


أطفـــأ بنك القدس شـــمعتُه الخامســـة والعشـــرين في العـــام 2020. وإنجازات بنـــك القدس متواصلة منـــذ انبثاقه، 
حيـــث لطالمـــا  كان البنـــك طموحًا، حتى اصبـــح اليوم ثابتـــًا مليئًا بالنجاحاِت منتشـــرًا في جميع أنحاء فلســـطين.

 
والفضـــل ال بـــّد أن يـــرّد ألهله. وقصة النجاح التي نســـجها بنـــك القدس منذ نشـــأته في الثاني من نيســـان 1995  
هي حصيلة اســـهامات كل الزمالء في مجلس اإلدارة الحاليين والســـابقين واإلدارة التنفيذية واالقســـام المساندة. 
والنجـــاح مـــا كان ليتأتى من دون دعم المســـاهمين والعمالء، الذين واكبوا مســـيرتنا منذ البدايـــة، وما يزالون مصدر 

دعمنا.
 

ولهـــم نحـــن مدينـــون باالســـتمرار بنهـــج بنـــك القدس الـــذي أردناه ســـبياًل لخدمـــة الوطـــن وأهله من خـــالل تقديم 
انمـــوذج مصرفـــي يعتمـــد التجديـــد والتحديث بالخدمـــات والمنتجات والوفاء لقدســـية مهنة ال تكافـــئ اال من التزم 

اخالقياتهـــا واحترم حس المســـؤولية الـــذي تفرضه.
 

والنجـــاح الـــذي حققه بنك القدس صدقية وانتشـــارا، لن يكون اال حافـــزا للمزيد من العمل واإلنجاز. وســـنظل ُنحّدث 
عملنـــا ونطوره ادراكا منا لحق العمالء والمســـاهمين ببنِك ُيالقي طموحاتهم ويثري إســـتثمارتهم.

 
انطلـــق بنـــك القدس من رؤية واضحـــة تهدف إلســـتثمار رأس المال الفلســـطيني لتنمية وتطويـــر اقتصاد الوطن، 
وتقديـــم حلـــواًل مصرفيـــة ذات قيمة للقطاعات المختلفة وتحســـين حياة المجتمع. وســـنبقى مخلصيـــن لهذه الرؤية 

ألنه مايبنـــى على صحيح يســـتمر صحيحًا
 

الشـــكر كلـــه لجميع من ســـاهم في انجـــاح بنك القدس؛ ألعضـــاء مجلـــس اإلدارة ولجميع المســـاهمين الكرام  وإلى 
اإلدارة التنفيذيـــة وكافة أســـرة البنك، ولعمالئنا الذين ُتشـــكل تلبيـــة متطلباتهم هاجســـنا وغاية طموحنا.

كل عام وبنك القدس بيتنا الذي نعشق
كل عام وأبناء هذه المؤسسة التي ننتمي بخير وهمة وإرادة لصنع التميز واإلبداع.
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الـــرســـالــــة
رســـالتنا تتجه نحو أن نكون بنكا متميزًا في تقديم الحلول المصرفية الشـــاملة والمتطورة 

مـــن خالل خدمات تلبي تطلعات العمالء وتســـير بهم إلى النجاح.

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

حلـــوال مصرفيـــا ذات قيمـــة للقطاعـــات المختلفـــة وتحســـين حيـــاة المجتمع.

الـــقـــيـــم
تطبيـــق أعلـــى مســـتويات اإللتـــزام المهنـــي وفضلـــى المعاييـــر المصرفيـــة الشـــفافة 

الرشـــيدة. واإلدارة  والعادلـــة 

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 محدودة  بـــرأس مال يعـــادل 20 مليون دوالر أمريكـــي والذي تمت 
زيادتـــه خـــالل ســـنوات عمـــل البنك ليصـــل اليـــوم إلـــى 93.71 مليـــون دوالر أمريكي إذ يعـــود 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 للقيـــام بـــدور متميز في مجـــال التمويل.
يقـــدم بنـــك القـــدس لعمالئه منتجات وخدمـــات مصرفية وتمويلية متميـــزة ومبتكرة من خالل شـــبكة تضم 39 فرعًا 

ومكتبـــًا و55 جهـــاز للصرف اآللي تغطي جميـــع محافظات الوطن.

يتواجـــد بنـــك القـــدس كأول بنك فلســـطيني فـــي الســـوق المصرفيـــة األردنية من خـــالل المكتـــب التمثيلي في 
العاصمـــة عّمـــان، بحيـــث يعتبـــر منصة لتســـهيل تعامالت عمـــالء البنك بيـــن الســـوقين األردنية والفلســـطينية.

 Quds smart نواكـــب فـــي بنك القـــدس تطلعات عمالئنـــا بتقديم خدمـــات إلكترونية متقدمة عبـــر تطبيقنا البنكـــي
وخدمـــة االنترنـــت البنكي Quds online لألفراد والشـــركات ونحرص علـــى 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 علـــى مدار الســـاعه، وتمتـــاز الخدمه بأعلى معايير الســـرعه واألمـــان نظرًا لتمريـــر الدفعة من 
خالل شـــبكة سلســـلة الكتل Blockchain اآلمنه والتي تضمن ســـرعة إرســـال األموال وتســـليمها للمستفيد فورًا.
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السيدات والسادة..

لـــم تقتصـــر االنجازات هنـــا على األداء المالي، بل شـــملت محورًا آخر مهـــم حيث حرصنا على تحقيقـــه بكفاءة وجودة 
عاليـــة وهـــو العنايـــة بالعميـــل لتقديم مزايا ورفاهيـــة فريدة تواكـــب اســـتراتيجيتنا ليحافظ بنك القـــدس على مكانته 
الرائـــدة وترســـيخ تميـــزه لينفـــرد بمزايـــاه لخدماتـــه ونتائجـــه، لذلك ســـخر البنك كامـــل جهـــوده لتوفير كافـــة الخدمات 

والمنتجـــات المصرفيـــة التي ترضي العمـــالء وتقف عنـــد احتياجاتهم .

وفـــي ضـــوء أزمة جائحـــة كوفيد19- المســـتمرة وأزمة المقاصـــة، واألوضاع التي شـــهدت حالة من عدم االســـتقرار  
ووعيـــًا منـــا بتداعيـــات األزمـــة الصحيـــة واإلقتصادية  قام  البنـــك بإتخاذ العديد مـــن الخطوات اإلســـتباقية على عدة 
مســـتويات أبرزهـــا تقديم الدعـــم للقطاع الطبى في فلســـطين، ومســـاندة خطـــط الحكومة لدعم العمالـــة اليومية 
التـــى تأثـــرت نتيجة انتشـــار فيـــروس كورونا بالتعـــاون مع وزارتـــي الصحـــة والتنميـــة اإلجتماعية، إلى جانـــب تقديم 
كافة التســـهيالت للعمالء لتأجيل ســـداد أقســـاط القروض وتوفيـــر الحماية الالزمة للعاملين بالبنـــك والعمالء داخل 

شـــبكة الفـــروع والمكاتب العاملـــة ضمن خطة الطـــوارىء تنفيذًا لتعليمات ســـلطة النقد الفلســـطينية.

وبالتناغـــم مـــع ذلـــك وعلـــى خطى التحـــول الرقمـــي الذي  يشـــهده القطـــاع المصرفـــي وتوافقا مع اإلســـتراتيجية 
الشـــاملة واصـــل بنـــك القدس العمل على  تعزيز مســـاهمته في مســـيرة التحول الرقمي  وتطويـــر جودة الخدمات 
اإللكترونيـــة ورفـــع كفـــاءة المنتجـــات المقدمـــة وابتـــكار الحلـــول وتحفيـــز االســـتثمار حيث شـــملت عمليـــات التطوير 
تحســـين البيئـــة التقينـــة لتقديم خدمات أكثر تطـــورا ومرونة  الذي شـــهد ارتفاعا كبيرا في عدد المشـــتركين للخدمات 

اإللكترونيـــة كافة.

وحـــرص البنك على تعزيز السياســـات الكفيلة بتعزيز األداء الوظيفي لموظفـــي البنك  بهدف تعزيز والء الموظفين 
وزيـــادة رضاهـــم. كمـــا كرس جهـــوده لتعزيـــز التـــزام موظفيه نحـــو البنك والعمـــالء وذلك فـــي االســـتمرار في بناء 
قدراتهـــم العمليـــة، من خـــالل تقديم برامـــج تدريبية  متطورة، حيث تم االســـتفادة مـــن 72 برنامجا ونشـــاطًا تدريبيًا 

شـــارك فيه 1,193 مشـــارك ومشاركة.

وشـــهد العـــام 2020 خطة شـــاملة لبرامج المســـؤولية المجتمعية والتي تـــم تطويرها بناًء على أفضل الممارســـات  
وذلـــك حرصـــا لتعزيـــز روح التآخـــي والتكافل فـــي المجتمع الفلســـطيني ولترجمة القـــول بالفعل فقـــد أولى البنك 
عنايـــة خاصة بتقديـــم الدعم ألهم القطاعـــات الصحية والتعلمية واإلغاثة واألنشـــطة اإلجتماعية واإلنســـانية والتي 
بلـــغ عددهـــا 46 نشـــاطًا كمـــا كان لبنك القـــدس حضورا الفتـــا وبصمة مميزة بغية مكافحة تفشـــي وبـــاء كورونا في 
فلســـطين حيث خصص مســـاعدة قيمتها 3 ماليين شـــيقل وذلك في إطار اســـناد الشـــعب والحكومة الفلسطينية 

في مواجهة هـــذه الجائحة.

فـــي مطلـــع العـــام الجديد  2021 يحمـــُل تطبيق الخطة اإلســـتراتيجية والتي بهـــا نتوخى أقصى درجـــات اليقظة من 
أجـــل تحقيـــق أهدافنـــا، كما نؤكـــد تفاؤلنا بمـــا يحمله من فرص واعدة، وبالنســـبة لنـــا في بنك القدس فإن مســـيرة 
البنـــك ســـتحافظ علـــى اتجاهها نحو التقـــدم والنمـــو، ويبقى هدفنـــا المحافظة علـــى موقعنا الريادي ومكتســـباتنا 
والمضـــي قدمـــًا نحـــو آفاق جديـــدة تحاكي النمو الســـريع في اقتصاد فلســـطين وفـــرص التطور الواعـــدة، لتحقيق 

أفضـــل النتائـــج بما يليق بإســـم وتاريـــخ بنك القدس
 السيدات والسادة

فـــي الختام يســـعدني أن أتقدم ببالغ الشـــكر والتقديـــر ووافر الثناء لألخـــوة الزمالء أعضاء مجلس اإلدارة بمناســـبة 
انتهـــاء الســـنة الماليـــة 2020 مثمنـــَا حرصهـــم وتعاونهـــم واهتمامهم بمصالـــح البنك، وأتقـــدم بالشـــكر واالمتنان 
لمســـاهمينا ولعمالئنـــا الكـــرام لموصـــول ثقتهم ووالئهم، والشـــكر موصول لســـلطة النقد الفلســـطينية لدورهم 
فـــي تعزيز ســـالمة ومتانة الجهـــاز المصرفي ودعم مســـيرة االقتصاد الفلســـطيني، وكما أعرب عـــن تقديري وبالغ 

المـــودة إلدارة البنـــك “المـــدراء والموظفين”  أعضاء أســـرة بنك القـــدس لجهودهم وصـــادق عطاءهم.

أسال الله لنا ولكم التوفيق

السادة المساهمين الكرام..

بإســـمي ونيايـــة عـــن الســـادة أعضاء مجلـــس إدارة بنـــك القـــدس يســـرني أن أرحب بكـــم وأقدم لحضرتكـــم خالص 
التحيـــات، معربـــًا عن اعتـــزازي بثقتكم الغاليه كمســـاهمين في هذه المؤسســـة العريقة التي تحتـــل مراتب متقدمة 

في البنـــوك العاملة في فلســـطين.
باالعتـــزاز والثقـــة واالطمئنان يســـعدني واألخوة أعضاء المجلس الكـــرام أن أضع بين أيديكم التقرير الســـنوي للعام 
2020 والـــذي ُيبـــرز أداء بنك القدس خـــالل هذا العام، الذي تميـــز بالتحديات والمتغيرات االقتصادية بســـبب الجائحة 
العالميـــة التـــي فرضت نفســـها علـــى مختلـــف القطاعـــات المالية في فلســـطين وفـــي العالـــم ككل، وكان لكفاءة 
االســـتجابة لمثـــل هـــذه التحديـــات وتحويلها إلى فـــرص، دور فـــي تحديد مســـار األداء في بنك القدس وانعكاســـه 

النتائج. على 

ولطالمـــا كان مجلـــس اإلدارة يرى فـــي التحديات فرصا للتميـــز والتطور، وتأكيـــدًا لمتانة وكفاءة الخطة اإلســـتراتيجية 
أتـــت النتائـــج التـــي نســـتعرضها ونضعها بيـــن أيديكم في التقرير الســـنوي للعـــام 2020، تأكيـــدًا لتطـــور األداء كمًا 

ونوعـــَا في مختلـــف قطاعات وأنشـــطة البنك.

