التأسيس

نبذة عن بنك فلسطين:
تأســس بنــك فلســطين فــي العــام  1960بمدينــة غــزة ،وباشــر أعمالــه فــي
العاشــر مــن شــباط عــام  1961كمؤسســة ماليــة رائــدة تســعى للنهــوض
بمســتوى الخدمــات المصرفيــة فــي فلســطين مــع التركيــز علــى تمويــل
المشــاريع الصغيــرة والمتوســطة ،إلــى أن توســعت خدماتــه لتلبــي جميــع
االحتياجــات الماليــة لمختلــف الشــرائح والقطاعــات االقتصاديــة .يعــد بنــك
فلســطين اليــوم مــن أكبــر البنــوك الوطنيــة ،بــرأس مــال يبلــغ  200مليــون
دوالر ،ليحافــظ علــى صــدارة البنــوك العاملــة فــي فلســطين مــن حيــث رأس
المــال المدفــوع وموجــودات بلغــت حتــى نهايــة العــام  2018مــا قيمتــه 4.65
مليــار دوالر .ويعــد البنــك مــن أكثــر البنــوك انتشــاراً مــن حيــث عــدد الفــروع
التــي وصلــت إلــى  73فرع ـاً ومكتب ـًا ،باإلضافــة إلــى مــا يزيــد عــن  195صــراف
آلــي منتشــر فــي مختلــف محافظــات الوطــن .وبــكادر بلــغ عــدده 1,728موظفــة
وموظــف ،يعملــون علــى خدمــة مــا يقــارب المليــون عميــل مــن أفــراد ،شــركات
ومؤسســات بمختلــف األنــواع واألحجــام باإلضافــة إلــى الفلســطينيين المغتربين،
كمــا بلغــت الحصــة الســوقية للبنــك مــن التســهيالت االئتمانيــة والودائــع للقطــاع
المصرفــي الفلســطيني  % 32.97و % 30.50علــى التوالــي.
تطبيقــا الســتراتيجية االســتثمار فــي الريــادة الرقميــة اســتمر البنــك باالهتمــام
بعمليــة الشــمول المالــي عبــر االســتثمار فــي القنــوات الرقميــة االلكترونيــة
والتركيــز علــى دعــم المنشــآت الصغيــرة والمتوســطة فــي فلســطين .واســتمر
البنــك فــي التركيــز علــى االتمتــة والمركزيــة وتكنولوجيــا المعلومــات ,لالرتقــاء
بمســتوى الخدمــات المقدمــة مــن البنــك ,باإلضافــة الــى زيــادة الكفــاءة .فقــد قام
بنــك فلســطين فــي العــام  2018بالتركيــز علــى تطويــر القنــوات االلكترونيــة
وبنــاء المركزيــات فــي العمليــات.
اشــتملت خطــط البنــك للعــام  2018علــى تفعيــل عــدة برامــج لتمكيــن المــرأة
الفلســطينية عبــر تخصيــص برامــج خاصــة لتمكيــن المــرأة وتشــجيعها
للمشــاركة الفاعلــة فــي الحيــاة االجتماعيــة واالقتصاديــة بقطاعاتهــا المختلفــة،
باإلضافــة إلــى زيــادة نســبة توظيــف النســاء العامــات فــي البنــك .وقــد حــاز
البنــك علــى جائــزة أفضــل بنــك فــي العالــم فــي مجــال الشــمول المالــي مــن
مجلــة  The Bankerالعالميــة ،وبتقديــر إيجابــي مــن هيئــة األمــم المتحــدة
للمــرأة ومنظمــة العمــل الدوليــة علــى سياســة االهتمــام بالنــوع االجتماعــي.
عمــد البنــك الــى إعــادة هيكلــة البنــك ليضــم مجموعــة بنــك فلســطين ،مــع إيــاء
االهتمــام للشــركات التابعــة وعملياتهــا وترابــط العمليــات فيمــا بينهــا ضمــن
خطــة للتكامــل واالســتفادة مــن خبــرات شــركات المجموعــة وخدماتهــا ,لتكويــن
رزمــة خدمــات وآليــات تســهم فــي تحســين األداء للمجموعــة وتنويــع مصــادر
الدخــل لمجموعــة بنــك فلســطين الماليــة.
ضمــن خطــة البنــك لإلســتثمار فــي التكنولوجيــا الرقميــة ،اســتمر البنــك فــي
التركيــز علــى االتمتــة ومركــزة العمليــات وتكنولوجيــا المعلومــات ،لإلرتقــاء
بمســتوى الخدمــات المقدمــة مــن البنــك ،باإلضافــة الــى زيــادة الكفــاءة .فقــد قام
بنــك فلســطين فــي العــام  2018بالتركيــز علــى تطويــر القنــوات االلكترونيــة
وتقســيم العمــاء لشــرائح مختلفــة.
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يمتلــك بنــك فلســطين المركــز األول والوحيــد إلصــدار وقبــول بطاقــات االئتمــان
والخصــم فــي فلســطين ،حيــث يعتبــر المصــدر الوحيــد لهــذه البطاقــات بكافــة
أنواعهــا:
()Union Pay, Easy Life, Visa, Visa Electron, MasterCard, Cash Card
مــن خــال مركــز مختــص فــي فلســطين يعمــل منــذ العــام  .1999واســتمر
البنــك بتطويــر برنامــج خدماتــه البنكيــة اإللكترونيــة "بنكــي" بنســخته المعدلــة
"بنكــي  "2بمــا يشــمل تطبيــق الهاتــف المحمــول مــا أدى إلــى زيــادة اإلقبــال علــى
الخدمــات اإللكترونيــة.
عمــل بنــك فلســطين بالتعــاون مــع مؤسســة التمويــل الدوليــة  IFCعلــى تطبيــق
الممارســات الفضلــى فــي الحوكمــة وإدارة المخاطــر ليكــون بذلــك أول مؤسســة
فلســطينية تطبــق هــذه الممارســات ،حيــث أســس سياســات وإجــراءات إلدارة
كافــة أنــواع المخاطــر ممــا يوفــر القاعــدة لنظــام إدارة كافــة أنــواع المخاطــر علــى
كل المســتويات ،كمــا أن وجــود نظــام فعــال وسياســة إلدارة المخاطــر لــه أثــر
علــى االســتثمار وزيــادة الثقــة مــن قبــل المودعيــن وكافــة األطــراف ذات العالقــة.
فــي عــام  ،2005أدرج ســهم بنــك فلســطين للتــداول فــي البورصة الفلســطينية،
وأصبــح اآلن ثانــي أكبــر الشــركات المدرجــة حيــث تبلــغ قيمتــه الســوقية مــا يزيــد
عــن  % 12.42مــن إجمالــي القيمــة الســوقية ألســهم الشــركات المدرجــة فــي
البورصــة.
وفــي عــام  ،2007أســس البنــك شــركة الوســاطة لــأوراق الماليــة لتكــون الــذراع
االســتثماري للبنــك ،كمــا تعمــل الشــركة علــى تقديــم خدمــات البيــع والشــراء
ألســهم الشــركات المدرجــة فــي بورصــة فلســطين وبورصــات أخــرى فــي الشــرق
األوســط ،حيــث حصلــت لفتــرات متتاليــة علــى المركــز األول كأنشــط الشــركات
فــي اســتقطاب المســتثمرين وحجــم التــداول مــن بيــن ثمانــي شــركات وســاطة
فــي فلســطين.كما أســس البنــك فــي العــام  2011شــركة® PalPayلتســهيل
عمليــات الشــراء لمختلــف الســلع ،ودفــع فواتيــر الخدمــات ،وشــحن الهواتــف
بمختلــف أنواعهــا عــن طريــق االنترنــت ومــن خــال أكبــر شــبكة يمتلكهــا
البنــك لنقــاط البيــع اإللكترونيــة التــي يصــل عددهــا إلــى حوالــي  6,230نقطــة
بيــع موزعــة علــى المحــال التجاريــة والفنــادق والمطاعــم ومراكــز االتصــاالت
والخدمــات العامــة.

كلمة عرفان للمؤسسين

المرحوم الحاج هاشم عطا الشوا
مؤسس بنك فلسطين
اســتطاع المرحــوم الحــاج هاشــم عطــا الشــوا عبــر
تأســيس بنــك فلســطين مــن بنــاء صــرح اقتصــادي
وقــام مــن أجــل ذلــك بتكريــس حياتــه فــي خدمــة وطنــه
وشــعبه .واســتطاع بعزيمتــه وصبــره وشــجاعته قيــادة
البنــك عبــر ســنوات طويلــة مــن الكفــاح والتحديــات إلــى
درجــات التفــوق والتميــز.

المرحوم الدكتور هاني هاشم الشوا
الرئيس السابق لمجلس اإلدارة
أكمــل المرحــوم الدكتــور هانــي هاشــم الشــوا مســيرة بنــاء
ً
معتمــدا علــى اســتراتيجية
وتطويــر هــذا الصــرح المميــز
التوســع ومواكبــة التطــور التكنولوجــي والنهــوض بمســتوى
العمــل ومهنيــة األداء ،واســتطاع المرحــوم تــرك بصماتــه
حيــث مــا زالــت سياســاته الحكيمــة تقودنــا حتــى يومنــا هــذا
ً
تحقيقــا لهدفنــا المشــترك فــي النهــوض لخدمــة عمالئنــا
ومســاهمينا.

وفــي عــام  2016اســتحوذ بنــك فلســطين علــى حصــة مســيطرة فــي البنــك
االســامي العربــي ليكــون للبنــك دوراً هامــًا فــي تنميــة الصيرفــة االســامية
فــي فلســطين ولينضــم البنــك االســامي العربــي إلــى مجموعــة بنــك فلســطين
الماليــة .
تقديــراً لــدور وانجــازات بنــك فلســطين وتميــزه بتقديــم الخدمــات االجتماعيــة
واالقتصاديــة وتطــوره الدائــم ،اســتمر البنــك فــي العــام  2018بالحصــول علــى
جوائــز محليــة ودوليــة عديــدة ،كان مــن أبرزهــا؛ حصولــه علــى جائــزة «أفضــل
بنــك فــي فلســطين» مــن عــدة مؤسســات عالميــة مرموقــة ،منهــا:
Euromoney, Emeafinance,The Banker, Global Finance, Asiamoney
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بورصــة فلسـطيــن
تأسســت بورصــة فلســطين كشــركة مســاهمة
خاصــة فــي عــام  1995لتعزيــز االســتثمار
فــي فلســطين وتحولــت إلــى شــركة مســاهمة
عامــة فــي شــباط  2010تجاوبــا مــع مبــادئ
الشــفافية وقواعــد الحوكمــة الرشــيدة.
تميــزت بورصــة فلســطين كونهــا أول ســوق
مالــي عربــي مؤتمــت بالكامــل منــذ النشــأة،
وكانــت وال تــزال البورصــة العربيــة الوحيــدة
المملوكــة بالكامــل مــن قبــل القطــاع الخــاص.
تعمــل البورصــة تحــت إشــراف هيئــة ســوق
رأس المــال الفلســطينية وتســتخدم أفضــل
التقنيــات العالميــة حيــث تســعى لتوفيــر
ســوق لتــداول األوراق واألدوات الماليــة
يتســم بالعدالــة والشــفافية والكفــاءة لخدمــة
المســتثمرين والمحافظــة علــى مصالحهــم.
وعملــت البورصــة علــى تطويــر نظــام إفصــاح
الكترونــي “إفصــاح” يســتخدم مــن قبــل كافــة
الشــركات المدرجــة والشــركات األعضــاء فــي
عمليــات اإلفصــاح الدوريــة هــذا باإلضافــة إلــى
نظــام االكتتــاب االلكترونــي “إكتتــاب”.
حافظــت بورصــة فلســطين علــى وجودهــا
فــي ظــل تحديــات سياســية واقتصاديــة
صعبــة علــى مــدار  12عامــا ،وأثبتــت نفســها
كســوق مالــي قــوي وواعــد بيــن نظيراتهــا
فــي المنطقــة حيــث تعــد واحــدة مــن أفضــل
البورصــات مــن حيــث العائــد علــى االســتثمار
 ROIوالــذي بلــغ متوســطه حوالــي  6%علــى
مــدار الخمــس ســنوات األخيــرة.

قيمة سوقية  3.73مليار دوالر
بلــغ عــدد الشــركات المدرجــة فــي بورصــة
فلســطين  48شــركة مــع نهايــة كانــون األول
 ،2018بقيمــة ســوقية حوالــي  3.73مليــار
دوالر أمريكــي مقســمة علــى خمســة قطاعــات
اقتصاديــة رئيســية هــي :قطــاع البنــوك
والخدمــات الماليــة وقطــاع التأميــن وقطــاع
االســتثمار وقطــاع الصناعــة وقطــاع الخدمــات.
وتحقــق معظــم الشــركات المدرجــة أربــاح
ســنوية ،ويتــم تــداول األســهم بعملتــي الدينــار
والــدوالر األميركي.كمــا ويوجــد أربــع بنــوك
للحفــظ االميــن مرخصــة للعمــل مــن قبــل
البورصــة.
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الحضور اإلقليمي والدولي
وبورصــة فلســطين مدرجــة فــي أهــم
المؤشــرات الماليــة العالميــة ،فهــي ضمــن
“األســواق المبتدئــة” “”Frontier Markets
فــي مؤشــرات فوتســي “فايننشــال تايمــز
العالميــة” وهــي ضمــن مؤشــر مســتقل خــاص
“بفلســطين” فــي كل مــن مورغــان ســتانلي و
ســتاندرد آنــد بــورز.
كمــا أن للبورصــة حضــور إقليمــي ودولــي مــن
خــال عضويتهــا فــي العديــد مــن االتحــادات
المتخصصــة باألســواق الماليــة ،فهــي عضــو
كامــل العضويــة فــي كل مــن اتحــاد البورصــات
العالميــة ( )WFEواتحــاد البورصــات العربيــة
( )AFEواتحــاد البورصــات األوروبية-اآلســيوية
( )FEASوملتقــى بورصــات الــدول اإلســامية
( )OICومؤسســة اإليــداع لــدول أفريقيــا
والشــرق األوســط ( )AMEDAومؤسســة
وكاالت الترميــز الوطنيــة ( .)ANNAهــذا
باإلضافــة إلــى مذكــرات التفاهــم مــع البورصــة
الســويدية والبورصــة المصريــة وصنــدوق
النقــد العربــي.
عملــت بورصــة فلســطين خــال العــام
 2018علــى تحديــث بيئتهــا االلكترونيــة
بعــد اتفاقهــا مــع شــركة ناســداك علــى
شــراء الجيــل الثالــث مــن أنظمــة التــداول”X-
 ”Streamوالــذي يتوقــع أن يبــدأ العمــل بــه
خــال العــام  ،2019كمــا عملــت علــى تطويــر
آليــات العمــل الداخليــة لتســهيل انســيابية
إجراءاتهــا .وأطلقــت البورصــة مطلــع العــام
 2018تطبيقهــا الخــاص بالهواتــف واألجهــزة
الذكيــة لتمكيــن المســتثمرين مــن متابعــة
اســتثماراتهم .وعملــت علــى ترويــج االســتثمار
فــي فلســطين مــن خــال مشــاركتها فــي
العديــد مــن المؤتمــرات المتخصصــة ورعايتهــا
لبرنامــج “عيــن علــى فلســطين” الــذي بــث
خــال العــام  2018علــى قنــاة CNBCعربيــة.
كمــا اســتمرت البورصــة فــي توعيــة المجتمــع
المحلــي عبــر عقــد العديــد مــن اللقــاءات
والمحاضــرات وورش العمــل وعبــر إصــدار
نشــرتها االلكترونيــة الربعيــة “بانورامــا
البورصــة” وزيــادة اســتخدام منصــات التواصــل
االجتماعــي.
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هيئة سوق رأس المال
الفلسطينية
هــي الجهــة المســؤولة علــى اإلشــراف والرقابــة
علــى القطاعــات الماليــة غيــر المصرفيــة وهــي
قطــاع األوراق الماليــة ،قطــاع التأميــن ،قطــاع
التأجيــر التمويلــي ،قطــاع تمويــل الرهــن العقــاري،
وتأسســت الهيئــة اســتناداً إلــى المــادة رقــم ( )2مــن
قانــون هيئــة ســوق رأس المــال رقــم ( )13لســنة
 .2004وهــي بذلــك هيئــة تتمتــع بالشــخصية
االعتباريــة واالســتقالل المالــي واإلداري واألهليــة
القانونيــة لمباشــرة كافــة األعمــال والتصرفــات
التــي تكفــل لهــا تحقيــق أغراضهــا بمــا فــي ذلــك
تملــك األمــوال المنقولــة وغيــر المنقولــة الالزمــة
لســير أعمالهــا وممارســة نشــاطاتها والتصــرف
فيهــا وفــق أحــكام القانــون ،حيــث تهــدف الهيئــة
مــن خــال عملهــا إلــى تهيئــة المنــاخ المالئــم
لتحقيــق االســتقرار ونمــو رأس المــال ،وتنظيــم
وتطويــر ومراقبــة ســوق رأس المــال فــي
فلســطين ،وحمايــة حقــوق المســتثمرين.
تعمــل الهيئــة علــى تنفيــذ المهــام المناطــة بهــا
وفقــاً للقانــون اســتناداً الســتراتيجية خماســية
تــم بناؤهــا بالتعــاون مــع كافــة القطاعــات ذات
العالقــة ،حيــث حــددت اســتراتيجية الهيئــة لألعــوام
 2020-2016خمســة أهــداف اســتراتيجية ســيتم
تحقيقهــا مــن خــال أكثــر مــن  22هدفــًا فرعيــًا
تتصــل بهــا مجموعــة مــن الخطــط التنفيذيــة
والتــي تســعى لتحقيــق رؤيــة الهيئــة “هيئــة
رقابيــة فاعلــة تعمــل علــى االرتقــاء بســوق رأس
المــال فــي فلســطين وحمايــة مصالــح المتعامليــن
فيــه”.
كمــا عملــت الهيئــة ومنــذ نشــأتها علــى تحقيــق
العديــد مــن اإلنجــازات الهامــة علــى مختلــف
األصعــدة مــن خــال عملهــا المســتمر لتطويــر
البيئــة القانونيــة وتعزيــز عمليــات الرقابــة علــى
القطاعــات التــي تشــرف عليهــا وتطويــر بيئــة
العمــل الداخليــة فــي الهيئــة باالســتناد الــى
أحــدث المعاييــر الدوليــة ،وتعزيــز العالقــات مــع
المؤسســات النظيــرة دوليــًا ومحليــًا وإقليميــًا
باإلضافــة الــى ســعيها لزيــادة نســب الشــمول
المالــي حيــث عملــت الهيئــة وســلطة النقــد ضمــن
هــذا الســياق تحديــداً علــى قيــادة الجهــود لتطويــر
واطــاق اســتراتيجية وطنيــة للشــمول المالــي فــي
فلســطين فــي نهايــة العــام  2018وبمشــاركة
كافــة األطــراف ذات العالقــة.
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القطـــاع المصرفـــي في فلســـطين
حســب احصائيــات البنــك الدولــي فــإن هنالــك نســبة ال بــأس بهــا مــن المواطنيــن الفلســطينيين خــارج
نطــاق الخدمــة البنكيــة بواقــع  % 60لــذا فــإن الحاجــة تبقــى إلــى مضاعفــة الجهــود إلتاحــة الشــمول
المالــي عبــر اســتراتيجيات التنــوع ومــا يرافقهــا مــن خدمــات مصرفيــة إلكترونيــة لضمــان توفيــر الخدمــة
ألكبــر عــدد مــن الشــرائح المجتمعيــة والمناطــق الجغرافيــة فــي فلســطين.
تضــم قائمــة البنــوك العاملــة فــي فلســطين  14بنــكاً ،مــن بينهــا ســبعة بنــوك فلســطينية .وهنــاك
فرصــة كبيــرة إلمكانيــة النمــو والتوســع فــي القطــاع المصرفــي داخــل فلســطين ،حيــث يوجــد حالي ـ ًا
 351فرعــ ًا ومكتبــ ًا تقــدم خدماتهــا للمواطنيــن البالــغ تعدادهــم  4.88مليــون نســمة فــي فلســطين.
ودون األخــذ بعيــن االعتبــار حجــم النمــو الســكاني فــي فلســطين ،فــإن هنــاك حاجــة إلــى مضاعفــة عــدد
فــروع البنــوك العاملــة فــي فلســطين للوصــول بهــا إلــى المعيــار العالمــي والــذي يقضــي بتوفيــر فــرع
واحــد علــى األقــل لــكل  10,000شــخص .وينظــر بنــك فلســطين إلــى هــذا االنخفــاض النســبي فــي عــدد
الفــروع المصرفيــة ،بمثابــة فرصــة لتوســيع نطــاق أعمالــه وتقديــم الخدمــات والمنتجــات عاليــة الجــودة
وتحقيــق االســتدامة فــي النمــو واالشــتمال المالــي كل علــى حــد ســواء.
وتعــد إمكانيــة النمــو المحتملــة لبنــك فلســطين كبيــرة؛ ففــي العــام  ،2018بلغــت نســبة النمــو فــي
حجــم الموجــودات للقطــاع المصرفــي فــي فلســطين بنســبة  ،% 1والودائــع بنســبة  ،% 2فــي حيــن
ارتفعــت حجــم التســهيالت االئتمانيــة بنســبة  % 5مقارنــة بعــام  .2017ويؤمــن بنــك فلســطين بــأن
الســاحة مهيــأة لــه للحفــاظ علــى مكانتــه الرائــدة فــي قطــاع الخدمــات المصرفيــة الفلســطيني .وقــد
توجــت جهــوده المبذولــة فــي بنــاء مؤسســة ماليــة كبيــرة تحظــى بتقديــر واســع مدعــوم بعالمــة تجاريــة
قويــة وبانتمــاء كبيــر مــن عمــاء البنــك ،وتحقيــق شــراكات جديــدة ،وهــو مــا يظهــر بوضــوح فــي نتائجــه
الســنوية واســتمراره بالتوســع االفقــي وفــي الخدمــات.
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مؤشرات النمو في القطاع المصرفي
الموجودات

2014

2015

2016

2017

2018

القطاع المصرفي

11,542,029,652

12,602,347,774

13,859,455,383

15,472,566,496

15,637,763,079

بنك فلسطين

2,424,773,961

2,785,203,240

4,118,629,230

4,884,822,851

4,656,104,580

الودائع

القطاع المصرفي

8,935,342,947

9,654,597,508

10,595,777,751

11,973,385,261

12,227,327,064

بنك فلسطين

2,062,524,075

2,242,782,298

3,143,151,591

3,768,631,790

3,735,178,556

إجمالي التسهيالت االئتمانية

القطاع المصرفي

4,895,882,595

5,824,694,875

6,865,906,898

8,025,978,869

8,437,900,129

بنك فلسطين

1,166,216,661

1,406,484,124

2,240,844,838

2,554,216,880

2,782,226,225

حصة بنك فلسطين السوقية

في بورصة فلسطين 12.42%

نسبة النمو في الودائع والتسهيالت (عام عن عام)
ودائع العمالء

2014

2015

2016

2017

2018

القطاع المصرفي في فلسطين

%7.57

%8

% 9.7

% 13

%2.1

بنك فلسطين

% 18.16

%8.7

%40.15

% 19.9

%0.89-

التسهيالت االئتمانية

2014

2015

2016

2017

2018

القطاع المصرفي في فلسطين

% 9.28

%19

% 17.9

% 16.9

%5.1

بنك فلسطين

% 4.37

%20.6

%59.4

% 14

%8.9

حصة بنك فلسطين السوقية
من الودائع المصرفية

30.5%

حصة بنك فلسطين السوقية
من إجمالي التسهيالت المصرفية
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32.97%
16

تقرير مداوالت اإلدارة وتحليل األداء
استراتيجية االستثمار في الريادة الرقمية

أمــا فيمــا يخــص تصنيــف العمــاء وتحســين خدمــة العمــاء فقــد كان العــام  2018مفصلي ـًا فــي البــدء فــي تطبيــق نظــام تصنيــف
العمــاء إلــى أفــراد وشــركات فــي بعــض الفــروع وإيذانــا بإنطــاق عمليــة التصنيــف فــي كل الفــروع خــال العــام القــادم وتزامنــت
عمليــة التصنيــف لألفــراد والشــركات مــع اإلســتثمار فــي الخدمــات االلكترونيــة لألفــراد والشــركات تماشــياً مــع التوجــه العــام للريــادة
الرقميــة وقــد تــم إســتحداث دوائــر للخدمــات اإللكترونيــة لألفــراد والشــركات مــع تخصيــص منصــات للخدمــات اإللكترونيــة فــي الفروع.

اســـتراتيجية االســـتثمار فـــي الريـــادة الرقميـــة

وشــملت عمليــة تصنيــف العمــاء عمليــة مواكبــة فــي تعزيــز مفهــوم خدمــة العمــاء عبــر تعزيــز ثقافــة البيــع العرضــي وتقديــم دورات
متعــددة فــي المواضيــع التاليــة :خدمــة العمــاء الشــاملة  ،Comprehensive CRMدورات  RMsلألفــراد والشــركات فــي إدارة عالقــات
العمــاء ،التســويق ،التســهيالت .

اختــارت مجموعــة بنــك فلســطين شــعار اإلســتثمار فــي الريــادة الرقميــة كأســاس لالســتراتيجية التشــغيلية علــى مســتوى البنــك
وشــركات المجموعــة خــال المرحلــة القادمــة .إن الحافــز الختيــار التركيــز علــى الريــادة الرقميــة ينبــع مــن إيمــان البنــك ومجموعــة
شــركاته علــى أن التكنولوجيــا الرقميــة أصبحــت جــزءاً مــن المســتقبل وأن النظــام المصرفــي العالمــي بــات مرتبطـًا بنجــاح تطبيق
سياســة الخدمــات االلكترونيــة والتكنولوجيــا الرقميــة الحديثــة فــي الخدمــات والعمليــات وأن أي تأخيــر قــد يحــد مــن تنافســية
البنــك ومجموعــة الشــركات أمــام تحديــات العصــر ورغبــات عمــاء القــرن الواحــد والعشــرين وخاصــة فئــة الشــباب منهــم.
إن اســتراتيجية االســتثمار فــي الريــادة الرقميــة ال تنبــع فقــط مــن رؤيــة مســتقبلية وإستشــعار لمتطلبــات العمــاء بــل تتماشــى
وتتــواءم أيضــا مــع الخطــط الداخليــة للبنــك فــي مجــال تحســين الخدمــات وتلبيــة إحتياجــات العمــاء عبــر تطبيــق بنــك فلســطين
خــال العــام  2018للمركزيــة فــي العمليــات المصرفيــة و تصنيــف العمــاء علــى مســتوى الفــروع جنبــا إلــى جنــب مــع االســتثمار
فــي القنــوات االلكترونيــة والريــادة الرقميــة.
جــاءت هــذه الرؤيــة وتنفيذهــا تماشــياً مــع اســتراتيجية البنــك فــي الحــد مــن التوســع واإلنتشــار الجغرافــي واالســتثمار فــي
المرافــق الحاليــة وتعزيــز الخدمــات والقنــوات االلكترونيــة .إن البــدء فــي تنفيــذ مركزيــة العمليــات المصرفيــة ســاهم فــي تحســين
جــودة الخدمــات والحــد مــن تكــرار األخطــاء ومخاطــر العمليــات والتســريع فــي تنفيــذ العمليــات وبالتالــي تفريــغ موظفــي الفــروع
لإلهتمــام بخدمــة العمــاء وتقديــم أفضــل الخدمــات المصرفيــة وتســويق المنتجــات مــع مراعــاة الجــودة والدقــة والســرعة.
وشملت العمليات المركزية واإلجراءات الموحدة:
•عمليات المقاصة االلكترونية

فــي عــام  2018تــم البنــاء علــى اإلطــار العــام لــــبنك فلســطين ضمــن مجموعــة ماليــة تقــدم خدمــات ماليــة مــن خــال مجموعــة
شــركات (بنــك فلســطين ،البنــك اإلســامي العربــي ،شــركة الوســاطة لــأورق الماليــة وشــركة  PalPayللدفــع االلكترونــي) بمــا
يتناســب مــع اســتراتيجية البنــك فــي مواكبــة االســتثمار فــي الريــادة الرقميــة وتعزيــز تنويــع اســتثماراته الماليــة المختلفــة .فقــد
شــهدت شــركة بــال بــاي اســتمراراً فــي تقديــم الخدمــات للعديــد مــن المؤسســات الفلســطينية ،باألضافــة إلــى مؤسســات دوليــة مــع
العمــل مــع الجهــات الرقابيــة ألنجــاز خدمــة "محفظتــي" االلكترونيــة والتــي تســاهم فــي توفيــر خدمــات الكترونيــة مصرفيــة عامــة
داخــل وخــارج فلســطين.
أمــا فيمــا يخــص البنــك اإلســامي العربــي ،فقــد اســتمر البنــك فــي زيــادة التوســع الجغرافــي فــي داخــل فلســطين وحتــى خارجهــا عبــر
مكتبــه التمثيلــي فــي دبــي_ المركــز المالــي العالمــي ،وبالتزامــن مــع إطــاق عالماتــه التجاريــة الجديــدة التــي تعكــس مواكبــة البنــك
العربــي اإلســامي للصيرفــة اإلســامية الحديثــة.
فيمــا يخــص شــركة الوســاطة لــأوراق الماليــة ،فقــد اســتمر تطويــر العمليــات والخدمــات وتعزيــز عالقــات الشــركة مــع المغتربيــن
والشــتات الفلســطيني ومراكــز المــال واألعمــال فــي العالــم.
فيمــا يتعلــق بصنــدوق ابتــكار للريــادة فقــد حقــق الصنــدوق نتائــج هامــة فــي عــام  ،2018حيــث اســتثمر فــي أكثــر مــن  22شــركة
ناشــئة ،وتــم تأهيــل عــدد مــن الشــركات لالســتثمار فيهــا مــن قبــل صناديــق اســتثمارية عالميــة ممــا يعكــس جــودة الشــركات التــي
اســتثمر بهــا الصنــدوق .ويجــري العمــل علــى إطــاق صنــدوق ابتــكار " ،"2بــرأس مــال أكبــر ورقعــة جغرافيــة أوســع.
وفيما يلي نستعرض تقرير ومداوالت اإلدارة التنفيذية لمجمل أعمال مجموعة بنك فلسطين.

