩٠٬٣٨٧-٥٧٥٬٤٣٤٬٩٨٠٩٣٬٩٠٠٬٩٤٨١٠٤٬٢٧١٬٣٠٩١٢٣٬٧٢١٬٤١٣١٤٬٩٥٨٬٠٩٥١٦٠٬٦٠٣٬٦٤٢ودائع

نقدیة ١٢٥٬٢٣٣٬٢٦٦-٣٨٬٨٠٨٬٦٥٨٢٠٬٢٢٩٬٣١٤٣٣٬٧٠٩٬٤٩٧١٦٬٩٢٢٬١٣٣١١٬٥٦٧٬٥٦٠٣٬٩٩٦٬١٠٤تأمينات
مساندة ٩٬٨٣٦٬١٨٩--٩٬٨٣٦٬١٨٩----قروض

من   االستدامة قروض
النقد سلطة

١٣٬٢٤٨٬٨٧٦------١٣٬٢٤٨٬٨٧٦

٣٧٬١٣٦٬٦٣٣-٢٬٢٩٤٬١٥٥٢٬٢٩٤٬١٥٥١٤٬١٩٥٬٠٨٣١٨٬٣٥٣٬٢٤٠--مقترضةأموال
االیجار   عقود ١٤٬٧٧٣٬٣٠٩١٤٬٧٧٣٬٣٠٩------مطلوبات
الضرائب ٥٬٦٣٨٬٦٠٧٥٬٦٣٨٬٦٠٧------مخصصات
متنوعة ٨٬٤٦٣٬٧٤٤٨٬٤٦٣٬٧٤٤------مخصصات

أخرى ٣٥٬١٧٧٬٢٣١------٣٥٬١٧٧٬٢٣١مطلوبات

المطلوبات ٦٦٣٬٤١٤٬٥٥٠١٢٤٬١١٣٬٠٨٩١٤٠٬٢٧٤٬٩٦١١٧٥٬١٤٠٬٤٠٢١١٤٬٩٦٢٬٢٦٣١٨٢٬٩٥٢٬٩٨٦٢٨٬٨٧٥٬٦٦٠١٬٤٢٩٬٧٣٣٬٩١١مجموع

من   أقل
شهر

إلى شهر من
شهور  ٣

شهور٣من
شهور٦إلى

شهور٦من
سنة حتى

سنة مـن
سنوات٣حتى

من   أكثر
سنوات٣

بــدون
المجمـوعاستحقـاق

األول٣١ أمریكي٢٠٢٠كانون أمریكيدوالر أمریكيدوالر أمریكيدوالر أمریكيدوالر أمریكيدوالر أمریكيدوالر أمریكيدوالر دوالر

المطلوبات: 

النقد سلطة ٨٦٬٩٠٣٬٩٣٧- - - - ١٥٬٠٠١٬٦٢١٣٤٬٧٠١٬٣٤٩٣٧٬٢٠٠٬٩٦٧ودائع
ومؤسسات   بنوك ودائع

٢٬٠١٧٬٣١٢- - - - - ٢٬٠١٧٬٣١٢- مصرفية

العمالء ١٬٠٤٥٬٨٩٨٬١٠٩--٣٥٢٬٣٣٨٬٠٣٣٢٢٢٬٥٠٤٬٤١٠١٨٣٬٥٠٢٬٢٦٢١٩٢٬٧٧٨٬١٩٣٩٤٬٧٧٥٬٢١١ودائع

نقدیة ٩٠٬١١٩٬٣٢٩- - ٣٥٬١٥١٬٣٨١١٨٬٠٢٧٬٠٠٥١٥٬٣٢٠٬٦٧٨١٢٬٦١٣٬٣٥٦٩٬٠٠٦٬٩٠٩تأمينات
مساندة ١٧٬٣٥٠٬٠٠٠- ١٣٬١٤٠٬٠٠٠٢١٠٬٠٠٠- ٢٥٠٬٠٠٠٢٬٥٠٠٬٠٠٠١٬٢٥٠٬٠٠٠قروض

من   االستدامة قروض
النقد ٩٬٨٥٩٬٦٥٣- - ٩٬٨٥٩٬٦٥٣- - - - سلطة

االیجار   عقود ١٥٬٩٨٩٬٣١٦- ٢٨٬٥٥٨٥٧٬١١٦١٬١٥٩٬١٤١١٬٤٠٨٬٧٨٦١٬٧٠٨٬٧٥٢١١٬٦٢٦٬٩٦٣مطلوبات
الضرائب ٢٬٣٣٩٬١٢٢٢٬٣٣٩٬١٢٢- - - - - - مخصصات
متنوعة ٧٬٦٧٥٬٢٥٢٧٬٦٧٥٬٢٥٢- - - - - - مخصصات

أخرى ٣٩٬٣٤٦٬٨٨٣- - - - - - ٣٩٬٣٤٦٬٨٨٣مطلوبات

المطلوبات ٤٤٢٬١١٦٬٤٧٦٢٧٩٬٨٠٧٬١٩٢٢٣٨٬٤٣٣٬٠٤٨٢٠٦٬٨٠٠٬٣٣٥١٢٨٬٤٩٠٬٥٢٥١١٬٨٣٦٬٩٦٣١٠٬٠١٤٬٣٧٤١٬٣١٧٬٤٩٨٬٩١٣مجموع
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السيولة تغطية نسبة
عام خالل (٢٠١٨تم رقم الفلسطينية النقد سلطة تعليمات أداة  ٤/٢٠١٨اصدار تعتبر والتي السيولة، تغطية نسبة تطبيق ) بشأن

أال   یجب بحيث المصرفية، للرقابة بازل لجنة قبل من المقررة الكمية اإلصالحات أدوات األحوالمن جميع في النسبة هذه تقل
خالل  ٪١٠٠عن من القصير المدى على السيولة مخاطر مواجهة على البنك قدرة تعزیز إلى السيولة تغطية نسبة تهدف حيث ،

ولمدة االجهاد لسيناریو وفقًا تطرأ قد التي السيولة احتياجات لتلبية الجودة عالية السائلة األصول من كاف مخزون توافر ضمان
لحل  ٣٠ البنك  اإلجراءات اتخاذ ولحين االجهاد تاریخ بدایة منذ المذكورة الفترة خالل خدماته بتقدیم البنك استمرار وبغرض یوما،

منظمة.  بطریقة المشكلة
في كما السيولة تغطية نسبة احتساب أدناه الجدول األول٣١یبين : ٢٠٢١كانون

تطبيق   قبل القيمة
الخصم /   نسب

) المتوسط)التدفقات

تطبيق   بعد القيمة
الخصم /   نسب

(المتوسط) التدفقات
أمریكي أمریكيدوالر دوالر

الجودة عالية األصول ٣٢٩٬١٠٧٬٣٢٩مجموع

الحجم:  صغيرة مؤسسات ودائع فيها بما التجزئة ودائع
المستقرة-أ ٣٤٩٬٩٢٦٬٨١٩١٧٬٤٩٦٬٣٤١الودائع
األقل-ب ٣١٩٬٦٩٠٬١٨٤٣٩٬٧٤٦٬١٢٣ًاستقراراالودائع