السيدات والسادة

 تمكـــن بنـــك القـــدس مـــن المحافظـــة على متانـــة مركـــزه المالي خـــالل العـــام 2020 ويتضـــح ذلك من خـــالل نمو 
موجـــودات البنـــك بنســـبة %5 لتصل إلـــى 1.4 مليـــار دوالر، مقارنة مع 1.33 مليـــار دوالر نهاية العـــام 2019، و كما 
واصـــل البنـــك أدائـــه الجيد خالل العـــام 2020، ويظهـــر ذلك من خـــالل نمو إجمالي ودائـــع العمالء  كمـــا في نهاية 
العـــام 2020 بمبلـــغ 68.8 مليـــون دوالر وبنســـبة نمو بلغت %7 لتصل إلـــى 1.1 مليار دوالر مقارنة مـــع 1.03 مليار 
دوالر نهايـــة العام 2019، مما إنعكس على محفظة التســـهيالت اإلئتمانية والتي ســـجلت نمـــوَا بمبلغ 58.2 مليون 
دوالر وبنســـبة نمـــو بلغـــت %7 مقارنـــة  لتصل إلـــى 847 مليون دوالر كما فـــي نهاية العـــام 2020 مقارنة مع 789 
مليـــون دوالر كمـــا فـــي نهاية العـــام 2019، كما بلـــغ إجمالي إيرادات البنـــك 65.173 مليون دوالر فـــي العام 2020 
بالمقارنـــة مـــع 66.323 مليـــون دوالر للعـــام 2019، وبالمقابل بلغ إجمالـــي المصروفات 51.312 فـــي العام 2020 
بالمقارنـــة مـــع 55.753 في العـــام 2019 حيث حقق البنك أرباحـــًا  صافية بعد الضريبة وصلت إلـــى 10.899 ماليين 
دوالر خـــالل العـــام 2020، صعـــودًا مـــن 7.69 مالييـــن دوالر فـــي 2019، هـــذه النتائـــج أظهرت نمـــو صافي حقوق 

المســـاهمين بمبلـــغ 5.7 مليون دوالر وبنســـبة نمـــو بلغت %5 مقارنة مـــع العام 2019.

كلمة
رئـيـس

مجلس اإلدارة
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أعضاء مجلس
اإلدارة
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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 20 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(

ماجستير ادارة أعمال/ جامعة درهم- بريطانيا
بكالوريوس ادارة أعمال / جامعة كنت – بريطانيا

أكــرم عــبــد اللـطـيـف جـراب
رئـيـس مـجـلس اإلدارة

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

• رئيس مجلس ادارة لشركة دار الدواء- األردن

• عضو مجلس امناء – جامعة القدس المفتوحة – فلسطين 

• عضو مجلس امناء – جامعة االستقالل – فلسطين 

• عضو مجلس امناء مؤسسة ياسر عرفات 

• مساهم رئيسي وعضو مجلس ادارة بنك الجزيرة- السودان

• رئيس مجلس ادارة ومالك شركة cometa scientific بريطانيا

• مؤسس ورئيس مجلس ادارة شركة الكرمل- األردن

ماجستير ادارة أعمال/ جامعة درهم- بريطانيا
بكالوريوس صيدلة – جامعة بغداد

1011 ANNUAL REPORT 2020ANNUAL REPORT 2020



م .عاهد فايق بسيسو
عضو مجلس إدارة

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

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

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

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

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 ادارة مجموعة مسروجي
• عضو مجلس ادارة مركز الفن الشعبي 

• عضو مجلس ادارة جمعية القدس للتمكين والتنمية
• رئيس مجلس ادارة دار طباق للنشر والتوزيع 

• شغلت عدة مناصب سابقًا مثل عضوية الغرفة التجارية الصناعية العربية – القدس 
وعضوية مجلس • ادارة الشركة المتحدة لألوراق  المالية وشركات مساهمة اخرى. 

• عضو في عدد من الجمعيات والمؤسسات الفلسطينية ) جمعية انعاش األسرة، 
معهد االبحاث التطبيقية )اريج(، جمعية اصدقاءجامعة بيرزيت، مفتاح، الكمنجاتي(

استشاري اول طب و جراحه العيونبكالوريوس هندسة معمارية / جامعة القاهرة

ماجستير ادارة أعمال

د. حامد عبد الغني جبر

وليد نجيب األحمد

ابراهيم احمد ابودية
عضو مجلس إدارة

عضو مجلس إدارة

عضو مجلس إدارة

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

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

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

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

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

• عضو مجلس ادارة جامعة العقبة للتعليم
• عضو مجلس امناء جامعة العقبة لتكنولوجيا سابقا

• عضو مجلس مستشارين شركة فوسى االستشارية – مدريد

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

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

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

واالستثثمارات المالية – االردن
• خبرة 30 عامل في اقطاع المصرفي 

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

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

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

• عضو مجلس ادارة شركة مصفاة البترول االردنية من -2019 حتى 
تاريخه

ممثاًل عن شركة الشروق لالستثمارات المالية والعقارية
دكتوراه هندسة كهربائية

بكالوريوس حقوق

بكالوريوس هندسة كهربائية 
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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

• رئيس التجزئة والبنكية الخاصة في البنك االردني الكويتي.
• رئيس مجلس ادارة وعضو مؤسس في شركة إجارة للتأجيرالتمويلي )ممثل البنك 

األردني الكويتي(.
• رئيس مجلس إدارة شركة سند كابيتال )ممثل البنك األردني الكويتي(.

• رئيس مجلس ادارة شركة المتحدة لالستثمارات المالية.
• عضوا في مجلس أمناء متحف األردن.

• عضو في مجلس ادارة مؤسسة الملكة رانيا.
)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 30 عاما في القطاع المالي واالستثماري واالسواق الماليه 
المحلية واالقليمية والعالمية

• مستشارمالي/ 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

بكالوريوس في العلوم السياسة و العالقات الدولية
)مرتبة الشرف( جامعة كنت في كانتربري – المملكة المتحدة البريطانية
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اإلدارة التنفيذية
أداء وتمّيز
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وعلـــى صعيـــد التحـــول الرقمي تمكن بنـــك القدس من التكيف بســـرعة مع ما بـــات يعرف اليـــوم “بالواقع الجديد” 
مـــن حيـــث مواصلة تقديـــم خدماتنا للعمالء عبـــر قنواتنا المختلفة التي تشـــمل شـــبكة الفروع والمنصـــات الرقمية 
المتعـــددة الخاصـــة بالبنـــك، وخـــالل العـــام الماضـــي ُتظهـــر النتائج  إرتفاعـــًا ما نســـبته 87 % من مشـــتركي تطبيق 
Quds smart  وإرتفاعـــًا مـــا نســـبته %65 من مشـــتركي Qudsi online مقارنة مع العام 2019. حيث ما زلنا نشـــهد 
نمـــوًا علـــى امتـــداد منصاتنا الرقميـــة وعملياتنا عبر الفضـــاء اإللكتروني مع إبقـــاء أية معوقات طارئـــة على عملياتنا 
عنـــد حدهـــا األدنـــى، والحفاظ في الوقـــت ذاته على تطبيق إجـــراءات صحيـــة احترازية صارمة لضمـــان توفير أقصى 

درجـــات الحماية مدفوعـــًا بالتزامنا الدائم وســـعينا المتواصل لتعزيز مســـيرة التحـــول الرقمي للبنك.

وفي الوقت الذي ندرك فيه أن االقتصاد الرقمي هو ركيزة أساســـية في مســـيرة التنمية االقتصادية المستقبلية، 
فإننا نحرص في بنك القدس على انتهاز فرص النمو الســـانحة التي ستكشـــف عنها في المســـتقبل القريب.

يؤمـــن البنـــك إيمانـــا تامـــا بأهمية العنصر البشـــري لديـــه ويؤمن بـــأن كوداره البشـــرية تشـــكل محور نجـــاح أعماله، 
وخـــالل العـــام 2020 اســـتمر البنك فـــي توفير بيئة عمل صحية ومناســـبة لموظفيه، من خالل مواكبـــــة توجيهـــــات 
وزارة الصحـــــة والجهــات ذات العالقــة وتوصياتهــا، ودمجهــا مــع خطــط الســالمة والطــوارئ الخاصــة بالبنك، وذلــك 
مـــــن خـــــالل  تنفيذ التدابير األساســـية للوقاية من العـــدوى وعقد االجتماعات عن بعد عبر اإلتصـــال المرئي، وتوفير 
بيئـــة تكنولوجية آمنة إلنجـــاز العمل عن بعد ومراعاة الضوابـــط المتعلقة بالحفاظ على خصوصية البيانات وســـريتها. 
عـــالوة علـــى تطبيق سلســـة من اإلجـــراءات الخاصـــة لألمهات العامـــالت الذين يرعـــون األطفال؛ لتســـهيل عملهم 
خـــالل هـــذه الفترة وتمكينهم مـــن رعاية أطفالهن  وإجـــراءات للموظفين الذين تعرضوا لإلصابات مثل الســـماح لهم 

بالعمل مـــن المنزل او منحهم إجـــازات مدفوعة.

إن المســـؤولية المجتمعيـــة هي أحد المحاور الرئيســـية في اســـتراتيجية البنك، حيث يعمل البنـــك على تعظيم دوره 
في خدمة المجتمع، إيمانًا بدوره ومســـاهمته المســـتمرة لتطويـــر البيئة المحيطة به.

ومـــن منطلـــق استشـــعار البنـــك لمســـؤوليته المجتمعية، خالل العـــام 2020 حـــرص البنك على تقديم المســـاهمة 
األكبـــر للقطـــاع الصحي من خالل التبـــرع لوزارة الصحة بـ 3 ماليين شـــيقل، بغية مواجهة اثر جائحـــة كورونا، كما عمل 
البنـــك على بناء خطة عمل اســـتراتيجية شـــاملة وبعيدة المدى، تـــدرس وتنفذ وتدير البرامج واألنشـــطة والفعاليات، 
ذات الطابـــع التنمـــوي واإلنســـاني والخيري التـــي تخدم جميع فئات المجتمع عبر تقديم مبادرات ألنشـــطة تتناســـب 

والظـــرف الحالي ليســـتفيد منهـــا قطاعات التعليم والصحـــة والفئة األقل حظًا واإلغاثة اإلنســـانية.

حضرات المساهمين الكرام

انطالقـــًا مـــن إدراك أهميـــة تعزيـــز قـــدرة البنـــك علـــى التعامـــل مع أيـــة ظـــروف ضاغطة بهـــدف الوصـــول للرؤية 
المســـتقبلية للبنك وتحقيق االســـتدامة، ســـنواصل مســـيرتنا في العـــام القادم متطلعين بأمـــل أفضل ونحن على 
ثقـــة بقـــدرة البنك تحســـين موقعـــه الحالي من خـــالل تنفيـــذ خطته االســـتراتيجية وتحقيـــق األهداف الـــواردة فيها.
فـــي الختـــام أتقدم بالشـــكر الجزيل لمجلـــس إدارة البنـــك على دعمهـــم الدائم والمتواصـــل لنا، كما أتقدم بالشـــكر 
لكافـــة موظفـــي البنك علـــى إخالصهم وتفانيهم فـــي عملهم في خدمة العمالء ومســـاهمي البنك وإســـهامهم 
فـــي مســـيرة عطـــاء البنـــك الممتدة منذ التأســـيس إلـــى يومنا هـــذا وإلى المســـتقبل بـــإذن الله تعالى. والشـــكر 
موصـــول لســـلطة النقـــد الفلســـطينية علـــى ما يقومون بـــه من جهـــود عظيمة لتوفيـــر كافة الســـبل وتذليل جميع 

العقبـــات لنهضـــة الجهاز المصرفي الفلســـطيني.

وفقنا الله لما فيه خير ونجاح هذه المؤسسة العريقة كي نستمر في خدمة االقتصاد الوطني.

حضرات السادة المساهمين الكرام ..