•الشيكات اآلجلة والشيكات الداخلية
•الحواالت المركزية
•فتح الحسابات
•تحديث الحسابات والبيانات

ويســتمر التحســين فــي العمليــات المركزيــة خــال العــام الجــاري وحتــى عــام  2020لتنظيــم المقاصــة اإللكترونيــة والتعليمــات
الثابتــة واألرشــفة اإللكترونيــة.
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تقرير مداوالت اإلدارة وتحليل األداء

% 30.5

% 32.97
الحصة السوقية من التسهيالت

الحصة السوقية من ودائع العمالء

المؤشرات المالية

يتمتــع بنــك فلســطين بحصــة ســوقية واعــدة فــي الســوق المصرفــي الفلســطيني تــزداد نســبتها عامــا بعــد
عــام ،كمــا يتمتــع بوضــع تنافســي وريــادي قــوي بيــن البنــوك العاملــة فــي فلســطين .فقــد بلغــت حصتنــا
الســوقية مــن التســهيالت االئتمانيــة نهايــة العــام  2018مــا نســبته  .% 32.97وبلغــت ودائــع العمــاء .% 30.5
إن النتائــج الماليــة التــي تحققــت خــال العــام  2018تعبــر عــن المتانــة الماليــة لمجموعــة بنــك فلســطين،
وقدرتهــا علــى العمــل فــي ظــل المتغيــرات الصعبــة التــي يعيشــها وطننــا ،وعلــى تقديــم أفضــل الخدمــات
المتميــزة .وعلــى الرغــم مــن الظــروف الصعبــة والتحديــات الكبيــرة التــي شــهدها العــام  ،2018والمتمثلــة
فــي تباطــؤ النمــو االقتصــادي بســبب اســتمرار حالــة االنقســام والجمــود السياســي ،باالضافــة إلــى القيــود
المفروضــة علــى حركــة التجــارة ،إال أن المجموعــة ومعهــا بنــك فلســطين تمكنــت مــن تحقيــق نتائــج طيبــة
ومؤشــرات نمــو متميــزة فــي البيانــات الماليــة .حيــث أصبحــت مجموعــة بنــك فلســطين تديــر موجــودات
قيمتهــا حوالــي  4.66مليــارات دوالر أمريكــي لتعــزز مــن مكانتهــا كالعــب هــام فــي التنميــة االقتصاديــة
واالجتماعيــة .كمــا أن اســتراتيجية المجموعــة تتمثــل فــي االســتمرار فــي إدارة األنشــطة والعمليــات بكفــاءة
لتتناســب واحتياجــات ومتطلبــات الســوق ،عبــر االســتمرار فــي تمويــل المشــاريع المختلفــة بهــدف دعــم النمــو
والتخفيــف مــن حــدة البطالــة المستشــرية فــي مجتمعنــا الفلســطيني.
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أما مجموع حقوق المساهمين ،فقد بلغت في نهاية
العام  2018ما قيمته  416,380,548دوالر أمريكي.

2015

2014

حيث ساهمت هذه التسهيالت في دعم شرائح
وقطاعات اقتصادية مختلفة ،ومنشآت صغيرة توظف
عدداً كبيراً من العاطلين عن العمل ،وتخفف من حدة
البطالة وزيادة النمو ،وتحقيق االستدامة كجزء من
سياسة الشمول المالي لجميع شرائح المجتمع.

وصلت ودائع العمالء نهاية عام  2018ما قيمته
 3,735,178,556دوالر أميركي ،ويعود سبب حفاظ
البنك على هذه النسبة الممتازة من ودائع عمالء إلى
سياسة البنك في التوسع واالنتشار مع التركيز على
القرى والمناطق التي ال يوجد بها خدمات مصرفية
من قبل .كما وأطلق البنك خالل هذه الفترة مجموعة
من البرامج والخدمات اإللكترونية التي ساهمت
في جلب المزيد من الودائع عبر برامج توفير جذابة
ومستهدفة للشرائح المجتمعية المختلفة.

بلغ رأس المال المدفوع مبلغ  200,000,000دوالر
مقسمة إلى  200,000,000سهم بقيمة إسمية
قيمتها دوالراً واحداً للسهم.

2.78

40.22

280
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بلغ صافي التسهيالت المصرفية التي قدمها البنك
نهاية العام  2018مبلغ  2,687,155,004دوالر
أميركي ،بنسبة نمو بلغت  % 6.69عن العام .2017

43.16

4.12

2014

2.213

2.24

403

بلغت قيمة إيرادات البنك مع نهاية عام  2018ما
مجموعة  222,967,959دوالر أمريكي ،مقارنة
مع 213,451,231حققها البنك في العام ،2017
مسجال أرباحًا صافية بعد طرح المصروفات
والضرائب بلغت قيمتها  54,110,093دوالر،
بنسبة نمو بلغت  % 0.19مقارنة بعام  2017حيث
كانت  54,008,928دوالر أمريكي .لقد استطاع
البنك في العام الماضي تحقيق النمو الطبيعي
لعملياته وتنويع مصادر الدخل من الشركات
التابعة واالستثمارات المختلفة.
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54
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2015

 2.687مليار دوالر

 3.735مليار دوالر

 416مليون دوالر

 54مليون دوالر

 4.66مليار دوالر

2014

التسهيالت المصرفية

ودائع العمالء

حقوق المساهمين

صافي األرباح

مجموع الموجودات

بلغ مجموع موجودات البنك نهاية العام  2018مبلغ
 4,657,182,978دوالر ،بالمقارنة مع نهاية العام
 2017ما قيمته  4,884,822,851دوالر ،ليدخل
البنك بذلك قائمة كبار المؤسسات المالية ،والبنوك
سُج َل البنك ضمن
في المنطقة العربية ،حيث ِ
قائمة أكبر  100بنك في منطقة الشرق األوسط
والخليج العربي.
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إدارة العالقات الدولية وعالقات المساهمين
إدارة عالقات المساهمين

عالقات المساهمين
أســس بنــك فلســطين دائــرة عالقــات المســاهمين عــام  2011لدعــم الممارســة المثلــى مــن أجــل خدمــة المســتثمرين والمســاهمين
وحمايــة حقوقهــم وتســهيل التواصــل المســتمر مــع المســاهمين الحالييــن والمحتمليــن إلبقائهــم علــى اطــاع دائــم بــأداء البنــك والســوق
المالــي الفلســطيني ،نظــراً لتزايــد عــدد مســاهمي البنــك بصــورة مســتمرة وبنســبة أكثــر مــن  % 70منــذ إدراج ســهم البنــك فــي بورصــة
فلســطين عــام .2005
عمــل البنــك خــال العــام  2018علــى تطويــر دائــرة عالقــات المســاهمين ,التــي تعنــى بشــؤون حملــة أســهم بنــك فلســطين ,حيــث يولــي
البنــك مســاهميه أهميــة كبيــرة ويســعى دائمــًا إلــى البقــاء علــى تواصــل مــع مســاهميه الحالييــن واســتقطاب مســاهمبن جــدد .حيــث
حصلــت الدائــرة علــى شــهادة مســؤول عالقــات مســاهمين معتمــد مــن قبــل جمعيــة عالقــات المســاهمين فــي الشــرق االوســط فــي دبــي
( )Middle East Investor Relations Association MEIRAبالتعــاون مــع جمعيــة عالقات المســاهمين في بريطانيــا (,)UK IR Society UKIRS
وذلــك بعــد اتمــام مســؤولة عالقــات المســاهمين لــدورة متقدمــة فــي مجــال عالقــات المســاهمين واجتيــاز االختبــار والحصــول علــى شــهادة
مســؤول عالقــات مســاهمين معتمــد ( )Certified Investor Relations Officer CIROوهــي شــهادة معتــرف بهــا عالمي ـًا فــي مجــال إدارة
عالقــات المســاهمين ,ويعتبــر بنــك فلســطين الشــركة المدرجــة الوحيــدة فــي فلســطين التــي لديهــا هــذه الشــهادة.
وســعيًا مــن البنــك علــى الحفــاظ علــى عالقــات متينــة وشــفافية قصــوى مــع المســاهمين الحالييــن والمحتمليــن ,قامــت دائــرة عالقــات
المســاهمين بالتواصــل مــع المســتثمرين الحالييــن إلبقائهــم علــى اطــاع على كل جديــد يخص البنك واالســتماع إلــى ارائهــم ومقترحاتهم.
واســتمرت دائــرة عالقــات المســاهمين بتحديــث الموقــع اإللكترونــي الخــاص بهــا ( )www.bop.ps/ar/irحيــث قامــت مــن خاللــه بنشــر
كافــة المعلومــات المتعلقــة بالبنــك وفقــا لنظــام حوكمــة الشــركات – الــذي يجمــع بيــن الممارســات الدوليــة الفضلــى واألنظمــة الرقابيــة
فــي فلســطين مــع القــدرة علــى تقديــم المعلومــات االســتثمارية بطريقــة واضحــة وبســيطة وفــي متنــاول كافــة المســتثمرين ومــدراء
الصناديــق ووســائل اإلعــام الماليــة العالميــة .باإلضافــة الــى اطــاق تطبيــق عالقــات المســتثمرين علــى الموبايــل خــال العــام المنصــرم.
كمــا وقامــت الدائــرة بتعزيــز قاعــدة بيانــات المســاهمين عبــر شــراء برنامــج جديــد الدارة بيانــات المســاهمين وتســهيل التواصــل معهــم.

المؤتمـــر الســـنوي لخزانـــة ماليزيـــا 2018

جوالت ومشاركات دائرة عالقات المساهمين الدولية:
اســتمرت دائــرة عالقــات المســاهمين فــي التفاعــل والتشــبيك مــع مســتثمرين اســتراتيجيين علــى المســتوى الدولــي عبــر جــوالت ومشــاركات فــي
مؤتمــرات ومنتديــات دوليــة ,وذلــك لتعزيــز قاعــدة المســاهمين طويلــي األجــل ومنهــا:
مؤتمر جمعية عالقات المساهمين في الشرق األوسط-دبي

دبي  -االمارات العربية المتحدة

أيلول 2018

كوااللمبور -ماليزيا

تشرين اول 2018

باريس

كانون أول 2018

دافوس  -سويسرا

كانون ثاني 2018

مؤتمر خزانة الستشراف المستقبل
فرنسا  -اجتماعات مع مؤسسات مالية
مؤتمر المنتدى االقتصادي العالمي  -دافوس سويسرا

وقــد حصلــت الدائــرة فــي األعــوام الســابقة علــى جائــزة "أفضــل شــركة فــي مجــال عالقــات المســاهمين -المشــرق" مــن جمعيــة عالقــات المســاهمين
فــي الشــرق األوســط ,باإلضافــة الــى العديــد مــن الجوائــز الخاصــة بعالقــات المســاهمين ومنهــا:
جائزتــي «أفضــل شــركة مدرجــة فــي بورصــة فلســطين فــي مجــال عالقــات المســاهمين» ألربــع أعــوام متتاليــة ،وجائــزة «أفضــل مســؤول عالقــات
مســاهمين فــي فلســطين» مــن جمعيــة عالقــات المســتثمرين  -الشــرق األوســط.

21

بنك فلســـطين | التقريـــر الســـنوي 2018

22

إدارة العالقات الدولية وعالقات المساهمين
إدارة عالقات المساهمين

نشاط تداول سهم بنك فلسطين خالل العام 2018
تم إدراج سهم بنك فلسطين للتداول في بورصة فلسطين عام  .2005ويوضح الجدول أدناه نشاط تداول السهم للعام .2018
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البيان

2018

مالحظات

عدد المساهمين

4,626

 % 4.55من اجمالي عدد المساهمين

عدد االسهم المتداولة

16,948,877

 % 9.158من اجمالي التداول في السوق

قيمة األسهم المتداولة( دوالر أمريكي)

42,010,764

 % 11.885من اجمالي التداول في السوق

عدد الصفقات المنفذة

3,676

 % 10.494من اجمالي عدد الصفقات

معدل دوران السهم

%8.47

معدل دوران الشركات % 9.76

عدد الجلسات التي تداول السهم فيها

237

 % 97.53من اجمالي الجلسات

القيمة السوقية

464,000,000

 % 12.42من اجمالي القيمة السوقية للسوق المالي

أعلى سعر تداول (دوالر أمريكي)

$ 2.67

أدني سعر تداول (دوالر أمريكي)

$ 2.25

سعر اإلغالق (دوالر أمريكي)

$ 2.32
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أجندة إجتماع الجمعية العمومية

يســـر مجلس إدارة بنك فلســـطين دعوة المســـاهمين الكـــرام لحضور اجتماع الجمعيـــة العمومية
العاديـــة المنعقـــد فـــي مقـــر المركـــز الرئيســـي للبنـــك فـــي رام الله عيـــن مصباح نزلـــة المحكمة
بالتواصـــل مـــع مقـــر االجتماع لمســـاهمي غـــزة في فنـــدق الروتس الجديد-شـــارع الرشـــيد-على
شـــاطئ بحر غزة عبرالفيديو كونفرنس ،الساعة  12:00ظهرأ يوم الخميس الموافق .28/3/2019

جدول أعمال الجمعية العمومية العادية ومقترحات مجلس اإلدارة:
•تالوة تقرير مجلس اإلدارة ومناقشته والمصادقة عليه.
•عرض تقرير فاحص الحسابات ومناقشة البيانات المالية للشركة والمصادقة عليها للسنة المالية المنتهية في
.31/12/2018
•ابراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة عن السنة المالية المنتهية في .31/12/2018
•انتخاب فاحص حسابات جديد لعام  2019وتحديد أتعابه أو تفويض المجلس بذلك.
•المصادقة على توصية مجلس اإلدارة بصرف مكافأة للسادة أعضاء مجلس إدارة البنك عن العام .2018
•مناقشة اقتراح مجلس اإلدارة بتوزيع أرباح بنسبة  % 13.5من رأس المال المدفوع بما يعادل 27,000,000
دوالر أمريكي على المساهمين المسجلين لدى بوصة فلسطين لألوراق المالية بتاريخ يوم األربعاء الموافق
 27/3/2019كل بقدر نصيبه في رأس المال على النحو التالي:
• 23,000,000دوالر أمريكي نقداً بواقع  % 11.5من رأس المال المدفوع.
• 4,000,000دوالر أمريكي كأسهم مجانية بواقع  % 2من رأس المال المدفوع.
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الجوائز واإلعترافات الدولية

PALESTINE

جائزة افضل بنك في الشمول المالي عالمي ًا حسب تصنيف .The Banker

29

لالعالمية .Emeafinance
فمجل ةالما 
نتصني 
يالمسؤولي ةاإلجتماعية والشمول المالي،ضم 
يمجال 
طف 
قاألوس 
يالشر 
كف 
لبن 
 جائز ةأفض 

لالشركاتالفلسطينيةفيمجالعالقاتالمساهمينمنجمعيةعالقاتالمساهمين -الشرقاألوسط.
جائز ةأفض 

جائزةأفضلرئيستنفيذيفيالشرقاألوسطحسبتصنيفمجلة .Emeafinance

لمسؤولعالقاتمساهمينفيفلسطينمنجمعيةعالقاتالمساهمين -الشرقاألوسط.
جائز ةأفض 

جائزةأفضلبنكفيالشرقاألوسطحسبتصنيفمجلة .Emeafinance

 جائز ةالتميزكأفضلبنكفيفلسطينحسبتصنيفEUROMONEYالعالمية.

جائزةأفضلبنكفيفلسطين،ضمنتصنيفمجلة  .Asiamoney

لبنكفيفلسطينالمقدمةمنمجلةGlobal Financeالمصرفيةالعالمية.
 جائزةأفض 

جائزةأفضلبنكفيفلسطينمنالمؤسسةالماليةالعالمية .CPI Financial/Banker ME

لبنكفيفلسطينفيمجالالتجار ةالدوليةالمقدمةمنمجلةGlobal Financeالمصرفيةالعالمية.
جائزةأفض 

إدراجبنكفلسطينضمنتصنيفCPI Financial 100باعتبارهواحدامنأكبر100بنكفيالشرقاألوسط.

 جائزةأفضلبنكفيفلسطينالمقدمةمنمجلة .The Banker

جائزةأفضلبنكفيفلسطينفيمجالالتجارةالدوليةالمقدمةمنمجلةGlobal Financeالمصرفيةالعالمية.

كفيفلسطين،ضمنتصنيفمجلةالمالالعالمية .Emeafinance
 جائزةأفضلبن 

جائزة “البنك األفضل في فلسطين” من االتحاد الدولي للمصرفيين العرب.
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مكاتب التمثيل الدولية

ﺩﺑﻲ /ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ
2015
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2017
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دائرة العالقات الدولية والمغتربين

بنك فلسطين من المهجر إلى أرض الوطن
عالقات المغتربين:

إســتكماال لــدور بنــك فلســطين الريــادي فــي التأثيــر علــى اقتصــاد دولــة فلســطين ،ومــد جســور التواصــل مــع الوطــن تــم تطويــر عمــل وحــدة
المغتربيــن وتمكينهــا بحيــث تــم أعتمادهــا كدائــرة مختصــة فــي إدارة شــؤون المغتربيــن خــال عــام .2018

العالقات الدولية:
أمــا بخصــوص قســم العالقــات الدوليــة يتــم العمــل مــن خــال فريــق علــى إســتقطاب المؤسســات األجنبيــة عــن طريــق تقديــم خدمــات مصرفيــة
تنافســية والشــراكه معهــم فــي المشــاريع الخاصــة بتمويــل مختلــف القطاعــات التــى يرعاهــا البنــك.
ويعتبــر مــن أبــرز إنجــازات عــام  2018إســتقطاب عــدة مؤسســات دوليــة و عمــل ورشــات عمــل متنوعــة مــع مختلــف المؤسســات والشــراكة فــي المشــاريع
لتمويــل قطــاع الشــركات المتوســطة والمتناهيــة الصغــر.

يقــوم فريــق العمــل فــي دائــرة المغتربيــن علــى تقديــم خدمــات مصرفيــة واســتثمارية واستشــارية متكاملــة لألفــراد والشــركات ورجــال
األعمــال ،لمــد جســور التواصــل وتشــجيع الفلســطينين فــي المهجــر لإلســتثمار فــي فلســطين ،واعــادة ضــخ رأس المــال الفلســطيني مــن الخــارج
الــى الداخــل لدعــم االقتصــاد .علمـ ًا أنــه بحســب آخــر دراســة للمغتربيــن الفلســطينين فــإن عددهــم وصــل الــى  8مليــون فلســطيني ويتمتعــون
بثــروة ماليــة تقــدر بــــ  100مليــار دوالر أمريكــي ،باإلضافــة لمــا يتمتعــون بــه مــن قــوة اقتصاديــة وسياســية مؤثــرة فــي الــدول التــي يقيمــون
بهــا.
تقــوم الدائــرة بتقديــم الخدمــات المصرفيــة للمغتربيــن الفلســطينين مــن خــال عمــل زيــارات مكثفــة للجاليــات فــي أمريــكا وأوروبــا وشــبه
الجزيــرة العربيــة وعــدة دول أخــرى ،او مــن خــال المكاتــب التمثيليــة للبنــك فــي الــدول التــى لديهــا أكبــر عــدد مــن الجاليــات الفلســطينية وذلــك
لتســهيل عمليــة التواصــل علمــا أنــه تــم افتتــاح مكتــب تمثيلــي فــي اإلمــارات العربيــة المتحــدة عــام  2015وآخــر فــي مدينــة ســنتايغو عاصمــة
دولــة تشــييلي عــام  2017وذلــك لتســهيل توصيــل الخدمــات الخاصــة ببنــك فلســطين لــدول الخليــج العربــي والجاليــات الفلســطينية فــي قــارة
أمريــكا الجنوبيــة .
باإلضافــة الــى تقديــم الخدمــات المصرفيــة واالســتثمارية فــإن الدائــرة تلعــب دورا فــي المســؤولية األجتماعيــة مــن خــال تقديــم الرعايــات
والمشــاركة فــي الفعاليــات الخاصــة بالجاليــات الفلســطينية ليــس فقــط للعمــل علــى اســتقطاب العمــاء وتعريفهــم علــى خدمــات البنــك
المصرفيــة ،بــل لبنــاء أســس وروابــط وتشــجيعهم علــى االســتثمار فــي الوطــن ومــن األمثلــة علــى ذلــك يقــوم البنــك برعايــة الشــراكة مــع
المؤتمــر الســنوي ألبنــاء رام اهلل ،ومؤتمــر أبنــاء ديــر دبــوان المغتربيــن .ومــن األمثلــة فــي أمريــكا الجنوبيــة يتــم رعايــة مؤتمــر تقاليــد فــي
تشــيلي الــذي يضــم أكثــر مــن  2000فلســطيني مغتــرب ،كمــا يتــم العمــل علــى رعايــة الثقافــة والفــن واألعمــال للمغتربيــن الفلســطينين
فــي عــدة دول بحيــث يتــم تقديــم منــح دراســية للفلســطينين فــي الشــتات ورعايــة بعثــات التبــادل الثقافــي وتشــجيع المغتربيــن الفلســطينين
بالحضــور إلــى فلســطين ،كمــا يتــم العمــل علــى تشــبيك رجــال األعمــال المغتربيــن مــع رجــال األعمــال داخــل البــاد والتحضيــر لرحــات عمــل
إلــى داخــل فلســطين لتشــجيع االســتثمار ومــن األمثلــة علــى هــذه الجــوالت الميدانيــة تــم اســتضافة وفــد مــن ســيدات األعمــال والرياديــات مــن
دولــة تشــيلي إلــى فلســطين وأيضــا وفــد أخــر مــن كبــار رجــال األعمــال بحيــث تــم عمــل توعيــة وطنيــة وإقتصاديــة عبــر إطالعهــم علــى مختلــف
القطاعــات االســتثمارية والســياحية فــي الوطــن لتحفيزهــم علــى البــدء فــي االســتثمار وأفتتــاح المشــاريع فــي فلســطين.

ورشة عمل مع مؤسسات أجنبية لبحث سبل التعاون وأفاق الشراكة مع هذه المؤسسات الدولية العاملة في فلسطين UNICEF 2018

كمــا ويعتبــر مــن أهــم إنجــازات الدائــرة للعــام  2018إســتضافة ورعايــة مؤتمــر أبنــاء رام اهلل وأبنــاء نابلــس داخــل ربــوع الوطــن و الــذي مــن
خاللــه تــم تنشــيط الســياحة فــي فلســطين عبــر حضــور أكثــر مــن  3000فلســطيني مــن خــارج الوطــن إلــى فلســطين.
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دائرة العالقات الدولية والمغتربين

دعــم مجالــس األعمــال المشــتركة مــع دول العالــم بالشــراكة مــع
اتحــاد جمعيــات رجــال األعمــال الفلســطينيين
مجلس األعمال الفلسطيني اإليطالي المشترك:
يعتبــر بنــك فلســطين شـ ً
ـريكا لقنصليــة إيطاليــا ووكالــة التعــاون اإليطاليــة فــي تقديــم برنامــج ضمــان القــروض اإليطالــي الــذي يقــدم الدعــم اإلئتماني
للمؤسســات والمنشــآت والمشــاريع الصغيــرة والمتوســطة فــي فلســطين ،وذلــك مــن أجــل دعــم هــذه المشــاريع علــى العمــل والتوســع والتطور المســتمر،
وهنــاك مميــزات للبرنامــج لضمــان فعاليتــه فــي توفيــر التمويــل لهــذه المشــاريع .وال يقتصــر ذلــك بالحصــول علــى الدعــم المالــي مــن إيطاليــا فحســب،
بــل فــي دعــم القطاعــات كبيــرة الحجــم مثــل تصنيــع األغذيــة والمنســوجات والســلع المتخصصــة .فض ـ ً
ا عــن العمــل مــن أجــل فتــح آفــاق التصديــر
إليطاليــا بالتعــاون مــع الشــركات هنــاك.
وتــم تأســيس مجلــس األعمــال الفلســطيني اإليطالــي المشــترك فــي فبرايــر  ،2017بعــد معــرض ميالنــو فــي  2015عندمــا عــرض بنــك فلســطين
رعايــة لـــ  50شــركة إيطاليــة لزيــارة فلســطين الستكشــاف فــرص األعمــال مــن أجــل تشــجيعهم علــى القــدوم إلــى فلســطين والقيــام باألعمــال التجاريــة
مــع نظرائهــم مــن رجــال األعمــال الفســطينين واســتمر النشــاط والتبــادل للوفــود خــال عــام .2018

وفــي فبرايــر  ،2017أســتجاب ممثلــو  20شــركة إيطاليــة مــن اتحــاد الصناعــات اإليطالــي لشــباب رجــال األعمــال واتحــاد الصناعــات اإليطاليــة
للدعــوة وزاروا فلســطين لحضــور حفــل أفتتــاح أول مجلــس أعمــال فلســطيني  -إيطالــي مشــترك برئاســة الســيد هاشــم الشــوا رئيــس مجلــس
إدارة مجموعــة بنــك فلســطين .ومنــذ تأســيس المجلــس ،قامــت بعثــات تجاريــة عديــدة مــن فلســطين بزيــارة إيطاليــا خــال عــام  2018ومــن
المقــرر أن يــزور المزيــد مــن الوفــود التجاريــة مــن إيطاليــا فــي عــام .2019
يســعى بنــك فلســطين علــى مواصلــة العمــل مــع الحكومــة اإليطاليــة والمؤسســات الشــريكة هنــاك وبتعــاون مــع القنصليــة اإليطاليــة مــن
أجــل تعميــق العالقــات التجاريــة مــع نظرائنــا اإليطالييــن .حيــث يتــم العمــل مــن أجــل وضــع أهــداف ملموســة ،ووضــع العديــد مــن التســهيالت
التجاريــة والتمويليــة تحــت تصــرف هــذه العالقــات المتطــورة .وإلتــزم البنــك بمواصلــة تكريــس أدواتــه التمويليــة وخبرتــه وشــبكته المصرفيــة
تحــت تصــرف مجلــس األعمــال المشــترك وأهدافــه ،معبــراً عــن إســتعداده لجعــل الروابــط التجاريــة بيــن إيطاليــا وفلســطين نموذجــا يحتــذى
بــه فــي العالقــات التجاريــة الثنائيــة األخــرى.

حفل إطالق مجلس األعمال الفلسطيني اإليطالي المشترك 2018 - 2017
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إدارة المخاطر

المعايير الدولية:
يســعى بنــك فلســطين دائمـًا إلــى تطبيــق المعاييــر الدوليــة فــي إدارة المخاطــر والتحــوط مــن البيئــة المحيطــة .كجــزء مــن عمليــة
إدارة المخاطـ�ر ،يقـ�وم بنـ�ك فلسـ�طين بإسـ�تخدام اسـ�اليب التقييـ�م الذاتـ�ي لمخاطـ�ر العمليـ�ات    �RCSA(Risk Control Self-As
 )sessmentوالتــي تتوافــق مــع متطلبــات بــازل والممارســات الســليمة إلدارة مخاطــر التشــغيل لإلرتقــاء ببيئــة رقابيــة .حيــث يتــم
تحديــد وقيــاس المخاطــر فــي العمليــات مــن حيــث إحتماليــة الحــدوث واألثــر المترتــب حــال حدوثهــا ،باإلضافــة إلــى تقييــم الضوابــط
الرقابيــة العاملــة مــن حيــث جــودة التصميــم وااللتــزام فــي التطبيــق .وهــذا األســلوب يســاعد البنــك فــي التعــرف علــى المخاطــر
بشــكل دقيــق ويشــرك عــدد كبيــر مــن موظفيــه فــي التقييــم ،ممــا يعــزز المبــادرة لديهــم فــي تقييــم المخاطــر والتبليــغ الســليم
عــن أحــداث المخاطــر ،ويرســخ مفاهيــم إدارة المخاطــر فــي مختلــف وحــدات البنــك بحيــث تصبــح جــز ًء مــن ثقافــة موظفــي بنــك
فلســطين.

مؤشرات المخاطر:

قامــت دائــرة مخاطــر العمليــات ضمــن تطبيقهــا لبرنامــج  SAS EGRCبتعريــف عــدد كبيــر مــن مؤشــرات المخاطــر التــي تمكــن
البنــك مــن التنبــؤ بمخاطــر حصــول خســائر مســتقبلية  ،وتختلــف هــذه المؤشــرات بطبيعتهــا ،فبعضهــا تنبــؤي يعطــي إشــارات
إلحتمــال حــدوث مخاطــر فــي المســتقبل مــا يســاعد فــي إمكانيــة تجنــب هــذه المخاطــر ،وبعضهــا إكتشــافي يعطــي إشــارات حــول
حــدوث مخاطــر فــي مراحلهــا المبكــرة ،ممــا يفيــد فــي ســرعة االســتجابة لهــذه المخاطــر ،وبعضهــا ذو طبيعــة تصحيحيــة ،يســاعد
فــي توثيــق تكــرار حــدوث هــذه المخاطــر و األثــر المترتــب عليهــا.

ضمان إستمرارية األعمال:
علــى صعيــد بنــاء وتحديــث خطــط إســتمرارية العمــل ،يقــوم بنــك فلســطين ببنــاء هــذه الخطــط بطريقــة تتناســب مــع مــدى
التعقيــدات فــي العمليــات البنكيــة ،والســيناريوهات محتملــة الحــدوث فــي منطقتنــا ذات المتغيــرات الكثيــرة ،وتتناســب مــع تنامــي
حصتنــا الســوقية و تصنيفنــا كبنــك نظامــي ،حيــث تــم تصميــم نمــاذج لتحليــل األثــر ( Business Impact Analysis (BIAتراعــي
خصوصيــة بيئتنــا المحليــة وتتوافــق مــع المعاييــر العالميــة فــي التقييــم ،وتحلــل هــذه النمــاذج المخاطــر محتملــة الحــدوث مــن
حيــث األثــر التشــغيلي والمالــي ودرجــة إعتماديــة الوحــدات علــى بعضهــا البعــض ،وتحديــد أســتراتيجيات تتناســب مــع حجــم وشــهية
المخاطــر ،وبنــاء خطــط تواجــه إحتماليــة هــذه المخاطــر بطريقــة قابلــة للتطبيــق ،والتــدرب علــى إنجازهــا ليكــون مســتوى الجهوزية
علــى مســتوى الحــدث.