غير من االعتبارین لألشخاص المضمونة غير التمویل وأشكال الودائع
الحجم:  صغيرة ومؤسسات التجزئة عمالء

التشغيلية-أ الودائع
التشغيلية-ب غير ٤٤٩٬٠٢٠٬٥١٥٢٢٤٬٤٦٧٬٨٢٢الودائع

المضمون والتمویل الودائع
المشتقات:  عقود من الناتجة الخارجة النقدیة التدفقات

للمشتقات-أ التعرضات بصافي عالقة ذات خارجة ٩٣٬٤٤١٬٧٢٧٩٣٬٤٤١٬٧٢٧تدفقات
العقود-ب لتلك الضمانة بمتطلبات عالقة ذات خارجة تدفقات

الخطوط وعلى لإللغاء القابلة غير الملزمة والسيولة االئتمان خطوط
فترة خالل لإللغاء ٧٩٬٣٧٠٬٤٥١٦٣٬٧٦٠٬٦٥٢یوم٣٠القابلة

الخارجة النقدیة التدفقات ٤٤١٬٨٣٦٬٧٧١إجمالي

المضمون اإلقراض
المنتظمة القروض من الداخلة النقدیة ٤١٬٦٠١٬٨٠٧٢٠٬٨٠٠٬٩٠٣التدفقات

أخرى داخلة تعاقدیة نقدیة تدفقات ٩٣٬٤٤١٬٧٢٧٩٣٬٤٤١٬٧٢٧أي
الداخلة النقدیة التدفقات ٢٦١٬٤٧٩٬٧٣٨١٩٣٬٠١٣٬٥٥٨إجمالي

التعدیالت بعد الخارجة النقدیة التدفقات ٢٤٨٬٨٢٣٬٢١٣صافي

التعدیالت بعد الجودة عالية االصول ٣٢٩٬١٠٧٬٣٢٩مجموع
التعدیالت بعد الخارجة النقدیة التدفقات ٢٤٨٬٨٢٣٬٢١٣صافي

في السيولة (%) كما تغطية األول٣١نسبة ٪٢٠٢١١٣٢كانون
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في كما السيولة تغطية نسبة احتساب أدناه الجدول األول٣١یبين : ٢٠٢٠كانون
تطبيق   قبل القيمة
الخصم /   نسب

(المتوسط) التدفقات

تطبيق   بعد القيمة
الخصم /   نسب

(المتوسط) التدفقات
أمریكي أمریكيدوالر دوالر

الجودة عالية األصول ٢٨٠٬٢٥٣٬٠٨٨مجموع

الحجم: ودائع صغيرة مؤسسات ودائع فيها بما التجزئة
المستقرة-أ ٣٤٢٬٦٦٣٬٥٢٦١٧٬١٣٣٬١٧٦الودائع
استقرارا-ب األقل ٣١٥٬٦٤٥٬٥٧٤٣٩٬٧٠١٬٩٨٨ًالودائع

غير من االعتبارین لألشخاص المضمونة غير التمویل وأشكال الودائع
الحجم:  صغيرة ومؤسسات التجزئة عمالء

التشغيلية-أ --الودائع
التشغيلية-ب غير ٣١١٬٥٥١٬٧٥٧١٤٤٬٤٣٨٬٩١٥الودائع

المضمون والتمویل الودائع
المشتقات:  عقود من الناتجة الخارجة النقدیة التدفقات

للمشتقات-أ التعرضات بصافي عالقة ذات خارجة ٩٦٬٠٢٣٬٥٠٨٩٦٬٠٢٣٬٥٠٨تدفقات
ذات  -أ خارجة العقودتدفقات لتلك الضمانة بمتطلبات --عالقة

الخطوط وعلى لإللغاء القابلة غير الملزمة والسيولة االئتمان خطوط
فترة خالل لإللغاء ٤٠٬٢٠٩٬٩٨٦٢٧٬٤٣٢٬٣٥١یوم٣٠القابلة

الخارجة النقدیة التدفقات ٣٢٧٬٥٦٠٬٧٤٤إجمالي

المضمون اإلقراض
النقدیة   المنتظمةالتدفقات القروض من ٢٩٬٢٤٠٬٢١٥١٤٬٦٢٠٬١٠٧الداخلة

أخرى داخلة تعاقدیة نقدیة تدفقات ٩٦٬٠٢٣٬٥٠٨٩٦٬٠٢٣٬٥٠٨أي
الداخلة النقدیة التدفقات ٢٧٢٬٨٠٧٬٠١٧٢١٨٬٣٢٠٬٧٩٤إجمالي

التعدیالت بعد الخارجة النقدیة التدفقات ١٠٩٬٢٣٩٬٩٥٠صافي

عالية االصول التعدیالتمجموع بعد ٢٨٠٬٢٥٣٬٠٨٨الجودة
التعدیالت بعد الخارجة النقدیة التدفقات ١٠٩٬٢٣٩٬٩٥٠صافي

في السيولة (%) كما تغطية األول٣١نسبة % ٢٠٢٠٢٥٧كانون
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المستقر التمویل صافي نسبة
) رقم الفلسطينية النقد سلطة تعليمات اصدار صافي  ٥/٢٠١٨تم نسبة تهدف حيث المستقر، التمویل صافي نسبة تطبيق ) بشأن

استحقاقات   لمواءمة استقرار أكثر تمویل بمصادر االحتفاظ خالل من البنك لدى السيولة مخاطر إدارة تعزیز إلى المستقر التمویل
و الميزانية، وخارج داخل أصولها.األصول تمویل في مستقرة وغير األجل قصيرة تمویل مصادر على البنك اعتماد من الحد

في كما المستقر التمویل صافي نسبة احتساب أدناه الجدول األول٣١یبين : ٢٠٢١كانون
أمریكي دوالر

الرقابي المال ١٥٢٬٢٣٤٬٢١٦رأس
الحجم صغيرة والمؤسسات التجزئة ٣٣٥٬٢٣٤٬٨٤٤(المستقرة) ودائع

استقرارا)  (ألقل الحجم صغيرة والمؤسسات التجزئة ٤٣٢٬٤٦٩٬٨٨٧ًودائع
المضمون وغير ١٨٠٬٩٣٨٬٤٢٥التمویل (الودائع) المضمون

أخرى وودائع ١١٣٬٧٨١٬٩٣٤تمویل
أعاله)  الفئات في إدراجها یتم لم (والتي األخرى االلتزامات -فئات

المتاحإجمالي المستقر ١٬٢١٤٬٦٥٩٬٣٠٦التمویل

المرهونة غير األول المستوى من الجودة عالية السائلة ١٦٬٩٩٩٬٣٢٢األصول
المرهونة (أ) غير الثاني/الفئة المستوى من الجودة عالية السائلة ١٬١٨١٬٩٠٤األصول