يســـعدني أن أســـتعرض و إياكـــم أهم اإلنجازات التي حققها بنك القدس خالل العـــام 2020، الذي أثبت  حتى اليوم 
أنـــه عـــام اســـتثنائي بجميع المقاييـــس بالنســـبة لالقتصاد العالمـــي، وذلك الســـتمرار حالة عـــدم اليقين بخصوص 
الوقـــت الذي سيســـتغرقه الوبـــاء ليبدأ باالنحســـار. إال أنه وعلى الرغم من ذلـــك، واصلت إدارة بنـــك القدس الوفاء 
بالوعـــود التـــي قطعتها لجميع أصحاب المصلحـــة بغض النظر عن الظروف أو التحديات التي واجهتها. فقد اســـتطاع 
بنـــك القـــدس خـــالل العام الماضـــي أن يكون البنك الوحيـــد بين البنوك الفلســـطينية الذي حقق نمـــوًا في صافي 

الربـــح بعد الضريبة بنســـبة %42  مقارنة مـــع العام 2019.

كمـــا أن مـــن الـــدالالت اإليجابيـــة علـــى قـــوة أداء البنك؛ إنجـــازات جديـــدة في نتائـــج أعمالنـــا حيث ســـجلت محفظة 
التســـهيالت اإلئتمانيـــة نمـــوا بمبلـــغ 58.2 مليون دوالر بنســـبة نمو بلغـــت %7  مقارنة مع العـــام الماضي. وفي 
الوقـــت الـــذي نواصـــل فيـــه مراقبة تطورات الوضـــع عن كثب، تمكنـــا من الحفاظ على مســـتوى أداء أعمالنا بشـــكل 

عـــام، ممـــا نتج عنـــه نمو مضطرد، وتحســـن في حجـــم ودائـــع العمالء الذي ســـجلت نمـــوًا بلغت 7%.

تمثـــل هـــذه النتائـــج شـــهادة دامغـــة على قـــدرة بنك القـــدس االســـتثنائية علـــى التصدي أليـــة تحديـــات اقتصادية 
مؤثـــرة على المســـتوى المحلي و العالمي واحتواء تداعياتها بالســـرعة القصوى، فقد واصـــل البنك جهوده لتحقيق 
التطـــور المرجـــو إليه والعمل بشـــكل وثيق مع عمالء البنـــك لتلمس احتياجاتهـــم ومتطلباتهم والعمـــل على تلبيتها 

وبالرغـــم من تأثير جائحـــة كورونا.

السيدات والسادة..

مـــن المعلـــوم لديكـــم أن بنـــك القـــدس وبعد تفشـــي فيـــروس كورونـــا المســـتجد )Covid – 19( فـــي العالم عمل 
علـــى اتخـــاذ العديـــد من اإلجـــراءات بهدف التخفيف علـــى المواطنين والشـــركات، وأتبعهـــا بتعليمـــات تنفيذية جراء 
أزمـــة المقاصـــة وما ترتـــب عليها من تداعيات، لضمان ســـالمة اســـتفادة أكبر شـــريحة متضررة الحتـــواء األزمة بأقل 
الكلـــف. حيـــث انصب اهتمـــام بنك القدس على اتخـــاذ اإلجراءات والتدابيـــر الوقائية للتخفيف من أثـــر هذه التحديات 
علـــى البنـــك مـــن جهة وعلى عمالئـــه من جهة أخـــرى، ومن بين هـــذه اإلجراءات تأجيـــل دفعات المقترضيـــن لألفراد 
والشـــركات وكذلك تأجيل األقســـاط علـــى البطاقات اإلئتمانية، كما لجأ البنك إلى  زيادة ســـقوف الســـحب واإليداع 
النقـــدي علـــى أجهـــزة الصراف اآللـــي، بالتوازي مع توفيـــر بطاقة الصراف اآللـــي للعمالء من خـــالل خدمة بطاقتك 
لبيتـــك، وإضافـــة إلى إطالق برامج تحفيزية وتســـهيالت تســـتهدف دعم القطـــاع الخاص وتمكينه مـــن القيام بدوره 
فـــي تعزيـــز النمـــو االقتصـــادي من خالل حزمة مـــن اإلجراءات، تهـــدف إلى تمكيـــن القطاع والحد مـــن مخاطر األزمة 

الصحية.

كلمة
الـرئـيـس

الـتـنـفـيـذي
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زيد الجالد

محمد سلمان

CFA البير حبش

محمد شاور 

نائب الرئيس التنفيذي 

رئيس ادارة الشؤون المالية

رئيس ادارة 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 

صالح هدمي
الرئيس التنفيذي

• بكالوريوس علوم مالية ومصرفية
• جامعة عمان االهلية

• انضم ألسرة البنك بتاريخ 7.9.2016
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نادر صالحي 

أيسر النوباني

مدير دائرة العمليات الخارجية

مدير دائرة الشؤون الهندسية

• شهادة ماجستير/ اقتصاد
• جامعة كان الفرنسية

• انضم ألسرة البنك بتاريخ  25/5/2014 

• بكالوريوس هندسة كهربائية 
• جامعة دمشق 

• انضم ألسرة البنك بتاريخ 27/6/2010

فادي الكسواني
مدير دائرة التدقيق الداخلي

• بكالوريوس إدارة أعمال
• جامعة مؤتة

• انضم ألسرة البنك بتاريخ 2/3/2014

نغم عساف
رئيس ادارة راس المال البشري

• شهادة الماجستير/ التنمية المستدامة - بناء المؤسسات والتنمية البشرية
• جامعة القدس

• انضمت ألسرة البنك بتاريخ 5/5/2019

عالء الطيطي 

سامح عبد الله محمد

CFA، FRM زيد جراب

رئيس ادارة تكنولوجيا المعلومات

رئيس ادارة 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 ادارة 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 2020 تشـــكل محط فخـــر ألعضاء مجلس إدارته، ليثبـــت بذلك مكانته 

المصرفيـــة كأحـــد أكبر وأهـــم البنوك الريادية في فلســـطين.
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إجمالي الموجودات - مليون دوالر
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صافي التسهيالت االئتمانية - مليون دوالر
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صافي حقوق الملكية - مليون دوالر
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صافي الفوائد والعموالت - مليون دوالر
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ودائع العمالء - مليون دوالر
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إجمالي الدخل - مليون دوالر
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2016 الــبــيــان

القطاع المصرفي

بنك القدس

صافي التسهيالت االئتمانية المباشرة
ألقرب مليون دوالر أمريكي

201720182019

6,7727,9228,2088,757

616659698794

2020

9,709

847

2016 الــبــيــان

القطاع المصرفي

بنك القدس

إجمالي الموجودات
ألقرب مليون دوالر أمريكي

201720182019

13,69815,29215,44217,133

9601,0761,2131,329

2020

18,996

1,397

20162017201820192020 الــبــيــان

القطاع المصرفي

بنك القدس

إجمالي الودائع
ألقرب مليون دوالر أمريكي

10,59611,98212,22713,385

7788569591,031

15,137

1,100

20162017201820192020 الــبــيــان

القطاع المصرفي

بنك القدس

نسب النمو في اجمال الموجودات
مقارنة مع القطاع المصرفي

12.71%11.63%0.99%10.95%

19.39%12.04%12.77%9.73%

10.87%

5.12%

20162017201820192020 الــبــيــان

القطاع المصرفي

بنك القدس

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%

أهم المؤشرات المالية

لبنك القدس مقارنة مع القطاع المصرفي في فلسطين

القطاع المصرفي في فلسطين 

إن األزمـــة التـــي مـــرت بهـــا فلســـطين هي األزمـــة األولى مـــن نوعهـــا  والتي أثـــرت علـــى اإلقتصاد بشـــكل عام 
والقطـــاع المالي بشـــكل خـــاص حيث أنه كان من المتوقع أن يطـــرأ تراجع على اإلئتمان الممنـــوح بنحو %2.9 مقابل 
تراجـــع اقـــل حدة في حجم الودائع وذلك بســـبب توقـــف مصادر الدخل بشـــكل جزئي للعديد مـــن المواطنين، ولكن 

اإلجـــراءات التـــي أتخذتهـــا ســـلطة النقد كانـــت ذات أثر فعال وســـاعدت في التخفيف من حـــدة األزمة. 

اظهـــرت البيانـــات الماليـــة للجهاز المصرفي الفلســـطيني الى ارتفاع معـــدالت النمو في إجمالـــي موجودات الجهاز 
المصرفـــي إلـــى  %10.87 مقارنـــة مع %10.95 فـــي نهاية العام 2019، لتصـــل إلى 18,996 مليـــون دوالر، فيما 

بلغـــت نســـبة النمو لـــدى بنك القدس حوالـــي %5.34 لتصل الـــى 1400 مليون دوالر. 

بينمـــا ارتفعـــت ودائع العمالء في القطاع المصرفي الفلســـطيني نهاية العام 2020 بنســـبة نمو %13.09  مقارنة 
مـــع %9.47 فـــي نهايـــة العام 2019، لتصل الـــى 15,137 مليون دوالر، فيما بلغت نســـبة النمو فـــي الودائع لدى 

بنـــك القدس حوالي%6.69 لتصل إلـــى 1,100 مليون دوالر. 

كمـــا ارتفعـــت ايضـــًا حصة محفظـــة التســـهيالت االئتمانية المباشـــرة نهايـــة العـــام 2020 إلـــى%10.88 مقارنة مع 
%6.77 فـــي نهايـــة العـــام 2019، لتصل الـــى 9,709 مليون دوالر، فيما بلغت نســـبة النمو في التســـهيالت لدى 

بنـــك القدس حوالـــي حوالـــي%6.68 لتصل إلـــى 847 مليون دوالر. 

بلغـــت  حصـــة بنك القدس فـــي التســـهيالت اإلئتمانية في الســـوق المصرفـــي الفلســـطيني %8.72 في العام 
2020، بينمـــا بلغـــت حصته الســـوقية في ودائع العمـــالء 7.27%.  

وقـــد بلـــغ عـــدد المصارف المرخصـــة 13 مصرف في نهايـــة العام 2020، منهـــا 7 مصارف محليـــة ) منها 3 مصارف 
اســـالمية(، و6 مصـــارف وافدة، وتعمل هـــذه المصارف من خالل شـــبكة فروع ومكاتب مصرفيـــة ارتفعت الى379  

مقارنة بــــ 370 فرع ومكتب في العام الســـابق.
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الـهـيـكـل الـتـنـظـيـمـي
للعام 2020
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الـخـطـط الـمـسـتـقـبـلـيـة
واإلســتــراتــيــجــيــة

أســاس تــطــّورنــا
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المكتب التمثيلي
المكتـــب التمثيلـــي لبنك القدس فـــي عمان هو اليوم وســـيلة لتوفير  اإلستشـــارات للخدمـــات المصرفية الالزمة،  
ولتعزيز العالقات مع الهيئات الدبلوماســـية الفلســـطينية، و كما يعمل المكتب على تعظيم العالقة بين فلســـطين 
واالردن الشـــقيق مـــن خالل القيـــام بأعمال وإجـــراءات مع الجهـــات االردنية واالجنبية لتســـهيل العمليـــات واالعمال 

المصرفيـــة وفرص االســـتثمار داخل البلدين.

وُيرّكـــز المكتـــُب التمثيلـــي عملـــُه على تقديـــم النصح واإلرشـــاد للشـــركات التي لها رغبة فـــي التعامـــل التجاري مع 
فلســـطين أو االســـتثمار فيهـــا كما يوفر خدمـــات لتدعم الصلة مع الشـــركات الماليـــة  ) الصرافـــة ، التأمين ( وممن 
يمارســـون أعمال تجارية ولديهم إســـتثمارت في فلســـطين، كما يمنح  تلك الشـــركات اإلســـتفادة من خبرات البنك 

العريقـــة وعالقاته الواســـعة بقطاع األعمال في فلســـطين واالردن.

كمـــا يأتـــي إطـــالق خدمـــات المكتـــب التمثيلي لبنـــك القدس فـــي عمان خطـــوة مهمة في مســـيرة بنـــك القدس 
وخططـــه لتعزيـــز وجوده وإنتشـــاره على الصعيد اإلقليمـــي والدولي، ومن بين نقاط القوة للمكتـــب التمثيلي لبنك 
القـــدس الشـــبكة الواســـعة، العالقات اإلقليميـــة والمحلية، المعرفة الشـــمولية، القـــدرة المالية النابعـــة من إدارته 

العامـــة لبنك القدس وفروعة المنتشـــرة في فلســـطين.

الخطة اإلستراتيجية واستراتيجية التحول الرقمي

بـــدأ البنـــك بتطبيق خطته اإلســـتراتيجية التي ســـاعدت بشـــكل كبير على تعزيز متانـــة الموقع المالـــي للبنك ونجاحه 
فـــي تعزيـــز حصته الســـوقية كأحـــد اكبر البنـــوك العاملة في فلســـطين ونظرًا لالهميـــة القصوى للموارد البشـــرية 
وقدرتهـــا علـــى المســـاهمة ايجابًا وســـلبًا في تحقيق اهـــداف البنك اإلســـتراتيجية، فقد ركز بنك القـــدس على هذا 
الجانب بشـــكل رئيســـي وأســـس ادارة رأس المال البشـــري التي تركز على الممارســـات الفضلى في كل ما يتعلق 
بالموارد البشـــرية كرؤية اســـتراتيجية للبنك، والتي حولت الوظائف التقليدية ألقســـام الموارد البشـــرية الى فرص 

لتحفيز المشـــاركة واإلنتاجيـــة وقيمة األعمال. 