التدقيق لدرء المخاطر:

خطط وبدائل:
قامــت دائــرة مخاطــر العمليــات بتطويــر خطــة إســتمرارية العمــل وذلــك بنــا ًء علــى اجــراء تقييــم أثــر انقطــاع األعمــال فــي جميــع
دوائــر ووحــدات البنــك المختلفــة ،وتــم تحديــد العمليــات الحرجــة التــي يؤثــر توقفهــا علــى أداء البنــك ككل ،حيــث تــم تفحــص
جهوزيــة الشــبكات والبرامــج واألنظمــة والتطبيقــات و التقاريــر الحرجــة ،وتــم تنفيــذ المهــام الحرجــة مــن الموقــع البديــل إلدارة
األعمــال فــي محــاكاة لســيناريو انقطــاع العمــل فــي الموقــع الرئيســي (المركــز الرئيســي لــإدارة العامــة فــي رام اهلل) ،وتــم
فحــص إنجــاز العمليــات بنجــاح مــن الموقــع البديــل فــي منطقــة بيــت لحــم -مبنــى بنــك فلســطين.

إدارة أمــن المعلومــات والحصــول علــى شــهادة اإلمتثــال بمعاييــر أمــن
بطاقــات الدفــع ( )PCIالعالميــة.
إنطالقــا مــن حــرص إدارة المخاطــر علــى حمايــة أنظمــة وخدمــات البنــك التقنيــة الرقميــة مــن التعــرض للهجمــات اإللكترونيــة،
فقــد تــم تطبيــق أنظمــة إدراة الثغــرات األمنيــة المركزيــة ،ونظــام المراقبــة المركزيــة لحــوادث ومخاطــر أمــن المعلومــات ()SIEM
ووفــق المقاييــس والمعاييــر الدوليــة فــي تطبيــق الحمايــة والتشــفير علــى جميــع الخدمــات ،لتضمــن ســرية البيانــات وأمنهــا
وحمايتهــا مــن مخاطــر اإلحتيــال التقنــي والســرقة.
وتــم تدعيــم البنيــة التحتيــة ألمــن المعلومــات بمنظومــة حمايــة شــبكات وإتصــاالت عاليــة الجــودة ،تضمــن منــع أي تهديــد خارجي
مــن إختــراق أنظمــة البنــك الداخليــة ،وتضمــن تشــفير بيانــات بطاقــات الدفــع اإللكترونيــة ( )Visa & MasterCardوتطبيــق
متطلبـ�ات معاييـ�ر حمايـ�ة أمـ�ن المعلومـ�ات( ( )PCI DSSالعالميــة ،إلخضــاع جميــع الخدمــات المميــزة (�3D Secure , E-Com
 )merceلهــذه المعاييــر الدوليــة فــي الحمايــة.

التعاون في الكوارث:
وقــد طــور بنــك فلســطين موقــع التعافــي مــن الكــوارث وأجــرى الفحوصــات التقنيــة الالزمــة عليــه ،حيــث أن هــذا الموقــع مجهــز
بأحــدث التقنيــات التــي تمكــن البنــك مــن إعــادة توفيــر الخدمــات خــال أقــل مــن  15دقيقــة مــن الموقــع البديــل ،وذلــك فــي حــال
إنقطــاع الخدمــة مــن الموقــع الرئيســي ،وتأتــي هــذه النتائــج بعــد اســتثمار بنــك فلســطين فــي التكنولوجيــا المتطــورة التــي
تضمــن نقــل وحفــظ البيانــات بشــكل آنــي فــي الموقــع البديــل ،لتصبــح الخدمــات اإللكترونيــة مســتقرة بشــكل يمتثــل ألعلــى
المعاييــر الدوليــة فــي إدارة إســتمرارية العمــل ومخاطــر إنقطــاع الخدمــة .إن بنــك فلســطين يضــع فــي ســلم أولوياتــه المحافظــة
علــى إســتمرارية تقديــم الخدمــة للعمــاء ليســتطيع العميــل األعتمــاد عليهــا بشــكل دائــم.

تجســيداً للتكامــل بيــن عمــل دائــرة مخاطــر العمليــات ودائــرة الرقابــة والتفتيــش ،وتفعي ـ ً
ا لتطبيــق نهــج التدقيــق المبنــي علــى
المخاطــر ، Risk Based Auditفــإن نظــام إدارة مخاطــر العمليــات وفــر لدائــرة الرقابــة والتفتيــش إمكانيــة اإلطــاع علــى ملفــات
مخاطــر جميــع وحــدات العمــل ، Risk Profilesواإلطــاع علــى مؤشــرات المخاطــر الرئيســية  ، KRI’sواألسترشــاد بأحــداث المخاطــر
المســجلة  ،Incidents Registerفــي بنــاء خطــط التدقيــق بطريقــة تســتهدف الوحــدات والعمليــات ذات المخاطــر المرتفعــة كأولويــات
فــي خططهــا التدقيقيــة ،وأيضـاً تســخير مــوارد الدائــرة بالشــكل األمثــل.
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خدمة الحفظ األمين
حصــل بنــك فلســطين علــى رخصــة مــن هيئــة ســوق رأس
المــال الفلســطينية فــي عــام  2014لممارســة مهــام الحافــظ
األميــن .و فــي عــام  2015وقــع البنــك إتفاقيــة مــع بورصــة
فلســطين “  “ PEXلممارســة أعمــال الحفــظ األميــن لــأوراق
الماليــة المدرجــة فــي الســوق المالــي للمســتثمرين األفــراد،
المؤسســات الخاصــة والحكوميــة ،الهيئــات المحليــة واألجنبيــة،
وصناديــق اإلســتثمار والمعاشــات والتأمينــات .ويقــوم البنــك
بتقديــم خدمــة الحفــظ األميــن لبنــوك أجنبيــة وصناديــق
اســتثمار محليــة وأجنبيــة ،كمــا كان البنــك هــو الحافــظ األمين
ألول ســندات أدرجــت بالســوق المالــي الفلســطيني.
ويســعى بنــك فلســطين الــى أن يكــون رياديــاً فــي كافــة
المجــاالت ،وعليــه يقــوم البنــك بتطويــر خدمــة الحفــظ
األميــن واتبــاع المعاييــر العالميــة فــي تقديــم هــذه الخدمــة،
عبــر كادر مــدرب ومؤهــل لديــه خبــرة فــي ممارســة أعمــال
الحفــظ األميــن ،تزامنــًا مــع وجــود أحــدث األنظمــة البنكيــة
والبرامــج الضروريــة لممارســة أعمــال الحفــظ األميــن وفق ـاً
ألفضــل الممارســات العالميــة فــي هــذا المجــال .مــع العلــم
أننــا حالي ـاً فــي بنــك فلســطين نقــدم خدمــة الحافــظ األميــن
لمســتثمرين محلييــن و أجانــب و يتــم العمــل علــى إســتقطاب
مســتثمرين جــدد.

الهدف من هذه الخدمة:
يقــدم البنــك حلــو ً
ً
ً
وســهلة لإلســتثمار فــي بورصــة
آمنــة
ال
فلســطين” .”PEXوالقيــام بمهــام الحافــظ األميــن بمهنيــة
عاليــة تتضمــن خدمــات الحفــظ األميــن التالــي:

 كمــا يقــوم الحافــظ األميــن بإرســال تقاريــر دوريــة إلــىعمالئــه عــن محافظهــم والحســابات النقديــة الخاصــة بهــم و
إعالمهــم بكافــة اإلجــراءات المتخــذة مــن قبــل مصــدري األوراق
الماليــة والمتعلقــة بالفوائــد واألربــاح والحقــوق العائــدة لــأوراق
الماليــة الخاصــة بهــم .إضافــة إلــى قبــض األربــاح المســتحقة
علــى األوراق الماليــة الخاصــة بعمالئــه ،و أيــة خدمــات أخــرى ال
تتعــارض مــع القانــون واألنظمــة والتعليمــات المعمــول بهــا فــي
بورصــة فلســطين.
تتلخص مهام الحافظ األمين كالتالي:
 حفظ األوراق المالية. قبــض األربــاح بالنيابــة عــن العمــاء وإيداعهــا فــي حســاباتهمالخاصــة.
 ترتيب وتسوية عملية التقاص. متابعة السوق وأخبار الشركات وإرسالها للعمالء فوراً. توفير التقارير الدورية الشاملة. الحفاظ على الدفاتر والسجالت. حضــور إجتماعــات الهيئــات العامــة للشــركات المحليــة نيابــةعــن العمــاء والتصويــت عنهــم فــي حــال تفويضهــم لنــا بذلــك.
 -اإلجابة على األسئلة الخاصة بالعمالء بسرعة و دقة.

 تنظيــم وحفــظ ســجالت دقيقــة للعمــاء ،وقبــض ثمــناألوراق الماليــة المباعــة مــن الوســيط ودفــع ثمــن األوراق
الماليــة المشــتراة إلــى الوســيط المشــتري نيابــة عــن العمــاء.
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المنشآت الصغيرة والمتوسطة

دائرة المشاريع الصغيرة والمتوسطة
ضاعــف بنــك فلســطين خــال العــام  2018مــن جهــوده فــي تمويــل المنشــآت الصغيــرة والمتوســطة والمتناهيــة الصغــر ،وذلــك بهــدف تعزيــز
معــدل األنتــاج وتوظيــف العديــد مــن األيــدي العاملــة ،والتخفيــف مــن حــدة البطالــة فــي المجتمــع الفلســطيني ،وهــو مــا ســيحقق تنميــة
اقتصاديــة واجتماعيــة مســتدامة ،حيــث توفــر هــذه المنشــآت وظائــف لنحــو  % 87مــن القــوى العاملــة فــي فلســطين.

قــام البنــك بتوقيــع اتفاقيــة لتمويــل الخريجيــن الجــدد والمتعطليــن عــن العمــل بالتعــاون مــع صنــدوق التشــغيل ووزارة العمــل ووزارة
الماليــة لتقديــم التمويــل والدعــم الــازم للمســاهمة فــي إنشــاء مشــاريع خاصــة بهــم بشــروط ميســرة حيــث تــم تخصيــص محفظــة
بقيمــة  50مليــون دوالر بفوائــد مخفضــة لتنميــة أفكارهــم والعمــل علــى تطويــر مشــاريعهم.

كمــا وتهــدف اســتراتيجية البنــك أيضـ ًا الــى مســاعدة أصحــاب المنشــآت الصغيــرة والمتوســطة فــي تطويــر أعمالهــم فــي كافــة األماكــن بمــا
فــي ذلــك المناطــق الريفيــة ،وتمكينهــم مــن الوصــول إلــى مصــادر التمويــل مــن خــال طاقــم متخصــص ومــدرب لمتابعــة ســير العمــل فــي
هــذه المنشــآت ،وإيصــال الخدمــات المصرفيــة لهــا ،والمتابعــة المســتمرة وتقديــم الخدمــات اإلستشــارية غيــر الماليــة لضمــان اســتمرار النمــو
وتلبيــة إحتياجاتهــم المتنوعــة بمزيــد مــن الدعــم ،وهــو مــا زاد مــن تطورهــا وتوســعها.

محفظة التسهيالت للمنشآت الصغيرة والمتوسطة

وخــال العــام  2018أســتمر بنــك فلســطين بتمويــل المشــاريع الصغيــرة والمتوســطة ،انســجامًا مــع الخطــط التــي تــم وضعهــا .كمــا واصــل
العمــل للوصــول الــى الفئــات المهمشــة ،وتوفيــر الخدمــات المصرفيــة فــي كافــة المناطــق مــن خــال طواقمــه الميدانيــة.
وضمــن خطــة البنــك لتعزيــز الشــمول المالــي ،زاد البنــك مــن نشــاطاته فــي التوعويــة المصرفيــة لعمالئــه ،حيــث عقــد عــدداً مــن ورشــات
العمــل ألصحــاب وصاحبــات المشــاريع الصغيــرة والمتوســطة لتعريفهــم بالخدمــات المصرفيــة .وعــزز مــن إمكانيــة وصــول ســيدات األعمــال
الــى التمويــل.
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2017

8,077,634

8,846,690

Micro

255,012,271

273,539,167

SME’s
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الشمول المالي برامج تمكين المرأة “فلسطينية”

برنامج

كجـــزء مهـــم من اســـتراتيجية البنك الســـاعية لتقديم التمويـــل لمختلف الفئات المجتمعيـــة ،قام بنك
فلســـطين بإمـــداد الســـيدات الفلســـطينيات بمجموعـــة مـــن البرامـــج المكثفـــة خالل عـــام  2018من
خدمـــات مصرفيـــة وخدمـــات استشـــارية غيـــر ماليـــة .وذلـــك تحت رايـــة برنامـــج "فلســـطينية" ،الذي
يركـــز علـــى التمكين االقتصـــادي واالجتماعي للســـيدات في البنك وفي ســـوق العمل .بـــادر البنك
ً
داخليـــا فـــي األســـاس فقد أتـــاح البنـــك الفرصـــة لتوظيف الســـيدات وزيـــادة فرص
بتطبيـــق خطتـــه
حصولهـــن علـــى مراتـــب عليـــا وفي مراكـــز صنع القـــرار مما رفع مـــن نســـبة الموظفات.
برنامـــج فلســـطينية إلدارة األعمال وبالتعاون مـــن منظمة التمويل الدولية يعتبر ركيزة أساســـية في
برنامج فلســـطينية ويضم في طياته تدريبات مكثفة تســـعى لتطوير المهارات اإلدارية للمشـــاركات
فـــي النواحـــي الماليـــة وغيـــر الماليـــة مما يضمـــن لهن الوصـــول للتمويـــل ،والتســـويق ومتطلبات
النجـــاح الالزمـــة لبناء ثقتهن بالبدء بمشـــاريع خاصـــة لهن أو إلدارة مشـــاريعهن القائمة.
يهتـــم برنامـــج فلســـطينية باختيار أفضل ســـبل التواصل مع الســـيدات ومخاطبتهن بشـــكل مباشـــر.
ً
وتحديـــدا من خالل وســـائل التواصل االجتماعـــي التي أثبتت
فعاليتهـــا كصفحـــة "فلســـطينية" الرســـمية والتـــي بلغ عدد
ً
نمـــوا بواقع 40%
متابعيهـــا أكثر من  .78,200حيث شـــهدت
عـــن العـــام  ،2017كمـــا تتيـــح الصفحـــة الفرصـــة للســـيدات
للترويـــج لمشـــاريعهن ومنتجاتهن.

43

بنك فلســـطين | التقريـــر الســـنوي 2018

ً
مجددا:
إطالق العنان لحملة "فلسطينية"
قرر بنك فلسطين إعادة تقديم برنامج فلسطينية من خالل حملة في شهر آذار حيث لم يشهد البرنامج إطالقاً رسمي ًا .ارتكزت الحملة على االحتفاء
بالمرأة وقدرتها على المثابرة واإلبداع وذلك باختيار سيدات وفتيات في مختلف المجاالت والمواقع الجغرافية والفئات العمرية ،لنجد الطالبة واألم
والموظفة والريادية وسيدة األعمال والعبة كرة القدم .الصفات التي ألحقت بكل صورة اختارتها السيدات بأنفسهن أثناء التصوير والتجهيز للحملة
التي جذبت األنظار لهن وحازت على اهتمام واسع .كما تم إنشاء منصة مخصصة لالنضمام لبرنامج فلسطينية بغية فهم احتياجات السيدات وتلبيتها
عبر االشتراك في برامج تدريبية لمن قامت بتأسيس مشروع او ترغب بذلك باإلضافة لفرص التشبيك واإلرشاد.
يقوم برنامج فلسطينية إلدارة األعمال على فترة ستة شهور بتنفيذ ورشات عمل ولقاءات من خالل خبيرات وخبراء لديهم القدرة – كل في مجاله
 على تحفيز وتدريب النساء صاحبات المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة في فلسطين .من خالل تلك الورشات واللقاءات يتم طرح مواضيعتطوير األعمال والتسويق ومهارات البيع والعناية بالزبائن وإدارة الموارد البشرية واإلدارة المالية باإلضافة للتعامل مع الضرائب وتسجيل المشاريع.
كما يتم تطوير المهارات القيادية للسيدات وتشبيك العالقات من خالل فعاليات ودورات خاصة.
كما واحتفل بنك فلسطين في بداية العام  2018بتخريج الدفعة الثانية لبرنامج فلسطينية إلدارة األعمال والتي ضمت  37ريادية ،ليصبح عدد
المستفيدات من البرنامج  80سيدة .وجرى إطالق البرنامج للدفعة الثالثة في شهر تشرين األول من العام  2018في غزة ،حيث اختيرت  18صاحبة
مشروع في مجاالت متعددة كالصناعات اليدوية والتصنيع الغذائي والزراعي ،والخدمات والتجارة باإلضافة للقطاع التعليمي .وامتدت فترة تنفيذ
البرنامج للعام  2019والذي سيشهد تخريج دفعة جديدة.
إن أهم ما يميز برنامج فلسطينية إلدارة األعمال هو المتابعة المستمرة للخريجات ،حيث قام بنك فلسطين بدعوة الخريجات لجولة في سلطة النقد.
حيث تم لقاء محافظ سلطة النقد وقام باصطحابهن في جولة لتفقد دوائر ومرافق سلطة النقد .كما تم تعزيز اللقاء بتخصيص فقرات للحديث حول
الدور الرقابي لسلطة النقد وكيفية التعامل مع الشيكات ،وشاركت السيدات بأسئلة واستفسارات لما يتعرضن له من تحديات في التعامالت المالية
اليومية.
كما سعى البرنامج لتكثيف المتابعات للخريجات من خالل تخصيص تدريب لهن حول التواصل الفعال عبر اإلذاعة وذلك بالتعاون مع إذاعة نساء
اف ام .وجاء التدريب حول مفاهيم وأساليب كيفية تقديم السيدة ألعمالها وترويجها لمنتجاتها وخدماتها عبر اإلذاعة بما يضمن انتقاءها للكلمات
والمصطلحات المناسبة مع مراعاة نبرة الصوت والتدرج في طرحها.
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الشمول المالي برامج تمكين المرأة “فلسطينية”

دمج النساء ذوات االحتياجات الخاصة في برامج البنك:

استضاف بنك فلسطين عدد من نقاشات الدائرة المستديرة في المدن الرئيسية في مشروع "من حقي أن أشارك" والذي يهدف لتمكين النساء ذوات

اإلعاقة اجتماعيا واقتصاديا .تم عقد البرنامج بالتعاون مع منظمة المجتمعات العالمية ومؤسسة بيتنا ومؤسسة نجوم األمل والممثلية الكندية
ومؤسسة شباب يصنع المستقبل "شيم" .استهدفت هذه اللقاءات  150سيدة من ذوات اإلعاقة لتسليط الضوء على التحديات التي يواجهنها على وجه
الخصوص في نواحي الحياة المختلفة.

العضويات واالعترافات

اعترافاً بسياسات الشمول المالي الخاصة ببنك فلسطين ،واستراتيجيات إدماجها في النوع االجتماعي والرقمي  ،تم االعتراف بالبنك من خالل العديد
من المنصات والمؤسسات الدولية المهمة .وقد تم قبول البنك كعضو كامل من قبل The Global Alliance for Banking on Values - GABV (www.

برامج تدريبية أخرى
أدى تعاون بنك فلسطين في هذه السنة مع العديد من المؤسسات في مختلف المجاالت إلى زيادة عدد المستفيدات والمستفيدين ،ومنها:
برنامج تمكين النساء لدخول سوق العمل بالتعاون مع المؤسسة الفلسطينية للتعليم من أجل التوظيف شاركت  21سيدة في التدريب مدفوع األجر،
حيث تم التركيز على الشقين المعرفي والعملي .حيث تم اتباع التدريبات النظرية بتدريب فعلي في فروع بنك فلسطين

 ، )gabv.orgحيث أصبح أول بنك من منطقة الشرق األوسط ينضم إلى التحالف .كما تم منح البنك جائزة أفضل بنك عالمي في الشمول المالي من
قبل مجلة  Bankerمن  Financial Timesفي كانون اول  2016تقديراً لعمله الرائد في مجال إدماج النساء تحت مظلة برنامج فلسطينية الرائد للنساء
وإلدماجه المالي المبتكر من خالل منصات الدفع اإللكترونية التي تستهدف المناطق الريفية وغير المتعاملين مع البنوك في فلسطين .ومن بين أبرز
الجوائز ،جائزة أفضل برنامج لتمكين المرأة ،حيث تم منحها من قبل التحالف العالمي من أجل الخدمات المصرفية للنساء  GBAباالضافة لجائزة أفضل
بنك في الشرق األوسط من أجل الشمول المالي من قبل مؤسسة  emeafinanceفي عام " .2018فلسطينية"  -اإلدماج المالي للمرأة

ارتكز تصميم التدريب النظري على بناء قدرات المشاركات وإعدادهن لالنضمام لسوق العمل من خالل التركيز على مهارات االتصال والتواصل
والقيادة وتحديد األهداف وإدارة الوقت باإلضافة للعمل بروح الفريق .وإلدماجهن في العمل المصرفي تحديداً تم تخصيص تدريب مكثف حول
الخدمات البنكية وسير المعامالت وكيفية تقديمها ورفع وعيهن في هذا االتجاه.
تحت بند التدريب مدفوع األجر وجّهت المشاركات للعمل في فروع ومكاتب بنك فلسطين باإلضافة لتسليمهن شهادات وتوثيق إتمامهن للبرنامج.
ومجلة الشرق األوسط لألعمال  (MPI) Market Place Investmentsتدريب في المهارات الرقمية لسيدات األعمال والرياديات بالشراكة مع شركة
والممثلية الليتوانية وأديو ويب
شاركت في التدريب  15سيدة أعمال وريادية ،وتم تعريفهن بمبادئ ومهارات متعلقة بالتسويق الرقمي .اللقاءات تميزت بالنقاشات المفتوحة والتي
أتاحت فرصة كبيرة لالستفادة وتبادل الخبرات باإلضافة لمجموعة التدريبات العملية ضمن مجموعات وذلك بالمواضيع التالية:

وضع خطة عمل وخطة تسويقية رقمية بسيطة
تصوير وتقديم فيديوهات أساسية
تصوير المنتجات وآليات تعديل الصور
إنشاء محتوى على اإلنترنت
التركيز على العالمة التجارية وانتقاء الكلمات المناسبة والحفاظ على الهوية المرئية
الحصول على استشارات قانونية في مجال التسجيل التجاري للمشاريع
مناقشة المخاطر التي تتعلق بالمشاريع واألعمال على اإلنترنت
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البيئة والمجتمع

مبادرات عالمية يتبناها بنك فلسطين
نحو البيئة والمجتمع

شركاء البنك في مشاريع البيئة والمجتمع

لتحقيــق االســتدامة ،يواظــب بنــك فلســطين علــى تبنــي مبــادرات ومبــادئ عالميــة فيمــا يتعلــق بالعمــل والمحافظــة علــى البيئــة
والمجتمــع ويعمــل علــى تطبيقهــا فــي أعمالــه لضمــان الممارســات الفضلــى فــي العمــل وللمســاهمة فــي تحقيــق التنميــة المســتدامة
للمجتمــع.
يوجــد لــدى البنــك نظــام لمراقبــة أعمالــه تطبيقــا لقانــون البيئــة الفلســطيني رقــم  7لعــام  1999وجميــع القوانيــن ذات العالقــة فــي
فلســطين إضافــة إلــى القوانيــن الخاصــة بمؤسســة التمويــل الدوليــة  IFCوالوكالــة الفرنســية للتنميــة  ،AFDوهــي بمثابــة إطــار
عمــل متبنــى لموائمــة أعمــال البنــك ونشــاطاته التمويليــة واالســتثمارية مــع المعاييــر العالميــة لحمايــة البيئــة مــن المخاطــر والتحفيــز
علــى اســتخدام وســائل الطاقــة البديلــة وضمــان حقــوق اإلنســان والعمــل ،وليصبــح بذلــك البنــك األول علــى مســتوى الوطــن الــذي
يتبــع معاييــر عالميــة ألعمالــه ونشــاطاته المصرفيــة.
تشــرف دائــرة االئتمــان علــى تطبيــق نظــام إدارة البيئــة الــذي يوضــح سياســات وإجــراءات وآليــة العمــل المتبعــة لالســتثمار مــن قبــل
بنــك فلســطين م.ع.م الــذي يحــرص دائم ـاً علــى الحفــاظ علــى وجــود نظــام إداري لشــؤون البيئــة والمجتمــع فــي جميــع نشــاطاته
ومنتجاتــه وخدماتــه.
تــم توقيــع اتفاقيــة تمويــل المشــاريع الخضــراء مــع الوكالــة الفرنســية وبنــاء عليــه قــام البنــك باطــاق مشــروع "SunRef” Palestine
وهــو خطــوة كبيــرة نحــو التعريــف بمبــادرة التمويــل األخضــر المقدمــة مــن الوكالــة الفرنســية للتنميــة  AFDبدعــم مــن االتحــاد
االوروبــي وبتنفيــذ مــن قبــل ســلطة الطاقــة والثــروة الطبيعيــة .PENRA
و فــي دعــم المــرأة الفلســطينية وتمكينهــا اقتصادي ـًا ،تبنــى بنــك فلســطين المبــادئ العالميــة لتمكيــن المــرأة مــن خــال برنامــج
فلســطينية الــذي اطلــق فــي العــام  ،2014إضافــة الــى برامــج التمويــل التــي صممــت خصصيـاً للمــرأة الفلســطينية ودعــم المبادريــن
لاللتــزام بتمكيــن المــرأة فــي الســوق ومــكان العمــل باإلضافــة إلــى تمكينهــا اجتماعي ـًا.
ومســاهمة فــي تحقيــق التنميــة المســتدامة للمجتمــع ،تــم توقيــع اتفاقيــات مــع صنــدوق التشــغيل الفلســطيني فــي وزارة العمــل
لدعــم ذوي االحتياجــات الخاصــة والخريجيــن العاطليــن عــن العمــل مــن خــال تصميــم برامــج تمويــل خاصــة بهــم.

حفل توقيع اتفاقية  SUNREFللطاقة البديلة والخضراء بدعم من الوكالة الفرنسية للتنمية واإلتحاد االوروبي
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التوسع األفقي للفروع والمكاتب

ً
ً
ومكتبا
فرعا
73

التوســـع األفقي للفـــروع والمكاتب
حافـــظ البنك على صدارته كأكبر شـــبكة مصرفية في فلســـطين حيث وصـــل عدد الفروع

رام اهلل
||1994

||2007
 65موظف وموظفة

جنين

||1999

نابلس

التابعـــة له إلى  73فرعـــاً ومكتباً من أصل  351فرعـــاً تابعاً للبنوك العاملة في فلســـطين.

||1996

اســـتمر البنك في عملية التفرع وتوســـيع شـــبكته في مختلـــف المناطق ال ســـيما الريفية،
وتعزيـــز وجود الخدمات عبر شـــبكة فروعه المنتشـــرة في جميع محافظـــات الوطن ،وحافظ
البنـــك على امتالكه ألكبر شـــبكة مصرفيـــة مكونة من  73فرعـــاً ومكتباً ،بمـــا فيها مدينة

الخليل

القـــدس ،في ضاحيـــة البريد ليقـــدم خدمات مالية ومصرفيـــة ألهلنا في المدينة المقدســـة
ويكون جزءاً مـــن مقومات التنميـــة االقتصادية فيها.

غــزة

51

المركز الرئيسي لإلدارة العامة | رام اهلل
 428موظف وموظفة

||2006

الفرع الرئيسي ||1992

خان يونس ||1989

جباليا ||1991

النصيرات||1999

دير البلح ||1994

 53موظف وموظفة

 35موظف وموظفة

 26موظف وموظفة

 22موظف وموظفة

 23موظف وموظفة

المنطقة الصناعية||2015

عمر المختار||1960

السرايا ||2000

رفح ||1967

الرمال ||1998

مكتب بيت حانون ||2017

 5موظف وموظفة

 12موظف وموظفة

 11موظف وموظفة

 24موظف وموظفة

 62موظف وموظفة

 5موظف وموظفة

بيت الهيا  -غزة ||2014

بني سهيال ||2013

تل الهوا  -غزة ||2014

النصر||1997

الزهراء||2015

رفح الغربية||2015

معبر رفح||2017

 8موظف وموظفة

 8موظف وموظفة

 11موظف وموظفة

 29موظف وموظفة

 5موظف وموظفة

 6موظف وموظفة

 2موظف وموظفة
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 37موظف وموظفة
فرع الخليل
المبنى الرئيسي
||2011

بيت لحم

طـوباس

طولكرم
||2005

تشيلي

ترمسعيا||2009
6موظف وموظفة

طنوس | |1994بيتونيا ||2012
11موظف وموظفة  8موظف وموظفة

سلواد ||2009
 7موظف وموظفة

ميثلون||2009

قباطية ||2004
 12موظف وموظفة

الحسبة ||2000

 6موظف وموظفة

حوارة||2009

 6موظف وموظفة  7موظف وموظفة

شارع السالم||1998

سعير||2008

بيت جاال||2009

بيت ساحور||2016

 7موظف وموظفة

 6موظف وموظفة

5موظف وموظفة

8موظف وموظفة

18موظف وموظفة

ترقوميا ||2010

دورا||2007

يطا||2008

أبو ديس||2009
 19موظف وموظفة

 13موظف وموظفة

14موظف وموظفة

طولكرم ||2005
 19موظف وموظفة

تشيلي
 2موظف وموظفة

||2001

 22موظف وموظفة

 6موظف وموظفة

4موظف وموظفة

5موظف وموظفة

6موظف وموظفة

 15موظف وموظفة

طوباس||2006

يعبد||2009

اليامون||2010

رفيديا ||2016

الرام ||2016

قلقيلية

سلفيت

||2006

عزون ||2005
 6موظف وموظفة

خضوري ||2011

مكتب وسط البلد ||2017

 5موظف وموظفة

 9موظف وموظفة

دبي

الطيرة
المنارة اإللكتروني ||2010
 7موظف وموظفة
 5موظف وموظفة

شارع طولكرم  -بيت ايبا
||2015

ضاحية البريد ||2017

قلقيلية ||2001

بدو ||2015
 6موظف وموظفة

الدوار ||2016

 16موظف وموظفة  20موظف وموظفة 8موظف وموظفة

 9موظف وموظفة 11موظف وموظفة

البيرة||2016

الجامعة األمريكية||2015

عصيرة الشمالية
||2014

||2009

فرع بيت لحم
المبنى الرئيسي
||2013
 41موظف وموظفة

القدس
اإلدارة العامة | غزة

فرع نابلس
المبنى الرئيسي

50موظف وموظفة

||1999

 27موظف وموظفة

 5موظف وموظفة 12موظف وموظفة

6موظف وموظفة

فرع جنين
المبنى الرئيسي
||2007
 40موظف وموظفة

||1998

||2009

 228موظف وموظفة

فرع رام اهلل
المبنى الرئيسي

الماصيون | | 2012

دير دبوان | |2006اإلرسال||2001

بيرزيت||2009

القصبة||2016

20موظف وموظفة  17موظف وموظفة

نعلين||2011
8موظف وموظفة

سلفيت ||2006
 15موظف وموظفة

أريحا

||1994

جامعة الخليل| |2014الظاهرية||2016
 5موظف وموظفة

 8موظف وموظفة

باب الزاوية
 8موظف وموظفة

بديا ||2014
 6موظف وموظفة

فرع أريحا
المبنى الرئيسي
||2013
 20موظف وموظفة

المنطقة الصناعية
أريحا||2017

معبر الكرامة

 5موظف وموظفة

دبي
 2موظف وموظفة

52

إدارة العمليات وتكنولوجيا والمعلومات

تــم خــال العــام  2018تحويــل العديــد مــن العمليــات
المصرفيــة إلــى إدارة العمليــات المركزيــة ومنهــا:

إدارة العمليات المركزية
ً
أنســجاما مــع توجهــات البنــك االســتراتيجية لعــام  2018فقــد واصــل البنــك

تطبيــق المركزيــة الخاصــة بالشــيكات ( المقاصــة الداخليــة والخارجيــة ) وبمختلــف
العمــات المتداولــه فــي فلســطين حيــث يعتبــر تطبيــق المقاصــة المركزيــة مــن
اإلنجــازات الهامــة لمــا كان لــه أثــر فعــال علــى أداء العمــل تطبيقــا لألهــداف العامــة
للمركزيــة حيــث تشــكل حصــة بنــك فلســطين مــن المقاصــة مــا يقــارب  % 35مــن حجــم
المقاصــة للقطــاع المصرفــي الكلــي.