(ب)  الثاني/ الفئة المستوى من الجودة عالية السائلة المرهونةاألصول ٤٬٣٦٦٬١٦٦غير
الجودة عالية بأصول المضمونة للقروض المالية للمؤسسات المقدمة المرهونة غير والودائع ١٧٬٧٧٢٬٦٤٣القروض

٩٢٦٬٨٣٥٬٤١٤القروض
والبنوك المالية المؤسسات من المضمونة أو المصدرة الدین ٢٬٠٠٠٬٠٠٠أدوات

ما   بخالف المدرجة غير أعالهاالستثمارات ٢٧٬١٢٤٬٤٠٣ذكر
أعاله ذكر ما بخالف المدرجة ١٥٬٧٨١٬١٢٦االستثمارات

المنتظمة غير ٤٣٬٦٢٤٬٧٩٤القروض
األخرى األصول ٧٧٬٢٩٦٬٦١٧جميع

المشروطة لإللغاء والقابلة لإللغاء القابلة غير والسيولة االئتمان ٣٬٩٦٨٬٥٢٣تسهيالت
المتعلقة التجارةااللتزامات تمویل ٢٬٩٢٤٬١٠٦بعمليات

المطلوب المستقر التمویل ١٬١٣٩٬٨٧٥٬٠١٨إجمالي

المستقر التمویل صافي فينسبة األول٣١كما ٪٢٠٢١١٠٧كانون
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في كما المستقر التمویل صافي نسبة احتساب أدناه الجدول األول٣١یبين : ٢٠٢٠كانون
أمریكي دوالر

الرقابي المال ١٤١٬١٤٣٬٥٩٢رأس
(المستقرة)  الحجم صغيرة والمؤسسات التجزئة ٣٢٩٬١٥٧٬٣٠٠ودائع

استقرارا)  (ألقل الحجم صغيرة والمؤسسات التجزئة ٤٠٨٬٩٨٢٬٢٠٠ًودائع
المضمون وغير ١٥٨٬٠٥٠٬٠٠٠التمویل (الودائع) المضمون

أخرى وودائع -تمویل
أعاله)  الفئات في إدراجها یتم لم (والتي األخرى االلتزامات -فئات

المتاح المستقر التمویل ١٬٠٣٧٬٣٣٣٬٠٩٢إجمالي

غير األول المستوى من الجودة عالية السائلة -المرهونةاألصول
المرهونة (أ) غير الثاني/الفئة المستوى من الجودة عالية السائلة -األصول

المرهونة (ب) غير الثاني/ الفئة المستوى من الجودة عالية السائلة ٢٬٦٠٩٬٠٠٠األصول
عالية بأصول المضمونة للقروض المالية للمؤسسات المقدمة المرهونة غير والودائع ١٤٬٧٥٤٬٣٠٠الجودةالقروض

٦٤١٬٠٠٨٬٣٠٠القروض
والبنوك المالية المؤسسات من المضمونة أو المصدرة الدین ٢٬٠٠٠٬٠٠٠أدوات

أعاله ذكر ما بخالف المدرجة غير ٢٦٬٩٤٨٬٢٧٨االستثمارات
أعاله ذكر ما بخالف المدرجة ٧٬٦٦٥٬٠٠٠االستثمارات

المنتظمة غير ٤٢٬١٠٩٬٩١٥القروض
األخرى األصول ٧٠٬٩٨٨٬٠٠٠جميع

المشروطة لإللغاء والقابلة لإللغاء القابلة غير والسيولة االئتمان ٢٬٠١٠٬٥٠٠تسهيالت
التجارة تمویل بعمليات المتعلقة ٢٬٧٨١٬٧٥٠االلتزامات

المطلوب المستقر التمویل ٨١٢٬٨٧٥٬٠٤٣إجمالي

التمویل صافي فيالمستقرنسبة األول٣١كما ٪٢٠٢٠١٢٨كانون
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البنك.٤٦ أعمال قطاعات عن معلومات

البنك:. أ أنشطة عن معلومات

رئيسية: أعمال قطاعات ثالثة إلى البنك أنشطة توزیع تم إداریة ألغراض

األفراد والبطاقات  حسابات والدیون القروض ومنحهم األفراد العمالء ودائع متابعة أخرى.: یشمل وخدمات االئتمانية

والمؤسسات الشركات الخاصةحسابات األخرى المصرفية والخدمات االئتمانية والتسهيالت الودائع متابعة : یشمل
والمؤسسات.  الشركات من بالعمالء

واالستثمارات. الخزینة البنك أموال وإدارة والخزینة التداول خدمات تقدیم القطاع هذا : یشمل

یلي األنشطة: فيما حسب موزعة األعمال قطاعات معلومات

الجغرافيمعلومات.ب التوزیع
الجغرافي: القطاع حسب الرأسمالية ومصاریفه البنك وموجودات إیرادات توزیع یلي فيما

أفراد
شركات  

أخرىالخزینةومؤسسات  
المجموع

٢٠٢١٢٠٢٠
أمریكيد أمریكيوالر أمریكيدوالر أمریكيدوالر أمریكيدوالر أمریكيدوالر دوالر

اإلیرادات ١٢٬٤٥٧٬٥٠٥٤٨٬٩٣٧٬٤٧٣١٢٬٣٣٤٬٩٨١٨٬٨٢٠٬٦١٦٨٢٬٥٥٠٬٥٧٥٧٥٬٩٦٧٬٩٢٢إجمالي
ائتمانية   خسائر مخصص

) ٧٬٦٣٦٬٠١١() ٦٬٧٢٩٬٧٠٣(-) ٧٤٬٠٠٠() ١٬١٧١٬٤٩٠() ٥٬٤٨٤٬٢١٣(متوقعة
األعمال قطاع ٦٬٩٧٣٬٢٩٢٤٧٬٧٦٥٬٩٨٣١٢٬٢٦٠٬٩٨١٨٬٨٢٠٬٦١٦٧٥٬٨٢٠٬٨٧٢٦٨٬٣٣١٬٩١١نتائج
موزعة غير (٥٤٬٤٦٩٬٩٥٠)(٥٥٬٢٨٣٬١٦١)مصاریف

الضرائب قبل السنة ٢٠٬٥٣٧٬٧١١١٣٬٨٦١٬٩٦١ربح
الضرائب ) ٢٬٩٦٢٬٠١٧((٦٬١٧٣٬٠٧٨)مصروف

السنة ١٤٬٣٦٤٬٦٣٣١٠٬٨٩٩٬٩٤٤ربح

أخرى معلومات
القطاع موجودات ٣٠٨٬٤٩٢٬٧٣٧٦٤٤٬٦١٩٬٧٦٤٥٢٩٬٥٢٣٬٠٤٢٧٩٬٥٢٩٬٧٦٦١٬٥٦٢٬١٦٥٬٣٠٩١٬٣٩٦٬٨٨٢٬٦٧١إجمالي
القطاع مطلوبات ٧٥٦٬٢٠١٬١٥٤٤٣٧٬٥١٤٬٤٠٩١٦٦٬٩٢٠٬٩٦٩٦٣٬٧٥٧٬٤٥١١٬٤٢٤٬٣٩٣٬٩٨٣١٬٢٧٦٬٣٤٣٬٧٤٨إجمالي