حيـــث قامت ادارة رأس المال البشـــري بتعزيـــز محور اإلنتماء وزيادة كفـــاءة الموظفين وانتاجيتهم تلبية إلســـتراتيجية 
البنـــك حيـــث تم اعداد هيـــاكل تنظيمية فعالة وتوحيد المســـميات الوظيفية لوضع حجر األســـاس لمشـــروع األلقاب 
وقيـــم الوظائـــف والفئـــات الوظيفيـــة بحيـــث يضمـــن تطورالموظفين وزيـــادة الرضـــا الوظيفي وتخفيـــض الدوران 
الوظيفـــي بين الكفاءات ورســـم مســـارات وظيفية واضحة. وقد ادى ذلـــك كله الى إمتالك ثقافـــة تنظيمية متميزة 
والتـــي انعكســـت ايجابـــًا على رفع كفاءة الموظفيـــن ورفع جودة الخدمة والتي تؤثر بشـــكل ايجابي علـــى زيادة ارباح 

واستثماراته.  البنك 

كمـــا اعتمد بنك القدس اإلســـتثمار بالتكنولوجيا الرقمية وأســـس دائـــرة التحول الرقمي كأســـتراتيجية هامة من أجل 
مواكبـــة التطـــورات التكنولوجيـــة للوصول الى الريادة الرقمية وجعل الخدمات المصرفية اســـرع واســـهل عبر مواكبة 

آخر المســـتجدات العالمية في االتمتة والرقمنـــة والحداثة المصرفية.

ومن أبرز اإلنجازات مايلي: 

1. تحســـين اجـــراءات العمـــل واتمته كافـــة العمليات في البنـــك حيث تم البدء بمشـــروع اتمتة العمليـــات واالنظمة 
البنكية والمســـاندة والذي ســـيمتد لمدة عامين.  

2. تطبيـــق نظـــام الـــدور االلي الجديـــد في أغلب فـــروع ومكاتب البنك في الضفـــة الغربية وقطاع غـــزة والذي يوفر 
خدمـــة منـــح اولويـــة للعمالء حســـب التصنيف واعطـــاء االولوية من خـــالل بطاقة الخصـــم المباشـــر للعميل وربطه 

بشاشات اســـعار الفروع. 
3. تركيـــب اجهـــزة ال contactless reader  علـــى اجهـــزة الصرافـــات االليـــة لتفعيـــل خاصـــة الالتالمســـية لبطاقات 

المباشـــر. الخصم 
4. تطوير نظام الرســـائل القصيرة SMS من حيث الســـرعة باالرســـال وتعديل جميع نصوص الرســـائل بما يتناســـب 

مع الحـــركات القائمة على حســـابات العمالء. 
 Anti-Cash & 5. تطويـــر انظمـــة الصراف االلي لتقديم الخدمة بســـرعة وبجودة اعلـــى وزيادة االمان بتركيب قطـــع

 .Anti Card Trapping
 )Wincor( فـــي جميع الصرافات االلية مـــن نوع  )WIN 10( الى )WIN 7( 6. مشـــروع تحديـــث نظام التشـــغيل مـــن

فـــي الضفة الغربيـــة وقطاع غزة. 
7. تطبيـــق نظـــام )Braille( المتعلـــق بتمكيـــن العمـــالء ذوي االحتياجات الخاصة مـــن القيام بعملية الســـحب النقدي 

مـــن الصرافـــات اآلليـــة الخاصة بهذه الخدمـــة اعتمادا علـــى المنبهات الصوتيـــة ولوحة المفاتيـــح الخاصة بهم.
8. تنظيم عملية االشتراك في القدس سمارت للحسابات المشتركة وتمييزها على النظام البنكي. 

Huawei 9. تفعيل القدس سمارت على متجر
10. تطويـــر واضافـــة خدمـــات علـــى  التطبيـــق قـــدس ســـمارت مثل )حـــواالت قـــدس فـــوري، امكانية ارســـال رقم 

الحســـاب العالمي/االيبـــان، QR، رقم الحســـاب(
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الـمـنـتـجـات والـخـدمـات
الـمـصـرفـيـة الـمـبـتـكـرة
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دائرة تطوير البطاقات

ُصِممت بطاقات ماستركارد بنك القدس تحت شعار “ رفيقة دربك “ والتي تضم البطاقات بانواعها: 

البطاقـــات االئتمانيـــة: فضيـــة ، تيتانيـــوم ، وورلـــد ، وورلد ايليـــت باالضافة الى بطاقـــات الخصم المباشـــر. لتوفر 
مســـتوى عاٍل من الراحة للعمالء ومنحهم مرونة في ســـداد قيمة مشـــترياتهم و حرية الســـحب النقدي داخل وخارج 

البـــالد،  حيـــث تهدف مجموعـــة البطاقات المقدمـــة تلبية جميع احتياجـــات العمالء مهمـــا تنوعت طبيعتها.
وتماشـــيًا مع االســـتراتيجية  الهادفة إلى تقديم الخدمات المتميزة و الفريدة لعمالئنا ، تم اطالق مشـــروع تســـليم 
البطاقـــات االئتمانيـــة مـــن خالل شـــركة ارامكـــس كأول بنك فلســـطيني في الربـــع االول من عـــام 2020 لتعزز نمط 

حيـــاة يرتقي إلى المســـتوى الذي يتطلع إليـــه ُعمالؤنا .

وتزامنـــا مـــع ذلـــك وانطالقـــا مـــن التزامنـــا بتقديم مســـتوى عالي مـــن الخدمـــات تم تفعيـــل خدمة تأجل االقســـاط 
)Skip Payment( الخاصـــة بالبطاقـــات االئتمانيـــة فـــي الربـــع االول مـــن عام 2020 وذلك تماشـــيا مـــع االزمة التي 
يمـــر بهـــا العالـــم و االزمات االقتصادية بشـــكل خاص فلســـطين. واطالق البطاقـــات الجديدة و التـــي تدعم خاصية 
الدفـــع الالتالمســـي )Contactless Card( باالضافة الى اعادة تفعيل  ميزة الـــكاش باك “Cashback”  لغاية 12% 
مـــن قيمـــة المشـــتريات ضمن الســـقف الممنوح  بشـــكل دائـــم وذلك تقديـــرا لوالء العمـــالء من حملـــة البطاقات 

االئتمانيـــة في الربـــع الثالث من عـــام 2020 .

وفـــي ســـياق تطويـــر الخدمـــات المصرفيـــة والمعامـــالت الماليـــة االلكترونيـــة المقدمة للعمـــالء، تـــم التوقيع مع 
شـــركة ماســـتركارد العالميـــة على شـــراكة حصرية طويلة االجـــل لتعزيز االبتكار فـــي مجال المدفوعـــات الرقمية في 
فلســـطين ، وفي اطار هذه الشـــراكة الهامة ، ســـيقدم بنك القدس مجموعة متنوعة من حلول ماســـتركارد المبتكرة 
للدفـــع عبـــر البطاقـــات لعمالئنا بما فـــي ذلك بطاقات الخصم المباشـــر و بطاقـــات الدفع المســـبق لتعزيز الخدمات 
المصرفية و تجارب الدفع لحاملي البطاقات في فلســـطين ، و ستســـهم الشـــراكة ايضا في توســـيع نطاق اصدار 
بطاقـــات االئتمـــان في الســـوق ، مما يســـاعد على زيادة القوة الشـــرائية لحاملـــي البطاقات ، و يوفر لهم وســـائل 
دفـــع اســـهل و اســـرع و افضـــل مـــن حيـــث االمـــان و الصحة . و علـــى المـــدى الطويل ســـيعزز هذا في زيادة نشـــر 
حلـــول المدفوعـــات الرقمية لتوفير حلـــول مصرفية متقدمة لعمالئنا ومواكبة التغيرات الســـريعة فـــي رحلة التحول 

الرقمـــي التي تشـــهدها صناعة الخدمـــات المالية .

وبالتعاون مع ماســـتركارد ســـيتم تيســـر حصول العمـــالء على منتجات مالية وحلـــول الدفع المبتكرة اكثـــر امانا وذلك 
بالربـــط مـــع المحافـــظ االلكترونية العالمية مثل Apple Pay Wallet و االســـاور التي تدعم الدفع الالتالمســـي في 

 .2021 عام 

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 .

إدارة الخدمات المصرفية لألفراد

دائرة تطوير األعمال

تـــم اســـتحداث دائرة تطويـــر االعمال خالل العـــام 2020 ضمن جهـــود االدارة العتماد هيكل تنظيمـــي يلبي تطلعات 
و احتياجـــات البنـــك، حيـــث تضـــم الدائرة و 3 مـــن اهم وحـــدات االدارة )وحدة تطويـــر المنتجات، وحدة جـــودة الخدمة، 

وحـــدة تطوير حواالت الويســـترن يونيون(.

حيـــث تـــم خالل العـــام 2020 البدء باعتماد اجـــراءات عمل بعض الوحـــدات و مراجعة آليات العمـــل و توحيد التوجهات 
نحـــو تطويـــر أعمال مصرفيـــة متنوعـــة و تقديمها لعمالئنـــا ضمن أفضـــل معايير الجودة و الســـعي لزيـــادة الحصة 

للبنك.   السوقية 

وحدة تطوير المنتجات

تـــم اعـــادة تفعيل عمـــل وحدة تطوير المنتجات فـــي النصف الثاني من العـــام 2020 عند اعتماد الهيـــكل التنظيمي، 
حيـــث دأبـــت الوحـــدة منذ ذلك الوقت علـــى مراجعة و تحديث السياســـات و البرامـــج االئتمانية لجعلها أكثر منافســـة 
و أكثـــر جذبـــًا للعمـــالء باالضافة الـــى تجديد و عقـــد اتفاقيات و شـــراكات جديدة بهـــدف خلق فرص بيعيـــة جديدة و 

تعزيـــز والء عمالء البنـــك من خالل:

• تحديث السياسات و البرامج االئتمانية لتصبح منافسة بشكل أكبر في السوق المصرفي.
• عقد و تجديد اتفاقيات تمويل مشتريات مع شركات السيارات و شركات تكنولوجية و تعليمية 

• اطالق حمالت خاصة لبيع منتج قروض السيارات 
• تحديث و اعتماد قائمة الشركات المعتمدة لألقراض لتعزيز فرص االقراض

• اعداد و ارسال العديد من عرو ض الخدمات و المنتجات لمؤسسات و شركات مختلفة

وحدة جودة الخدمة

نســـعى مـــن خالل وحدة جـــودة الخدمة الـــى االرتقاء بمســـتوى جـــودة الخدمة المقدمـــة لعمالء البنـــك لمالئمة ما 
يتوقعـــه العميـــل مـــن الخدمـــة المصرفيـــة المقدمـــة ، وبما يرفـــع القدرة التنافســـية للبنك ويســـاهم فـــي تحقيق 
أهدافـــه ، و إرضـــاء عمالئه،  واالهتمام بموظفيه ، وبالتالي ان يكون بنـــك القدس الخيار االول للعمالء والموظفين 

الذيـــن يرون فيه عنـــوان للتميز.  

اهداف وحدة جودة الخدمة
• اعداد وتطبيق استراتيجية الخدمة المتميزة ودورها في خلق فرص النجاح للبنك.

• تغيير انماط التعامل  مع العمالء و تخطي االخطاء الشائعة في نمط التفكير والتحدث و التعبير.
• قياس رضا العمالء عن طريق قياس جودة الخدمة وأداء موظفي البنك ذوي العالقة المباشرة مع العمالء.

• التعـــرف علـــى ادوات دعم الصـــورة الذهنية الطيبة والســـمعة الجيدة للبنك في نفوس عمالئنـــا في كيفية تناول 
شـــكاوي العمالء وكيفية الرد عليها

• تعريـــف موظفـــي الفـــروع على اهميـــة جودة الخدمـــة ودورها في تحقيق اهـــداف البنك من خـــالل دورات تدريبية 
تثقيفية. مشاريع  او 

• جعل تطبيق جودة الخدمة هدف لجميع الموظفين من خالل عقد امتحانات دورية.