تطبيــق تنفيــذ مشــروع مركزيــة العمليــات التــي بــدء بها عام  2017لزيــادة الكفاءة

تطبيق المركزية على تنفيذ القروض وهيكلتها.

والفعاليــة وتقليــل المخاطــر المصاحبــة لتلــك العمليــات وذلــك مــن خــال إعــادة

•تطبيــق مركزيــة فتــح الحســابات وتحديــث بيانــات العمــاء حيــث كان لــه األثــر
الكبيــر فــي عمليــات تحديــث بيانــات العمــاء كخطــوة أولــى لتحديــث كافــه حســابات
العمــاء حســب خطــة وسياســة البنــك للتحديــث.
•تطبيــق مركزيــة تثبيــت أســعار الفوائــد والفوائــد المتغييــرة المربوطــة باألســعار
العالميــة ســواء الليبــور وغيرهــا
•تطبيق مركزية الحواالت سواء الداخلية أو الخارجية.

هندســة العمليــات بشــكل جعــل أداء المهــام أكثــر إنســيابية ومرونــة ،لرفــع
الكفــاءة والفاعليــة بالعمــل وتوفيــر قيمــة مضافــة وإحــداث نقلــة نوعيــة بالعمــل
المصرفــي الداخلــي  .حيــث حقــق البنــك مــن خــال دائــرة المركزيــة العديــد مــن
النقــاط التــي أثــرت بشــكل إيجابــي علــى الخدمــة المقدمــة إلــى العمــاء مــن
حيــث توحيــد إجــراءات العمــل لكافــه العمليــات ،تخفيــض المخاطــر المصاحبــة
لتنفيــذ العمليــات المصرفيــة بالفــروع والمكاتــب ،تقديــم خدمــة أفضــل للعمــاء
بســرعة وكفــاءة عاليــة .وعبــر ســحب العمليــات مــن الفــروع لتتفــرغ لتقديــم
وتســويق الخدمــات المصرفيــة بشــكل أفضــل مــن خــال العــرض وعبــر البيــع
المباشــر حيــث أصبــح هنالــك الوقــت الكافــي للتواصــل مــع العمــاء بشــكل
عالــي مــن المهنيــة باإلضافــة إلــى توفــر العديــد مــن المزايــا االخــرى.
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تــم العمــل علــى تطويرنمــاذج الشــيكات الصــادرة مــن قبــل البنــك لتلبــي متطلبــات
ســطة النقــد الفلســطينة مــن خــال توفيرالعديــد مــن العالمــات االمنيــة ،حيــث بــدء
تداولهــا خــال العــام  2018مــع منــح العمــاء الفرصــة الســتبدال الدفاتــر القديمــة
بدفاتــر جديــدة مجانــًا.
كان عــام  2018فرصــه إلنجــاز الكثيــر بخصــوص تطبيــق المقاصــة اإللكترونيــة
بالتعــاون مــع ســلطة النقــد الفلســطينية ،حيــث تــم التعــاون مــن إحــدى الشــركات
المتخصصــة فــي هــذا المجــال لتطويــر برنامــج المقاصــة اإللكترونيــة المعــد مــن قبــل
ســلطة النقــد الفلســطينية ليتوائــم مــع متطلباتنــا الداخليــة بالتنســيق مــع ســلطة النقــد
الفلســطينية ,ومــن المتوقــع أن يتــم تطبيقــه بالنصــف األول مــن عــام .2019
وحســب خطــط البنــك االســتراتيجيه لعــام  2019ســيتم إســتكمال العديــد مــن العمليــات
المتبقيــة بالفــروع ومــن أهمهــا ( كافــه العمليــات المتعلقــه بحســابات العمــاء ،المقاصــة
االلكترونيــة ،الكفــاالت المصرفيــة ،تأســيس أرشــيف مركــزي لكافــه أعمــال البنــك).
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كمــا قامــت إدارة تقنيــة المعلومــات بفحــص جهوزيــة الموقــع االحتياطــي ألهــم األنظمــة الرئيســية فــي البنــك & BANKS , Power Cards ATM , IBS
 MBSحيــث تمــت العمليــة بشــكل ناجــح ومتكامــل وبوقــت يتالئــم مــع متطلبــات كل مــن ســلطة النقــد والتعليمــات البنكيــة بهــذا الخصــوص.

تعتبــر إدارة التكنولوجيــا وأنظمــة المعلومــات المنفــذ الرئيســي الســتراتيجية االســتثمار فــي
الريــادة الرقميــة وخاصــة فــي مجــال تطويــر النظــم والبنيــة التحتيــة للنهــوض بالخدمــات المصرفيــة
االلكترونيــة .وكان مــن أهــم إنجــازات العــام  2018فــي مجــال التكنولوجيــا وأنظمــة المعلومات/دائــرة
البنيــة التحتيــة:
قامــت إدارة تقنيــة المعلومــات باالســتثمار وشــراء نظــام النســخ االحتياطــي المركــزي من شــركة  DELLالعالميــة وذلك لحفــظ المعلومات واســترجاعها
عنــد الحاجــة فــي كل مــن الموقــع الرئيســي والموقــع االحتياطي.
قامــت إدارة تقنيــة المعلومــات باالســتثمار وشــراء نظــام إدارة النســخ المتماثــل المركــزي مــن شــركة Zertoالعالميــة وذلــك مــن أجــل بنــاء منظومــة
متكاملــة ومتماثلــة عــن األنظمــة والتطبيقــات والبرامــج الموجــودة فــي الموقــع الرئيســي لمركــز تقنيــة المعلومــات فــي الموقــع االحتياطــي وضمــان
اســتعادة النشــاط واســتمرارية العمــل فــي حالــة الكــوارث.
كمــا قامــت إدارة تقنيــة المعلومــات بتجهيــز البنيــة التحتيــة لبعــض الفــروع والمكاتــب ومواقــع الصرافــات االليــة الجديــدة وهــي (مكتــب الطيــرة – مكتب
بــاب الزاويــة – مكتــب معبــر رفــح – ارشــيف زواتــا – صــراف ســرية رام اهلل).
قما قامت إدارة تقنية المعلومات بتجهيز البنية التحتية الخاصة بنظام معايير التقارير المالية الدولية .IFRS
كما قامت إدارة تقنية المعلومات بتجهيز البنية التحتية الخاصة بنظام الشيكات االلكتروني  ECCالتي تم شراؤه من شركة .Progress Soft
كمــا قامــت إدارة تقنيــة المعلومــات بتجهيــز البنيــة التحتيــة الخاصــة بالفــرع المتنقــل – بنكــي رحــال لخدمــة عمــاء البنــك فــي جميــع محافظــات ومــدن
وقــرى الوطــن.

لقــد اســتثمرت وحــدة التكنولوجيــا وأنظمــة المعلومــات فــي البنيــة التحتيــة ألنظمــة المعلومــات عبــر زيــادة عــدد الخــوادم ووحــدات التخزيــن الرئســية مــا
زاد مــن القــدرة التخزينيــة للمعلومــات ،واســتثمرت الدائــرة بأمــن المعلومــات وزيــادة الــدروع الواقيــة للمعلومــات وجــدران الحمايــة باإلضافــة إلــى برامــج
التوعيــة الداخليــة بأهميــة الحفــاظ علــى الخصوصيــة والســرية واتبــاع التعليمــات الوقائيــة ،ناهيــك عــن تحضيــر النظــم الخاصــة بحمايــة الســرية
والخصوصيــة فــي جميــع البطاقــات الصــادرة عــن البنــك.
كمــا قامــت إدارة تقنيــة المعلومــات بتفعيــل المنظومــة الدفاعيــة التــي تــم شــراؤها مــن شــركة  Ciscoالعالميــة مــن أجــل حمايــة جميــع أنظمــة البنــك
وبياناتــه وزيــادة قــدرة البنــك لصــد الهجمــات االلكترونيــة التــي تــزداد هجماتهــا يومــا بعــد يــوم .وكانــت أهــم هــذه األنظمــة:
جدار حماية داخلي إضافة لجدار الحماية الخارجي لزيادة األمن في حالة سقوط إحدى الدفعات الخارجية.
نظــام حمايــة المراســات االلكترونيــة  Exchange Mailing Systemأحدهــم مــن شــركة  Microsoftواالخــر مــن شــركة  Ciscoوذلــك لتعزيــز قــوة
ومتانــة نظــام المرســات بمــا يضمــن ســرية وأمــن تناقــل المعلومــات.
نظام حماية لتصفح االنترنت بشكل أمن وعلى مستوي عالي من السرية وفلترة المواقع المشبوهة.
نظام حماية من اجل منع االختراق وصد الهجمات االلكترونية المحتملة الحالية والمستقبلية باستخدام أقوى برامج العالمية .Cisco Firepower
برنامــج حمايــة إضافــي ألجهــزة الموظفيــن باســتخدام  Cisco AMP Clientباإلضافــة لبرنامــج الحمايــة مــن الفيروســات  Kasperskyوذلــك لصــد ومنــع
البرمجيــات الخبيثــة مثــل .malware
نظــام التحكــم بالدخــول لجميــع نقــاط الشــبكة واالجهــزة البنكيــة باســتخدام نظــام  Cisco Access Control ISEوذلــك لضمــان عــدم التســلل والدخــول
اإل لألشــخاص المصــرح لهــم بالدخــول فقــط.
نظــام حمايــة قائــم علــي تحليــل األحــداث التــي تحــدث علــى جميــع األنظمــة والشــبكات وذلــك مــن أجــل التنبــأ بالمخاطــر المســتقبلية المحتملــة وتمكيــن
البنــك مــن اإلســتعداد لصدهــا ومنعهــا قبــل حوثهــا مثــل .Zero Day Attacks
كمــا قامــت إدارة تقنيــة المعلومــات باالســتثمار وشــراء نظــام رئيســي مــن أحــدث األنظمــة العالميــة مــن شــركة  SPLUNKوذلــك مــن أجــل تجميــع جميــع
األحــداث األمنيــة  Security Logs & Eventsلجميــع أنظمــة الحمايــة العاملــة فــي البنــك والمذكــورة أعــاه مــن أجــل الوصــول بشــكل الــي وســريع ألي
احتمــال مــن وجــود خروقــات أمنيــة قــد تحــدث علــى جميــع أنظمــة البنــك.

كما قامت إدارة تقنية المعلومات باالستثمار وشراء خدمة  Data Scope Select DSSلتوفير الوصول لألسعار العالمية للعمالت او ً
ال بأول.
كمــا قامــت إدارة تقنيــة المعلومــات بتجهيــز البنيــة التحتيــة الخاصــة بنظامــي  USSD & IVRوذلــك مــن أجــل خدمــة عمــاء البنــك بمختلــف القنــوات
االلكترونيــة إضافــة لخدمــات االنترنــت البنكــي والموبايــل البنكــي.

كمــا قامــت إدارة تقنيــة المعلومــات باالنتهــاء مــن جميــع المتطلبــات والتحضيــرات الالزمــة مــن أجــل الحصــول علــي الشــهادة العالميــة(Payment Card
 )Industry (PCIللمــرة الثانيــة وذلــك تماشــياً مــع كل مــن متطلبــات شــركة فيــزا العالميــة و زيــادة األمــن والحمايــة لجميــع بطاقــات الدفــع االلكترونيــة
لعمــاء البنــك.
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والتدريب
الموارد
إدارة
البشريةوالجودة
المشاريع
دائرة إدارة

تم إنشـــاء دائرة إدارة المشـــاريع والجـــودة لتغطية مهام
متكاملة فـــي ثالث وظائـــف كما يلي:

تنوعــت المشــاريع المنجــزة ومتقدمــة اإلنجــاز وتضمنــت مــا يزيــد عــن  20مشــروع متكامــل ،ومــن أهمهــا اطــاق
مركــز الخدمــات المصرفيــة المتنقــل (بنكــي رحــال) واطــاق برنامــج النقــاط (كــم  ،)Pointوالعشــرات مــن عمليــات
التطويــر الخاصــة بتحســن كفــاءة عمليــات محــددة فــي البنــك مــن خــال تطبيــق أدوات وأســاليب إدارة المشــاريع
عليهــا مــن تخطيــط والتنســيق وضمــان التكامــل مــا بيــن الجهــود والمشــاريع المختلفــة فــي البنــك وأيضــا التأكــد مــن
مشــاركة كافــة األطــراف المعنيــة ،باإلضافــة الــى مراقبــة التنفيــذ وقيــاس األداء وعمليــة إغــاق المشــاريع وغيرهــا

 - 1دعــم مهــام إدارة المشــاريع وهندســة العمليــات فــي البنــك وضمــان إنجازهــا بأســاليب حديثــة ذات كفــاءة وفاعليــة وخاصــة فــي
مجــال الولــوج الــى الريــادة الرقميــة ضمــن الجــداول الزمنيــة والميزانيــات ومســتوى الجــودة المحــدد لــكل مشــروع.

 - 2مراقبة وضبط جودة خدمة العمالء وجودة البيانات الخاصة بالعمالء.
 - 3إعداد وتطوير إجراءات العمل والنماذج.

أهم اإلنجازات لسنة :2018
أو ً
ال :إدارة المشاريع وهندسة العمليات في البنك:
تعنــى إدارة المشــاريع بتطويــر وتطبيــق نظــم ذات مواصفــات عالميــة إلدارة المشــاريع األســتراتيجية داخــل
البنــك بهــدف تعزيــز الكفــاءة واإلنتاجيــة وإنجــاز المشــاريع الكبــرى الخاصــة بتطويــر األداء فــي مجــاالت
لهــا عالقــة بالخدمــات البنكيــة والبنيــة التحتيــة والمعلوماتيــة وإدارة المــوارد ،باإلضافــة الــى إعــادة هندســة

مــن االجــراءات.

ثانيًا :مراقبة وضبط جودة خدمة العمالء :
يهــدف القســم الخــاص بمراقبــة الجــودة إلــى المتابعــة والمراقبــة المســتمرة ألســاليب تقديــم الخدمــة
للعمــاء وجاهزيــة مرافــق الفــروع وفريــق العمــل لتحقيــق ذلــك .وتــم إعتمــاد معاييــر عــدة لتنفيــذ مهــام
القســم:
 - 1تقييم الفروع  360درجة وجودة البيانات.
 - 2مراقبة وتقييم القنوات اإللكترونية ذات العالقة بخدمة العمالء.

ثالثاً :إعداد وتطوير إجراءات العمل والنماذج.
يهــدف هــذا القســم الــى ضمــان وجــود إجــراءات عمــل ونمــاذج قياســية فعالــة فــي البنــك لكافــة الوظائــف،

العمليــات فــي كافــة المجــاالت .تــم خــال ســنة  2018إنجــاز وتحقيــق تقــدم فــي العديــد مــن المشــاريع

وقــد تــم هيكلــة اإلجــراءات ضمــن ثــاث مســارات أساســية:

اإلســتراتيجية والتشــغيلية فــي البنــك ،باإلضافــة الــى العديــد مــن التدخــات لتحليــل عمليــات معينــة وإعــادة

 - 1إجراءات الفروع.

تصميمهــا وهندســتها .ويمكــن

 - 2إجراءات الدوائر.
 - 3النماذج القياسية.

تلخيص المهام الرئيسية بما يلي:
 - 1بناء وتطوير نظام إدارة المشاريع في البنك.
 - 2متابعة المشاريع والخطة اإلستراتيجية للبنك.
 - 3متابعة تنفيذ وإدارة المشاريع في البنك.
 - 4دعم الدوائر وتقديم المشورة والتوجيه.
 - 5بناء وتحديث قاعدة بيانات المشاريع.
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إدارة الموارد البشرية والتدريب
ضمــن اســتراتيجية البنــك التــى وضعهــا للعــام  2017حتــى العــام  2020التزمــت إدارة المــوارد البشــرية بجــذب
الخريجيــن مــن الكفــاءات والحفــاظ عليهــم ،عبــر تطويــر أدائهــم ومنحهــم دورات تدريبيــة وتحفيزهــم ومكافأتهــم
تقديــراً لمســاهمتهم فــي تحقيــق أهــداف البنــك اإلســتراتيجية للقيــام باألعمــال المصرفيــة بكفــاءة ونشــاط لبنــاء
قاعــدة مســتمرة مــن التعاقــب الوظيفــي.
وقــد بلــغ عــدد الموظفيــن فــي بنــك فلســطين  1728موظــف وموظفــة نهايــة عــام  2018مقارنــة ب  1705فــي نهايــة
العــام  ,2017بزيــادة مقدارهــا  23موظــف وموظفــة .حيــث تــم اختيارهــم مــن كال الجنســين حســب األنظمــة والتعليمــات
المعمــول بهــا مــع المحافظــة علــى اســتمرارية تعييــن اإلنــاث ،حيــث زادت النســبة مــن  % 37.64العــام الماضــي الــى % 40
عــام  2018بنســبة زيــادة تقــارب .% 2.4
كمــا اســتمر البنــك بتوظيــف األشــخاص ذوي االحتياجــات الخاصــة ،ضمــن رؤيتــه بتوظيــف مــا نســبته  % 6مــن الموظفين
مــن ذوي االحتياجــات الخاصــة ،فــي مبــادرة منــه باعطائهــم فــرص مســاوية لبقيــة أفــراد المجتمــع ,باإلضافــة الــى إيمــان
البنــك بقدراتهــم ومؤهالتهــم التــي تمكنهــم مــن إتمــام عملهــم علــى أكمــل وجه.

الهدف منها تحفيز المتسابقين  /ات لإلقالع عن التدخين بجميع أنواعه.

عمل دوري لفرق ابناء موظفات وموظفي بنك فلسطين لكرة القدم

الهــدف منــه تســجيل مجموعــة مــن ابنــاء موظفــات وموظفــي بنــك فلســطين بفــرق كــرة قــدم وتخصيــص ايــام تدريبيــة لهــم وعمــل يــوم مفتــوح
للمباريــات النهائيــة والعديــد مــن النشــاطات

بطولة فروع بنك فلسطين لكرة القدم
يتــم تنظيــم يــوم رياضــي لمباريــات فــروع بنــك فلســطين لكــرة القــدم للضفــة وغــزة وهــو يــوم مفتــوح يتــم فيــه تشــكيل فريــق عــن كل فــرع
ومكاتبــه وعــن كل إدارة وتنافســت الفــرق بالمباريــات طــوال اليــوم وتــم تكريــم الفائزيــن .

البيئة الداخلية وجودة الحياة للموظفين

تنظيم مسارات هايكنج بنك فلسطين

الصحة أول في البنك األول

تم تنظيم اربع مسارات هايكنج لموظفات وموظفي بنك فلسطين (الشمال ،الوسط الجنوب ،غزة)

كــرس البنــك هــذا الشــعار عبــر العديــد مــن مبادراتــه المختلفــة فــي هــذا المجــال ،مــع التركيــز علــى بنــاء أجســام صحيــة ولياقــة بدنيــة
للموظفيــن والموظفــات مــن خــال إطــاق حمــات لتعزيــز هــذا النهــج مــن بينهــا؛

دعم برامج التوعية الصحية

مسابقة الخاسر األكبر

نشــاطات الموظفيــن ضمــن حملــة التوعيــة عــن الســكري بشــهر نوفمبــر حيــث تــم تقديــم مجموعــة مــن الفعاليــات تخــص موظفــي بنــك فلســطين
خاللــه :

مســابقة للموظفيــن باســم "الخاســر األكبــر" الموســم الثانــي لتحفيــز الراغبيــن منهــم بتخفيــف وزنهــم ليكــون وزن ـاً مثالي ـًا مقابــل مكافــأة
ماليــة للرابــح تتــراوح مــا بيــن  3000 – 100دوالر.

اجــراء فحوصــات طبيــة شــاملة للموظفيــن المصابيــن بمــرض الســكري و توزيــع هدايــا رمزيــة تحتــوي علــى أهــم المكســرات المفيــدة والهــدف منهــا
(نشــر معلومــات توعويــة عــن اهميتهــا بالســيطرة علــى الســكري واهميــة ادخالهــا ضمــن نظامكــم الغذائــي ،وتشــجيعكم علــى تنــاول االغذيــة
الصحيــة التــي تحــارب الســكري وتســاعدكم إلعتمــاد نظــام غذائــي صحــي لحياتكــم ) و تنظيــم زيــارة مجموعــة مــن الموظفيــن لجمعيــات المســنين
ومرضــى الســكري .

مؤهالت الموظفين:
%
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مسابقة صحتك بال تدخين

العدد

المؤهل العلمي

2018
PhD

%0

2

دكتوراه

%4

67

الماجستير

% 76

1316

البكالوريوس

Bachelor

%7

113

الدبلوم

Diploma

% 13

230

ثانوية عامة

% 100

1728

توزيــع هدايــا للموظفيــن خــال المناســبات الدينيــة والوطنيــة (يــوم المــرأة  ،عيــد
الفطــر ،عيــد الميــاد المجيــد)

Master

High school

المجموع
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البشرية والتدريب
إدارة الموارد البشرية
والتدريب
النشاط التدريبي للعام 2018
اســتمرارا لنهــج التطويــر والتنميــة المســتمرة للمــوارد البشــرية ،واصــل البنــك تطبيــق أفضــل الممارســات اإلداريــة فــي ســبيل االرتقــاء بمــوارده
البشــرية لمــا يمثلــه ذلــك مــن عنصــر رئيســي لنجــاح البنــك .وقــد جــاءت مبــادرة خطــة التدريــب للعــام  2018لتشــكل منظومــة شــاملة لتدريــب
وتطويــر موظفــي بنــك فلســطين مــن خــال تنفيــذ وتقديــم برامــج تدريبيــة نوعيــة وربطهــا بواقــع الممارســة الوظيفيــة للمشــاركين ،حيــث كان
إجمالــي النشــاط التدريبــي كمــا يلــي:

عدد الفعاليات  /البرامج التدريبية

عدد المشاركين

المجال التدريبي
اإلدارة المالية واالستثمار

23

186

االمتثال والرقابة والتدقيق

12

116

التمويل واالئتمان المصرفي

10

114

الخدمات الفنية واللوجستية

5

70

العمليات المصرفية

74

1248

المخاطر المصرفية

10

243

المهارات اإلدارية والسلوكية

60

800

الموارد البشرية

3

42

تكنولوجيا المعلومات

22

115

المجموع

219

2934

4

142

223

3076

تدريب طالب الجامعات الفلسطينية
اإلجمالي

فعاليات تدريبية عقدت خارج البنك (التدريب المحلي)
شــارك بنــك فلســطين بعــدد  67برنامــج تدريبــي وورشــة عمــل خــال مراكــز ومؤسســات تدريبيــة محليــة اســتفاد منهــا عــدد  508موظــف وذلــك
فــي مجــاالت ومواضيــع إداريــة و مصرفيــة عديــدة كذلــك برامــج متخصصــة فــي تكنولوجيــا المعلومــات لمهندســي ومبرمجــي البنــك ،حيــث
عقــدت تلــك البرامــج مــن خــال مؤسســات وشــركات تدريــب محليــة  ،منهــا :المعهــد المصرفــي الفلســطيني،AMIDEAST، Ernst & Young ،
شــركة جنــرال لالستشــارات والتدريــب، .VISION Plus، Experts Training Center، Vision Plus Co ،المؤسســة العربيــة األوروبيــة للتدريــب،
الدفــاع المدنــي الفلســطيني ،بورصــة فلســطين ،Professional Sky for Training ،ســلطة النقــد الفلســطينية.
وقــد شــكلت الفعاليــات التدريبيــة المحليــة نســبة  30%مــن اجمالــي النشــاط التدريبــي للعــام  2018وباســتفادة  17%مــن إجمالــي الموظفيــن
المشــاركين.

فعاليات تدريبية عقدت خارج البنك (التدريب الدولي)
شــارك بنــك فلســطين بعــدد  10برامــج تدريبيــة ومؤتمــرات دوليــة خــال مراكــز ومؤسســات تدريبيــة خــارج فلســطين اســتفاد منهــا عــدد 15
موظــف وموظفــة وذلــك فــي مجــاالت ومواضيــع إداريــة ومصرفيــة متخصصــة عقــدت علــى المســتوى اإلقليمــي والدولــي مثــل ألمانيــا ،إســبانيا،
هنغاريــا ،إيطاليــا ،دبــي ،مصــر ،تونــس ،المغــرب.
وقــد شــكلت الفعاليــات التدريبيــة الدوليــة نســبة  4.6%مــن اجمالــي النشــاط التدريبــي للعــام  2018وباســتفادة  0.5%مــن إجمالــي الموظفيــن
المشــاركين.

فعاليات تدريبية مهنية (الدبلوم والشهادات المهنية)
والشــهادات المهنيــة والدبلــوم كان لهمــا حصــة مــن اهتماماتنــا فقــد قمنــا بتأهيــل وتدريــب مجموعــة مــن مبرمجــي ومهندســي دوائــر تكنولوجيــا
المعلومــات للحصــول علــى شــهادات مهنيــة فــي مواضيــع.RedHat OS، Cisco CCNP، Administrating Microsoft SQL server 2016، PMP :
مــن خــال شــركات ومؤسســات دوليــة مثــل  Microsoftو Oracleو.Cisco
حيــث حصــل  35موظــف علــى شــهادات دوليــة مهنيــة ودبلــوم مــن خــال مشــاركتهم فــي عــدد  14فعاليــة فــي مجــاالت تكنولوجيــا المعلومــات
والجــودة وتــداول العمــات إضافــة إلــى التســويق اإللكترونــي واللغــة العبريــة واالنجليزيــة.
وقــد شــكلت الفعاليــات التدريبيــة المهنيــة (الدبلــوم والشــهادات المهنيــة) نســبة  % 6.4مــن اجمالــي النشــاط التدريبــي للعــام  2018وباســتفادة
 % 1.2مــن إجمالــي الموظفيــن المشــاركين.

وبذلك كان نصيب الموظف الواحد  1.7برنامج تدريبي تقريباً للموظف الواحد من التدريب خالل العام 2018

وكان من شواهد إنجازات البنك خالل العام  2018تنفيذ:

فعاليات تدريبية تعاونية (التدريب التعاوني)

فعاليات تدريبية عقدت داخل البنك (التدريب الداخلي)

ولــم تقتصــر مبادراتنــا فــي تنميــة أداء وقــدرات فريــق العمــل بالبنــك فحســب .فقــد قمنــا بعقــد برنامــج بنكــي لتدريــب طــاب الجامعــات
الفلســطينية لعــدد  142مــن (جامعــة بيــر زيــت ،جامعــة االقصــى ،جامعــة فلســطين ،الجامعــة اإلســامية) فــي الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة مــن
أجــل حصــر الفجــوة بيــن التعليــم األكاديمــي والتعليــم المهنــي وتحضيرهــم لســوق العمــل إلتاحــة فــرص عمــل لهــم فــي جميــع القطاعــات بمــا
فيــه القطــاع المصرفــي.

عقــد بنــك فلســطين عــدد  128برنامــج تدريبــي وورشــة عمــل فــي قاعــات البنــك الداخليــة ،اســتفاد منهــا  2376موظــف وموظفــة فــي مجــاالت
عديــدة منهــا :تعريــف باإلجــراءات الخاصــة بالرقابــة والتدقيــق وبمكافحــة عمليــات غســيل األمــوال وتمويــل اإلرهــاب وترســيخ مفاهيــم االمتثــال
وسياســات أعــرف عميلــك ،ومهــارات كشــف الغــش واالحتيــال المالــي والمصرفــي ،تعزيــز ثقافــة الموظفيــن نحــو خدمــة العمــاء والتعامــل معهــم،
وأســس تقديــم الخدمــة المتميــزة ،وتعزيــز المهــارات اإلداريــة والســلوكية وتعزيــز الوعــي بأهميــة المخاطــر المصرفيــة والتعامــل معهــا.
ومــن منطلــق تحقيــق متطلبــات البنــك الحاليــة والمســتقبلية وتطويــر منهجيــات العمــل :فقــد تــم اســتكمال مشــروع إعــداد وتأهيــل موظــف خدمة
العمــاء الشــامل الــذي تضمــن الجــدارات الفنيــة والعمليــة لتقديــم خدمــات مصرفيــة متعــددة لعميــل البنــك فــي آن واحــد لغــرض اســتراتيجية
البنــك للعــام .bop Segmentation
وقــد شــكلت الفعاليــات التدريبيــة الداخليــة نســبة  % 58.5مــن اجمالــي النشــاط التدريبــي للعــام  2018وباســتفادة  % 81مــن إجمالــي الموظفيــن
المشــاركين.
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ومــن الرعايــات األخــرى فــي مجــال التعليــم
والشــباب واإلبــداع

إســتمرار تقديــم التبــرع لمؤسســة الرئيــس محمــود عبــاس التــي تقــوم
بتقديــم منــح دراســية للطلبــة المتفوقيــن فــي الثانويــة العامــة فــي
مخيمــات الفلســطينيين فــي لبنــان.
اإلســتمرار فــي دعــم مشــروع ‘يــد بإيــد’ لجمعيــة أصدقــاء جامعــة بيرزيــت،
والــذي يهــدف إلــى إنتــاج أعمال يدوية تســوق للقطــاع الخاص الفلســطيني،
والتــي تســاهم فــي خلــق مصــدر مالــي مســاعد للطلبــة مــن ذوي الدخــل
المحــدود.
اإلســتمرار فــي دعــم مؤسســة  ،Gaza Sky Geeksوهــي مســرعة وحاضنــة
أعمــال رائــدة ومســاحة عمــل مشــتركة ومركــز تعليمــي تكنولوجــي يقــوم
بتحضيــر المطوريــن ورياديــي األعمــال فــي غــزة للمنافســة علــى مســتوى
عالمــي .هــذا وقــد أســتمر البنــك فــي دعمــه ألكاديميــة البرمجــة ضمــن
شــراكته مــع المؤسســة ،حيــث تــم بنــاء األكاديميــة لدعــم األنشــطة
اإلبداعيــة للشــباب الفلســطيني فــي القطــاع ،وتدريبهــم وتطويــر
إمكانياتهــم ،وتعزيــز أفكارهــم لتكــون واقعــًا ملموســًا.