رأسمالية ٥٬٨٢٦٬٣٦٩٥٬٤٧٩٬٨٦٣مصاریف
وإطفاءات ٥٬٥٥٧٬٧٢٤٥٬٤٣٨٬٠٢٦استهالكات

المجموعدوليمحلي
٢٠٢١٢٠٢٠٢٠٢١٢٠٢٠٢٠٢١٢٠٢٠

أمریكي أمریكيدوالر أمریكيدوالر أمریكيدوالر أمریكيدوالر أمریكيدوالر دوالر
٧٩٬٢٨٥٬٥٣٢٧٣٬٥٧٤٬٥٧٦٣٬٢٦٥٬٠٤٣٢٬٣٩٣٬٣٤٦٨٢٬٥٥٠٬٥٧٥٧٥٬٩٦٧٬٩٢٢اإلیراداتإجمالي

الموجودات ١٬٣٢٤٬٤٥٢٬١٣٣١٬١٩٥٬١٩٣٬٠٣٧٢٣٧٬٧١٣٬١٧٦٢٠١٬٦٨٩٬٦٣٤١٬٥٦٢٬١٦٥٬٣٠٩١٬٣٩٦٬٨٨٢٬٦٧١مجموع
الرأسمالية ٥٬٨٢٦٬٣٦٩٥٬٤٧٩٬٨٦٣--٥٬٨٢٦٬٣٦٩٥٬٤٧٩٬٨٦٣المصروفات
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والمطلوبات.٤٧ الموجودات استحقاقات تحليل

تسویتها:  أو الستردادها المتوقعة للفترة وفقًا والمطلوبات الموجودات تحليل التالي الجدول یبين

شهر من أقل
شهر من

شهور٣إلى
شهور٣من
شهور٦إلى

شهور٦من
سنة حتى

سنة مـن
سنوات٣حتى

من أكثر
سنوات٣

بدون
المجمـوعاستحقاق

األول  ٣١ أمریكي٢٠٢١كانون أمریكيدوالر أمریكيدوالر أمریكيدوالر أمریكيدوالر أمریكيدوالر أمریكيدوالر أمریكيدوالر دوالر
موجودات

النقدنقد   سلطة لدى وأرصدة
٣٠٤٬٥٤٢٬٦٨٥٣٠٤٬٥٤٢٬٦٨٥- - - - - - الفلسطينية

ومؤسسات بنوك لدى أرصدة
٨٢٬٤٨٠٬٥٤٨١٤٦٬٦٣٠٬١٠٦- ٧٬٣٧٣٬٠٣٠- - ١٠٬٠٠٠٬٠٠٠٤٦٬٧٧٦٬٥٢٨مصرفية

من العادلة بالقيمة مالية موجودات
قائمة   ٢٬٤٨٨٬٥٤٨٢٬٤٨٨٬٥٤٨- - - --- الخسائروأاألرباح  خالل

مباشرة ائتمانية ٩٥٣٬١١٢٬٥٠١- ٨٧٬٦٦٨٬٨٢٨٦٨٬٠٦٦٬٠٣٩٨٦٬٩٠٨٬٩٥٠٧١٬٢٩٥٬٨٨٥٢١٦٬٩١٨٬٣٣٧٤٢٢٬٢٥٤٬٤٦٢تسهيالت
من العادلة بالقيمة مالية موجودات

الشامل الدخل بنود خالل
٢٥٬٩٩٨٬٩٩٧٢٥٬٩٩٨٬٩٩٧- - - - - - األخرى

المطفأة بالكلفة مالية ٤٨٬١١٤٬٣٦٠- ٢٣٬٦٦٧٬٧٦١٩٬٠١٠٬٣٦١- - - ١٥٬٤٣٦٬٢٣٨موجودات
حليفة شركات في ١٬٧٤٨٬٣٤٦١٬٧٤٨٬٣٤٦- - - - - - استثمار
ومعدات وآالت ٢٣٬٢٨٣٬٠٨٩٢٣٬٢٨٣٬٠٨٩- - - - - - عقارات
الموجودات استخدام ١٤٬٤٢٨٬٧٢٠١٤٬٤٢٨٬٧٢٠- - - - - - حق

التنفيذ تحت ١٠٬١٦٠٬٢٧٤١٠٬١٦٠٬٢٧٤- - - - - - مشاریع
ملموسة غير ٣٬٥٤٥٬٢٩٤٣٬٥٤٥٬٢٩٤- - - - - - موجودات

مؤجلة ضریبية ٤٬٥٥٠٬١٥٧٤٬٥٥٠٬١٥٧- - - - - - موجودات
أخرى ٩٬٣١٧٬٨٦٥٢٣٬٥٦٢٬٢٣٢- - - - - ١٤٬٢٤٤٬٣٦٧موجودات

الموجودات ١٢٧٬٣٤٩٬٤٣٣١١٤٬٨٤٢٬٥٦٧٨٦٬٩٠٨٬٩٥٠٧١٬٢٩٥٬٨٨٥٢٤٧٬٩٥٩٬١٢٨٤٣١٬٢٦٤٬٨٢٣٤٨٢٬٥٤٤٬٥٢٣١٬٥٦٢٬١٦٥٬٣٠٩مجموع

مطلوبات
الفلسطينية النقد سلطة ٩٦٬٢٥٢٬٦٠٠- - ٣٢٬٠٨٤٬٢٢٢٦٤٬١٦٨٬٣٧٨- - - ودائع

مصرفية ومؤسسات بنوك ١٠٬٦٨٨٬١٦٤- - - - - ٧٤٢٬٠٦٥٩٬٩٤٦٬٠٩٩ودائع

العمالء ١٬٠٦٨٬٩٤٣٬٠٥٠- ٥٧٣٬٣١٧٬٨٦٢٩٣٬٥٥٥٬٤٧١١٠٣٬٨٨٧٬٦٧٨١٢٣٬٢٦٦٬٢٢٢١٤٬٩٠٣٬٠٦٢١٦٠٬٠١٢٬٧٥٥ودائع

نقدیة ١٢٤٬٧٧٢٬٥١٣- ٣٨٬٦٦٥٬٨٧٥٢٠٬١٥٤٬٨٨٧٣٣٬٥٨٥٬٤٧٤١٦٬٨٥٩٬٨٧٤١١٬٥٢٥٬٠٠١٣٬٩٨١٬٤٠٢تأمينات