الحواالت السريعة )ويسترن يونيون(

انطالقـــًا مـــن أهميـــة العمل علـــى تطوير مجموعـــة من الخدمـــات والمنتجـــات المميزة التـــي يوفرها بنـــك القدس 
إســـتمر البنك خالل العام 2020 الى توســـيع شـــبكة وكالئه الفرعيين لخدمة الحواالت الســـريعة ، كأكبر وكيل رئيس 
لويســـترن يونيـــون في فلســـطين، حيث وصـــل عدد مواقـــع تقديم الخدمـــة ل78 موقع 28 وكيل بواقـــع 39 موقع 
و 37 فـــرع ومكتـــب في كافة انحـــاء الضفة الغربية وقطـــاع غزة(، وذلك لتلبية احتياجات الشـــعب الفلســـطيني فيما 
يتعلـــق بإرســـال األمـــوال وإســـتقبالها، وســـعى البنك الـــى تطوير آليـــات العمل وتحســـينها وفق أفضـــل المعايير 
المعمـــول بهـــا فـــي خدمة تحويـــل االمـــوال ويســـترن يونيـــون والمتوافقة مـــع الممارســـات العالميـــة ومتطلبات 

االمتثـــال وتطبيـــق كافة انظمة الحماية وسياســـات مكافحة غســـيل االمـــوال في عمليـــات التحويل.
كمـــا عملـــت الوحـــدة علـــى تخفيض عمـــوالت حـــواالت ويســـترن يونيون بيـــن المحافظات فـــي داخل فلســـطين و 

الحـــواالت الخارجيـــة لكل مـــن الـــدول التاليـــة )األردن، تركيا، مصـــر، الصين(.

4243 ANNUAL REPORT 2020ANNUAL REPORT 2020



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 الخزينــــــة خدمـــات بيــــــع وشــــــراء العمــــــالء االنية والمعادن الثمينة بأســـعار منافســــــة، باالضافـــة 
الـــى توفير منتــــــج الصفقــــــات االجلة والــــــذي يمكن مــــــن خالله تنفيذ صفقــــــات بيع وشــــــراء العمـــالت بحق اجل 
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 خدمة لعمـــالء البنك.

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.

• 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 المتناقص )الخاص بالعطاءات(.
• القروض طويلة األجل )لتمويل أصول ثابتة(.

• القروض قصيرة األجل )لتمويل المشتريات أو لتمويل المبيعات أو خصومات بنكية(
• الكفاالت المصرفية بجمبع أنواعها.

• االعتمادات المستندية: سواء باالطالع أو اآلجلة.

• دائرة 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 

Banking Services Center 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.

• رفع المتابعات الخاصة بحسابات العمالء للدوائر المعنية.

إدارة األعمال المصرفية للشركات والمؤسسات المالية

خدمات الشركات

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 
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.
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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 المعلومات، ومواكبـــة تطوير أنطمـــة الحماية على أعلى المســـتويات، حيث تم اســـتحداث 

قســـم إدارة ومراقبة أنطمـــة المعلومات.
• تقديـــم خدمـــة “القدس 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 علـــى مدار الســـاعة، وذلك من خالل شـــبكة سلســـة الكتـــل

اآلمنه والتي تضمن ســـرعة إرســـال األموال وتســـليمها للمســـتفيد فورًا.
• تطوير البنية التحتية للشبكة للمحافظة على استمرارية الخدمة بكفاءة عالية ضمن أعلى المستويات.

• االستثمار في الكادر البشري من ناحية التخصصية في العمل.
إضافـــة إلـــى تطويـــر البيئة الداخلية من حيـــث زيادة الخدمـــات المقدمة عبر قنـــوات البنك اإللكترونية، واســـتخدامها 

كبديل للخدمـــات التقليدية عبر الفـــروع والمكاتب.

تشـــكل إدارة العمليـــات المركزيـــة الـــذراع التنفيـــذي لترجمـــة منتجات وخدمـــات البنك  حيـــث تشـــرف إدارة العمليات 
المركزيـــة علـــى دوائـــر العمليات األجنبيـــة والمحلية وتنفيـــذ وتوثيق االئتمان وعمليـــات البطاقات ورقابـــة العمليات  

وإنطالقـــًا من موقعهـــا التنظيمي.

وتماشـــيًا مع خطط البنك وســـعيه الدائم للنهوض بمســـتوى كفائـــة وفاعلية الخدمات المقدمـــة للعمالءعبر تقصير 
وقـــت التنفيـــذ للعمليـــات   التي تتطلب وقتـــا طويال إلنجازها بالســـعي الدائـــم للتطوير واالتمتـــة و اإلعتماد على 
تكنولوجيـــا حديثـــة تحاكي تطلعـــات ادارة البنك والمتعاملين معـــة في تقديم رزمة من الخدمـــات والحلول المصرفية 
بقالـــب عصـــري وحلـــة جذابـــة، وايضًا من خـــالل المراجعـــات الدائمة  لتصميـــم وتنفيـــذ العمليات وتحســـينها  تطلعًا  
لخدمـــة أفضـــل وتحقيـــق اعلـــى درجات مـــن رضا جمهـــور المتعاملين وبما ينســـجم مـــع االهداف العامـــة للبنك من 

خـــالل الوحدات والدوائـــر التابعة لها.

ومـــن خالل شـــبكة عالقـــات البنك الدوليـــة مع أكثر من 400 بنك مراســـل ومؤسســـة مصرفية حـــول العالم، والتي 
تغطـــي اكثـــر  مـــن 60 دولـــة ، تســـعى ادارة العمليـــات لتلبية المتطلبـــات الخاصة بالشـــركات والمؤسســـات المالية 
وقطاعـــات االعمـــال من تجار ومســـتوردين ومصدرين حيث تقوم الدائـــرة 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 وبوالـــص التحصيـــل ، كمـــا تســـعى الدائرة الـــى تلبية النمـــو المتزايد فـــي احتياجات العمـــالء من خالل 

فريـــق مؤهل من مـــدراء العالقة.

وخـــالل العـــام 2020 تمكنـــت إدارة العمليـــات المركزيـــة مـــن تحقيـــق إنجـــازات مهمـــة حيـــث تـــم أتمتة عمليـــات فتح 
الحســـابات وتحديـــث البيانات عبر مســـارات النظام االلي WF وباالضافـــة الى إنجاز متطلبات التحـــول إلى المقاصة 
اإللكترونيـــة وتطبيـــق  النظـــام على عمالت ) الـــدوالر، الدينار واليورو ( إضافـــة إلى أتمتة عمليات الشـــيكات االمنة 

ومطابقاتهـــا مـــع الفـــروع واالنتهاء مـــن إعداد نظـــام Cash MANAGEMENT والبـــدء في تطبيقه بشـــكل محدود.

وفـــي إطـــار العمليـــات اإلجنبية تم تطبيـــق نظـــام Block Chain مع البنـــك األردنـــي الكويتي بالتعاون مـــع الدوائر 
الشـــريكة وتـــم االنتهاء من موائمة وتطبيق نظام FxOrder لتحســـين نظـــام الضبط والبيئة الرقابيـــة في العمليات 
المتقاطعـــة مـــن انشـــطة دائرة الخزينـــة والمنفذة على مســـتوى البنك عامة وعلى مســـتوى وحدة عمليـــات الخزينة 
بشـــكل خـــاص، إضافة إلـــى أتمتة تســـويات ومطابقات الحواالت الســـريعة WU وتطبيق نظام الي في  اشـــعارات 

تســـويات الفروع والـــوكالء الفرعين وعملياتهـــم على النظام.

وعلـــى صعيـــد البطاقات تم انجاز التحـــول لنظام االصـــدار الفوري لبطاقات الخصم المباشـــر وإنجـــاز التحول الصدار 
البطاقات الالتالمســـية بكافة الفروع.

ومـــن أهـــم نتائـــج إدارة الخدمـــات المركزية علـــى صعيد دائـــرة تنفيذ وتوثيـــق االئتمان إنجـــاز متطلبـــات التعامل مع 
التعليمـــات الصـــادرة لمعالجـــة تداعيـــات جائحـــة كورونا مـــن حيث تأجيل االقســـاط ومنح الجـــاري مديـــن المؤقت وما 
رافـــق هـــذه المرحلة من متغيـــرات مرتبطة بمعالجات تبعات عـــدم انتظام تحويالت رواتـــب الموظفين في القطاعين 

العـــام والخاص .

كمـــا تـــم إنجـــاز مركـــزة إدارة صالحيات مســـتخدمي انظمة ســـلطة النقـــد الفلســـطينية وأنظمة اإلســـتعالم الخاصة 
بـــوزارة االقتصـــاد واالنتهـــاء مـــن إدماج أنظمة االرشـــفة للبنـــوك المســـتحوذ عليها مع وحـــدة الحافظـــة المركزية.

إدارة العمليات المركزية
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إسـتـراتـيـجـيـة الـتـفـرع
واإلنـتـشـار
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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

اســـتمر بنـــك القدس في التركيـــز على القنـــوات االلكترونية بداًل من فتـــح الفروع والمكاتب وذلك حســـب االهداف 
االســـتراتيجية لالعـــوام 2023-2021 والتـــي تركز بشـــكل رئيســـي علـــى التكنولوجيـــا الرقمية. وقد تم تغيير شـــكل 
التفرعـــات خـــالل العـــام 2020، حيث تـــم تحويل مكتب بديا الـــى فرع وذلك لخدمـــة عمالئه بالشـــكل االمثل، وكذلك 

تحويل مكتـــب النجاح الـــى مكتب نقد. 

وصـــل عـــدد الفروع والمكاتـــب التابعة للبنك 38 فـــرع ومكتب في جميع انحـــاء الضفة الغربية و قطـــاع غزة باالضافة 
الـــى المكتـــب التســـويقي االلكتروني فـــي الطيرة والمكتـــب التمثيلي فـــي االردن باالضافة الـــى 55 صراف الي  

منتشـــرة في كافة محافظـــات الوطن.  
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رأس الـمـال الـبـشـري
ســّر تــفــّوقــنــا
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غير مصنفين - االدارة موظفي االدارهاعداد الموظفين غير مصنفين - الفروعموظفي الفروع

موظف25موظف356موظف734 موظف40موظف313

ذكور - االدارة العامة
74% 282 موظف

االناث - االدارة العامة
30% 114 موظفة

ذكور - الفروع
63% 221 موظف

االناث - الفروع
33% 117 موظفة

ذكور - النسبة
69% 503 موظف

االناث - النسبة
31% 231 موظفة

مجموع الموظفين
مجموع الموظفين396في اإلدارة العامة

مجموع الموظفين338في الفروع
734الكلي

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

موظف72موظف564موظف28

موظف43موظف27

مجموع الموظفين

موظف734

رأس المال البشري

يتمثـــل دور إدارة راس المـــال البشـــري في المســـاهمة في بلوغ اهداف البنـــك  وذلك بالمبادرة إلـــى تقديم الدعم 
فـــي المجـــاالت الخاصة بالموارد البشـــرية وتهيئة بيئة تســـاعد اســـرة البنك على أفضل اســـتخدام لقدراتهم.

ومـــن أجـــل هذا انشـــأت ادارة راس المال البشـــري ، ولم يكـــن األمر مجرد تغيير في المســـمى، بل تعبيـــر عن قناعة 
ونقلـــة كبيرة في مجال المســـؤوليات والمهام، والمشـــاركة االســـتراتيجية مـــع اإلدارة العليا في صياغـــة دور العامل 

البشـــري في نمو وتطـــور البنك.

تتألف إدارة رأس المال البشري من ثالثة أذرع هي:

• دائرة عمليات الموارد البشرية
• دائرة المواهب

• عالقات الموظفين

يؤمـــن بنك القدس ان اإلنســـان جزء أساســـي من موارده، يتوجب إيالئـــه اهتمامًا ورعاية كبيره، مـــن أجل المحافظة 
عليـــه وتطويـــره واالهتمام بأموره، فبنك القـــدس اليوم يزخر بالموظفين ذوي الخبرات العالية من كال الجنســـين.
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مركز التدريب
فيمـــا يلـــي تقرير االعمال واالنجازات ألنشـــطة التدريـــب والذي يغطي الفتـــرة منذ بداية العـــام 2020 وحتى تاريخ 

:31/12/2020

أوال: بلـــغ عدد االنشـــطة والبرامـــج التدريبية الموافق عليها بمختلف أنواعها )76( نشـــاط/ برنامـــج تدريبي، تم تنفيذ 
)72( نشـــاط/ برنامج تدريبي حتى تاريخه حيث شـــارك فيها )1,193( مشـــارك/ة.