بتمويــل مــن اإلتحــاد األوروبــي وبمســاهمة مــن بنــك فلسطين،إســتمرار
تنفيــذ مؤسســة فيصــل الحســيني لبرنامــج التطويــر الشــامل فــي 15
مدرســة فــي القــدس ،والــذي يهــدف للمســاهمة فــي ضمــان أن يتمتــع
أبنــاء القــدس الشــرقية بتعليــم ذو مســتوى عــال ،قــادر علــى خلــق مجتمــع
ديمقراطــي ،يحتــرم التعدديــة والمســاواة الجندريــة وحقــوق اإلنســان،
ويتخــذ أفــراده قراراتهــم بنــا ًء علــى البحــث العلمــي ،ويكونــوا قادريــن
علــى المنافســة عالميــًا فــي العلــوم والفنــون ،وعلــى اســتخدام وتطويــر
تكنولوجيــا رقميــة حديثــة.
اســتمرار التبــرع لمؤسســة إنجــاز فلســطين ،وهــي مؤسســة تهــدف إلــى
تعزيــز الفــرص اإلقتصاديــة للشــباب الفلســطيني عــن طريــق تقديــم
سلســلة دورات تعليميــة إقتصاديــة ذات طابــع عملــي ينفذهــا متطوعــون
ومتطوعــات مــن القطــاع الخــاص فــي المــدارس والجامعــات فــي كافــة
المناطــق الجغرافيــة.

الرياضة
إن للرياضــة اســهامات كبيــر فــي تعزيــز الصــورة الحضاريــة للمجتمــع
الفلســطيني فــي مختلــف دول العالــم ،باعتبارهــا لغــة مشــتركة بيــن
الشــعوب ،ومــن هــذا المنطلــق ،أســتمر البنــك بتقديــم دعمــه ورعايتــه لهــذا
القطــاع بمــا يشــمل النــوادي والبطــوالت الرياضيــة .ومــن أهــم المشــاريع
الرياضيــة للعــام : 2018

رعاية بنك فلسطين للكرة النسوية
أهتــم بنــك فلســطين العــام الماضــي برعايــة الكــرة النســوية ،مــن بينهــا
رعايــة الــدوري النســوي الخماســي ودعــم مشــاركة المنتخــب الوطنــي
للفتيــات فــي بطولــة غــرب اســيا لكــرة القــدم مــن عمــر  15عامــا فمــا
دون التــي أقيمــت فــي االمــارات اضافــة الــى دعــم مشــاركة المنتخــب
الوطنــي الخماســي فــي البطولــة النســوية الوديــة فــي الجزائــر .وتأتــي
هــذه المبــادرات انســجامًا مــع اســتراتيجية البنــك بتعزيــز مشــاركة المــرأة
الفلســطينية ودعمهــا فــي مختلــف مجــاالت الحيــاة.
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المسؤولية اإلجتماعية واإلستدامة

ومن الرعايات األخرى في مجال الرياضة
اإلستمرار في دعم أنشطة نادي هالل القدس
إستمرار دعم البنك لنادي غزة الرياضي
رعايــة ماراثــون فلســطين الرابــع بمشــاركة أكثــر مــن  7000رياضــي وعــداء
فلســطيني وأجنبــي مــن اثنيــن وثالثيــن دولــة
بتنظيــم مــن األكاديميــة الفلســطينية للموهوبيــن رياضيــا ،رعايــة فعاليات
بطولــة القــدس الدولية الخامســة للناشــئين
بتنظيــم مــن الجمعيــة الفلســطينية للصيــد والرياضــات البحريــة ،تنفيــذ
دورة قيــادة المراكــب الشــراعية علــى شــاطئ بحــر غــزة
دعــم مشــاركة فريــق جامعــة األزهــر  /غــزة فــي الــدورة العربيــة الرابعــة
عشــرة لخماســيات كــرة القــدم للجامعــات العربيــة التــي أقيمــت فــي
جمهوريــة مصــر العربيــة.

الصحة والبيئة
واصــل البنــك فــي العــام  2018مســاهماته الكبيــرة فــي دعــم القطــاع
الصحــي والحفــاظ علــى البيئــة ،حيــث أنهمــا يشــكالن قطاعــاً هامــًا
ومســتداماً لحيــاة المواطنيــن وقــدرة المجتمــع فــي الحفــاظ علــى الســامة
الصحيــة تحقيقـًا لمجتمــع خــال مــن األمــراض تســوده الممارســات الصحيــة،
وكان مــن الواجــب طوع ـًا أن يســاهم البنــك فــي دعمهــا لمــا يشــكل ذلــك
مــن فائــدة كبيــرة علــى المــدى البعيــد وعلــى المســتوى الوطنــي .ومــن أهــم
المشــاريع الصحيــة للعــام -: 2018

التوعية الصحية تحت عنوان "الحياة
حلوة تحكموا بسكرها "
اطــاق حملــة توعويــة للوقايــة مــن الســكري بعنــوان "الحيــاة حلــوة تحكمــوا
بســكرها " بالشــراكة مــا بيــن مؤسســة جــذور لألنمــاء الصحــي واالجتماعــي
ومستشــفى المطلــع ،حيــث تهــدف الحملــة للوقايــة منــه عبــر المســاهمة
فــي تطويــر األدوات الخاصــة بالتوعيــة الصحيــة علــى المســتوى الوطنــي،
خصوصـًا إذا مــا عرفنــا أن مــا نســبته  % 10مــن الشــعب الفلســطيني مصــاب
بالســكري ،وهــو المســبب الرابــع للوفيــات بيــن الفلســطينيين بعــد أمــراض
القلــب الوعائيــة والســرطان وأمــراض الدمــاغ الوعائيــة.

ومن الرعايات األخرى في مجال الصحة
والبيئة:
بتنظيــم مــن الجمعيــة الفلســطينية ألمــراض الغــدد الصــم والســكري
ومستشــفى المطلــع ،انعقــاد المؤتمــر الرابــع ألمــراض الغــدد الصــم
والســكري فــي مدينــة القــدس
إســتمرار تبــرع البنــك لمركــز بيتنــا التابــع لجمعيــة أصدقــاء المريــض
الخيريــة

تقديم دعم لمستشفى الكلى التابع لمجمع فلسطين الطبي.
بتنظيــم مــن جامعــة األزهــر – قطــاع غــزة ،انعقــاد المؤتمــر الدولــي
الطبــي األول لكليــة الطــب بمشــاركة محليــة ودوليــة واســعة.

الثقافة والفنون
ارتــأى البنــك تعزيــز ودعــم النشــاطات والحركــة الثقافيــة فــي فلســطين
عبــر دعــم العديــد مــن الرعايــات لمختلــف الفعاليــات الثقافيــة التــي تجســد
هويتنــا وتضــيء ذاكرتنــا ،باإلضافــة الــى تكريــم مبدعينــا ومبتكرينــا
وشــعرائنا .ومــن أهــم المشــاريع الثقافيــة للعــام : 2018

دعم المتحف الفلسطيني:
ضمــن الشــراكة مــع المتحــف الفلســطيني ،تقديــم دعــم لمعــرض" غــزل
العــروق :عيــن جديــدة علــى التطريــز الفلســطيني ،حيــث عمــل المعــرض
علــى تكويــن صــورة شــاملة لتاريــخ فلســطين المــادي مــن خــال عــرض
مجموعــة مــن األثــواب والحلــي التاريخيــة والملصقــات واللوحــات والصــور
األرشــيفية واألغانــي والمــواد األدبيــة والفيديــو وتــم تنظيــم عــدد مــن
االنشــطة والفعاليــات طــوال فتــرة المعــرض.

التنميــة والشــؤون االقتصاديــة وعالقــات
المغتربيــن
تتشــعب الجوانــب التنمويــة فــي فلســطين لتشــكل خططــاً لمشــاريع
تســاهم فــي تعزيــز النمــو ،والمســاهمة فــي التخفيــف مــن حــدة البطالــة.
أمــا خــارج الوطــن ،فقــد طالــت يــد البنــك لتشــمل تقديــم دعــم للفعاليــات
التــي تســتقطب فلســطينيين مغتربيــن فــي العالــم العربــي ايضـاً ،إلحــداث
نقلــة نوعيــة علــى صعيــد تطويــر االقتصــاد والمشــاريع األخــرى ،ومــن
أهــم مشــاريع التنميــة والشــؤون االقتصاديــة بالتعــاون مــع دائــرة عالقــات
المغتربيــن للعــام -: 2018

مشروع البيارة
واصــل بنــك فلســطين تنفيــذ مشــروع "حدائــق البيــارة" ،فــي جميــع
المحافظــات الفلســطينية ليوفــر مكانــاً آمنــًا لألطفــال يتــاءم مــع
احتياجاتهــم الترفيهيــة وصحتهــم البدنيــة ،بمســاهمة مؤسســات شــريكة
فــي داخــل الوطــن وخارجــه ،منهــا مؤسســة التعــاون ومؤسســة منــى
وباســم حشــمه والجمعيــة الخيريــة المتحــدة لألراضــي المقدســة  ،حيــث
تــم تشــييد  32بيــارة حتــى االن فــي  11محافظــة فلســطينية .وقــد تــم
تنظيــم العديــد مــن الفعاليــات الترفيهيــة لألطفــال بعنــوان "يــا نــروح ع
البيــارة" فــي عــدد مــن البيــارات.

ومن الرعايات األخرى في مجال التنمية
ومن الرعايات األخرى في مجال الثقافة
والشؤون االقتصادية وعالقات
والفنون:
المغتربين
اإلســتمرار بتقديــم الدعــم لمعهــد إدوارد ســعيد الوطنــي للموســيقى ،وذلك
برعايــة العديــد مــن العــروض الثقافية والموســيقية.
إستمرار دعم البنك لمركز يبوس الثقافي
إستمرار المساهمة في دعم أنشطة فرقة الفنون الشعبية الفلسطينية
بالشــراكة مــع كليــة دار الكلمــة الجامعيــة للفنــون والثقافــة ،اســتمرار
رعايــة كل مــن جائزتــي اســماعيل شــموط للفــن التشــكيلي وكريمــة عبــود
للتصويــر الفوتوغرافــي.
االســتمرار فــي دعــم فعاليــات المكتيــة المتنقلــة بالشــراكة مــع مؤسســة
القطــان
بتنظيــم مــن وزارة الثقافــة الفلســطينية ،دعــم معــرض فلســطين الدولــي
للكتا ب

اســتمرار التبــرع لمعهــد أبحــاث السياســات اإلقتصاديــة الفلســطيني
(مــاس) ،حيث تعمــل فــي مجــال التنميــة االقتصاديــة وتعزيــز المشــاركة
العامــة فــي صياغــة القــرارات والسياســات االقتصاديــة واالجتماعيــة فــي
فلســطين.
اســتمرار رعايــة الحفــل الخيــري "المقلوبــة" فــي تشــيلي ،والــذي يذهــب
جــزء مــن ريعــه لدعــم مشــاريع ومبــادرات تخــص األطفــال فــي فلســطين
اســتمرار دعــم مؤسســة الدراســات الفلســطينية وإطــاق موســوعة "بالدنا
فلســطين" للمــؤرخ مصطفــى مــراد الدباغ
تحــت رعايــة وزارة الســياحة واآلثــار وبتنفيــذ مــن مركــز حفــظ التــراث
الثقافــي – بيــت لحــم ،افتتــاح مبنــى دار الصبــاغ ليحتضــن مركــز دراســات
وأبحــاث المغتربيــن فــي بيــت لحــم ،حيــث تــم تأثيــث وتجهيــز المبنــى
بدعــم مــن البنــك.

دعم العشاء الخيري الخاص بمؤسسة رواق  /مركز المعمار الشعبي

رعايــة بعثــة طبيــة تــزور فلســطين ســنويًا ألجــراء عمليــات للمرضــى جنب ـًا
الــى حنــب مــع أطبــاء فلســطينيين فــي شــتى المجــاالت الطبيــة ،وذلــك
ضمــن اتفاقيــة البنــك مــع اتحــاد أبنــاء رام اهلل – أمريــكا
التبرع لمركز خالد الحسن لعالج أمراض السرطان
رعايــة فعاليــات ركــوب الدراجــات الهوائيــة بالشــراكة مــع شــركة مــاب –
مســاعدات طبيــة للفلســطينيين.
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المساعي االنسانية
فــي المجــاالت اإلنســانية ،اســتمر البنــك فــي تقديــم المســاهمات اإلنســانية داخــل الوطــن وخارجــه ،ليتبنــى عــدة برامــج ومشــاريع وشــراكات مــع جمعيات
خيريــة ومؤسســات مجتمعيــة تكفــل األيتــام واألطفــال وذوي األحتياجــات الخاصــة ومســاعدة الحــاالت اإلجتماعيــة .ومــن أهــم مشــاريع المســاعي
االنســانية للعــام :2018

رعاية برنامج "وجد" لكفالة األيتام
قــدم البنــك رعايتــه لبرنامــج "وجــد" الــذي صمــم لمســاعدة أيتــام الحــرب األخيــرة عــام  2014علــى قطــاع غــزة ،وصــل عــدد المســتفيدين مــن خدماتــه
خــال هــذا العــام الــى  2070يتيــم و 644عائلــة ،مــن خــال تنفيــذ عــدد مــن المشــاريع فــي عــدة مجــاالت شــملت التعليــم والصحــة وتمكيــن الشــباب
واألمهــات ،ومتابعــة أطفــال مقيميــن فــي مراكــز اإليــواء (معهــد األمــل لأليتــام وقريــة  .) SOSوقــد تــم تنفيــذ األنشــطة فــي عــدد مــن المراكــز
المجتمعيــة موزعــة فــي محافظــات القطــاع وفقـاً للتوزيــع الجغرافــي لأليتــام .حيــث تقــوم مؤسســة التعــاون بتنفيــذ المشــروع بدعــم مــن صنــدوق قطــر
للتنميــة ومســاهمة بنــك فلســطين وصنــدوق الحــاج هاشــم عطــا الشــوا للوقــف الخيــري.

ومن الرعايات األخرى في مجال المساعي اإلنسانية
مســاهمة بنــك فلســطين فــي رعايــة األســر المحتاجــة فــي قطــاع غــزة مــن خــال جمعيــة عطــاء فلســطين ومؤسســة التعــاون فــي المجتمــع المدنــي
خــال شــهر رمضــان.

المساهمة في دعم برنامج تمكين األسرة التابعة لمنظمة قرى األطفال  SOSفلسطين

األستثمار المجتمعي وقياس األداء عبر األرقام والمعطيات:
تحقيق التوازن ما بين الخدمات التجارية والشمول المالي
مــن خــال إســتثماراتنا المجتمعيــة ومــن خــال خدماتنــا االتســويقية عبــر الشــمول المالــي ،نســعى دومــا الــى تحقيــق التــوازن مــا بيــن األربــاح التجاريــة
والمــردود المعنــوي الشــمولي .حيــث نســعى إلــى تحقيــق التــوازن مــا بيــن الخدمــات التجاريــة والمســؤولية اإلجتماعيــة ،ولذلــك تــم إطــاق العيــادة
الورديــة المتنقلــة بالشــراكة مــع اتحــاد لجــان العمــل الصحــي مــن خــال إقامــة ماراثــون موســيقي إســتثنائي لجمــع التبرعــات الالزمــة مــن أجــل العيــادة
الورديــة المتنقلــة للوصــول إلــى أكبــر عــدد ممكــن مــن النســاء وعمــل فحــص مبكــر لمرضــى ســرطان الثــدي الــذي يســاهم فــي نســبة شــفاء  .98%كمــا
تــم فــي نفــس العــام إطــاق “ بنكــي رحــال” ،وهــي حافلــة مصرفيــة متنقلــة تصــل الــى عــدد كبيــر مــن ســكان المناطــق البعيــدة عــن فــروع ومكاتــب
البنــك ،وذلــك تماشــي ًا مــع تطبيــق الريــادة فــي التكنولوجيــا الرقميــة والشــمول المالــي.

تمكين المرأة
شــكل األهتمــام بالمــرأة الفلســطينية أســتراتيجية هامــة مــن أهتمــام البنــك ونشــاطاته التــي هدفــت لتشــجيعها علــى المشــاركة الفاعلــة فــي الحيــاة
اإلجتماعيــة واإلقتصاديــة بقطاعاتهــا المختلفــة .ففضـ ً
ا عــن إطــاق برامــج مصرفيــة وماليــة تســاعدها علــى الدخــول فــي معتــرك الحيــاة اإلقتصاديــة،
قــام البنــك بتنفيــذ حمــات لتوعيتهــا بمختلــف المجــاالت الثقافيــة والصحيــة واإلجتماعيــة وغيرهــا ،والــذي انعكــس إيجابــاً علــى المجتمــع بكافــة
قطاعاته .ويــرى البنــك بــأن تطــور المجتمعــات يأتــي عبــر تمكيــن المــرأة وإتاحــة المجــال لــدور أكبــر للنســاء للمشــاركة فــي مختلــف مجــاالت الحيــاة
اإلجتماعيــة واإلقتصاديــة .ومــن أهــم مشــاريع تمكيــن المــرأة للعــام -: 2018

إطالق العيادة المتنقلة للكشف المبكر عن سرطان الثدي
أطلــق بنــك فلســطين ضمــن برنامــج فلســطينية أول عيــادة ورديــة متنقلــة متخصصــة بالكشــف المبكــر عــن ســرطان الثــدي حيــث تــم إطالقهــا
مــن خــال مركــز دنيــا ألورام النســاء/جمعية لجــان العمــل الصحــي وذلــك ضمــن أول ماراثــون موســيقي فــي فلســطين بالشــراكة مــع فرقــة الثالثــي
جبــران الفلســطينية العالميــة .هــذا وقــد أطلــق البنــك وضمــن برنامــج فلســطينية مــع شــركائه (مؤسســة لجــان العمــل الصحــي /ومركــز دنيــا المركــز
التخصصــي ألورام النســاء فــي الضفــة ،ومركــز العــون واألمــل لمرضــى الســرطان فــي قطــاع غــزة) حملــة أكتوبــر للتوعيــة بأهميــة الكشــف المبكــر عــن
ســرطان الثــدي تحــت شــعار "الكشــف المبكــر ..حيــاة" والتــي تأتــي ضمــن الحملــة العربيــة الســنوية لمحاربــة هــذا المــرض .حيــث أقيمــت الفعاليــات فــي
الضفــة الغربيــة بمحافظــة الخليــل بمشــاركة عــدد كبيــر مــن المؤسســات والفعاليــات فــي المدينــة إلــى جانــب النســاء اللواتــي حضــرن إلــى دوار بــن رشــد
وســط المدينــة مــن مختلــف المحافظــات األخــرى وســط حضــور رســمي.
أمــا فــي قطــاع غــزة ،فقــد نظــم البنــك مــع شــريكه فــي المحافظــات الجنوبيــة (مركــز العــون واألمــل لرعايــة مرضــى الســرطان) مهرجانـًا حاشــداً ،تخللــه
فعاليــات توعويــة وكلمــات لمركــز العــون واألمــل وبنــك فلســطين مــن خــال مداخلــة للســيدة منــى رحمــة إحــدى موظفــات البنــك ،إحــدى الناجيــات مــن
ســرطان الثــدي والتــي توفيــت العــام الماضــي (رحمهــا اهلل) ،والســيدة ايمــان شــنن مديــرة المركــز.

ومن الرعايات األخرى في مجال تمكين المرأة
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العالمة التجارية الجديدة:
منــذ ثالثــة و عشــرون عامــا ،وجي ـ ً
ا بعــد جيــل ،يــداً بيــد صنعنــا النجــاح ،بعزيمــة و إصــرار مســتمرون بالعطــاء ،نعمــل دائمــا علــى مواكبــة كل مــا هــو
جديــد و بمــا يتــاءم مــع أســلوب الحيــاة و التطــور التكنولوجــي علــى مختلــف مناحــي الحيــاه و تماشــيا مــع توجهــات مجلــس إدارة البنــك نحــو مســتقبل
افضــل للصيرفــة اإلســامية.
وجاء إستحداث الشعار ليعبر عن توجهات وأهداف البنك فالعالمة التجارية الجديدة هي مفهوم جديد لخدمات وبرامج الصيرفة الحديثة.

الشكل العام للشعار
الســرعة ،التكنولجيــا ،القــوة ،الحكمــة فــي صــورة ترمــز ألصــل عريــق مــن أصــول الشــريعة اإلســامية متمثلــة فــي الشــعار الجديــد "البــراق" إيمانــا منــا
بضــرورة ترســيخ فكــرة الصيرفــة اإلســامية.

ما هو البراق ؟
ـري بــه إلــى المســجد األقصــى ،وقــد اشــتُقّ اســم البــراق مــن البــرق
البــراق :هــو اســمٌ الدابــة التــي ركبهــا رســول اهلل " صلــى اهلل عليــه وســلم" ليلــة أُسـ ِ
لســرعته ،وقيــل سُــمّي بذلــك لشــدّة صفائــه ووضــوح ألوانــه وتأللئها.

األلوان:
مزجنــا  5الــوان داللــة علــى التنــوع والشــمولية  ،اللــون األخضــر الزاهــي و يعبــر عــن الشــباب و الحيويــة  ،اللــون األصفــر و يعبــر عــن الشــغف و الحداثــة،
اللــون الرمــادي يرمــز إلــى االعتــدال و االســتقرار ،اللــون البنفســجي يوحــي بالحكمــة و القــوة وامــا اللــون البرتقالــي فإنــه يعكــس الســعي الدائــم نحــو
اإلبــداع.

الرؤية:
ترســيخ وتعميــق العمــل بالنظــام المصرفــي اإلســامي كخيــار أول ،والقيــام بــدور فعــال فــي النهــوض باالقتصــاد الفلســطيني
وتحقيــق مبــدأ التكافــل ومراعــاة األهــداف االجتماعيــة اإلســامية ،وتقديــم حلــول وخدمــات مصرفيــة إســامية عصريــة وذات جــودة
عاليــة ومنافســة.

رسالة البنك:
يســعى البنــك إلــى تلبيــة االحتياجــات المصرفيــة المتنوعــة للمتعامليــن وفــق أحــكام الشــريعة اإلســامية الغــراء والتــي تضاهــي أو
تفــوق متطلباتهــم وتوقعاتهــم بمــا يضمــن تحقيــق أفضــل العوائــد الممكنــة للمســاهمين والمودعيــن علــى أســاس يتســم بالثبــات
واالســتقرار ،وتقديــم خدمــات مصرفيــة إســامية باســتخدام وســائل التكنولوجيــا واالتصــاالت الحديثــة اســتجابة لمتطلبــات التطــور
واإلبــداع والمنافســة وتنــوع رغبــات العمــاء ،واســتخدام أحــدث التقنيــات المتاحــة وتطبيــق أرقــى المعاييــر المهنيــة.

األهداف االستراتيجية:
الحفاظ على الهوية المصرفية اإلسالمية والتأكيد عليها
تعزيز الشمول المالي
تعزيز تمويالت األفراد والمشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر
تعزيز دور البنك في المسؤولية المجتمعية

xvkhdgjhvcjkzxdchjgzshjcgszhjcgzxhjcgzghxcfghzcxzghxcghzxcghzxcghzxcghzxcghzczghxczxghcfzxghcfzghcfzgczfالبنك االسالمي العربي:
cchzxzxgcxzhjcgzhjxczhjcfzhjcfhjzcfhjzfchgzfcghz`xfcghzxfcxghzxfchgzxfcxghzfxcghzxfchjzfzxjhczfchjzfzhjzzhjfzjzfzتأسس البنك اإلسالمي العربي في العام  1995وهو شركة مساهمة عامة ،وباشر نشاطه المصرفي في مطلع العام  .1996ويقوم بممارسة األعمال
المصرفية وأعمال اإلستثمار وفق ًا ألحكام الشريعة اإلسالمية من خالل المركز الرئيسي بمدينة رام اهلل وفروعه المنتشرة في فلسطين والبالغة
اثنان وعشرون فرع ًا ومكتب ًا وباإلضافة الى المكتب التمثيلي في اإلمارات العربية المتحدة ( إمارة دبي) ،كما اليوجد للبنك أي شركات تابعة حتى تاريخ
.2018/12/31
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أداء البنك:
أن حجــم البنــك نمــا خــال أخــر  5ســنوات بشــكل ملحــوظ بكافــة بنــوده الرئيســية ،إذ ارتفعــت موجوداتــه بمــا يقــارب  587مليــون دوالر
وبنســبة نمــو بلغــت ( ,)% 125وارتفعــت التمويــات المباشــرة لديــه بمــا يقــارب  490مليــون دوالر وبنســبة نمــو بلغــت ( ،)% 257وودائــع
العمــاء بمــا يقــارب  476مليــون دوالر وبنســبة نمــو بلغــت ( ،)128%كمــا حقــق البنــك أرباح ـًا صافيــة بقيمــة  7.1مليــون دوالر خــال
.2018
العــام
jfjjjzzjzj
البند

2014

2015

2016

2017

2018

الموجودات

562

651

794

1,041

1,062

التمويالت المباشرة

247

311

430

561

682

ودائع العمالء

426

517

624

791

848

صافي األرباح

4.1

5.2

6.2

6.4

7.1

خدمات ومنتجات جديدة:
شبكة الفروع والصرافات
عمــل البنــك علــى توســيع شــبكة فروعــه وصرافاتــه خــال العــام  ، 2018حيــث تــم تجهيــز وافتتــاح أربــع فــروع جديــدة (فــرع النصيــرات،
فــرع الرمــال ،فــرع بيتونيــا ،مكتــب أريحــا) باإلضافــة الــى مكتــب تمثيلــي فــي االمــارات العربيــة المتحــدة (إمــارة دبــي) ووصلــت بذلــك
عــدد الفــروع إلــى  23فــرع ومكتــب باإلضافــة إلــى  55صــراف آلــي منتشــرة فــي كافــة محافظــات الوطــن.

مكتب تثميلي في دبي
طمــوح البنــك اإلســامي العربــي لــم يتوقــف عنــد اســتحداث خدمــات و برامــج فقــط وإنمــا بالتوســع و االنتشــار علــى المســتوى المحلــي
و العالمــي ليَســطع اســم البنــك علــى المســتوى العالمــي كإضافــة نوعيــة لمســتوى الخدمــات و تقديــرا للعمــاء و مــن اهــم أهــداف
التوســع الخارجــي هــو تقديــم الخدمــات للجاليــة الفلســطينية "الفلســطينيين المغتربيــن" و تشــجيعهم علــى االســتثمار المحلــي
للمســاعدة علــى النهــوض و تنميــة االقتصــاد الفلســطيني مــن خــال خدمــات المكتــب التمثيلــي االستشــارية بخصــوص االســتثمارات.

بنكي ع الطريق
إيمانــا مــن البنــك بأهميــة الوصــول لكافــة شــرائح المجتمــع  ،وأن الوصــول للعمــاء فــي كافــة المناطــق يحتــاج إلــى أفــكار خالقــة
وجديــدة فقــد بــادر البنــك بتجهيــز الفــرع المتنقــل )بنكــي ع الطريــق) وهــو عبــارة عــن مركبــة مجهــزة بــاألدوات الالزمــة لتقديــم
الخدمــات البنكيــة فــي المناطــق النائيــة والريــف الفلســطيني واألماكــن التــي ال يوجــد فيهــا فــروع أو خدمــات بنكيــة ويمكــن تقديــم
الخدمــات البنكيــة لكافــة األفــراد بمختلــف فئــات المجتمــع.

األنترنت والموبايل بانك :

موقع الكتروني جديد
عمــل البنــك خلــل العــام علــى تطويــر الموقــع اإللكترونــي الجديــد والــذي يعكــس عالمــة البنــك التجاريــة الجديــدة مــن ناحيــة التعــدد فــي األلــوان
والبســاطة والشــباب والســهولة واصبــح الموقــع اإللكترونــي تفاعلي ـ ًا مــن حيــث الطلبــات والتواصــل مــع البنــك وتصفــح المعلومــات ،وكمــا تــم تعديــل
النطــاق اإللكترونــي ليصبــح WWW.AIB.PS

بطاقة المشتريات
أطلــق البنــك بطاقــة المشــتريات الجديــدة والتــي تمكــن العمــاء مــن التســوق عبــر األنترنــت بشــكل رئيســي ويمكــن أيضــا للعمــاء
اســتخدامها فــي عمليــات الشــراء العاديــة عبــر نقــاط البيــع والصرافــات اآلليــة المنتشــرة فــي فلســطين وتتميــز هــذه البطاقــة بدرجــة
األمــان والســرية العاليــة وتصميمهــا المميــز الــذي يعكــس الطابــع اإلســامي.