مساندة ٩٬٨٠٠٬٠٠٠- - ٩٬٨٠٠٬٠٠٠- - - - قروض

النقد سلطة من االستدامة ١٣٬١٨٠٬٢٠٥- - - - - - ١٣٬١٨٠٬٢٠٥قروض

مقترضة ٣٧٬٠٠٠٬٠٠٠- ٢٬٢٨٥٬٧١٤٢٬٢٨٥٬٧١٤١٤٬١٤٢٬٨٥٧١٨٬٢٨٥٬٧١٥- أموال

االیجار عقود ١٤٬٦٥٩٬١٧٦١٤٬٦٥٩٬١٧٦- - - - - - مطلوبات

الضرائب ٥٬٦١٧٬٨٦٢٥٬٦١٧٬٨٦٢- - - - - - مخصصات

متنوعة ٨٬٤٣٢٬٦٠٥٨٬٤٣٢٬٦٠٥- - - - - - مخصصات
أخرى ٣٥٬٠٤٧٬٨٠٨- - - - - - ٣٥٬٠٤٧٬٨٠٨مطلوبات

المطلوبات ٦٦٠٬٩٥٣٬٨١٥١٢٣٬٦٥٦٬٤٥٧١٣٩٬٧٥٨٬٨٦٦١٧٤٬٤٩٦٬٠٣٢١١٤٬٥٣٩٬٢٩٨١٨٢٬٢٧٩٬٨٧٢٢٨٬٧٠٩٬٦٤٣١٬٤٢٤٬٣٩٣٬٩٨٣مجموع

الملكية حقوق
المدفوع المال ٩٦٬٤٣٣٬٧٩٦٩٦٬٤٣٣٬٧٩٦- - - - - - رأس
إجباري ١٠٬٨٧٤٬٠٧١١٠٬٨٧٤٬٠٧١- - - - - - احتياطي

الدوریة التقلبات ٤٬٧٥٧٬٢٦٩٤٬٧٥٧٬٢٦٩- - - - - - احتياطي

العادلة القيمة ١٬٠٢٦٬٧٣٣١٬٠٢٦٬٧٣٣- - - - - - احتياطي
مدورة ٢٣٬٠٨٤٬١٧١٢٣٬٠٨٤٬١٧١- - - - - - أرباح

مساهمي ملكية حقوق صافي
١٣٦٬١٧٦٬٠٤٠١٣٦٬١٧٦٬٠٤٠- - - - - - البنك

مسيطرة غير جهات ١٬٥٩٥٬٢٨٦١٬٥٩٥٬٢٨٦- - - - - - حقوق

الملكية حقوق ١٣٧٬٧٧١٬٣٢٦١٣٧٬٧٧١٬٣٢٦- - - - - - صافي

الملكية وحقوق المطلوبات ٦٦٠٬٩٥٣٬٨١٥١٢٣٬٦٥٦٬٤٥٧١٣٩٬٧٥٨٬٨٦٦١٧٤٬٤٩٦٬٠٣٢١١٤٬٥٣٩٬٢٩٨١٨٢٬٢٧٩٬٨٧٢١٦٦٬٤٨٠٬٩٦٩١٬٥٦٢٬١٦٥٬٣٠٩مجموع

االستحقاق -١٣٣٬٤١٩٬٨٣٠٢٤٨٬٩٨٤٬٩٥١٣١٦٬٠٦٣٬٥٥٤(١٠٣٬٢٠٠٬١٤٧)(٥٢٬٨٤٩٬٩١٦)(٨٬٨١٣٬٨٩٠)(٥٣٣٬٦٠٤٬٣٨٢)فجوة

التراكمية --(٣١٦٬٠٦٣٬٥٥٤)(٥٦٥٬٠٤٨٬٥٠٥)(٦٩٨٬٤٦٨٬٣٣٥)(٥٩٥٬٢٦٨٬١٨٨)(٥٤٢٬٤١٨٬٢٧٢)(٥٣٣٬٦٠٤٬٣٨٢)الفجوة
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٩٠

شهر من أقل
شهر من

شهور٣إلى  
شهور٣من

شهور٦إلى  
شهور٦من

سنة حتى
سنة مـن

سنوات٣حتى
من   أكثر

سنوات٣
بدون

المجمـوعاستحقاق
األول٣١ أمریكي٢٠٢٠كانون أمریكيدوالر أمریكيدوالر أمریكيدوالر أمریكيدوالر أمریكيدوالر أمریكيدوالر أمریكيدوالر دوالر

موجودات
النقد   سلطة لدى وأرصدة نقد

٢٨٠٬٢٥٣٬٠٨٧----٢٢٤٬٠٣٧٬٨٧٧-٥٦٬٢١٥٬٢١٠الفلسطينية
ومؤسسات   بنوك لدى أرصدة

١٤٧٬٥٤٣٬٢٩٤------١٤٧٬٥٤٣٬٢٩٤مصرفية
العادلة بالقيمة مالية موجودات

قائمة خالل وأاألرباحمن
٨٤٬٧٤٠٨٤٬٧٤٠------الخسائر

مباشرة   ائتمانية ٨٤٦٬٩٦٨٬٤٧٤-١٨٬٤٨٣٬٧١٢٣٢٬٩٦٨٬٠٩١٦٠٬٦٢٢٬٢٩٩٦١٬٩٦٢٬٤٤٥٢٦٨٬٤٠٧٬٠٨٦٤٠٤٬٥٢٤٬٨٤١تسهيالت
العادلة بالقيمة مالية موجودات

الشامل   الدخل بنود خالل من
١٣٬٨٩٧٬٦٥٦١٣٬٨٩٧٬٦٥٦------األخرى

مالية المطفأةموجودات ٣٢٬٦٧٢٬٧٢٩-٢٣٬٠٢٨٬٧٢٨٩٬٦٤٤٬٠٠١----بالكلفة
حليفة شركات في ١٬٦٣٣٬٤٧٢١٬٦٣٣٬٤٧٢------استثمار
ومعدات وآالت ٢٤٬٨٢٨٬٣٨٧٢٤٬٨٢٨٬٣٨٧------عقارات
الموجودات استخدام ١٥٬٥٦٧٬٧٧٧١٥٬٥٦٧٬٧٧٧------حق

التنفيذ تحت ٧٬٦٤٨٬١٨٧٧٬٦٤٨٬١٨٧------مشاریع
ملموسة غير ٣٬٥٠٨٬٤٨٤٣٬٥٠٨٬٤٨٤------موجودات

مؤجلة ضریبية ٣٬٧٨٦٬٤٢٨٣٬٧٨٦٬٤٢٨------موجودات
أخرى ٤٬٠٢٥٬٤٨٩١٨٬٤٨٩٬٩٥٦-----١٤٬٤٦٤٬٤٦٧موجودات

الموجودات ٢٣٦٬٧٠٦٬٦٨٣٣٢٬٩٦٨٬٠٩١٢٨٤٬٦٦٠٬١٧٦٦١٬٩٦٢٬٤٤٥٢٩١٬٤٣٥٬٨١٤٤١٤٬١٦٨٬٨٤٢٧٤٬٩٨٠٬٦٢٠١٬٣٩٦٬٨٨٢٬٦٧١مجموع