وقـــد شـــارك في هذه األنشـــطة مـــن االدارة العامـــة 410 مشـــارك/ة موزعيـــن على 71 برنامـــج تدريبـــي. اما فروع 
ومكاتـــب الضفـــة الغربية فشـــارك فيها 600 مشـــارك/ة موزعين علـــى 16 برامج تدريبي، وبخصـــوص فروع ومكاتب 

منطقـــة غزة شـــارك فيها 182 مشـــارك/ة موزعيـــن على 8 برامـــج تدريبية.
وقـــد بلغـــت التكلفة االجمالية لألنشـــطة الموافق عليها 187,464.06$ مقســـمة الى 137,255.38$ تكلفة رســـوم 
تدريـــب فقـــط، و45,645.31$ تكلفـــة الدعـــم اللوجســـتي، و3,921.80$ تكلفـــة مواصـــالت )الداخليـــة والمحليـــة( 

للمشـــاركين فـــي هـــذه البرامج واألنشـــطة، باإلضافة الـــى مصاريف الســـلفة النثريـــة  $829.57.

وزعت هذه األنشطة داخليا ومحليا وخارجيا على النحو االتي:
• تـــم ايفـــاد عدد مـــن موظفي البنك للمشـــاركة فـــي ورش عمل ومنتديـــات ومؤتمـــرات ودورات تدريبيـــة وجاهية 
وافتراضية: فقد شـــارك 60 مشـــارك/ة في 17 برنامج وورشـــة ومنتدى ومؤتمر عقدت خارج دولة فلســـطين منها 4 
 Leading :برامج وجاهية و 13برامج افتراضية حيث بلغت التكلفة اإلجمالية لهذه األنشـــطة 129,630.38$ وتشـــمل

Digital Transformation and Innovation،Global Banking Program: Fintech | Digital | Analytics
• اما البرامج التي نفذت محليا فقد بلغت 34 برامج شارك فيها 111 مشارك/ة بتكلفة $23,325.60.

• امـــا االنشـــطة التدريبيـــة الداخلية فقد بلغ عددها  25نشـــاط وبرنامج تدريبي شـــارك فيها 1022 مشـــارك/ة بتكلفة 
.$29,756.71 بلغت  اجمالية 

وزعت هذه األنشطة على قطاعات البنك على النحو االتي:
حـــاز قطـــاع االعمـــال)Business( علـــى %25.7 من نســـبة المصـــروف اإلجمالي علـــى البرامج واألنشـــطة التدريبية 
موزعـــة علـــى 1,290 ســـاعة تدريبية شـــارك فيهـــا 898 مشـــارك/ة، بتكلفة وصلت الـــى 102,816$. كمـــا وحاز قطاع 
الدعـــم واالســـناد )Support( على %15 من نســـبة المصروف اإلجمالـــي على البرامج واألنشـــطة التدريبية موزعة 
علـــى 1995 ســـاعة تدريبية بتكلفـــة  59,858$. اما قطـــاع الرقابة والضبـــط )Control( فحصل على %5 من نســـبة 

المصـــروف اإلجمالـــي على البرامج واألنشـــطة التدريبيـــة موزعة على 867 ســـاعة تدريبية بتكلفـــة  $20,038.

ثانيًا: ســـاهم مركـــز التدريب في اتاحة المجال لـ)31( طالـــب/ة من مختلف المعاهد والجامعات الفلســـطينية للتدريب 
فـــي مختلـــف الفروع والمكاتـــب، وبعض دوائـــر االدارة العامة واصدار شـــهادات تدريـــب مع العلم بان هذا النشـــاط 

تم إيقافه بســـبب جائحة كورونـــا ويعمل بأضيق الحدود واســـتثناء.

ثالثـــا: أما برنامج الشـــهادات المهنيـــة العربية والدولية المتخصصة والمطلوبة من ســـلطة النقـــد، حيث تم الحصول 
علـــى اخر شـــهادة مطلوبـــة وهي CIA والتي حصـــل عليها الزميل حمزة عقاد في شـــهر 12/2020 وتم ارســـال كتاب 

رســـمي لســـطلة النقد يؤكد على امتثال بنك القدس لتعليمـــات 3/2019 وتعليمات 39/2020.

رابعـــًا: تـــم اعـــداد زيارات توجيهيـــه وتعريفيـــة orientation لبعـــض موظفي البنك ســـواء ممن انتقلـــوا الى دوائر 
أخـــرى او موظفيـــن جـــدد وبلغ عدد هـــذه البرامج التوجيهيـــة )22( برامج كل حســـب حاجته الوظيفية الـــى بعض دوائر 

البنـــك ذات االختصاص.

خامســـًا: تـــم اعـــداد 13 برنامجًا تدريبيًا ضمن خطـــة الفرع النموذجـــي للتدريب العملي لموظفي الفـــروع الجدد على 
وظائـــف CSO وCRO واخضاعهـــم المتحانـــات مصرفيـــة في إجراءات العمـــل الخاصة باعمالهم باإلضافـــة الى اختبار 

عملـــي في المهـــام المحددة لهم.

تصنيف الموظفين حسب األعمار 

العمر بالسنوات 31 - 40العمر بالسنوات 22 - 30

العمر بالسنوات 41 - 50

مجموع اعداد الموظفين

734موظف

4341277

9121

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 

40 

39 

5657 ANNUAL REPORT 2020ANNUAL REPORT 2020
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المسؤولية المجتمعية

تميـــزت الممارســـات المجتمعيـــة لبنـــك القـــدس خـــالل األزمـــة الصحيـــة فـــي العـــام 2020 بتـــرك أثـــر واضـــح على 
المجتمعـــات المحليـــة وعلـــى فئات المجتمع التي اســـتهدفتها مبادرات المســـؤولية المجتمعية للبنك ، مما أســـهم 
فـــي عمليـــة التنميـــة المســـتدامة، وتحقيق أثـــر إيجابي وواضـــح على مختلـــف الفئـــات والشـــرائح المجتمعية التي 
شـــملتها الرعايـــة ممـــا يعد مؤشـــر إيجابي بمشـــاركة البنك فـــي دعم الحركـــة التعليميـــة والصحية  فـــي المجتمع . 
وانصـــّب عـــدد كبير من مبـــادرات بنك القدس في مجالـــي الصحة والتعليم؛ مثـــل  التركيز على دعـــم وزارتي الصحة 
والتنميـــة اإلجتماعيـــة لمواجهة تداعيـــات جائحة كورونا ، باإلضافة إلـــى رعاية المبادرات التعليميـــة التي ُتتيح الفرصة 
للطـــالب فـــي اإلســـتمرار في التعلـــم في ظـــل جائحة كورونـــا  وتوفير بيئىة مدرســـية آمنـــة للمتفوقيـــن، وتقديم 
الدعـــم والمســـاعدة للفئـــة األقل حظا و لذوي االعاقـــة والطفولة، و رعايـــة المؤتمرات والنـــدوات اإلبداعية، عدا عن 
شـــراكة البنك مع المؤسســـات المختلفـــة كالجامعات والمدارس والمستشـــفيات والجمعيات النســـوية والمنّظمات 

غير الحكومّيـــة المختلفة.

مالحظـــة )تـــم خالل العـــام 2020 صرف مبلـــغ 687,500 $ تبرعات لـــوزارة الصحة وتـــم قيدها علـــى مصاريف العام 
2019 بنـــاء على تعديـــالت المدقق(

المساهمات وفق القطاعات

اإلغاثة

الصحة والبيئة

التعليم

التنمية

تمكين المرأة

إبداع وشباب

الطفولة

الرياضة

رعاية ذوي االحتياجات الخاصة

اإلجمالي

136,396.89

825,980.21

52,720.34

72,657.23

7,000.00

10,000.00

11,500.00

1,000.00

13,966.73

$ 1,131,221.40

8

7

12

11

1

1

2

1

3

46

عدد األنشطةقيمة المساهمة المجتمعية بالدوالر
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عالقات المساهمين
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يبين الجدول التالي ملكية أعضاء مجلس اإلدارة كما في تاريخ 31/12/2020

المنصبالجنسيةاالسم

18,596,125رئيس مجلس االدارةاردني

3,330,046نائب رئيس مجلس االدارةاردني

20202019

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

17,997,363

3,222,825

9,017,275

8,115,547

53,400

44,248

1,955,348

120,108

118,690

35,607

1,655,664

4,519,174

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

يقـــوم البنـــك بتطويـــر عالقـــات إيجابية مبينـــة 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 

• انتخاب المدقق الخارجي وتحديد أتعابه أو تفويض مجلس االدارة بتحديد األتعاب.
• توثيـــق كافـــة وقائع الجلســـات والتقارير حـــول مجريات األمـــور خالل اجتماع الهيئـــة 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 31/12/2020

عالقات المساهمين

اكرم عبداللطيف جراب

األســـــم

نــــــهـــــايـــــة 2020

نسبة المساهمةعدد األسهم

18,596,12519.96%

نــــــهـــــايـــــة 2019

نسبة المساهمةعدد األسهم

%9,315,48910هيئة التقاعد الفلسطينية

%30,0000.03شركة الشروق لالستثمارات المالية والعقارية

%9,317,27510شركة البنك االردني الكويتي

17,997,36319.95%

8,115,5478.9%

4,519,1745.01%

9,017,27510%
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عقود مع شركات ذوي صلة
ال يوجد

مسائل أحيلت للتصويت
ال يوجد

المدقق الخارجي

قام بتدقيق حسابات البنك للعام  2020 شركة ايرنست و يونغ وبلغت أتعاب المدقق الخارجي 87,000 دوالر 
أمريكي

المنصبالجنسيةاالسم

20,000الرئيس التنفيذيفلسطينيصالح "محمد سليم" صالح هدمي

20202019

عدد االسهم المملوكة

رئيس إدارة التخطيط االستراتيجيأردنيزيد اكرم عبداللطيف جراب
والتحّول الرقمي

3,044,345

13,950رئيس ادارة االئتمانفلسطينيالبير ادمون اميل حبش

20,665

3,145,628

11,414

يبين الجدول ملكية اإلدارة التنفيذية كما بتاريخ 31/12/2020 مقارنة مع 31/12/2019:

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 اليدوي.
• فروع البنك المنتشرة 

• الموقع اإللكتروني للبنك

بلغـــت مجمـــوع رواتب ومكافئات االدارة التنفيذيـــة العليا 1,834,283 دوالر كما في 31 كانـــون اول 2020 مقارنة مع 
1,751,545 دوالر للعام 2019.

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

يبين الجدول التالي ملكية أقارب أعضاء مجلس اإلدارة للعام 2020

درجة القرابةعدد األسهم - 2019عدد 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 -

17,997,363

3,253,411

3,222,825

3,052,626

3,044,345

17,997,363

3,253,411

3,222,825

3,052,626

3,044,345

500,000

64,923

53,400

16,230

474,760

356,070

118,690

422,007

1,621

2,100

2,000

25,356

16,486

1,955,348

19,711

19,711

19,711

زوجة 18،395 17،803لينا عبدالرحيم ارشيد

160,000

4,519,174

168,055

-

ابراهيم احمد عبدالفتاح ابوديه

احمد ابراهيم احمد ابوديه
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نفقات أعضاء مجلس االدارة 2020

 

  

  

 

    

   2020 

   

  

  

  

    6 6 50,000 6,000404  56,404  

     6 6 25,000 13,000 495  38,495  

    6 4 25,000 16,000 - 41,000  

   6 6 25,000 13,000 - 38,000  

   6 6 25,000 27,000 - 52,000  

     )  

    ( 

6 6 25,000 11,000 750  36,750  

   )      ( 6 525,000 9,000 -  34,000  

   6 6 25,000 12,000 - 37,000  

   6 6 25,000 6,000 2,250 33,250  

 .    6 5 25,000 9,000 - 34,000  

    6 5 25,000 14,000 -  39,000  

 .    6 6 25,000 10,000 750  35,750  

 
  

325,000 146,000 4,649  475,649  

   
  

52,000 23,360 - 75,360    

377,000
 

169,360
 

4,649551,009 
 

     

       

  2020

نشاط التداول لعام 2020

ملخص نشاط التداول في العام 2020 لسهم بنك القدس 

 2020  2019    

  
 8,752,923    %-44.58

 
 

 
12,442,624   %-55.36

 
 
 

1,631    

  

 
1.58   

  
  

 

1.43 

 

15,793,610

27,874,933

1,909

1.97

1.58

7,040,687

15,432,309

278

0.39

0.15

%-14.56

%-19.80

%-9.49
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جدول األعمال المقترح الجتماع الهيئة العامة العادية السادس والعشرون لبنك القدس

اوال: جدول االعمال المقترح الجتماع الهيئة العامة العادية:

ثانيًا: جدول االعمال المقترح الجتماع الهيئة العامة غير العادية لبنك القدس

• تالوة تقرير مجلس االدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2020 والمصادقة عليه.
• تالوة تقرير مدقق حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2020

• مناقشة البيانات المالية للشركة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2020 والمصادقة عليها.
• ابراء ذمة اعضاء مجلس االدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2020.