حساب توفير عشرة ومية
تعزيــزاً لمفهــوم الشــمول المالــي وتقديــرا لعمــاء البنــك اطلــق البنــك فــي العــام  2018حملــة توفيــر عشــرة وميــة والتــي شــملت ميــزات
تنافســية عديــدة مثــل الحــد األدنــى المطلــوب لفتــح الحســاب و البالــغ  100$دوالر فقــط وهــذا المبلــغ يتيــح ويشــجع كافــة العمــاء علــى
فتــح حســاب توفيــر ،باإلضافــة إلــى جائــزة يوميــة بقيمــة  10,000األف شــيكل وجائــزة شــهرية بقيمــة  100,000الــف شــيكل ،باإلضافــة
لمنــح بطاقــة مشــتريات مجان ـًا للعمــاء الذيــن يقومــون بفتــح حســاب توفيــر جديــد أو تغذيــة حســابهم القائــم.

الجوائز التي حصل عليها البنك:
جائزة أفضل بنك إسالمي في فلسطين في العام  2018حسب مجلة " "IFNالمختصة بتقييم البنوك اإلسالمية.
جائزة أفضل بنك إسالمي في فلسطين في العام  2017حسب مجلة " "IFNالمختصة بتقييم البنوك اإلسالمية.
جائــزة البنــك األقــوى فــي فلســطين فــي العــام  2017حســب تصنيــف اتحــاد المصــارف العربيــة مــن حيــث المســاهمة فــي تطويــر الرفــاه
االجتماعــي والمســؤولية اإلجتماعيــة.
جائزة أفضل بنك إسالمي في فلسطين في العام  2016حسب تصنيف مجلة Global Finance
جائزة أفضل بنك إسالمي في فلسطين في العام  2012حسب مجلة " "IFNالمختصة بتقييم البنوك اإلسالمية.
جائزة أفضل بنك إسالمي في فلسطين في العام  2011حسب مجلة " "IFNالمختصة بتقييم البنوك اإلسالمية.
جائزة أفضل بنك إسالمي في فلسطين في العام  2010حسب مجلة " "IFNالمختصة بتقييم البنوك اإلسالمية.
جائزة أفضل بنك إسالمي في فلسطين في العام  2009حسب مجلة " "IFNالمختصة بتقييم البنوك اإلسالمية.

تم تطوير خدمات األنترنت والموبايل البنكي وإطالق النسخة الجديدة منهما بحيث يمكن للعمالء إجراء العديد من العمليات وطلب الخدمات دون
الحاجة إلى زيارة الفرع ومن اهم هذه الخدمات:
•االستعالم عن أرصدة الحسابات وأرصدة البطاقات

•كشف حساب للحركات التي تمت على الحساب وعلى البطاقات
•طلب فتح حساب فرعي وطلب دفتر شيكات

•دفع الفواتير و خدمة التحويل الفوري والدفع لصديق
•االطالع على أسعار العمالت
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مجموعة بنك فلسطين
شركة الوساطة لألوراق المالية

شركة الوساطة لألوراق المالية
شــركة الوســاطة لــأوراق الماليــة هــي شــركة تابعــة لبنــك فلســطين البنــك الوطنــي األول واألكثــر انتشــاراً فــي فلســطين ،وهــي بذلــك تجمــع بيــن
حداثــة التقنيــات الرقميــة المســتخدمة وعراقــة المؤسســة الماليــة .تأسســت الشــركة فــي فلســطين فــي عــام  2005بــرأس مــال قــدره 3,560,000
دوالر أمريكــي حيــث أمتلــك بنــك فلســطين  87%مــن رأس مــال الشــركة فــي ذلــك الحيــن ،وفــي بدايــة العــام  2018قــام البنــك برفــع رأس مــال
الشــركة إلــى  5,000,000دوالر أمريكــي مدفوعــة مــن طرفــه ،لتصبــح الشــركة مملوكـ ً
ـة بالكامــل لبنــك فلســطين ،وتعكــس هــذه الخطــوة مــدى ثقــة
المؤسســة األم بشــركاتها التابعــة وأســتثمارها المتواصــل بهــا .وقــد باشــرت الشــركة أعمالهــا فــي بدايــة العــام  2007بعــد حصولهــا علــى عضويــة
بورصــة فلســطين وهــي حاصلــة علــى ترخيــص هيئــة ســوق رأس المــال الفلســطينية  -وهــي الجهــة الرقابيــة المنظمــة ألعمــال الشــركات األعضــاء
فــي بورصــة فلســطين -للقيــام بــكل مــن الخدمــات التاليــة:

• الوساطة المالية لحساب الغير
• الوساطة المالية لحسابه
• مستشــار مالــي “ وهــي رخصــة ممارســة اعمــال و نشــاطات مستشــار
مالــي إلدارة المحافــظ االســتثمارية للمســتثمرين “
• أمين اصدار
• مدير اصدار
باإلضافــة إلــى عملهــا الرئيســي فــي الوســاطة الماليــة للمســتثمرين
فــي بورصــة فلســطين ،توفــر الشــركة التــداول لمســتثمريها فــي
عــدد مــن البورصــات اإلقليميــة والدوليــة المختــارة بمــا فيهــا بورصــة
عمــان وبورصــة مصــر وســوق دبــي المالــي وســوق أبــو ظبــي لــأوراق
الماليــة واألســواق األمريكيــة.
تهــدف شــركة الوســاطة للمحافظــة علــى تقدمهــا وهــي المؤسســة
الماليــة االســتثمارية الرائــدة محليـاً والمتميــزة إقليميـًا ،باالضافــة إالــى
إلتزامهــا بنجــاح مســتثمريها وتوفيــر كل مــا يحتاجونــه ممــا جعلهــا
فــي طليعــة شــركات الوســاطة الماليــة مــن ناحيــة النمــو منــذ نشــأتها.
تتميــز الشــركة بمواردهــا المتنوعــة و مــن ضمــن هــذه المــوارد خبــرات
كوادرهــا و تســخير كافــة إمكانياتهــا لتوفيــر كل مــا يحتاجــه المســتثمر
للنجــاح وتوفيــر الوقــت والجهــد ألتخــاذ القــرار االســتثماري الســليم ،و
ذلــك مــن خــال:
• كادر مهني مسوؤل وعلى درجة عالية من الكفاءة و التدريب.
• اســتخدام و توظيــف أفضــل وأحــدث تقنيــات التــداول المتوفــرة
اقليميــًا و عالميــًا.

تــم األنتهــاء مــن تنفيــذ المرحلــة التجريبيــة لمشــروع -Multi Markets-
والتــي بــدأت بالفعــل بتقديــم خدمــات الوســاطة فــي عــدة أســواق جديــدة،
منهــا أســواق الواليــات المتحــدة األمريكيــة الرئيســية ،باإلضافــة الــى دول
اقليميــة وبأســعار وتكنولوجيــا تنافســية .وحاليــا المشــروع فــي مراحلــه
النهائيــة وقــد اضافــت هــذه الخطــوة بالفعــل قيمــة مضافــة مهمــة جــداً نحــو
فتــح أبــواب وفــرص جديــدة للمســتثمرين ،وإتاحــة الفرصــة لهــم للتــداول
بقاعــدة عريضــة جــدا مــن المنتجــات االســتثمارية الحديثــة بمــا فيهــا منتجات
غيــر متوفــرة بســهولة للتــداول اآلمــن “للمســتثمر الفلســطيني” .و مــن اهــم
االنجــازات فــي هــذا الســياق ،انــه تــم بالفعــل تزويــد مســتثمري الوســاطة
بتطبيــق إلكترونــي يدعــم أجهــزة المحمــول وأجهــزة الكمبيوتــر الشــخصية
وغيرهــا مــن أنظمــة التشــغيل مــن خــال تطبيــق ويــب ،و بأســعار رمزيــة
جــداً ،ممــا يميــز شــركة الوســاطة لــأوراق الماليــة بشــكل كبيــر عــن باقــي
الشــركات العاملــة فــي قطــاع األوراق الماليــة الفلســطيني.

أفضل وسيط في فلسطين
حصلــت شــركة الوســاطة لــأوراق الماليــة علــى جائــزة أفضــل وســيط فــي
فلســطين للعــام  ، 2018ضمــن جوائــز الشــرق األوســط المصرفيــة 2018
الخاصــة بمؤسســة  EMEA Financeالعالميــة والتــي تمثــل انجــاز كبيــر
يســلط الضــوء علــى حقيقــة وجــود ســوق لالســتثمار ،ومؤسســات عاليــة
المســتوى تعمــل لتمثيــل فلســطين فــي الخــارج بصــورة مشــرقة .هــذا ومــن
الجديــر بالذكــر أنهــا ليســت المــرة األولــى لشــركة الوســاطة الســتحواذها
علــى هــذه الجائــزة المهمــة ،فقــد حصلــت عليهــا بالفعــل لعــدة مــرات علــى
التوالــي مــن قبــل ،وأيضـَا حصلــت فــي الســابق علــى جوائــز اخــرى عديــدة ،
و تتطلــع قدم ـًا إلــى مواصلــة اســتحقاق هــذه الجوائــز.

• توفير المعلومة الالزمة بدقة و في الوقت المناسب للمستثمرين.

المستثمرين الجدد

• الحفــاظ علــى مبــادئ الســرية التامــة فــي التعامــل مــع بيانــات
المســتثمرين وتداوالتهــم.

حافظــت شــركة الوســاطة للســنة الحاديــه عشــر علــى التوالي منذ تأسيســها
 ،علــى المركــز األول بيــن شــركات الوســاطة الفلســطينية مــن حيــث
اإلســتحواذ علــى المســتثمرين الجــدد عبــر فتــح عــدد  776حســاب جديد خالل
عــام  .2018بحيــث تــم التركيــز فــي عــام  2018علــى إســتقطاب مســتثمرين
جــدد مــن الفلســطينيين المغتربيــن ،وذلــك بنــا ًء علــى إســتراتيجية مجموعــة
بنــك فلســطين لتقويــة جــذور المغتربيــن وتعزيــز إســتثماراتهم و أمالكهــم
فــي بلدهــم األم فلســطين.

ال يقتصــر عمــل الوســاطة علــى ثــاث مواقــع فقــط -من خــال فروعها
فــي كل مــن رام اهلل وغــزة و خانيونــس– بــل تســتفيد الشــركة مــن
شــبكة فــروع مجموعــة بنــك فلســطين “الشــركة األم والبنــك األكثــر
أنتشــارا فــي فلســطين” للوصــول إلــى معظــم المناطــق الحضريــة
والريفيــة فــي فلســطين ،وايضــًا عبــر برنامــج التــداول اإللكترونــي
الخــاص ببورصــة فلســطين.
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حجم و قيمة التداول
بلــغ حجــم التــداول عــن طريــق شــركة الوســاطة فــي بورصــة فلســطين
واألســواق األقليميــة للعــام 2018مــا يقــرب مــن  277مليــون ســهم،
وبقيمــة تــداول بحــدود  115مليــون دوالر أمريكــي مــن خــال مايقــارب
 11,700صفقــة .فــي حيــن وصلــت القيمــة الســوقية لألســهم تحــت
ســيطرة الشــركة الــى مــا يقــرب مــن  502مليــون دوالر فــي نهايــة كانــون
األول مــن العــام .2018

برنامج متميز لتنمية الموارد البشرية –
مــن أفضــل االســتثمارات لــدى الوســاطة هــو اســتثمارها الدائــم والمميــز
فــي الــكادر المهنــي الخــاص بهــا ،و ذلــك في ســبيل الحفــاظ علــى مكانتها
التــي نافســت و حصلــت عليهــا كأفضــل وســيط فــي فلســطين  ،كان مــن
الضــروري األســتمرار بالتركيــز علــى دعــم التنميــة المهنيــة للموظفيــن
عبــر إلحاقهــم بأفضــل برامــج مهنيــة دوليــة معتمــدة ومطلوبــة مــن
قبــل هيئــة ســوق رأس المــال .لهــذا الســبب نجــد أن معظــم موظفيهــا
منخرطــون فــي برامــج دراســية مهنيــة متنوعــة  ،بالتنســيق مــع مركــز
“ CISIالمعهــد المعتمــد لــأوراق الماليــة واألســتثمار” ومقــره  UKلنــدن
إلكتســاب الخبــرة الدوليــة فــي األســواق العالميــة وإدارة األصــول.
وحتــى نهايــة العــام  ،2018يوجــد لــدى شــركة الوســاطة ثالثــة عشــر
موظــف حاصلــون علــى شــهادات “وســطاء معتمــدون”  ،و بالتالــي مازالــت
شــركة الوســاطة هــي الشــركة األولــى فــي قطــاع األوراق الماليــة فــي
فلســطين مــن حيــث عــدد الموطفيــن الحاصليــن علــى شــهادات مهنية من
قبــل هيئــة ســوق رأس المــال الفلســطينية .يذكــر أن البرنامــج مســتمر و
قـ�د حصـ�ل سـ�تة مـ�ن هـ�ؤالء الوسـ�طاء المعتمديـ�ن علـ�ى شـ�هاد”ة”�Glob
 ”al Securitiesالدوليــة المعتمــدة التــي تؤهــل حاملهــا للحصــول علــى
ترخيــص مديــر تــداول.

ويجــدر بالذكــر أن أربعــة موظفيــن قــد حصلــوا علــى الشــهادة “Wealth
 ”Managementو التــي تؤهــل حاملهــا ممارســة أعمــال إدارة االســتثمار
و الثــروات .بنــا ًء علــى ذلــك تــم البــدء بتفعيــل نشــاط إدارة المحافــظ
األســتثمارية والثــروات ،مــن خــال قســم إدارة المحافــظ و تقــوم
شــركة الوســاطة حاليــَا بــإدارة عــدد مــن المحافــظ االســتثمارية “
المــدارة” ،وتســعى جاهــدة لزيــادة عــدد المحافــظ المــدارة لديهــا وتوعيــة
المســتثمرين بهــذا المجــال وكيفيــة تحقيــق األســتفادة القصــوى منــه.

اإليرادات التشغيلية
وتتميــز شــركة الوســاطة منــذ تأسيســها بــأن إيراداتها الرئيســية الســنوية
“إيــرادات تشــغيلية” ،مقارنــة بشــركات الوســاطة األخرى.

الشمول المالي و التوعية االستثمارية –
نظمــت شــركة الوســاطة كعضــو فــي اللجنــة الوطنيــة لإلدمــاج المالــي
فــي فلســطين ،العديــد مــن ورشــات العمــل التوعويــة فــي جميــع أنحــاء
فلســطين بهــدف الوصــول الــى معظــم شــرائح المجتمــع الفلســطيني
ضمَــت فئــات متنوعــة منهــا رجــال األعمــال مــع التركيــز علــى فئــات
الشــباب والنســاء مــن طــاب المــدارس والجامعــات لنشــر ثقافة االســتثمار
فــي فلســطين .وايضــًا فــي ســياق التوعيــة االســتثمارية قامــت كــوادر
الوســاطة بإعــداد دراســات ومطبوعــات عديــدة حــول دراســة االســتثمار
فــي شــركات بورصــة فلســطين ،وبعــض األســواق االقليميــة ،ومقترحــات
للتــداول ،وغيرهــا مــن المنشــورات التــي تســاهم فــي دعــم هــذا المجــال
وتوثيــق الخبــرات لتنتشــر الفائــدة ،ومازالــت األنجــازات فــي هــذا الســياق
مســتمرة.
وتقــدم الشــركة العديــد مــن الخدمــات المجانيــة كإرســال رســائل قصيــرة
بأســعار األغالقــات اليوميــة واألستفســار عــن أرصــدة الحســابات الكترونيا
إضافــة لخدمــات أخــرى الهــدف منهــا خدمــة المســتثمرين وإبقاؤهــم
علــى أطــاع علــى آخــر األخبــار والمســتجدات الضروريــة ألتخــاذ القــرار
اإلســتثماري الســليم.
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مجموعة بنك فلسطين
شركة PalPay

شـــركة بال بـــي  PalPayذراع
بنـــك فلســـطين فـــي مجال
التكنولوجيا المالية والرقمية
المشــغل األول للمدفوعــات االلكترونيــة فــي فلســطين ،تعمــل شــركة  PalPayفــي مجــال الدفــع
والتحصيــل اإللكترونــي لمختلــف أنــواع الخدمــات مــن اتصــاالت ،كهربــاء ،ميــاه ،إنترنــت ،جامعات،
مــدارس ،أقســاط القــروض الصغيــرة ،شــحن الهواتــف النقالــة وغيرهــا باإلضافــة إلــى تقديــم
أنظمــة مختصــة فــي إدارة برامــج المســاعدات اإلنســانية المقدمــة مــن المؤسســات اإلغاثــة
اإلنســانية .وبلــغ عــدد الشــركات ومــزودي الخدمــات المتعاقديــن مــع شــركة  PalPayســنة 2018
أكثــر مــن  80شــركة ومؤسســة ،ويشــكل التســديد لهــذه الشــركات والمؤسســات النســبة األكبــر
مــن إجمالــي تحصيلهــا حيــث يصــل فــي بعــض الشــركات إلــى مســتوى تحصيــل  100%مــن
إجمالــي تحصيلهــا مــن خــال نظــام  PalPayدون وجــود أي أخطــاء أو خروقــات علــى النظــام.
فــي  2018كان معــدل الحــركات المنفــذة مــن خــال أنظمــة  PalPayأكثــر مــن  1.37مليــون
حركــة شــهرياً ،حيــث بلغــت قيمــة المبالــغ المحصلــة مــن خــال أنظمــة  PalPayفــي ســنة 2018
إلــى  796مليــون شــيكل ،أي بزيــادة مقدراهــا  6%مقارنــة بســنة .2017

مــن أهــم قنــوات الدفــع والتحصيــل لشــركة  PalPayوالتــي تســتهدف
المواطنيــن خــارج نطــاق الخدمــة المصرفيــة هــي مراكــز التســديد
المعتمــدة ،والمنتشــرة فــي جميــع أنحــاء الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة،
إذ تقــدم شــركة  PalPayخدمــات التعاقــد وتركيــب أجهــزة التفويــض
االلكترونــي وصيانتهــا لهــذه المراكــز ،والتــي تعــزز ثقافــة الدفــع
االلكترونــي والتخفيــف مــن اســتخدام النقــد .وقــد قامــت شــركة PalPay
بتطويــر وأســتحداث أنظمــة دفــع الكترونيــة جديــدة تســتهدف المواطنيــن
أصحــاب الحســابات البنكيــة مــن خــال أســتخدام أنظمــة البنــوك المتعاقدة
مــع شــركة  ،PalPayمــن خــال تطبيــق االنترنــت البنكــي والموبايــل
البنكــي ،والــذي يتيــح للمواطــن اإلســتعالم والدفــع لمختلــف أنــواع
الفواتيــر وشــحن أرصــدة الهواتــف مباشــرة مــن خــال حســابه البنكــي.
وتماشــيًا مــع التطــور والتقــدم المســتمر فــي مجــال التنكولوجيــا الماليــة
والرقميــة ،قامــت شــركة  PalPayبتطويــر حلــول عمليــة لتلبيــة متطلبــات
وإحتياجــات الســوق مــن خــال إصــدار “تطبيــق محفظتــي” وهــو عبــارة
عــن محفظــة الكترونيــة يســتطيع مــن خاللهــا المســتخدم االســتفادة مــن
خدمــات شــركة  PalPayالمختلفــة مــن (تســديد فواتيــر ،شــحن أرصــدة
هواتــف نقالــة ،شــحن عــدادات الكهربــاء مســبقة الدفــع ،تســديد أقســاط
مؤسســات وجامعــات وغيرهــا) ويتــم شــحن رصيدهــا مــن خــال مراكــز
التســديد المعتمــدة أو مــن خــال الحســاب البنكــي للمواطــن عــن طريــق
القنــوات االلكترونيــة الخاصــة بالبنــوك المتعاقــدة مــع شــركة  ،PalPayأو
مــن خــال بطاقــات االئتمــان ،والتحويــل مــن شــخص إلــى آخــر.

وتوفــر شــركة  PalPayعــدة خدمــات دفــع تتيــح لمســتخدم المحفظــة
التمتــع بهــا ،مثــل:
• تســديد مختلــف أنــواع الفواتيــر مــن اتصــاالت وهاتــف نقــال وكهربــاء
وميــاه وانترنــت.
• شحن أرصدة الهواتف النقالة
• تسديد أقساط الجامعات والمدارس
• تسديد أقساط القروض الممنوحة من مؤسسات اإلقراض الصغير
• شـ�راء قسـ�ائم الكترونيـ�ة لخدمـ�ات اوناليـ�ن( (�Amazon, eBay, Face
)...book, Google Play, iTunes, Xbox, PlayStation
• شراء قسائم الكترونية لمنتجعات ومطاعم ونوادي
• التسوق عبر االنترنت
• تحويل بين حسابات المستخدم :التحويل بين العمالت
• الدفع إلى صديق
• الدفع إلى تاجر
• السحب النقدي
• طلب بطاقة فيزا
وغيرها من الخدمات األخرى المميزة.
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صندوق ابتكار  -قطاع الشباب والشركات الناشئة
أكثر من 200وظيفة عبر االستثمار في  22شركة ناشئة داخل
فلسطين

الشركات التي

استثمر بها

صندوق
ابتكار
يســتمر صنــدوق ابتــكار فــي دعــم رســالة بنــك فلســطين فــي الريــادة الرقميــة ،حيــث يعتبر بيئــة حاضنــة إلبتــكار األفكار والتشــبيك
مــا بيــن رواد األعمــال والشــركات المؤسســة للصنــدوق ،مــن أجــل النهــوض بقطــاع ريــادة األعمــال والتكنولوجيــا الرقميــة فــي
فلســطين.

تطبيق يزود معلومات آنية موثوقة عن الوضع
االمني
RedNow

الشركة المتخصصة بتحليل السوق العقاري في
الواليات األمريكية المتحدة

الشركة المتخصصة في تطبيق األلعاب على
الهواتف الخلوية

الشركة المتخصصة بتطبيق ركاب لسيارات األجرة

فــي عــام  2018قــام صنــدوق ابتــكار بتمويــل  3مشــاريع جديــدة باإلضافــة إلــى متابعــة األســتثمار فــي  8شــركات أخرى .تقــوم هذه
الشــركات بخدمــة الســوق الفلســطيني وتلبيــة احتياجاتــه ،باإلضافــة الــى التوســع الدولــي وتقديــم خدمــات فــي شــتى القطاعــات
والمجــاالت ومنهــا :العقــارات ،التجــارة اإللكترونيــة ،المواصــات وخدمــات التعليــم المبكــر فــي العالــم العربــي والواليــات المتحــدة.
يقــدم صنــدوق ابتــكار عبــر أســتثماراته التمويــل الــازم للشــركات الناشــئة والرياديــة للتوســع داخــل وخــارج فلســطين ،حيــث إن
توفيــر مثــل هــذا الدعــم ســيؤدي إلــى خلــق فــرص عمــل جيــدة ،حيــث أن عــدد القــوى العاملــة فــي الشــركات الممثلــة لمحفظــة
األســتثمارات مــن صنــدوق ابتــكار وصــل الــى اكثــر مــن  200موظــف وموظفــة ،بنســبة  30%انــاث و 50%اقــل مــن عمــر الثالثيــن
عامــا.
يعمــل الصنــدوق علــى تغطيــة فجــوة هامــة علــى صعيــد التمويــل فــي فلســطين ،حيــث أن التمويــل الــذي يوفــره الصنــدوق لــرواد
األعمــال هــو األكبــر حجمــا ممــا يمكــن أن يقدمــه التمويــل متناهــي الصغــر ،لكنــه أقــل حجمــا ممــا يمكــن أن تقدمــة صناديــق رأس
المــال المجازفــة او المصــارف.

الشركة المتخصصة بمبيعات االكسسوارات
الرجالية عبر الموقع اإللكتروني

ً
ألكترونيا
الشركة المتخصصة في التوظيف

SocialDice
The Art of Hiring
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الحوكمة والهيكلية اإلدارية
لجان مجلس اإلدارة

مجلس اإلدارة
يتحمل المجلس المسؤولية الكاملة عن أداء البنك .ويتم انتخابه من قبل
المساهمين للقيام بمهام اإلشراف على اإلدارة وتوجيهها لتحقيق الهدف
األساسي المتمثل في تنمية حقوق المساهمين على المدى الطويل ،مع
وضع مصلحة المنتفعين اآلخرين نصب عينيه من خالل قيامه بالمهام
واألنشطة التالية:

• اإلشراف على إطار عمل الحوكمة لضمان االلتزام بالسياسات واألحكام
المتفق عليها.

لجنة المراجعة والتدقيق
أعضاء اللجنة

• ضمان الحفاظ على سالمة العالقات مع المساهمين وحماية حقوقهم
وعقد االجتماعات وفقا للقوانين واللوائح المعمول بها.

السيد  /طارق الشكعة – رئيس اللجنة

• ضمان مراعاة مصالح المساهمين.

ً
عضوا
السيدة  /لنا أبو حجلة -

• تقييم المخاطر الرئيسية والخطوات التي يتم اتخاذها من قبل اإلدارة
لمراقبة تلك المخاطر والتحكم فيها.

رئيس ونائب رئيس المجلس .ينتخب المجلس من بين أعضائه رئيساً
ونائبًا لرئيس المجلس .ويحل نائب رئيس المجلس محل رئيس المجلس
ويمارس صالحياته ويتولى مهامه في غيابه .ويكون رئيس المجلس
مسؤو ً
ال في المقام األول عن أنشطة المجلس واللجان المنبثقة عنه.
ويعتبر رئيس المجلس بمثابة الناطق الرسمي باسم المجلس .كما أنه
يرأس المجلس والجمعية العمومية.

ً
عضوا
السيدة  /مها عواد -

• تحديد مستوى تحمل المخاطر وضمان وجود ثقافة المخاطر.

وتتمثل مهام رئيس المجلس في ضمان التالي:

• اإلشراف على صحة القوائم المالية للتأكد من االلتزام بالمتطلبات
القانونية والتنظيمية باإلضافة إلى التأكد من جودة أداء واستقاللية
المدقق الخارجي والداخلي.

• مشاركة أعضاء المجلس ،عند التعيين ،في برنامج تعريف الموظفين
بالعمل وإذا دعت الحاجة ،في برامج التعليم اإلضافي أو البرامج
التدريبية؛

• دراسة واعتماد المعامالت الرئيسية بما في ذلك القرارات االئتمانية
الهامة ومخصصات رأس المال والمصروفات الرأسمالية وفقا لما ورد في
هيكل الصالحيات.

• أداء المجلس للمهام المنوطة به؛
• تلقي أعضاء المجلس جميع المعلومات الالزمة ألداء المهام المسندة
إليهم؛

• اإلشراف على األنشطة االستثمارية والتمويلية واتخاذ القرارات
االستثمارية والتمويلية األساسية.

• تحديد جدول أعمال اجتماعات المجلس ،ورئاسة تلك االجتماعات،
وضمان تحرير محاضر تلك االجتماعات؛

• اإلشراف على سياسات وإطار إدارة الموارد البشرية والحوكمة
واعتمادهما.

• توفير الوقت الكافي لدى المجلس للتشاور واتخاذ القرار؛

• مراجعــة دقــة القوائــم الماليــة المقدمــة لمجلــس اإلدارة والمســاهمين
والمســتخدمين اآلخريــن.

• تقييم أداء أعضاء المجلس على األقل مرة واحدة سنوياً؛

• مراجعــة مــدى التــزام البنــك بالقوانيــن واألنظمــة والتعليمــات الصــادرة
عــن ســلطة النقــد والقواعــد الصــادرة عــن مجلــس اإلدارة والتشــريعات
األخــرى الســارية فــي فلســطين.

• مراجعة واعتماد ومراقبة األهداف االستراتيجية طويلة المدى وخطط
عمل اإلدارة التنفيذية.
• مراقبة األداء العام ومدى التقدم لتحقيق األهداف االستراتيجية.

• اختيار وتزكية المرشحين لعضوية مجلس اإلدارة النتخابهم من قبل
المساهمين.
• اختيار وإعداد وتقييم المرشحين المحتملين لمناصب اإلدارة التنفيذية
واإلشراف على صياغة خطط اإلحالل.
• تحديد سياسات مكافآت أعضاء المجلس وكبار المدراء.
• تقييم األداء العام للمجلس وفاعلية أعضائه واتخاذ اإلجراءات
التصحيحية الالزمة عند الضرورة.
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• أداء اللجان للمهام المسندة إليها بشكل صحيح؛

• انتخاب المجلس نائبًا لرئيس المجلس.

يتمثــل دور اللجنة في مســاعدة مجلس اإلدارة في متابعة أدوات الرقابة
الماليــة للبنك مع التركيز بشــكل خاص على:

( )1نزاهة أدوات الرقابة الداخلية وسالمة التقارير المالية.
(  )2تمتع المدقق الخارجي بالمؤهالت المناسبة واالستقاللية.
( )3أداء الرقابــة والتفتيــش والتدقيــق الداخلــي ومدققــه الخارجــي ودائــرة
مراقبــة االمتثــال.
ومــن أجــل أن تنفيــذ دورهــا ،تتمتــع اللجنــة بالســلطات والمســؤوليات
التاليــة:
• مراجعة نظم الرقابة الداخلية.
• مراجعــة تقاريــر دائــرة الرقابــة والتفتيــش والمدقــق الداخلــي ودائــرة
مراقبــة االمتثــال بمــا فــي ذلــك الموضوعــات الماليــة وغيــر الماليــة
واإلجــراءات التصحيحيــة وســبل الســيطرة علــى المخاطــر التــي يواجهــا
البنــك.