مطلوبات
الفلسطينية النقد سلطة ٨٦٬٥٢٢٬٧٤٤----١٥٬٠٠٣٬١٠٣٢٤٬٨٧٦٬٤٠٠٤٦٬٦٤٣٬٢٤١ودائع

مصرفية ومؤسسات بنوك ٢٬١٥٠٬٤٧٥-٢٬١٥٠٬٤٧٥-----ودائع

العمالء ١٬٠١٠٬٨٩٦٬٨١٠--٣٤٠٬٥٤٦٬٩٣٣٢١٥٬٠٥٨٬٢٣٢١٧٧٬٣٦١٬٣٠٣١٨٦٬٣٢٦٬٨١٢٩١٬٦٠٣٬٥٣٠ودائع

نقدیة ٨٩٬١١٥٬٨٤١--٣٤٬٧٥٥٬١٧٨١٧٬٨٢٣٬١٦٨١٥٬١٤٩٬٦٩٣١٢٬٤٧٦٬٢١٨٨٬٩١١٬٥٨٤تأمينات

مساندة ١٣٬٠٠٠٬٠٠٠-٩٬٦٠٠٬٠٠٠٢٠٠٬٠٠٠---٣٬٢٠٠٬٠٠٠قروض

النقد سلطة من االستدامة ٩٬٨١٠٬٦٠٠--٩٬٨١٠٬٦٠٠----قروض
االیجار عقود ١٥٬٤٨٦٬٠٢١-٢٧٬٦٥٩٥٥٬٣١٨١٬١٢٢٬٦٥٥١٬٣٦٤٬٤٤٢١٬٦٥٤٬٩٦٦١١٬٢٦٠٬٩٨١مطلوبات

الضرائب ٢٬٣٣٩٬١٢٢٢٬٣٣٩٬١٢٢------مخصصات
متنوعة ٧٬٦٧٥٬٢٥٢٧٬٦٧٥٬٢٥٢------مخصصات

أخرى ٣٩٬٣٤٦٬٨٨٣------٣٩٬٣٤٦٬٨٨٣مطلوبات

المطلوبات ٤٣٢٬٨٧٩٬٧٥٦٢٥٧٬٨١٣٬١١٨٢٤٠٬٢٧٦٬٨٩٢٢٠٠٬١٦٧٬٤٧٢١٢١٬٥٨٠٬٦٨٠١٣٬٦١١٬٤٥٦١٠٬٠١٤٬٣٧٤١٬٢٧٦٬٣٤٣٬٧٤٨مجموع

الملكية حقوق
المدفوع   المال ٩٣٬١٧٢٬٧٥٠٩٣٬١٧٢٬٧٥٠------رأس
إجباري ٩٬٤٦٧٬٤٤٥٩٬٤٦٧٬٤٤٥------احتياطي

عامة مصرفية مخاطر ٣٬١٨٢٬٤٠٠٣٬١٨٢٬٤٠٠------احتياطي
الدوریة التقلبات ٤٬٧٥٧٬٢٦٩٤٬٧٥٧٬٢٦٩------احتياطي

العادلة القيمة )٣٬٠٩٧٬٧٧٥()٣٬٠٩٧٬٧٧٥(------احتياطي
مدورة ١١٬٩٧٢٬٨٦٠١١٬٩٧٢٬٨٦٠------أرباح

مساهمي ملكية حقوق صافي
١١٩٬٤٥٤٬٩٤٩١١٩٬٤٥٤٬٩٤٩------البنك

مسيطرة غير جهات ١٬٠٨٣٬٩٧٤١٬٠٨٣٬٩٧٤------حقوق

الملكية حقوق ١٢٠٬٥٣٨٬٩٢٣١٢٠٬٥٣٨٬٩٢٣------صافي
وحقوق المطلوبات مجموع

٤٣٢٬٨٧٩٬٧٥٦٢٥٧٬٨١٣٬١١٨٢٤٠٬٢٧٦٬٨٩٢٢٠٠٬١٦٧٬٤٧٢١٢١٬٥٨٠٬٦٨٠١٣٬٦١١٬٤٥٦١٣٠٬٥٥٣٬٢٩٧١٬٣٩٦٬٨٨٢٬٦٧١الملكية

االستحقاق   -) ٥٥٬٥٧٢٬٦٧٧(١٦٩٬٨٥٥٬١٣٤٤٠٠٬٥٥٧٬٣٨٦) ١٣٨٬٢٠٥٬٠٢٧(٤٤٬٣٨٣٬٢٨٤) ٢٢٤٬٨٤٥٬٠٢٧() ١٩٦٬١٧٣٬٠٧٣(فجوة

التراكمية --٥٥٬٥٧٢٬٦٧٧) ٣٤٤٬٩٨٤٬٧٠٩() ٥١٤٬٨٣٩٬٨٤٣() ٣٧٦٬٦٣٤٬٨١٦() ٤٢١٬٠١٨٬١٠٠() ١٩٦٬١٧٣٬٠٧٣(الفجوة
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٩١

المالإ.٤٨ رأس دارة

المساهمين.   حقوق وُیعظم البنك نشاط یدعم بشكل مالئمة رأسمال نسب على الحفاظ هو البنك رأسمال إدارة من الرئيسي الهدف إن
یقم   العمل. لم وطبيعة اإلقتصادیة الظروف تغيرات ضوء في عليها الالزمة التعدیالت وإجراء المال رأس هيكلة بإدارة البنك یقوم

تعدیال أیة بإجراء خاللالبنك المال رأس بهيكلة المتعلقة واإلجراءات والسياسات األهداف على السابقة.ت والسنة الحالية السنة

رقم ( الفلسطينية النقد سلطة لتعليمات وفقًا المال رأس كفایة نسبة احتساب بازل  ٨/٢٠١٨یتم لمقررات یليIII) المستندة وفيما
للسنة: المال رأس كفایة نسبة

مناســـب   مدفوع برأسمال البنـــك أیضـــًاایحتفـــظ ویقوم التشـــغيلية، المخاطر مواجهة وفقًالغـــراض المال رأس كفایة إلطار  بمراقبة
لسلطة امتثاًال الفلسطينية.بازل النقد

٢٠٢١٢٠٢٠

المبلغ

نسبته
إلى

الموجودات

نسبته
الموجودات   إلى

بالمخاطرا المبلغلمرجحة

نسبته
إلى

الموجودات

نسبته
الموجودات   إلى
بالمخاطر المرجحة

أمریكي أمریكي%%دوالر %%دوالر
التنظيمي المال ١٥٥٬٣٥٤٬٥٨٣٩٬٩٤١٤٬٠٦١٣٦٬٤٦٧٬٩١١٩٬٧٧١٣٬٧٣رأس

األساسي المال ١٣١٬٧٣٩٬٤٨١٨٬٤٣١١٬٩٢١١١٬٦١٦٬٨٦٥٧٬٩٩١١٬٢٣رأس
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٩٢

رأس   ویتكون الملكية، حقوق على ممكن عائد أعلى وتحقيق التشغيلية عملياته استمراریة یضمن بشكل المال رأس بإدارة البنك یقوم
لعام   رقم (٢٠٢١المال الفلسطينية النقد سلطة لتعليمات بازل  ٨/٢٠١٨وفقًا لمقررات الجدول  III) المستندة في مبين هو كما