• المصادقة على صرف مكافأة اعضاء مجلس االدارة عن عام 2020.
• انتخاب مدققي حسابات البنك الخارجيين عن عام 2021 وتفويض مجلس االدارة بتحديد اتعابهم.

• المصادقة على توصية مجلس االدارة بتوزيع ارباح على المساهمين على النحو التالي:

أ - ارباح نقدية بنسبة 4.5 % من راس المال المدفوع وبقيمة  4,192,774  دوالر.
ب - ارباح اسهم مجانية بنسبة  3.5 % من رأس المال المدفوع وبمبلغ 3,261,046 دوالر أمريكي.

• تعديل عقد التأسيس والنظام الداخلي للشركة على النحو التالي:

أوال:ً تعديل عقد تأسيس الشركة

إضافـــة بنـــد جديـــد علـــى المـــادة )3( مـــن عقـــد التأســـيس الخـــاص بغايـــات الشـــركة علـــى النحـــو التالـــي “ الحصـــول 
ــا البنـــوك ومؤسســـات التمويـــل المحليـــة  ــا فيهـ ــادر التمويـــل المختلفـــة بمـ علـــى القـــروض والتمويـــالت مـــن مصـ

والخارجيـــة وإصـــدار الكفـــاالت عمومـــًا وكفالـــة الغيـــر”.

ثانيًا: تعديل النظام الداخلي للشركة

1. إضافـــة بنـــد جديـــد علـــى المـــادة )4( مـــن النظـــام الداخلـــي الخـــاص بغايـــات الشـــركة علـــى النحـــو التالـــي “ الحصـــول 
ــا البنـــوك ومؤسســـات التمويـــل المحليـــة  ــا فيهـ ــادر التمويـــل المختلفـــة بمـ علـــى القـــروض والتمويـــالت مـــن مصـ

ـــر”. ـــة الغي ـــًا وكفال ـــاالت عموم ـــة وإصـــدار الكف والخارجي
2. إضافـــة بنـــد جديـــد علـــى المـــادة )57( مـــن النظـــام الداخلـــي للشـــركة علـــى النحـــو التالـــي “ لمجلـــس االدارة صالحيـــة 
ــا بلغـــت ورهـــن العقـــارات واالمـــوال المنقولـــة الخاصـــة بالشـــركة  ــًا مـ ــاذ القـــرار بإســـتدانة أيـــة مبالـــغ ماليـــة بالغـ إتخـ

ـــي يقررهـــا”. ـــدود الت ـــر بالح ـــة الغي وكفال

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 2020 وأنـــه يتوفـــر فـــي البنـــك نظـــام 

رقابـــة فعـــال.
• يقــر مجلــس االدارة بصحــة ودقــة اكتمــال المعلومــات والبيانــات الــواردة فــي التقريــر الســنوي للعــام 2020.

• 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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واالنظمة الداخلية للبنك وبما ينســـجم مع مبادئ الحكم المؤسســـي الســـليم وطلب التقارير الالزمة في المواعيد 
المناسبة من االدارة.

• يقـــوم مجلـــس ادارة البنـــك بتطوير اطار عام لالدارة يشـــتمل على هيكل تنظيمي مناســـب يبين خطوط الســـلطة 
والمســـؤولية ومســـتويات االدارة ،ونظـــام متكامل للتحكم المؤسســـي، ونظـــام الرقابة والضبـــط الداخلي، ونظام 
الدارة المخاطر،وسياســـة لمراقبة االمتثال ومكافحة عمليات غســـل االموال ومعيار للسلوك واالخالقيات .وسياسة 

الدارة عمليـــات الخزينـــة وتعليمات وقواعد لمنع عمليـــات االحتيال والتزوير .
• يقـــوم أعضـــاء مجلـــس ادارة البنـــك بممارســـة واجباتهـــم تجاه البنـــك بـــوالء وعناية ويقومـــون بالتاكـــد من وجود 
االليـــات التـــي تضمـــن توافـــق البنك مـــع كافـــة التشـــريعات واالنظمـــة والقوانين، ويقـــوم أعضاء مجلـــس االدارة 
عنـــد ممارســـتهم لنشـــاطاتهم بتجنب تعارض المصالـــح او التي تظهر كتعـــارض للمصالح، ويلتزمـــون بتوفير الوقت 

والجهـــد الـــالزم للوفاء بمســـؤولياتهم تجـــاه البنك .
• يقـــوم مجلـــس ادارة البنك من خالل لجنة الترشـــيحات والمكافات والحاكمية المؤسســـية بتقييم اداء المجلس ككل 

مرة واحدة على االقل ســـنويا 
• يقوم مجلس االدارة بتقييم المدير العام سنويا .

• يقوم مجلس االدارة بتقييم دوائر )المخاطر، االمتثال،التدقيق الداخلي، مكافحة غسل االموال( .
• تحديـــد اطـــار شـــهية المخاطر في المصـــرف ، والتأكد من موائمتها لالهـــداف االســـتراتيجية وراس المال والخطط 
الماليـــة ووممارســـات منح المكافات والحوافز ، ونشـــر اطار شـــهية المخاطـــر على كافة المســـتويات في المصرف 

مـــن خالل تطويـــر وثيقة لشـــهية المخاطر تمكن كافـــة االطراف من فهمها بســـهولة.
• المســـؤوليات التنظيميـــة بهدف التنســـيق بكفـــاءة وفعالية بين وحـــدات االعمال حتى ال تكون هنـــاك ثغرات في 

الضوابـــط الداخليـــة وضمـــان عدم االزدواجية بيـــن المهام )والتي تعـــرف بنموذج خطوط الدفـــاع الثالث(.
• يتوجـــب علـــى المجلـــس بالشـــراكة مـــع االدارة التنفيذية ومســـؤول المخاطر تطوير اطار لشـــهية لشـــهية المخاطر 
لـــدى المصـــرف ووضـــع االجـــراءات الالزمة لضمـــان االلتزام بـــه ومراقبتـــه ، بحيث تتضمـــن حوكمة المخاطـــر ثقافة 

قويـــة للمخاطـــر وادارتهـــا باالضافـــة الى 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 
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 في لجان مجلس االدارة بطريقة رســـمية وشـــفافة، ويتم االفصاح عن أســـماء أعضاء اللجان 
وملخص مســـؤولياتهم ومهامهم في التقرير الســـنوي للبنـــك، ويحق لكل لجنة منبثقة عـــن مجلس االدارة االتصال 

المباشـــر مـــع االدارة التنفيذيـــة للبنك من خالل رئيس مجلـــس االدارة والمدير العام .
• ينبثـــق عـــن مجلـــس االدارة في البنك )اربعة( لجان رئيســـية وهي )اللجنـــة التنفيذية ، لجنة التدقيـــق، لجنة المخاطر 
واالمتثـــال ولجنـــة الحاكميـــة المؤسســـية والترشـــيحات والمكافأت ( ولكل لجنـــة مهام تحدد من مجلـــس االدارة وفق 
القوانيـــن والتعليمـــات، ويتم تشـــكيل لجـــان اخرى متخصصة مـــن أعضاء مجلـــس االدارة عند الحاجة بهـــدف التعامل 

مـــع معطيـــات محـــددة في حينه ويمكـــن دمج عدة لجـــان معا اذا وجد ذلك مناســـبا 

الحوكمة

االلتزام بالحاكمية المؤسسية

انطالقـــا من رؤيـــة البنك االســـتراتيجية وايمان مجلـــس االدارة بأهمية ممارســـات وتطبيقات الحاكمية المؤسســـية   
السليمة،والتشـــريعات التـــي تحكـــم أعمـــال البنـــوك، وتعليمات ســـلطة النقد الفلســـطينية، والممارســـات الدولية 
التـــي تضمنتهـــا توصيات لجنة بـــازل حول الحاكمية المؤسســـية باالضافة الى دليل القواعد والممارســـات الفضلى 
لحوكمـــة المصـــارف فـــي فلســـطين ، وانطالقـــا 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 واالطر التشـــريعية والقانونيـــة الناظمة ألعمـــال البنك وتعليمات 

هيئة ســـوق راس المال وبورصة فلســـطين.
هـــذا ويقـــوم البنـــك بمراجعة هـــذا الدليـــل وتطويره وتعديلـــه من وقت الخـــر لمواكبة اخـــر اللتطـــورات والتعليمات 

بالخصـــوص ونشـــره ضمن 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 المعتمدة مـــن قبل مجلس االدارة .
2. يتأكد رئيس المجلس من توفر تحكم مؤسســـي عالي المســـتوى وفعال لدى البنك، ويقوم بانشـــاء والمحافظة 
علـــى عالقـــات جيـــدة وبنـــاءة تقوم علـــى اســـاس الحاكمية 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 بادارة البنك وســـالمة اوضاعه الماليـــة واعتماد البيانات المالية 
الدوريـــة المراجعـــة مـــن قبل المدقـــق الخارجي ، والتوصيـــة للهيئة العامة العتمـــاد المدقق الخارجـــي للبنك، والتاكد 
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 التاكـــد من وجـــود الية لقياس هـــذة المخاطـــر ووضع الحـــدود الالزمـــة لها، وكذلك السياســـة 

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

المجلـــس مـــن وجـــود خطة تعاقـــب العضـــاء االدارة العليا تضمـــن توفر بـــدالء مؤهلين الدارة شـــؤون البنك .
• يقـــوم مجلس ادارة البنك باالشـــراف والرقابة على انشـــطة البنك وفـــق القوانين والتعليمات والقـــرارات النافذة 
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• التوصيـــة لمجلـــس االدارة بخصـــوص ترشـــيح/تعيين/ انهاء عمـــل/ مكافأة مدقق الحســـابات الخارجـــي وانتخابه من 
قبـــل الهيئـــة العامة والتأكد من اســـتيفائه لشـــروط ومتطلبات ســـلطة النقد الفلســـطينية والقوانين والتشـــريعات 

النافـــذة والمعمول بها .
• وضع معايير االفصاح والشفافية ورفعها لمجلس االدارة للمصادقة عليها .

• التنسيق مع لجنة ادارة المخاطر بما يكفل بيان وضع البنك المالي وأدائه .
• دراســـة أي مســـألة تعـــرض عليهـــا من مجلـــس ادارة البنـــك أو اي مســـألة تـــرى اللجنة ضـــرورة بحثها وابـــداء الرأي 

. بشأنها 

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 لجنة بـــازل للرقابـــة المصرفية وللجنة دعوة من تراه مناســـبا ويرأســـها الســـيد  

عاهـــد بسيســـو   وعضويـــة  كل من الســـادة  منتصـــر دواس  و هيثـــم بطيخي.
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 مقترحـــات مـــن اإلدارة التنفيذية للبنك حـــول هيكل دائـــرة المخاطر وعملية تطويرهـــا وبحيث تقوم 

اللجنـــة بمراجعـــة المقترحـــات وإدخال أي تعديـــالت 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.

• مراجعـــة تقاريـــر دائـــرة مراقبـــة االمتثـــال في البنـــك ومتابعـــة التزامهـــا بدليل اجـــراءات العمل ومن مدى شـــمول 
تقاريرهـــا لكافـــة نواحـــي العمـــل وفـــق متطلبات ســـلطة النقـــد ذات العالقة ، وذلـــك بهدف الوصـــول الى أقصى 

درجـــات االمتثـــال للقوانين والتعليمـــات واالنظمة والممارســـات المصرفية الســـليمة.

ث . لجنة الحاكمية المؤسسية:

تـــم انتخـــاب لجنـــة الحاكمية المؤسســـية من ثالثة أعضـــاء من المجلـــس غير التنفيذيين لتننســـيق وتطبيق سياســـة 
الحوكمـــة  ويتمتـــع جميـــع أعضـــاء اللجنة بالقدرة علـــى قراءة وفهـــم القوائم الماليـــة والقدرة على التنســـيق والربط 
بيـــن االدارة والمهـــام المكملـــة للجنتـــي الحوكمـــة والتدقيق كمـــا يتمتع اعضاءهـــا بالخبـــرة القانونيـــة والمصرفية ، 
وتعقـــد اجتماعاتهـــا مرتيـــن بالســـنة  ويـــراس اللجنة الســـيد ماجد ابـــو رمضان  وعضويـــة كل من الســـادة حامد جبر و 

عاهد بسيســـو.

وتتولى اللجنة القيام بالمهام الرئيسة :
• االشراف على تطبيق سياسة الحوكمة وذلك بالعمل مع االدارة ولجنة 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  
ص  لخصو با

• وضع االجراءات الكفيلة للتحقق من البنود الواردة في هذا الدليل والتقييد بها .
• متابعة التطورات والمستجدات التي تطرأ بهذا الخصوص .
• مراجعة سنوية للدليل والتاكد من نشرة على اوسع نطاق .