• مراجعــة خطــة المدقــق الخارجــي والتأكــد مــن احتــواء الخطــة علــى كافــة
أنشــطة البنــك.
• ضمــان دقــة ونزاهــة الحســابات وااللتــزام بالقوانيــن واللوائــح الســارية
علــى أنشــطة البنــك.
• تطوير معايير اإلفصاح والشفافية ورفعها لمجلس اإلدارة العتمادها.
• مراجعــة المالحظــات الــواردة فــي تقاريــر ســلطة النقــد ومتابعــة
اإلجــراءات التصحيحيــة المتخــذة للتأكــد مــن تنفيذهــا ورفــع التوصيــات
بشــأنها لمجلــس اإلدارة.
• التنسيق مع لجنة إدارة المخاطر لعرض الموقف واألداء المالي للبنك.
• دراســة النظــام المالــي المطبــق فــي البنــك وتقديــم توصيــات لتحســينه
ا عــاد ً
والتأكــد مــن تمثيــل هــذه التوصيــات للموقــف الحالــي تمثيـ ً
ال وعــدم
تســجيل بيانــات غيــر صحيحــة.
• تطبيــق نظــام يتيــح للموظفيــن اإلبــاغ بشــكل ســري عــن مخاوفهــم
بشــأن المخالفــات المحتملــة وبطريقــة تجعــل مــن الممكــن التحقيــق فــي
هــذه المخالفــات بشــكل مســتقل ومتابعتهــا دون تعرضهــم للعقــاب مــن
رؤســائهم أو المعاملــة الســيئة مــن زمالئهــم .وتتولــى لجنــة المراجعــة
والتدقيــق مراقبــة تنفيــذ هــذه اإلجــراءات.
• العمــل كحلقــة وصــل بيــن مجلــس اإلدارة والمدقــق الخارجــي ،ومجلــس
اإلدارة والمدقــق الداخلــي ،والمدقــق الداخلــي والمدقــق الخارجــي.
• متابعة التزام البنك بقواعد السلوك المهني.
• إخطــار مجلــس اإلدارة بالموضوعــات التــي تحتــاج إلــى تدخــل فــوري
وعاجــل وتقديــم التوصيــات بشــأن اإلجــراءات العالجيــة المناســبة.
• تقــوم اللجنــة برفــع تقاريرهــا لمجلــس اإلدارة عــن كافــة األمــور التــي
تدخــل فــي نطــاق اختصاصهــا بمــا ّ
يمكــن مجلــس اإلدارة مــن ممارســة
وظيفــة مراقبــة إدارة البنــك وتقديــم معلومــات حقيقيــة وموثقــة
للمســاهمين.

تقييم مجلس اإلدارة
• لجنة الحوكمة والموارد البشرية في بنك فلسطين مسؤولة عن تقييم
اللجان المنبثقة عن مجلس اإلدارة.
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لجنة إدارة المخاطر
أعضاء اللجنة

السيدة  /ندى شوشة – رئيس اللجنة
ً
عضوا
السيد  /طارق الشكعة -
ً
عضوا
السيدة  /لنا أبو حجلة -
يتمثــل دور اللجنــة فــي مســاعدة مجلــس اإلدارة فــي تنفيــذ مســؤولياته
الرقابيــة فيمــا يتعلــق بــكل مــن :
( )1المخاطر الناتجة عن نشاط البنك وعملية الرقابة عليها.
( )2تقييــم ومراجعــة كافــة أنــواع المخاطــر كمخاطــر االئتمــان والخزينــة
والعمليــات.
( )3إجــراءات إدارة المخاطــر بالبنــك والفــروع التابعــة لــه ،ومــن أجــل تنفيــذ
دورهــا تتمتــع اللجنــة بالمســؤوليات التالية:
• الموافقــة علــى السياســات العامــة إلدارة المخاطــر وضمــان وجــود إطــار
فعــال إلدارة المخاطــر للمبــادرة بتحديــد وقيــاس وتخفيــف ومتابعــة كافــة
أنــواع المخاطــر بالبنــك وتشــجيع الحــوار المســتمر حــول إدارة المخاطــر
علــى كافــة مســتويات البنــك )أي ترويــج ثقافــة المخاطــر).
• تحديــد المســتوى العــام مــن المخاطــر الــذي يمكــن للبنــك أن يتحملــه،
والتأكــد مــن أن حجــم المخاطــر ومســتويات تقبلهــا متماشــية مــع المســتوى
العــام المتفــق عليــه.
• الحصــول علــى تأكيــد مــن اإلدارة التنفيذيــة والمدقــق الداخلــي بــأن
عمليــات ونظــم المخاطــر تعمــل بكفــاءة مــن خــال أدوات رقابيــة ســليمة
وااللتــزام بالسياســات المعتمــدة.
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• التأكــد مــن التــزام البنــك بالقوانيــن واللوائــح الســارية الخاصــة بكافــة
سياســات وإجــراءات إدارة المخاطــر.
• مراجعــة كفايــة رأس المــال والمخصصــات لضمــان التزامهــا بالمعاييــر
اإلرشــادية الرقابيــة وتماشــيها مــع وضــع المخاطــر بالبنــك.
• مراجعــة التقاريــر الــواردة مــن اإلدارة التنفيذيــة حــول وضــع محفظــة
المخاطــر الربــع ســنوية )علــى األقــل( أو حســب الحاجــة للبنــك ،وإبــراز
مجــاالت واتجاهــات وتنبــؤات المخاطــر الرئيســية واإلجــراءات التــي تتخذهــا
اإلدارة للتعامــل مــع مخاطــر معينــة.
• مراجعــة عمليــات التعــرض للمخاطــر واإلجــراءات التــي تتخذهــا اإلدارة
لمتابعــة ومراقبــة وتســجيل وكافــة أنــواع المخاطــر بمــا فــي ذلــك مخاطــر
االئتمــان والســوق ومخاطــر التشــغيل والســيولة واالمتثــال والســمعة
والمخاطــر االســتراتيجية وكافــة أنــواع المخاطــر الداخليــة والخارجيــة التــي
تؤثــر علــى البنــك.
• تقديــم التوجيــه واإلرشــاد لــإدارة – عنــد الضــرورة  -لمســاعدتها فــي
تحســين ممارســات إدارة المخاطــر و /أو تخفيــف مخاطــر معينــة بمــا فــي
ذلــك وجــود كــوادر مؤهلــة علــى مســتوى اإلدارة لتنفيــذ أنشــطة إدارة
المخاطــر بشــكل فعــال.
• إخطــار مجلــس اإلدارة بشــكل دوري بوضــع محفظــة المخاطــر بالبنــك
وإخطــار المجلــس بشــكل فــوري بــأي تغييــرات جوهريــة فــي وضــع
محفظــة المخاطــر بالبنــك.
• مراجعــة تعييــن وأداء واســتبدال مديــر المخاطــر ومراقبــة كفــاءة دوائــر
إدارة المخاطــر بشــكل عــام.
• دعــم جهــود لجنــة المراجعــة والتدقيــق بمســاعدة مديــر المخاطــر
فــي المتابعــة والتقييــم طبقــا للتعليمــات الصــادرة عــن ســلطة النقــد
ا لفلســطينية .

اللجنة التنفيذية:
أعضاء اللجنة

السيد  /هاشم الشوا – رئيس اللجنة
ً
عضوا
السيد  /ماهر فرح -
ً
عضوا
السيد  /فيصل الشوا -
ً
عضوا
السيد  /عبدالله الغانم -
ً
عضوا
السيدة  /طارق العقاد -

أدوار ومسؤوليات

تتولــى اللجنــة التنفيذيــة لمجلــس االدارة المســؤولية الرئيســية فــي االشــراف علــى نشــاط وعمليــات وأعمــال البنــك لضمــان اســتمرار البنــك فــي
تحقيــق أهدافــه االســتراتيجية طويلــة االجــل .وبهــذه الصفــة ،تمــارس اللجنــة االشــراف المباشــر علــى المهــام والوظائــف الرئيســية الدارة االصــول
والخصــوم ،نمــو االصــول ،تطــور االعمــال ،الموازنــات الســنوية ،كفايــة رأس المــال ،عمليــات الدمــج واالســتحواذ ،التوســع فــي االســواق الجديــدة،
االتفاقيــات الدوليــة والتمثيليــة ،وبرامــج المســؤولية االجتماعيــة للبنــك
تقــوم اللجنــة بدراســة ومناقشــة الطلبــات المقدمــة لهــا فيمــا يخــص الطلبــات االئتمانيــة والقــرارات االســتثمارية و أيــة التزامــات ماليــة أخــرى أو
طلبــات أخــرى تتعلــق بأنشــطة وعمليــات وخدمــات البنــك تزيــد عــن صالحيــات اإلدارة التنفيذيــة ،ويتــم اطــاع المجلــس بكامــل هيئتــه فــي هــذه
الحالــة التخــاذ القــرار المناســب.

وفــي حــال كانــت الطلبــات أعلــى مــن صالحيــات اللجنــة تقــوم اللجنــة بعــد دراســتها وتقييمهــا بتقديــم التوصيــات بشــأنها لمجلــس االدارة التخــاذ
القــرار المناســب بالخصــوص.
تقــوم اللجنــة بمراجعــة وتقديــم التوصيــات لمجلــس االدارة بشــأن خطــط األعمــال أو إعــادة الهيكلــة ،بمــا فــي ذلــك التغييــرات الجوهريــة فــي
المهــام والوظائــف الرئيســية ،التوزيــع الجغرافــي للفــروع والعمليــات ،وعالقــات البنــوك المراســلة.
وفي هذا السياق ،تقوم اللجنة بتنفيذ الخطط المذكورة بناء على تقارير المدير العام والفريق التنفيذي للبنك.
تحــدد اللجنــة نطــاق عملهــا وبرامجهــا وأهدافهــا وخططهــا الســنوية بمــا يمكــن مــن تحديــد مســؤولياتها وتقييــم عملهــا واالنشــطة واالعمــال التــي
تشــرف عليهــا أو تتخــذ قــرارات بأنهــا.
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الحوكمة والهيكلية اإلدارية
اجتماعات مجلس اإلدارة

لجنة الموارد البشرية وحوكمة البنك

ويحــل نائــب رئيــس المجلــس محــل رئيــس المجلــس ويمــارس صالحياتــه
ويتولــى مهامــه فــي غيابــه .ويكــون رئيــس المجلــس مســؤو ً
ال فــي المقــام
األول عــن أنشــطة المجلــس واللجــان المنبثقــة عنــه .ويعتبــر رئيــس
المجلــس بمثابــة الناطــق الرســمي باســم المجلــس .كمــا أنــه يــرأس
المجلــس والجمعيــة العموميــة.

ً
عضوا
السيدة  /لنا أبو حجلة -

وتتمثل مهام رئيس المجلس في ضمان التالي:

ً
عضوا
السيدة  /نبيل القدومي -

• مشــاركة أعضــاء المجلــس ،عنــد التعييــن ،فــي برنامــج تعريــف
الموظفيــن بالعمــل وإذا دعــت الحاجــة ،فــي برامــج التعليــم اإلضافــي أو
البرامــج التدريبيــة؛

أعضاء اللجنة

السيد  /د .هاني نجم – رئيس اللجنة

يتمثــل دور اللجنــة فــي مراقبــة إطــار حوكمــة البنــك وعمليــة ترشــيح
أعضــاء مجلــس اإلدارة وسياســات مكافــأة وتقييــم أعضــاء مجلــس اإلدارة
واإلدارة التنفيذيــة وتخطيــط عمليــة اإلحــال الوظيفــي وتطويــر سياســات
المــوارد البشــرية .ومــن أجــل تنفيــذ دورهــا ،تســند إلــى اللجنــة الســلطات
والمســئوليات التاليــة:
• مراجعــة واعتمــاد سياســات المــوارد البشــرية لضمــان أنهــا عادلــة
وتنافســية وكاملــة وتحقــق مصالــح بنــك فلســطين علــى المــدى الطويــل.
• المســاعدة فــي مراقبــة التغيــرات والتحســينات الرئيســية فــي دائــرة
المــوارد البشــرية مــن أجــل ضمــان تلبيتهــا الســتراتيجية البنــك.
• إعــداد جــدول بالصالحيــات وتفويــض الصالحيــات لــإدارة ومراجعــة هــذا
الجــدول ســنويا ورفعــه لمجلــس اإلدارة لالعتمــاد.
• دراســة التضــارب المحتمــل لمصالــح األعضــاء والصفقــات مــع األطــراف
ذات الصلــة التــي يقــوم بهــا األعضــاء وتقديــم مقترحــات فــي هــذا الشــأن
لمجلــس اإلدارة طبقــا لدليــل حوكمــة البنــك.
• مراجعــة أي تغييــر فــي الوضــع (بمــا فــي ذلــك تنفيــذ متطلبــات اســتقاللية
العضــو) والتبعيــة المهنيــة لألعضــاء الحالييــن وتقديــم مقترحــات فــي هــذا
الشــأن لمجلــس اإلدارة طبقــا لدليــل حوكمــة البنك.
• مراقبــة تنفيــذ عمليــة تنصيــب األعضــاء الجــدد وبرنامــج التطويــر
والتثقيــف المســتمر ألعضــاء مجلــس اإلدارة حســب الضــرورة.
• مراجعــة سياســات وممارســات الحوكمــة علــى كافــة مســتويات البنــك
وتقديــم مقترحــات بهــذا الشــأن لمجلــس اإلدارة لتحســين فعاليــة وكفــاءة
هــذه السياســات.
ينتخب المجلس من بين أعضائه رئيسًا ونائباً لرئيس المجلس.
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حضـــور وغياب الســـادة أعضاء مجلـــس اإلدارة عن جلســـات مجلس
اإلدارة لبنك فلسطين لعام 							 2018
أجمالي

4/2/18

29/3/18

13/5/18

30/8/18

21/10/18

01/12/18

20/12/18

1

2

3

4

5

6

7

عضو

حضور

حضور

حضور

حضور

حضور

حضور

7

حضور

حضور

حضور

حضور

حضور

7

حضور

حضور

حضور

حضور

7

حضور

حضور

حضور

7

حضور

حضور

7

حضور

7
7

• أداء المجلس للمهام المنوطة به؛

اسماء السادة األعضاء

• تلقــي أعضــاء المجلــس جميــع المعلومــات الالزمــة ألداء المهام المســندة
إليهــم؛

السيد /هاشم الشوا

حضور

• تحديــد جــدول أعمــال اجتماعــات المجلــس ،ورئاســة تلــك االجتماعــات،
وضمــان تحريــر محاضــر تلــك االجتماعــات؛

السيد /فيصل هاني الشوا

حضور

حضور

السيد /ماهر فرح

حضور

حضور

حضور

• توفير الوقت الكافي لدى المجلس للتشاور واتخاذ القرار؛

السيدة /لنا أبو حجلة

حضور

حضور

حضور

حضور

السيد /د.هاني نجم

حضور

حضور

حضور

حضور

حضور

• تقييم أداء أعضاء المجلس على األقل مرة واحدة سنوياً؛

السيد /طارق الشكعة

حضور

حضور

حضور

حضور

حضور

حضور

السيدة /ندى شوشة

حضور

حضور

حضور

حضور

حضور

حضور

حضور

• انتخاب المجلس نائبًا لرئيس المجلس.

السيد /عبداهلل الغانم

حضور

حضور

حضور

حضور

حضور

حضور

حضور

7

رئيس المجلس والمدير العام:

السيد /طارق العقاد

غياب

حضور

حضور

غياب

غياب

غياب

حضور

3

السيدة /مها عواد

حضور

حضور

حضور

حضور

حضور

حضور

6

السيد/نبيل القدومي

حضور

حضور

حضور

حضور

حضور

حضور

6

• أداء اللجان للمهام المسندة إليها بشكل صحيح؛

فــي إطــار تنفيــذ هيكليــة شــعارها مواكبــة الحداثــة فــي الحوكمــة
والمعاييــر المثلــى فــي اإلدارة تــم فصــل منصــب رئيــس مجلــس اإلدارة
والمديــر العــام وبالتالــي أصبــح رئيس مجلــس اإلدارة مضطلعًا بمســؤولية
وضــع الرؤيــة والخطــط االســتراتيجية لمجموعــة بنــك فلســطين لضمــان
النمــو واالنتشــار واصبحــت مســؤولية المديــر العــام اإلشــراف علــى علــى
تنفيــذ المهــام اليوميــة فــي اإلدارة والعمليــات للبنــك.

الحضور لكل

السيد /جون خوري

حضور

1

السيد /محمد الحرباوي

حضور

1

مجموع الحضور للجلسات

10

11

11

10

10

10

11

تقييم مجلس اإلدارة
•   لجنــة الحوكمــة والمــوارد البشــرية فــي بنــك فلســطين مســؤولة عــن
تقييــم اللجــان المنبثقــة عــن مجلــس اإلدارة.
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الحوكمة وإدارة المخاطر
إدارة المخاطر
الهدف الرئيســي إلدارة المخاطر في بنك فلسطين هو تأسيس آليات
يمكــن من خاللها تحديد وقياس وإدارة ومراقبة المخاطر التي تواجه
البنــك بفاعليــة وتمكنــه من التعاطي معهــا ودرء أي نتائج ســلبية.
وتكمــن الغايــة من إدارة هــذه المخاطر فــي تعزيز مبــدأ «العائد –
المخاطرة» في نتائج البنك من خالل التأكد من أن المخاطر المحيطة:
في الحدود التي تسمح بها درجة شهية المخاطر والموضوعة من قبل
مجلس إدارة البنك والتي تم تضمينها في سياســات وإجراءات البنك.
تــم التحــوط منها لتعظيم ملكية المســاهمين علــى المدى الطويل
ولحمايــة األطــراف ذات العالقة «العمــاء ،المودعين والمســاهمين،
الموظفين ،سلطة النقد».

الهيكلية اإلدارية لبنك فلسطين

مرتبطة باألهــداف الربحية الموضوعة من قبل مجلس اإلدارة والتي
تسعى وحدات األعمال لتحقيقها .بحيث يكمن الهدف في الوصول إلى
درجة «العائد – المخاطرة» المثلى ضمن المحددات الموضوعة ودرجة
شهية المخاطر المقبولة من قبل مجلس اإلدارة.

ﻣﺠﻠﺲ ﺇﺩﺍﺭﺓ
ﺑﻨﻚ ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ
ﺩﺍﺋﺮﺓ ﻣﺮﺍﻗﺒﺔ ﺍﻹﻣﺘﺜﺎﻝ

ﺩﺍﺋﺮﺓ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻭﺍﻟﺘﻔﺘﻴﺶ

ﻣﺪﻳﺮ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ
ﻭﻋﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻦ

ﺃﻣﻴﻦ ﺳﺮ ﻣﺠﻠﺲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺑﻨﻚ ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ

ﺭﺋﻴﺲ
ﻣﺠﻠﺲ ﺇﺩﺍﺭﺓ
ﺑﻨﻚ ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ

ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺤﻮﻛﻤﺔ
ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ

ﺿﺎﺑﻂ ﺍﺗﺼﺎﻝ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﻏﺴﻞ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ

تم عكســها بدقة وفي الوقت المناســب في تقارير المخاطر لتمكين
األطراف ذات العالقة من اتخاذ القرارات اإلدارية المناسبة.

ﺩﺍﺋﺮﺓ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻦ

ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﻤﺮﺍﺟﻌﺔ ﻭﺍﻟﺘﺪﻗﻴﻖ

ﻣﺪﻳﺮ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﺪﻗﻴﻖ

ﺩﺍﺋﺮﺓ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ
ﻭﻋﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﻤﻐﺘﺮﺑﻴﻦ

ﻟﺠﻨﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺨﺎﻃﺮ

ﻭﺣﺪﺓ ﻣﻜﺎﺗﺐ ﺍﻟﺘﻤﺜﻴﻞ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ

إن عملية إدارة المخاطر ال تعني تجنبها بشكل كامل فتعتبر المخاطر
جــزءاً أصيــ ً
ا من العمــل المصرفــي .ولذلك فإن البنــك يقبل تحمل
مستوى معين من المخاطر كجزء من استراتيجية البنك ولكنه يتوقع
عائد مالي وغير مالي متناسب مع درجة هذه المخاطر.

ﺩﺍﺋﺮﺓ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ

ﺍﻟﻤﺪﻳﺮ ﺍﻟﻌﺎﻡ

ﺩﺍﺋﺮﺓ ﺍﻟﺸﺆﻭﻥ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ

ً
ثالثا :حوكمة المخاطر:

ﺩﺍﺋﺮﺓ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻳﻊ ﻭﺍﻟﺠﻮﺩﺓ

ﻧﺎﺋﺐ ﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎﻡ

المبادئ التالية تحدد اإلطار العام لحوكمة المخاطر في بنك فلسطين:

ﻣﺪﻳﺮ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺨﺎﻃﺮ

ﻣﺪﻳﺮ ﺇﺩﺍﺭﺓ
ﺃﻋﻤﺎﻝ ﻏﺰﺓ
ﻧﺎﺋﺐ ﻣﺪﻳﺮ
ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﻏﺰﺓ
ﺍﻟﻔﺮﻭﻉ
ﻭﺍﻟﻤﻜﺎﺗﺐ  /ﻏﺰﺓ

ﻣﺪﻳﺮ ﺇﺩﺍﺭﺓ
ﺃﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ
ﻧﺎﺋﺐ ﻣﺪﻳﺮ ﺇﺩﺍﺭﺓ
ﺃﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ

ﺩﺍﺋﺮﺓ ﺧﺪﻣﺎﺕ
ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ

ﻣﺪﻳﺮ ﺇﺩﺍﺭﺓ
ﺍﻋﻤﺎﻝ ﺍﻻﻓﺮﺍﺩ
ﺩﺍﺋﺮﺓ
ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ

ﻣﺪﻳﺮ ﺇﺩﺍﺭﺓ
ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ
ﻭﺍﻟﺸﻤﻮﻝ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ

ﺩﺍﺋﺮﺓ ﺗﻄﻮﻳﺮ
ﺍﻟﺒﺮﺍﻣﺞ ﻭﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ

ﺩﺍﺋﺮﺓ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ
ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻭﺍﻟﺘﺴﻮﻳﻖ

ﺍﻟﻔﺮﻭﻉ
ﻭﺍﻟﻤﻜﺎﺗﺐ /ﺍﻟﻀﻔﺔ

ﺩﺍﺋﺮﺓ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻳﻊ
ﺍﻟﺼﻐﻴﺮﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ

ﻣﺪﻳﺮ ﺇﺩﺍﺭﺓ
ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ
ﺩﺍﺋﺮﺓ
ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ

ﺩﺍﺋﺮﺓ
ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺐ

ﻣﺪﻳﺮ ﺇﺩﺍﺭﺓ
ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ

ﺩﺍﺋﺮﺓ ﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ

ﺩﺍﺋﺮﺓ ﺍﻟﺘﺨﻄﻴﻂ
ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ
ﺩﺍﺋﺮﺓ
ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻳﺎﺕ

ﻣﺪﻳﺮ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ
ﻭﺭﻗﺎﺑﺔ ﺍﻹﺋﺘﻤﺎﻥ

ﻣﺪﻳﺮ
ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻹﺋﺘﻤﺎﻥ

ﺩﺍﺋﺮﺓ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻷﺻﻮﻝ
ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ
ﺩﺍﺋﺮﺓ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ
ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺋﺘﻤﺎﻥ
ﺩﺍﺋﺮﺓ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ
ﺍﻹﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ
ﺩﺍﺋﺮﺓ ﺗﺴﻬﻴﻼﺕ
ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻳﻊ ﺍﻟﺼﻐﻴﺮﺓ
ﻭﺍﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ

ﻣﺪﻳﺮ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ
ﻭﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ

ﻧﺎﺋﺐ ﻣﺪﻳﺮ
ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻬﻨﺪﺳﺔ
ﻭﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ

ﻧﺎﺋﺐ ﻣﺪﻳﺮ ﺇﺩﺍﺭﺓ
ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ

ﺩﺍﺋﺮﺓ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ

ﺩﺍﺋﺮﺓ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ
ﻭﺍﻟﺘﺴﻮﻳﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ

ﺩﺍﺋﺮﺓ ﺍﻟﻬﻨﺪﺳﺔ

ﺩﺍﺋﺮﺓ ﺍﻟﻤﻘﺎﺻﺔ
ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ
ﺩﺍﺋﺮﺓ
ﺍﻟﺤﻮﺍﻻﺕ
ﻭﺣﺪﺓ
ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻳﺔ

ﻭﺣﺪﺓ
ﺍﻟﺼﻼﺣﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻳﺔ

ﻧﺎﺋﺐ ﻣﺪﻳﺮ ﺇﺩﺍﺭﺓ
ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ
ﺩﺍﺋﺮﺓ ﺗﻄﻮﻳﺮ
ﺍﻟﻘﻨﻮﺍﺕ ﺍﻻﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ
ﺩﺍﺋﺮﺓ ﺍﻟﻨﻈﻢ
ﺍﻟﻤﺴﺎﻧﺪﺓ
ﺩﺍﺋﺮﺓ ﺍﻟﻨﻈﻢ
ﺍﻟﺒﻨﻜﻴﺔ

ﺩﺍﺋﺮﺓ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ
ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ

ﻣﺪﻳﺮ ﺇﺩﺍﺭﺓ
ﺍﻟﺨﺰﻳﻨﺔ

ﻧﺎﺋﺐ ﻣﺪﻳﺮ
ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺒﻄﺎﻗﺎﺕ
ﺩﺍﺋﺮﺓ ﺍﻟﺒﻄﺎﻗﺎﺕ

ﺩﺍﺋﺮﺓ
ﺫﻛﺎﺀ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ

ﻧﺎﺋﺐ ﻣﺪﻳﺮ ﺇﺩﺍﺭﺓ
ﺍﻟﺨﺰﻳﻨﺔ
ﺩﺍﺋﺮﺓ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ
ﻭﺍﻟﺘﻮﻇﻴﻔﺎﺕ
ﺩﺍﺋﺮﺓ ﺇﺩﺍﺭﺓ
ﺍﻟﻨﻘﺪ
ﺩﺍﺋﺮﺓ ﺍﻟﻌﻤﻼﺕ
ﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ
ﺩﺍﺋﺮﺓ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ
ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ

مسؤولية مجلس اإلدارة:
إن وضع سياسة ادارة المخاطر هو أحد صالحيات مجلس اإلدارة وهو المسؤول عن
اعتماد استراتيجية ودرجة شهية المخاطر وكذلك المراجعة السنوية أو كلما تطلبت
الحاجة لذلك .يفوض المجلس عملية اإلشراف على جميع أنشطة إدارة المخاطر إلى
لجنة المخاطر بمستوى مجلس اإلدارة .وبالرغم من تفويض هذه الصالحية ،تقع
مسؤولية فعالية إدارة المخاطر وااللتزام بهذه السياسة على عاتق المجلس.
يقوم مجلس اإلدارة بمراجعة إطار عمل إدارة المخاطر مرة سنويا على األقل أو كلما
اقتضت الحاجة وتبعا لألحداث الداخلية والخارجية.
تتضمن مسؤوليات مجلس اإلدارة المتعلقة بإدارة المخاطر الجوانب التالية:

• تطويــر اســتراتيجية العمــل اعتمــادا علــى مســودة المقترحــات
الخاصــة بالموازنــة وتخطيــط رأس المــال (التقييــم الداخلــي لكفايــة
رأس المــال).
• اعتمــاد سياســات إدارة المخاطــر وتوضيــح  /تفصيــل درجــة شــهية
المخاطــر كجــزء مــن هــذه السياســة متضمنــة الحــدود ودرجــة
التحمــل.
• تأسيس إطار حوكمة المخاطر كجزء من سياسة إدارة المخاطر.
• مراجعــة الحــاالت التــي تتســم بدرجــة مخاطــر مرتفعــة والمســلط
عليهــا الضــوء مــن قبــل لجنــة المخاطــر بمســتوى مجلــس اإلدارة.
• تفويــض الصالحيــات إلــى لجنــة المخاطــر بمســتوى مجلــس اإلدارة
للمراجعــةالمســتمرةلفعاليــةإطــارالعمــلالخــاصبــإدارةالمخاطــر.

إدارة المخاطر كيان مستقل عن جميع الوحدات األخرى في البنك .واالستقاللية

• رفــع التقاريــر للمســاهمين حــول إدارة المخاطــر بالبنــك كجــزء مــن
التقريــر الســنوي ألعمــال البنــك.

ذات العالقة للتأكد من أن إدارة المخاطر تعمل بشكل فاعل على مستوى البنك.

• اعتماد اإلفصاحات العامة.

ال تعني االنعزال حيث يجب ان تكون إدارة المخاطر قريبة من كافة الوحدات

تستخدم إدارة المخاطر مصادر معلوماتها المستقلة (نظم المعلومات
اإلدارية  ،MISبلومبــرج ،تقارير /بطاقات التقييم االئتماني ،البيانات
المالية المدققة)
يمكن إلدارة المخاطر في البنك أن تقترح وسائل للوصول إلى العائد
األمثــل «المبني على درجة المخاطرة» مثل الوصول للحد األمثل من
السيولة وكذلك الحدود المثلى لتوزيع المحفظة االئتمانية.
تعتبر المنهجيات واألدوات التي يتم تطويرها من قبل إدارة المخاطر
متناسبة مع طبيعة بيئة العمل التي يعمل بها المصرف.
تعتبــر إدارة المخاطر خط الدفاع الثاني فــي المنظومة الرقابية لدى
البنك كما ولها دور واضح في التأكد من فعالية األنظمة الرقابية في
الخط األول المتمثل في وحدات األعمال.

يفوض مجلس اإلدارة المسؤوليات التالية للجنة المخاطر بمستوى مجلس اإلدارة:

• التأكد من تطبيق وتطوير اإلطار العام إلدارة المخاطر في البنك.
• مراقبــة مــدى فعاليــة إدارة المخاطــر فــي البنــك ومتابعــة اإلجــراءات
التصحيحيــة
• مراجعــة حزمــة التقاريــر المقدمــة مــن إدارة المخاطــر ربــع ســنويا
علــى األقــل.
• مراجعــة سياســة إدارة المخاطــر ســنويا علــى األقــل والتوصيــة
بالتعديــل إذا تطلــب األمــر.
• المراقبة المستمرة لعرض المخاطر الهامة في البنك.
• مراقبــة االمتثــال لسياســات إدارة المخاطــر فــي البنــك ،تعليمــات
ســلطة النقــد وأي متطلبــات أخــرى إلدارة المخاطــر.
• الموافقــة علــى تعييــن مديــر المخاطــر والمســؤولين الرئيســيين فــي
إدارة المخاطــر واعتمــاد الهيــكل التنظيمــي إلدارة المخاطــر.
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الحوكمة وإدارة المخاطر

لجنة إدارة المخاطر بمستوى اإلدارة التنفيذية
{ لجنة الموجودات والمطلوبات }
تقوم لجنة الموجودات والمطلوبات في البنك بدور لجنة إدارة المخاطر على مستوى
اإلدارة التنفيذية .هذا وتغطي لجنة الموجودات والمطلوبات وظيفة مراقبة المخاطر
المصرفية من خالل عرض آخر التطورات في ملف مخاطر البنك على أعضاء اللجنة.
وتتلخص مسؤوليات لجنة إدارة المخاطر بمستوى اإلدارة التنفيذية «لجنة الموجودات
والمطلوبات» في التالي:
• مراجعة سنوية على األقل لإلطار العام إلدارة المخاطر (وتشمل السياسات،
اإلجراءات ،التقارير ،المنهجيات).
• ضمان بقاء البنك ضمن مستوى مقبول من المخاطر المصرفية والمحدد في
سياسة إدارة المخاطر المعتمدة من المجلس والتوصية بإجراءات تصحيحية في
حال مالحظة االنحراف عن هذه السياسة.
• تحليل تقارير إدارة المخاطر واتخاذ اإلجراءات اإلدارية بناء عليها بهدف المحافظة
على البنك ضمن الحدود المقبولة من المخاطر المصرفية ووصوال إلى الحدود
المثلى.
• القيام بعملية التقييم واإلشراف وإدارة المخاطر األساسية على نطاق البنك
وتتضمن على سبيل المثال ال الحصر مخاطر االئتمان ،مخاطر العمليات ،مخاطر
سعر الفائدة والسيولة والسوق «الخزينة».
• المراجعة السنوية للموازنة المبنية على المخاطر وتخطيط رأس المال ارتباطا
بالموازنة المالية للبنك.