ي:التال
أمریكي دوالر

العادیة لألسهم األساسي المال رأس ١٣٧٬٧٧١٬٣٢٣إجمالي
ینزل:

الرقابية:  التعدیالت
األخرى الملموسة غير والموجودات ) ٣٬٥٤٥٬٢٩٤(الشهرة

المصرفاإلستثمارات حسابات مع حساباتها الموحد غير التابعة الشركات أموال رؤوس -في
التأمين وشركات المالية والشركات المصارف أموال رؤوس في المتبادلة ) ٢٬٤٨٦٬٥٤٨(االستثمارات

العادیة األسهم حملة حقوق CET١١٣١٬٧٣٩٬٤٨١صافي
اإلضافي المال -(Additional T١)رأس

المال لرأس األولى ١٣٢٬٦٥٥٬٤٣٠الشریحة
المال لرأس الثانية ٢٢٬٦٩٩٬١٥٣الشریحة

المال رأس ١٥٥٬٣٥٤٬٥٨٣قاعدة

بالمخاطر المرجحة األصول
االئتمان ٩٨٦٬٦٩٦٬٨٥٣مخاطر
السوق -مخاطر

التشغيلية ١١٨٬٥١١٬٢٨٤المخاطر
بالمخاطرمجموع المرجحة ١٬١٠٥٬٢٠٨٬١٣٧األصول

الموحدة)  المالي المركز (قائمة األصول مجموع

%
) العادیة األسهم بالمخاطرCET١نسبة المرجحة األصول ١١٬٩٢) إلى

بالمخاطر المرجحة األصول إلى األولى الشریحة ١١٬٩٢نسبة

األصول إلى الثانية الشریحة بالمخاطرنسبة ٢٬٠٥المرجحة

المال رأس كفایة ١٤٬٠٦نسبة

األصول إلى األولى الشریحة ٨٬٤٣نسبة

األصول إلى التنظيمي المال رأس ٩٬٩٤نسبة
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٩٣

رأس   ویتكون الملكية، حقوق على ممكن عائد أعلى وتحقيق التشغيلية عملياته استمراریة یضمن بشكل المال رأس بإدارة البنك یقوم
لعام رقم (٢٠٢٠المال الفلسطينية النقد سلطة لتعليمات بازل  ٨/٢٠١٨وفقًا لمقررات الجدول  III) المستندة في مبين هو كما

التالي:

أمریكي دوالر
العادیة لألسهم األساسي المال رأس ١١٧٬٣٥٦٬٢٠٩إجمالي

ینزل:
الرقابية:  التعدیالت

غير والموجودات األخرىالشهرة ) ٣٬٥٠٨٬٤٨٤(الملموسة
المصرف حسابات مع حساباتها الموحد غير التابعة الشركات أموال رؤوس في -اإلستثمارات

التأمين وشركات المالية والشركات المصارف أموال رؤوس في المتبادلة ) ٢٬٢٣٠٬٨٦٠(االستثمارات
العادیة األسهم حملة حقوق CET١١١١٬٦١٦٬٨٦٥صافي

اإلضافي المال -(Additional T١)رأس
المال لرأس األولى ١١١٬٦١٦٬٨٦٥الشریحة
المال لرأس الثانية ٢٤٬٨٥١٬٠٤٦الشریحة

المال رأس ١٣٦٬٤٦٧٬٩١١قاعدة

بالمخاطر المرجحة األصول
االئتمان ٨٧٤٬٣٥٢٬٩١٩مخاطر
السوق ٧٬١٩٧٬١٧٣مخاطر

التشغيلية ١١٢٬٤٩١٬٧٣٣المخاطر
بالمخاطر المرجحة األصول ٩٩٤٬٠٤١٬٨٢٥مجموع

الموحدة)  المالي المركز (قائمة األصول ١٬٣٩٦٬٨٨٢٬٦٧١مجموع

%
) العادیة األسهم بالمخاطرCET١نسبة المرجحة األصول ١١٬٢٣) إلى

بالمخاطرنسبة المرجحة األصول إلى األولى ١١٬٢٣الشریحة

بالمخاطر المرجحة األصول إلى الثانية الشریحة ٢٬٥٠نسبة

المال رأس كفایة ١٣٬٧٣نسبة

األصول إلى األولى الشریحة ٧٬٩٩نسبة

األصول إلى التنظيمي المال رأس ٩٬٧٧نسبة
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محتملةإرتباطات.٤٩ والتزامات
المالية القوائم بتاریخ البنك یلي: الموحدةعلى ما مقابل تطرأ أن محتمل التزامات

٢٠٢١٢٠٢٠
أمریكي أمریكيدوالر دوالر

٤٦٬١٥٩٬١٣١٤٧٬٢٨٤٬٥٠٦كفاالت
مستندیة ١٠٬٥٠٥٬٧٢٨٨٬٤٠٠٬٥٠٥إعتمادات

٢٬١٦٧٬٣٤٤١٬٠٣٦٬٢٣٤قبوالت
مستغلةسقوف غير مباشرة ائتمانية ٧٩٬٣٧٠٬٤٥١٧٢٬٦٩٩٬٤٠٤تسهيالت

١٣٨٬٢٠٢٬٦٥٤١٢٩٬٤٢٠٬٦٤٩
متوقعةمخصص ائتمانية المباشرةخسائر غير االئتمانية التسهيالت في القيمة
) ٣٣٠٬٥٢٢() ٣٣٠٬٥٢٢()٢٧(إیضاح

١٣٧٬٨٧٢٬١٣٢١٢٩٬٠٩٠٬١٢٧

البنك.٥٠ على المقامة القضایا
عدد   (بلغ البنك على المقامة في  ٤٧) و(٤٤القضایا كما األول  ٣١) قضية ضمن  ٢٠٢٠و٢٠٢١كانون وذلك التوالي، على ،

یعادل   مبلغ القضایا قيمة للبنك. بلغت الطبيعي یعادل  ١٧٬١٧٠٬٩٠٨النشاط ومبلغ أمریكي أمریكي١٥٬٤٩٦٬٩٧٠دوالر دوالر
في األول٣١كما التوالي،٢٠٢٠و٢٠٢١كانون على إلتزامات  ، أیة البنك على یترتب لن فإنه البنك ومحامي إدارة تقدیر وفي

لمواجهتها.  تخصيصه تم ما باستثناء القضایا هذه لقاء

كورونا (كوفيد.٥١ فایروس المتوقعة  ١٩تأثير االئتمانية الخسائر مخصص احتساب ) على

المتوقعة االئتمانية الخسائر احتساب
لتقدیر   هامة واجتهادات أحكام اصدار البنك إدارة من االئتمانية للتسهيالت المتوقعة االئتمانية الخسائر مخصص تحدید یتطلب
بعد   المالية للموجودات االئتمانية المخاطر في جوهریة زیادة أي تقدیر إلى باإلضافة وأوقاتها، المستقبلية النقدیة التدفقات مبالغ

ب المبدئي المتوقعة. االعتراف االئتمانية للخسائر المستقبلية القياس معلومات االعتبار بعين االخذ إلى باإلضافة ها،

رقم ( الدولي المالية التقاریر معيار (٩بموجب المرحلة من االئتمانية التسهيالت نقل یلزم ،(١) المرحلة إذا،  ٢) إلى وفقط ) إذا،
االئتمانية المخاطر في جوهریة زیادة هناك هناك  كان تكون عندما االئتمانية المخاطر في الجوهریة الزیادة النشأة. تحدث منذ

التعثر. مخاطر في كبيرة زیادة

السبب   في النظر االعتبار في األخذ مع الدفع، في الرغبة عدم على تدل أخرى مؤشرات عن بحثًا المقترضين بتقييم البنك قام
من كان إذا وما مالية صعوبة أي وراء كوفيدالكامن لالنتشار نتيجة باعتبارها مؤقتة تكون أن المدى١٩-المحتمل على أو

الطویل.