• التاكـــد 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.

أ . اللجنة التنفيذية :

تـــم انتخـــاب اللجنـــة التنفيذيـــة مـــن أربعـــة اعضـــاء مـــن مجلـــس االدارة بهـــدف التاكـــد مـــن التـــزام االدارة التنفيذية 
بالسياســـات االئتمانيـــة واالســـتثمارية وبالصالحيـــات المحـــددة مـــن مجلـــس االدارة، ويتمتـــع جميع أعضـــاء اللجنة 
بالمعرفـــة والمهـــارات والخبـــرات المطلوبة، وتعمل اللجنة تحت اشـــراف مجلـــس االدارة وترفع تقاريرهـــا وتوصياتها 
بنتائـــج اعمالهـــا اليـــه، وتجتمـــع اللجنـــة بصفة دوريـــة بحضور المديـــر العام او مـــن ينوبـــه، ويتم اعـــداد محاضر لهذه 
االجتماعـــات بشـــكل اصولـــي، وتقـــوم اللجنـــة بالمهـــام والواجبات المنصـــوص عليها فـــي القوانين والتشـــريعات 
وتعليمـــات ســـلطة النقـــد الفلســـطينية باالضافة الى أفضل الممارســـات وارشـــادات لجنة بازل للرقابـــة المصرفية 
وللجنـــة دعـــوة من تراه مناســـبا ويرأســـها رئيس مجلـــس االدارة وعضويـــة كل من الســـادة اكرم جـــراب ، دريد جراب، 

صالـــح احميـــد، وليـــد االحمد ، ربى مســـروجي.

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 الى مجلـــس االدارة حول وضع المحفظـــة االئتمانية  مـــن حيث حجمها والتطورات الناشـــئة 
عليهـــا والتســـهيالت المصنفـــة والمخصصـــات المعـــدة لمواجهـــة أية خســـائر وجهـــود المتابعة والتحصيـــل  وكذلك 

محافـــظ البنـــك االســـتثمارية وأيـــة تغيرات تطرأ علـــى وضع هذه االســـتثمارات 

ب . لجنة التدقيق :

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 
وللجنة دعوة من تراه مناســـبا، ويراس اللجنة الســـيد منتصر دواس، وعضوية كل من الســـادة عاهد بسيســـو عضو، 

د.عدنان ابـــو الحمص .

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 .
• 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 .
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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 باالشـــراف على االلتـــزام باالنظمـــة والقوانين والتشـــريعات  الصادرة عن الجهـــات الرقابيـــة المختلفة وذلك 
للوصـــول الـــى الممارســـات المصرفيـــة الســـليمة، وعلـــى صعيـــد دائـــرة االمتثـــال فقـــد تم حصـــر كافـــة القوانين 
واالنظمـــة والتعليمـــات الناظمـــة للبنـــك وتثقيـــف وتوعيـــة كافة الموظفيـــن بمفهـــوم االمتثال من خالل ورشـــات 
العمـــل والـــدورات التدريبيـــة ، كمـــا يحـــرص البنك على ضمـــان اســـتقاللية دائرة االمتثـــال وضمان اســـتمرار رفدها 

بكـــوادر مدربـــة وذات كفاءة .

وفيما يلي اإلطار العام لعمل إدارة االمتثال:-

• إعداد دليل االمتثال 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 لالمتثـــال الى لجنة المخاطـــر واالمتثـــال المنبثقة عن مجلس 
االدارة.

• تقييم ومتابعة تطبيق الحاكمية المؤسسية في البنك
.)FATCA( متابعة تطبيق وااللتزام بقانون االمتثال الضريبي على الحسابات االمريكية •

دائرة مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب :

يهـــــدف بنـــــك القــدس إلـــــى الوصــول ألفضـــــل المعاييـــــر المحلية والدولية المتعلقــه بمكافحـــــة عمليــات غســل 
االمـــــوال وتمويـــــل االرهـــــاب مــن كافــة الجوانـــــب، وذلــك مــن خالل امتثـــــال البنــك لجميـــــع القوانيــن واالنظمــة 
والتعليمـــــات وقواعـــــد الســـــلوك والمعاييـــــر والممارســـــات المصرفيــة الســـــليمة الصــادرة عن الجهـــــات الرقابية 
واالشرافية، وفـــــي ضـــــوء التطــورات الدوليــة وانســـــجاما مــع الممارســات الفضلــى فـــــي مجــال مكافحــة غســل 

االمـــــوال وتمويـــل االرهـــاب، حيـــث تبنـــت ادارة البنك ومجلـــس ادارته هـــذا التوجه وقـــام البنـــك بما يلي:
• تأسيس دائرة لمكافحة غسل األموال وتمويل االرهاب وتعيين الكادر البشري المؤهل . 

• اعتماد اجراءات عمل وسياسيات لمكافحة غسل االموال وتمويل االرهاب في البنك.
• تقديم الدعم الالزم للدائرة بما يمكنها من القيام بمهامها بالشكل المطلوب وممارسة صالحياتها باستقاللية.

اعتماد نظامين لتعزيز متابعة ومراقبة الحسابات، تفاصيلهم على النحو التالي : 
1. نظـــــام آلـــــي لفحـــــص كافـــــة عمالء البنك بشكل دوري والتأكد مــن عـــــدم ادراجهــا ضمـــــن قوائم الحظر الدولية، 

مثـــل قوائم الــــ )  )OFAC,UN,EU وغيرها.
2. نظـــــام آلـــــي متخصــص فــي مكافحــة عمليــات غســل األمــوال وتمويـــــل االرهــاب والــذي يعمــل علــى فحــص 
ومراقبـــــة جميـــــع العمليــات الماليـــــة الغير اعتيادية والمشبوهة، والتــي تتــم علــى حســـــابات العمـالء فــي البنــك 
للحد/التقليـــل مـــن مخاطر غســـل االمـــوال و/أو تمويل االرهـــاب لدى البنك، وضمـــان عدم اســـتغالل نظامه المالي 

لغايات غير مشـــروعة.

ث. لجنة المكافات والترشيحات :

تتالـــف اللجنـــة مـــن ثالثـــة اعضاء مـــن المجلـــس غيـــر التنفيذين ويتمتـــع جميع أعضـــاء اللجنـــة بالمعرفـــة والمهارات 
والخبـــرات المطلوبـــة التخـــاذ قـــرارات مســـتقلة وموضوعيـــة ، وتعمـــل اللجنـــة تحت اشـــراف مجلـــس االدارة وترفع 
تقاريرهـــا وتوصياتهـــا بنتائـــج أعمالها اليـــة ، وتجتمع اللجنة بصفة دوريـــة بحضور المدير العام او مـــن ينوب عنه ويتم 
اعـــداد محاضـــر لهذه االجتماعات بشـــكل اصولي ويراس اللجنـــة د. ماجد ابو رمضان وعضوية كل من الســـادة عاهدة 

بسيســـو و د. حامد جبر.

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
• 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.

بيئة ونظام الرقابة والضبط الداخلي

• تـــم بنـــاء نظـــام الرقابة والضبـــط الداخلي للبنك اســـتنادا الى االطار العام لنظـــام الرقابة الداخليـــة والى تعليمات 
ســـلطة 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 .

• استقاللية دوائر التدقيق واالمتثال ودائرة مكافحة عمليات غسل االموال و تمويل االرهاب وادارة المخاطر.
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6. العمـــل علـــى تزويـــد ســـلطة النقد الفلســـطينية بنســـخة عـــن التقرير الســـنوي خالل شـــهرين من انتهاء الســـنة 
الماليـــة مشـــتمال على مـــا يلي : 

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

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

ميثاق اخالقيات العمل:   

تبنـــى البنـــك ميثـــاق اخالقيـــات العمل الـــذي تم اقراره مـــن مجلـــس االدارة وتعهد بالتـــزام كافة موظفـــي البنك به 
علـــى اختـــالف مســـتوياتهم االداريـــة الى جانـــب اعضاء مجلـــس ادارة البنـــك كما يوضـــح الدليل العواقـــب المترتبة 
علـــى اي خـــرق لبنوده،  وقد حدد هـــذا الميثاق اخالق وقيم ومبـــادئ موظفي البنك باربعة محاور رئيســـية  المتمثلة 

بالنزاهـــة، االمتثال للقوانين، الشـــفافية والـــوالء للبنك .

العالقة مع المساهمين:    

• يقـــوم البنـــك بتطوير عالقات ايجابية مع كافة المســـاهمين، وفـــي 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 او توكيل شـــخصي في حالـــة غيابهم .
• يتـــم تزويـــد المســـاهمين بنســـخة مـــن التقرير الســـنوي علـــى عناوينهـــم البريدية ودعـــوة الجتماع الهيئـــة العامة 

وجـــدول اعمالهـــا وجميـــع المعلومـــات والمواد االعالميـــة الموجهه للمســـاهمين بشـــكل عام .
• حضـــور ممثليـــن عن المدقيقين الخارجيين االجتماع الســـنوي للهيئـــة العامة بهدف االجابة عن اي أســـئلة قد تطرح 

حول التدقيـــق وتقرير المدقق  
• دعوة ممثلين عن سلطة النقد الفلسطينية لحضور االجتماع بهدف االطالع على مجريات االمور .

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

• انتخاب المدقق الخارجي وتحديد اتعابه او تفويض مجلس االدارة بتحديد االتعاب
• توثيـــق كافـــة وقائـــع 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 القدس علـــى ابعاد تتصـــف بالنزاهة والتعامل باســـتقامة وامانـــة وموضوعية 
فيمـــا يتعلـــق بالقرارات التي تـــم اتخاذها من قبل الجهـــات ذات العالقة في البنك والشـــفافية واالفصاح واالنفتاح 

المجتمع. على 

وحـــول الشـــفافية واالفصـــاح واالنفتاح فانها مـــن العناصر الهامة في الحاكمية المؤسســـية الجيـــدة لبنك القدس ، 
حيـــث ان البنـــك معني باالفصاح العام عن كافة المعلومات الموثوقة التي تقدم في اوقاتها المناســـبة لمســـاعدة 
مســـتخدمي هـــذة المعلومات على اجـــراء تقييم دقيـــق للموقف المالي للبنـــك وانجازاته وانشـــطته ومخاطره، كما 
ان البنـــك يعمـــل جاهدا على توفير وبشـــكل دوري ومتاح للجميـــع معلومات كاملة حول نشـــاطاته لكافة الجهات ذات 
العالقة مثل ســـلطة النقد الفلســـطينية والمســـاهمين والمودعين والجمهور بشـــكل عام مع التركيـــز على القضايا 

ذات االثر الجوهـــري على البنك.

دائرة ادارة المخاطر : 

ان الهـــدف الرئيســـي إلدارة المخاطـــر فـــي بنك القدس هو تأســـيس اليات يمكـــن من خاللها تحديـــد وقياس وإدارة 
ومراقبـــة المخاطـــر التي تواجه البنـــك بفاعلية،  وتمكنه من التعاطـــي معها 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 العمل ضمن الظروف االســـتثنائية في ظـــل المتغيرات امثل خطة اســـتمرارية العمل 
 Evacuation Plan وخطـــط االخالء Alternative Site وموقـــع التعافـــي من الكوارث Business Continuity Plan

ومـــدى تطبيـــق معايير الســـالمة العامة ورفـــع التقارير 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 ونســـب مثل نسب الســـيولة والســـيولة القانونية Legal Liquidity،و نسبة تغطية 
 ،Stress Tests باالضافة الى اجراء اختبارات فحص الجهد ،NSFR ونســـبة صافي التمويل المســـتقر ،LCR الســـيولة

للتعـــرف علـــى قدرة البنك علـــى مواجهة الظـــروف الضاغطة. 

هـــذا وتتابـــع  لجنـــة إلدارة المخاطر 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 اخـــر من الرقابـــة علـــى مصداقيـــة البيانـــات المالية الصـــادرة عن انظمـــة البنك 
المحاســـبية والمعلوماتيـــة وخاصة فيما يتعلق بابـــداء الرأي الواضح والصريح في مدى عدالة هذه البيانات وعكســـها 
للواقـــع الفعلـــي خالل فترة معينـــة ، ويراعى في اختيـــار المدقق الخارجـــي ان يكون معتمدا من قبل ســـلطة النقد 
الفلســـطينية وان ال يكـــون حاصال على اية تســـهيالت ائتمانية مباشـــرة او غير مباشـــرة من البنـــك ويحرص مجلس 

االدارة 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 لالجابة على ما يخصه من استفسارات المساهمين .
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البيانات المالية 
الموحدة

للعام 2020
وتقرير مدقق 

الحسابات الخارجي
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