العالقة ذات الفلسطينية النقد سلطة تعليمات
كورونا (كوفيد فایروس انتشار بتاریخ  ١٩-نتيجة الفلسطينية النقد سلطة أصدرت رقم (٢٠٢٠آذار  ١٥)  )  ٤/٢٠٢٠تعليمات

النق سلطة بإجراءات البنوك  والمتعلقة إلى االیعاز أبرزها القرارات من مجموعة تضمنت حيث الصحية، األزمة آثار من للتخفيف د
عموالت أو رسوم أیة استيفاء البنوك على ویحظر للتمدید قابلة شهور ستة السياحي والقطاع شهور أربعة العمالء أقساط بتأجيل

ال هذه على المؤجلة. بناًء األقساط على إضافية فوائد للعمالء. أو القروض أقساط بتأجيل البنك قام تعليمات،

المصرفي القطاع على أثر لها كان (والتي الفلسطينية النقد وسلطة الفلسطينية الحكومة بها قامت التي اإلجراءات بعض ذلك رافق
المتخل العمالء قائمة ضمن مالية ألسباب شيكات لهم ُترفض ممن العمالء إدراج البنك) كعدم تحميلهم  وأعمال وعدم الدفع عن فين

ذلك. عن المترتبة العموالت
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بتاریخ   النقد سلطة أصدرت رقم ( ٢٠٢٠تموز  ٢٢كما فایروس  ٢٧/٢٠٢٠تعليمات وأزمة المالية األزمة آثار من التخفيف ) بشأن
من   الفترة خالل جدولتها إعادة أو التسهيالت هيكلة بإعادة البنك قام بموجبها والتي الثاني  ١ولغایة  ٢٠٢٠زتمو١كورونا كانون

٢٠٢١ .

رقم ( الفلسطينية النقد سلطة لتعليمات عام  ٢٣/٢٠٢٠استجابًة خالل البنك بدأ عمالئه٢٠٢٠)، لدعم المدفوعات لتخفيف برنامجًا
أقساطهم   لتسدید مهلة منحهم تم بحيث أشهر ستة إلى أشهر أربعة لمدة المستحقة األقساط تأجيل خالل من المؤجلة. إن  المتأثرین

إعفاءات   تمدید أن البنك للمقترض. یعتقد النقدي التدفق قضایا معالجة بغرض األجل قصيرة سيولة تعتبر المدفوعة اإلعفاءات هذه
المدى   على یكون أن المتوقع من العميل على التأثير أن حيث االئتمان مخاطر في جوهریة زیادة إلى تلقائيًا یؤدي ال الدفع

لكوفيدالقصير. بالنسب المحتمل التأثير ومدى الحدة في النظر البنك یواصل اآلخرین، العمالء لجميع االقتصادي  ١٩-ة القطاع على
مع جنب إلى جنبًا المخاطر تعریف ملف في والتغيير التنقل على والقدرة المالية والقوة النقدیة والتدفقات المستقبلية والتوقعات

ال الزیادة تحدید في السابق االئتمان. السجل مخاطر في جوهریة

بتاریخ   الفلسطينية النقد سلطة أصدرت (٢٠٢١أیار  ٩كما رقم  رقم٢٠٢١/ ٩تعليمات بالتعليمات العمل تمدید بشأن  (
تاریخ  ٢٧/٢٠٢٠( حتى استحقاقها المتوقع األقساط على أعاله اليها المشار التعليمات بتطبيق والسماح األول٣١)، كانون

معالج٢٠٢١ وتتم خالل  ، من الراهنة االقتصادیة األوضاع نتيجة المتضررین العمالء على ستستحق التي االئتمانية االلتزامات ة
في   الواردة للشروط وفقًا األجل قصيرة السيولة وتمویل التشغيلية التحدیات دعم بهدف وذلك للتسهيالت، الجدولة او الهيكلة إعادة

أعاله.  اليها المشار التعليمات

الفلسطينية   النقد سلطة من االستدامة برنامج
رقم ( الفلسطينية النقد سلطة لتعليمات كورونا (كوفيد  ٢٢/٢٠٢٠وفقًا فيروس ألزمة االقتصادیة اآلثار تخفيف ) على  ١٩) وبهدف

النقد سلطة من استدامة تسهيالت منح تم والمتوسطة، الصغيرة المشاریع خاصة االقتصادیة والمشاریع بحيث  األنشطة الفلسطينية
بنسبة   فائدة باستيفاء البنك االستدامة  ٪٣یلتزم قروض برنامج ضمن التسهيالت رصيد المقترضين. بلغ دوالر  ١٣٬١٨٠٬٢٠٥من

في كما األول٣١أمریكي . ٢٠٢١كانون

الجغرافية.٥٢ المنطقة في المخاطر تركز
الوضع   استقرار عدم فلسطين. إن في أنشطته البنك ألنشطته  یمارس البنك ممارسة خطر من یزید المنطقة في واالقتصادي السياسي

أدائه.  على سلبًا یؤثر وقد

الحقة.٥٣ أحداث
العالمية. قامت   اللوجستية والخدمات التجارة على أثرت والتي وروسيا أوكرانيا بين حرب نشبت الموحدة، المالية القوائم لتاریخ الحقًا

األثر   بدراسة البنك مباشر  إدارة تعرض یوجد ال أنه البنك إدارة تعتقد حيث الخارجية، البنك أنشطة على الحرب هذه عن الناتج
التشغيلية البنك .ألنشطة

وبالتالي   الحالي، الوقت في بدقة بها التنبؤ یمكن ال التي المستقبلية التطورات على ویعتمد واضح غير اآلثار هذه وفترة مدى یزال ال
من البنك یتمكن أثرلم المستقبلية للتطورات یكون قد بأنه الموحدة. علمًا المالية القوائم اعتماد بتاریخ المحتمل األثر حجم تقدیر

الفوائد أسعار في والتغير للبنك واستثمارات تسهيالت ومحفظة المالي والوضع النقدیة والتدفقات المستقبلية المالية النتائج على
عالميًا.
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