دوائر إدارة المخاطر:
تتبــع دوائر إدارة المخاطر فــي البنك لمدير المخاطر وهي الدوائر المســؤولة
عن تطبيق وتطوير اإلطار العام إلدارة المخاطر المصرفية في البنك وتنحصر
مسؤولياتها في النقاط التالية:

• دراسة العالقة بين المتغيرات االقتصادية والسياسية والسوقية والبيئة
التنافسية وتأثيرها على المخاطر المصرفية المحيطة بالبنك.
• مراقبة ومتابعة االمتثال لمتطلبات سلطة النقد وتحديد سقوف زمنية
لالمتثال لهذه المتطلبات.
• رفع التقارير لمجلس اإلدارة حول القضايا الهامة الناتجة عن عملية المراجعة.
• تطوير الوعي بأهمية إدارة المخاطر على مستوى اإلدارة والطاقم ومساعدة
إدارة المخاطر في نشر ثقافة المخاطر المصرفية على مستوى البنك.

• إعداد المسودات الخاصة بسياسات وإجراءات المخاطر في البنك.
• تطويــر اإلجــراءات والمنهجيــات واألدوات المتعلقــة بــإدارة المخاطــر فــي
البنــك.
• مراقبــة ملــف المخاطــر المصرفيــة علــى مســتوى البنــك ورفــع التقاريــر
.

• التوصية  /اإلشراف على برامج تدريبية رسمية لطاقم العمل في البنك حول
إدارة المخاطر المصرفية.

• مراجعــة قبليــة و/أو بعديــة لبعــض العمليــات المصرفيــة وفقــا
للمحــددات الــواردة فــي سياســة إدارة المخاطــر.

• مراجعة سياسة إدارة المخاطر في البنك قبل اعتمادها من مجلس اإلدارة.

• تقديــم تقييــم مبنــي علــى دراســة المخاطــر لبعــض اإلجــراءات ورفــع
النتائــج والتوصيــات إلــى لجنــة المخاطــر.

• مناقشة ومراجعة اإلجراءات ،السياسات ،المنتجات والعمليات الهامة المؤثرة
على ملف المخاطر المصرفية في البنك قبل عرضها على المجلس للموافقة
النهائية.

مسؤوليات وحدات األعمال:
إن عملية إدارة المخاطر اليومية تقع على عاتق الفروع ووحدات األعمال
في اإلدارة العامة وتتضمن مسؤوليات وحدات األعمال التالي:

• تحديــد ،قيــاس ،تقييــم ،مراقبــة ورفــع تقاريــر عــن المخاطــر
المختلفــة المتعلقــة بوحــدة العمــل.
• تقييــم فعاليــة األنظمــة والضوابــط المســتخدمة لمراقبــة العمــل
اليومــي وتصميــم وتشــغيل أنظمــة تتناســب وطبيعــة العمــل
ومراقبتهــا
• التوصيــة بمقترحــات عمــل تتوافــق ودرجــة شــهية المخاطــر
المنصــوص عليهــا فــي سياســات العمــل.
• رفــع التقاريــر عــن الحــاالت والحــوادث المرتبطــة بمخاطــر
«خســائر مرتبطــة بالعمليــات» إلــى دوائــر المخاطــر المعنيــة
بشــكل دوري.

• دعــم ثقافــة المخاطــر علــى مســتوى البنــك وتطويــر لغــة مشــتركة
مبنيــة علــى هــذه الثقافــة وتقديــم الدعــم والتدريــب الــازم لتحقيــق
ذلــك.
• تقديــم تفســيرات للوائــح والممارســات المتعلقــة بالمخاطــر ونشــرها
علــى مســتوى وحــدات األعمــال.
• تقديــم التدريــب للفــروع ووحــدات االعمــال والمتعلــق بكيفيــة إدارة
المخاطــر وتشــديد الرقابــة علــى العمليــات.
• مراجعــة اإلجــراءات ،السياســات ،المنتجــات والعمليــات الهامــة المؤثــرة
علــى ملــف المخاطــر المصرفيــة فــي البنــك قبــل الموافقــة النهائيــة.
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افصاحات

الرواتب والمكافآت ألعضاء اإلدارة التنفيذية للمجموعة

القرارات ذات األثر المادي

بلغــت الرواتــب والمكافــآت لــإدارة التنفيذيــة العليــا مبلــغ 5,438,912
دوالر أمريكــي.

تعتبــر القــرارات العســكرية اإلســرائيلية أحــد العوائــق الرئيســية فــي
ً
خاصــة الحصــار المفــروض علــى قطــاع غــزة
إدارة عمليــات البنــك،
والحواجــز العســكرية التــي تقطــع أوصــال الضفــة الغربيــة ،وبالرغــم
مــن ذلــك ،فــإن بنــك فلســطين وبمــا يمتلكــه مــن كفــاءات اســتطاع
التكيــف مــع هــذه القــرارات.

مصاريف سفر وندوات لإلدارة التنفيذية
بلغــت مصاريــف ســفر ونــدوات اإلدارة التنفيذيــة العليــا مبلــغ 68,395
دوالر أمريكــي.

التسهيالت الممنوحة لإلدارة التنفيذية
بلــغ مجمــوع التســهيالت الممنوحــة لــإدارة التنفيذيــة العليــا مبلــغ
 2,669,928دوالر أمريكــي.

المكافأة المقترحة ألعضاء مجلس اإلدارة على األرباح
بلغــت قيمــة المكافــأة المقترحــة ألعضــاء مجلــس اإلدارة للعــام 2018
مقــدار  990,000دوالر أمريكــي.

االعتماد على موردين وعمالء رئيسيين
ال يوجــد مورديــن محدديــن أو عمــاء رئيســيين محليـًا أو خارجياً يشــكلون
 % 10فأعلــى مــن إجمالــي المشــتريات و/أو المبيعات للشــركة.

اإلمتيازات

ال توجــد أيــة حمايــة حكوميــة أو امتيــازات تتمتــع بهــا الشــركة أو أي
مــن منتجاتهــا بموجــب القوانيــن واألنظمــة أو غيرهــا .كمــا ال توجــد أيــة
بــراءات اختراعــات أو حقــوق امتيــاز حصلــت الشــركة عليهــا.

العمليات غير المتكررة
ال يوجــد أي أثــر مالــي لعمليــات ذات طبيعــة غيــر متكــررة حدثــت خــال
الســنة الماليــة وال تدخــل ضمــن نشــاط الشــركة الرئيســية.

اإلجراءات القانونية
بلــغ عــدد القضايــا المقامــة علــى البنــك وشــركاته التابعــة ( )139و()109
قضيــة كمــا فــي  31كانــون األول  2018و ،2017علــى التوالــي ،وذلــك
ضمــن النشــاط الطبيعــي للبنــك .بلغــت قيمــة القضايــا مبلــغ يعــادل
 26.022.346دوالر أمريكــي ومبلــغ يعــادل  20.892.357دوالر أمريكــي
كمــا فــي  31كانــون األول  2018و ،2017علــى التوالــي ،وفــي تقديــر
إدارة ومحامــي البنــك فإنــه لــن يترتــب علــى البنــك أيــة إلتزامــات لقــاء
هــذه القضايــا باســتثناء مــا تــم تخصيصــه لمواجهتهــا.
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إن امتــاك بنــك فلســطين ألكبــر شــبكة مصرفيــة فــي األراضــي
الفلســطينية ّ
مكنــه مــن إدارة عملياتــه واســتمراريتها بكفــاءة فــي ظــل
هــذه الظــروف.

السيطرة على الشركة
ال توجد جهات مسيطرة على الشركة بصورة مباشرة أو غير مباشرة.

أعمال مجلس اإلدارة للعام 2018
عقــد مجلــس اإلدارة خــال العــام  2018ســبعة جلســات لممارســة المهــام
الموكلــة لــه كمــا هــو مذكــور فــي مدونــة الحوكمــة والنظــام الداخلــي
للبنــك.

مسائل ُأحيلت للتصويت من قبل حملة األسهم

ال يوجــد أيــة مســائل أثيــرت أو أُحيلــت مــن قبــل أي مــن حملــة االســهم
خــال العــام 2018

البيانات المالية األولية
ال يوجــد اختــاف بيــن البيانــات الماليــة األوليــة المفصــح عنهــا ســابقًا
والبيانــات الماليــة النهائيــة.

مدققي الحسابات
قام بتدقيق البيانات المالية للعام  2018شركة ارنست و يونغ.

آلية إيصال المعلومات
ســيتم إرســال التقريــر الســنوي الكترونيــًا لجميــع الســادة المســاهمين
علــى عناوينهــم المســجلة لدينــا مــع بطاقــة الدعــوة الخاصــة باجتمــاع
الهيئــة العامــة ،كمــا ســيكون التقريــر متاحـًا لإلطــاع فــي جميــع فروعنــا
وعلــى موقــع البنــك االلكترونــي:
http://www.bop.ps/ar/home
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قائمة المركز المالي الموحدة
كما في  31كانون األول 2018

إيضاح

2018

2017

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

الموجودات
نقد وأرصدة لدى سلطة النقد الفلسطينية

5

1.100.900.058

1.286.036.545

أرصدة لدى بنوك ومؤسسات مصرفية

6

345.642.339

570.782.992

موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل

7

10.774.178

9.214.445

تسهيالت وتمويالت ائتمانية مباشرة

8

2.687.155.004

2.518.590.540

موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل

9

33.104.285

34.197.706

موجودات مالية بالكلفة المطفأة

10

279.369.058

252.500.947

إستثمار في شركات حليفة

11

5.472.858

5.225.986

إستثمارات عقارية

12

17.800.433

16.693.998

ممتلكات وآالت ومعدات

13

86.043.108

84.460.662

مشاريع تحت التنفيذ

14

6.270.572

7.145.893

موجودات غير ملموسة

15

14.805.428

13.223.731

16

69.845.657

86.749.406

4.657.182.978

4.884.822.851

موجودات أخرى
مجموع الموجودات
المطلوبات وحقوق الملكية
المطلوبات
ودائع سلطة النقد الفلسطينية

17

215.320.321

296.217.573

ودائع بنوك ومؤسسات مصرفية

18

107.587.058

150.234.858

ودائع العمالء

19

3.534.761.228

3.558.801.862

تأمينات نقدية

20

200.417.328

209.829.928

قرض مساند

21

75.000.000

75.000.000

مخصصات متنوعة

22

43.012.724

33.924.852

مخصصات الضرائب

23

3.634.870

11.127.197

مطلوبات أخرى

24

61.068.901

99.724.894

4.240.802.430

4.434.861.164

مجموع المطلوبات
حقوق الملكية
رأس المال المدفوع

1

200.000.000

200.000.000

عالوة إصدار

25

24.848.415

24.848.415

إحتياطي إجباري

26

51.586.473

46.520.307

إحتياطي إختياري

26

246.361

246.361

إحتياطي مخاطر مصرفية عامة

26

9.452.970

35.439.810

إحتياطي تقلبات دورية

26

40.000.000

40.000.000

إحتياطي القيمة العادلة

9

()3.467.059

159.568

43.529.095

51.138.854

366.196.255

398.353.315

50.184.293

51.608.372

416.380.548

449.961.687

4.657.182.978

4.884.822.851

أرباح مدورة
مجموع حقوق ملكية مساهمي البنك
4

حقوق جهات غير مسيطرة
مجموع حقوق الملكية
مجموع المطلوبات وحقوق الملكية

تعتبر اإليضاحات المرفقة من  1الى  52جزءاً من هذه القوائم المالية الموحدة وتقرأ معها
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قائمة الدخل الموحدة
للسنة المنتهية في  31كانون األول 2018

2018

2017

إيضاح

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

28

157.188.901

152.110.075

29

()39.827.108

()39.456.584

117.361.793

112.653.491

صافي إيرادات التمويل واإلستثمار

30

31.163.360

26.367.775

صافي إيرادات العموالت

31

42.211.993

43.760.340

صافي إيرادات الفوائد والتمويل واإلستثمار والعموالت

190.737.146

182.781.606

أرباح عمالت أجنبية

16.194.449

13.384.823

32

1.580.287

1.308.003

أرباح تقييم إستثمارات عقارية

12

1.054.147

522.230

حصة البنك من نتائج أعمال شركات حليفة

11

246.872

219.947

إيرادات أخرى

33

13.155.058

15.234.622

222.967.959

213.451.231

نفقات الموظفين

34

()78.781.364

()66.629.786

مصاريف تشغيلية أخرى

35

()56.615.289

()53.953.234

 13و15

()12.412.362

()10.378.347

مخصص تدني تسهيالت وتمويالت ائتمانية مباشرة بالصافي

8

()3.862.006

()8.506.067

مصاريف خسائر ائتمانية متوقعة

36

()113.123

-

()1.235.074

()1.000.553

()123.400

-

إجمالي المصروفات

()153.142.618

()140.467.987

الربح قبل الضرائب

69.825.341

72.983.244

()15.715.248

()18.974.316

54.110.093

54.008.928

الفوائد الدائنة
الفوائد المدينة
صافي إيرادات الفوائد

صافي أرباح محفظة موجودات مالية

إجمالي الدخل
المصروفات

إستهالكات وإطفاءات

ديون معدومة لم يسبق التخصيص لها
37

غرامات سلطة النقد الفلسطينية

23

مصروف الضرائب
ربح السنة
ويعود إلى:
مساهمي البنك
جهات غير مسيطرة

4

الحصة األساسية والمخفضة للسهم من ربح السنة العائد إلى مساهمي البنك

39

50.661.663

50.888.023

3.448.430

3.120.905

54.110.093

54.008.928

0.25

0.25

تعتبر اإليضاحات المرفقة من  1الى  52جزءاً من هذه القوائم المالية الموحدة وتقرأ معها
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قائمة الدخل الشامل الموحدة
للسنة المنتهية في  31كانون األول 2018

إيضاح
ربح السنة

2018

2017

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

54.110.093

54.008.928

بنود الدخل الشامل األخرى:
بنود لن يتم إعادة تصنيفها إلى قائمة الدخل الموحدة في فترات الحقة:
التغير في القيمة العادلة للموجودات المالية

()2.200.942

725.895

إجمالي بنود الدخل الشامل األخرى

()2.200.942

725.895

إجمالي الدخل الشامل للسنة

51.909.151

54.734.823

ويعود إلى:
مساهمي البنك
4

جهات غير مسيطرة

48.013.872

51.738.402

3.895.279

2.996.421

51.909.151

54.734.823

تعتبر اإليضاحات المرفقة من  1الى  52جزءاً من هذه القوائم المالية الموحدة وتقرأ معها
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الرصيد في نهاية السنة

كسور األسهم الموزعة

توزيعات أرباح نقدية (إيضاح )27

توزيعات أسهم (إيضاح )27

المحول إلى اإلحتياطيات

عالوة إصدار ناتجة عن زيادة رأسمال شركة
تابعة

تسديد رأسمال شركة تابعة

إحتياطي القيمة العادلة لموجودات مالية
مباعة

إجمالي الدخل الشامل للسنة

بنود الدخل الشامل األخرى

ربح السنة

الرصيد في بداية السنة

2017

الرصيد في نهاية السنة

توزيعات أرباح نقدية (إيضاح )27

المحول إلى االحتياطيات

إستحواذ على شركة تابعة (إيضاح )4

إجمالي الدخل الشامل للسنة

بنود الدخل الشامل األخرى

ربح السنة

الرصيد في بداية السنة  -بعد تطبيق معيار
التقارير المالية الدولي رقم ()9

أثر تطبيق معيار التقارير المالية الدولي رقم ()9

الرصيد في بداية السنة  -قبل تطبيق معيار
التقارير المالية الدولي رقم (( )9إيضاح )3

2018

للسنة المنتهية في  31كانون األول 2018

200.000.000

-

-

4.991.315

-

-

-

-

-

-

-

195.008.685

دوالر أمريكي

رأس المال
المدفوع
عالوة اصدار

24.848.415

-

-

-

-

-

-

24.848.415

-

24.848.415

دوالر أمريكي

24.848.415

-

-

-

-

-

-

-

-

-

24.848.415

دوالر أمريكي

200.000.000

-

-

-

-

-

-

200.000.000

-

200.000.000

دوالر أمريكي

رأس المال
المدفوع

عالوة اصدار

قائمة التغيرات في حقوق الملكية الموحدة

46.520.307

-

-

-

5.088.802

-

-

-

-

-

-

41.431.505

دوالر أمريكي

إجباري

246.361

-

-

-
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-

-

-

-

-

-

246.052

دوالر أمريكي

إختياري

246.361

-

-

-

-

-

-

246.361

-

246.361

دوالر أمريكي

35.439.810

-

-

-

4.886.320

-

-

-

-

-

-

30.553.490

دوالر أمريكي

مخاطر
مصرفية عامة

إحتياطيات

9.452.970

-

7.177.338

-

-

-

-

2.275.632

()33.164.178

35.439.810

دوالر أمريكي

40.000.000

-

-

-

998.263

-

-

-

-

-

-

39.001.737

دوالر أمريكي

تقلبات دورية

40.000.000

-

-

-

-

-

-

40.000.000

-

40.000.000

دوالر أمريكي

تقلبات دورية

159.568

-

-

-

-

-

-

()393.754

850.379

850.379

-

()297.057

دوالر أمريكي

القيمة العادلة

()3.467.059

-

-

-

()2.647.791

()2.647.791

-

()819.268

()978.836

159.568

دوالر أمريكي

القيمة العادلة

51.138.854

5.659

()20.359.814

()4.991.315

()10.973.694

-

-

398.612

50.888.023

-

50.888.023

36.171.383

دوالر أمريكي

أرباح مدورة

43.529.095

()27.000.000

()12.243.504

()337.392

50.661.663

-

50.661.663

32.448.328

()18.690.526

51.138.854

دوالر أمريكي

أرباح مدورة
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51.586.473

-

5.066.166

-

-

-

-

46.520.307

-

46.520.307

دوالر أمريكي

إجباري

إختياري

مخاطر
مصرفية عامة

إحتياطيات

50.661.663

345.519.775

-

()517.392

3.895.279

446.849

3.448.430

46.806.406

()4.801.966

51.608.372

-

()854.784

51.909.151

()2.200.942

54.110.093

392.326.181

()57.635.506

449.961.687

398.353.315

5.659

()20.359.814

-

-

-

-

4.858

51.738.402

850.379

50.888.023

366.964.210

51.608.372

-

()2.920.726

-

-

449.961.687

5.659

()23.280.540

2.985.390

11.941.558

-

54.734.823

725.895

54.008.928

دوالر أمريكي

-

2.985.390

11.941.558

()4.858

2.996.421

()124.484

3.120.905

36.610.587

دوالر أمريكي

403.574.797

-

دوالر أمريكي

حقوق الملكية

حقوق جهات
غير مسيطرة

مجموع
حقوق الملكية

366.196.255

-

()27.000.000

50.184.293

416.380.548

()27.000.000

-

()337.392

48.013.872

()2.647.791

()52.833.540

398.353.315

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

حقوق الملكية

حقوق جهات
غير مسيطرة

مجموع
حقوق الملكية
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قائمة التدفقات النقدية الموحدة
للسنة المنتهية في  31كانون األول 2018

2018

2017

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

ربح السنة قبل الضرائب

69.825.341

72.983.244

إستهالكات وإطفاءات

12.412.362

10.378.347

صافي أرباح محفظة الموجودات المالية

()1.580.287

()1.308.003

مخصص تدني تسهيالت وتمويالت إئتمانية مباشرة بالصافي

3.862.006

8.506.067

إيضاح

أنشطة التشغيل

تعديالت:

مخصصات متنوعة

13.178.846

5.960.538

أرباح تقييم إستثمارات عقارية

()1.054.147

()522.230

()246.872

()219.947

32.295

110.785

96.429.544

95.888.801

تسهيالت وتمويالت ائتمانية مباشرة

()228.210.878

()313.632.842

حصة البنك من نتائج أعمال شركات حليفة
خسائر إستبعاد ممتلكات وآالت ومعدات

التغير في الموجودات والمطلوبات:
متطلبات اإلحتياطي اإللزامي النقدي

()1.137.789

()41.502.977

موجودات أخرى

17.203.388

()14.135.484

ودائع العمالء

()24.040.634

577.047.198

تأمينات نقدية

()9.412.600

48.433.001

مطلوبات أخرى

()39.004.857

7.179.474

صافي النقد المستخدم في أنشطة التشغيل قبل الضرائب والمخصصات المدفوعة

()188.173.826

359.277.171

ضرائب مدفوعة

()23.387.671

()14.601.442

مخصصات متنوعة مدفوعة

()4.090.974

()902.802

()215.652.471

343.772.927

صافي النقد (المستخدم في) من أنشطة التشغيل

أنشطة اإلستثمار
شراء موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل ومن خالل الدخل الشامل

()5.482.532

()641.667

شراء موجودات مالية بالكلفة المطفأة

()71.054.159

()48.767.630

بيع موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل ومن خالل الدخل الشامل

2.547.481

3.329.012

إستحقاق موجودات مالية

41.480.166

53.049.351

ودائع لدى بنوك ومؤسسات مصرفية تستحق خالل فترة تزيد عن ثالثة أشهر

24.239.712

22.034.812

ودائع لدى بنوك إسالمية تستحق خالل فترة تزيد عن ثالثة أشهر

6.272.725

-

عوائد أسهم مقبوضة

2.612.385

2.650.273

موجودات غير ملموسة

()3.136.360

()4.377.097

مشاريع تحت التنفيذ

()5.144.330

()5.782.927

شراء إستثمارات عقارية

()755.030

()661.643

بيع إستثمارات عقارية

702.742

394.441

شراء ممتلكات وآالت ومعدات

()8.179.986

()17.273.614

بيع ممتلكات وآالت ومعدات

1.727.197

378.724

()14.169.989

4.332.035

صافي النقد (المستخدم في) من أنشطة االستثمار
أنشطة التمويل

-

25.000.000

()27.534.980

()21.144.940

قرض مساند
تسديدات رأسمال شركة تابعة

-

11.941.558

تسديدات عالوة إصدار شركة تابعة

-

2.985.390

كسور األسهم الموزعة المباعة

-

5.659

صافي النقد (المستخدم في) من أنشطة التمويل

()27.534.980

18.787.667

(النقص) الزيادة في النقد وما في حكمه

()257.357.440

366.892.629

النقد وما في حكمه في بداية السنة

1.045.705.787

678.813.158

788.348.347

1.045.705.787

فوائد مدفوعة

39.827.108

36.221.716

فوائد مقبوضة

157.892.490

150.761.788

أرباح نقدية موزعة

النقد وما في حكمه في نهاية السنة

38
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بنك فلســـطين | التقريـــر الســـنوي 2018

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
 31كانون األول 2018

 .1عــام

وسُجل لدى مسجل الشركات في السلطة الوطنية الفلسطينية ،في مدينة غزة في فلسطين ،كشركة
تأسس بنك فلسطين (البنك) عام 1960
ِ
مساهمة عامة محدودة تحت رقم ( )563200096بموجب قانون الشركات لسنة  1929وتعديالته الالحقة.
يتألف رأسمال البنك المصرح به من  200مليون سهم بقيمة إسمية دوالر أمريكي واحد للسهم .بلغ رأس المال المدفوع مبلغ  200.000.000دوالر
أمريكي كما في  31كانون األول  2018و.2017
تم إدراج أسهم البنك للتداول في بورصة فلسطين خالل عام .2005
من أهم غايات البنك القيام بجميع أعمال البنوك وتشمل هذه األعمال فتح الحسابات الجارية واإلعتمادات وقبول الودائع واألمانات وإقراض األموال من
خالل فروعه المنتشرة في فلسطين وعددها ( )28فرعًا باإلضافة إلى ( )43مكتباً .بلغ عدد المكاتب التمثيلية الخارجية للبنك المرخصة من قبل سلطة
النقد الفلسطينية مكتبين أحدهما في مدينة دبي في دولة اإلمارات العربية المتحدة واآلخر في دولة تشيلي .كما بلغ عدد فروع البنك اإلسالمي /
شركة تابعة ( )18فرع ًا باإلضافة إلى ( )3مكاتب.
بلغ عدد موظفي البنك (إدارة وفروع فلسطين) كما في  31كانون األول  )1.728( 2018موظفًا مقابل ( )1.705موظفاً كما في  31كانون األول .2017
بلغ عدد موظفي الشركات التابعة كما في  31كانون األول  )598( 2018موظف ًا مقابل ( )533موظفاً كما في  31كانون األول .2017
تم إقرار هذه القوائم المالية الموحدة من قبل مجلس إدارة البنك خالل جلسته رقم ( )365بتاريخ  28شباط  ،2019وتم الموافقة عليها وإقرارها من
سلطة النقد الفلسطينية بتاريخ 18آذار .2019

 .2القوائم المالية الموحدة
تمثل القوائم المالية الموحدة القوائم المالية لشركة بنك فلسطين وشركاته التابعة كما في  31كانون األول .2018
لقد كانت نسب ملكية البنك في رأسمال شركاته التابعة كما يلي:
نسبة الملكية

رأس المال المكتتب

%

دوالر أمريكي

بلد المنشأ واألعمال

2018

2017

2018

2017

البنك اإلسالمي العربي

فلسطين

52.06

52.06

75.000.000

75.000.000

شركة الوساطة *

فلسطين

100

87

5.000.000

3.560.000

شركة بال بي

فلسطين

85

85

1.500.000

1.500.000

شركة 2000

فلسطين

100

100

100.000

100.000

* أقرت الهيئة العامة غير العادية لشركة الوساطة لألوراق المالية (شركة الوساطة) في إجتماعها الذي عقد بتاريخ  27نيسان  2010زيادة رأسمال
شركة الوساطة المصرح به إلى خمسة ماليين سهم بقيمة إسمية دوالر أمريكي واحد للسهم ،وفي إجتماعها غير العادي بتاريخ  2كانون األول
 2017وافقت الهيئة العامة لشركة الوساطة على أن يتم دفع الزيادة في رأس المال من قبل بنك فلسطين لتضاف إلى أسهمه الحالية .تم خالل
الفترة إستكمال اإلجراءات القانونية الالزمة لتسجيل الزيادة في رأس المال ،حيث أصبحت شركة الوساطة مملوكة بالكامل لبنك فلسطين وقام بنك
فلسطين بدفع كامل حصته في هذه الزيادة .نتج عن عملية االستحواذ استبعاد مبلغ  337.392دوالر أمريكي من األرباح المدورة.
إن السنة المالية للشركات التابعة هي ذات السنة المالية للبنك وعند الضرورة يقوم البنك بإجراء تعديالت لتتوافق السياسات المتبعة في الشركات
التابعة مع السياسات المحاسبية للبنك.
تم توحيد القوائم المالية للشركات التابعة مع القوائم المالية للبنك على أساس تجميع كل بند من موجودات ومطلوبات ونتائج أعمال البنك مع بنود
موجودات ومطلوبات ونتائج أعمال الشركات التابعة ،بعد إستبعاد كافة أرصدة الحسابات الجارية والمعامالت فيما بين البنك والشركات التابعة.
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 .3السياسات المحاسبية
 1.3أسس اإلعداد
تم إعداد القوائم المالية الموحدة للبنك كما في  31كانون األول  2018وفق ًا لمعايير التقارير المالية الدولية الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة
الدولية ووفقاً لتعليمات سلطة النقد الفلسطينية المنسجمة مع معايير التقارير المالية الدولية.
تم إعداد القوائم المالية الموحدة وفقاً لمبدأ الكلفة التاريخية باستثناء الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل والموجودات المالية
بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل واإلستثمارات العقارية التي تظهر بالقيمة العادلة بتاريخ إعداد القوائم المالية الموحدة.
إن الدوالر األمريكي هو عملة إظهار القوائم المالية الموحدة والذي يمثل العملة األساس للبنك وشركاته التابعة.
 2.3أسس توحيد القوائم المالية
تشمل القوائم المالية الموحدة القوائم المالية للبنك وشركاته التابعة كما في  31كانون األول  .2018تتحقق السيطرة عند امتالك البنك للحق،
أو يكون معرض ،لعوائد متغيرة ناتجة عن استثماره بالشركات المستثمر بها وأن يكون للبنك أيضًا القدرة على التأثير على هذه العوائد من خالل
نفوذه في الشركات التابعة.
تتحقق سيطرة البنك على الشركات المستثمر فيها فقط إذا كان البنك لديه:
النفوذ على الشركات المستثمر فيها (الحقوق القائمة تعطي البنك القدرة على توجيه نشاطات الشركات المستثمر فيها)
عندما يكون البنك له القدرة والحق في التأثير على العوائد نتيجة سيطرته على الشركات المستثمر بها
للبنك القدرة على التأثير على هذه العوائد من خالل نفوذه على هذه الشركات.
يقوم البنك بإعادة تقييم قدرته على السيطرة في الشركات المستثمر بها في حال وجود حقائق أو ظروف تدل على تغير في أحد العناصر الثالث
إلثبات السيطرة المذكورة أعاله .يبدأ توحيد القوائم المالية للشركات التابعة عند حصول البنك على السيطرة وينتهي التوحيد عند فقدانه للسيطرة
على شركاته التابعة .يتم إضافة الموجودات والمطلوبات واإليرادات والمصاريف للشركات التابعة التي تم االستحواذ عليها أو التي تم التخلص
منها خالل السنة في القوائم المالية الموحدة من تاريخ الحصول على السيطرة وحتى تاريخ فقدانها .يتم تسجيل أثر التغير في نسبة الملكية في
الشركات التابعة (دون فقدان السيطرة عليها) كمعامالت بين المالكين.
تم استبعاد كافة األرصدة والمعامالت واألرباح والخسائر غير المتحققة الناتجة عن المعامالت بين البنك والشركات التابعة وتوزيعات األرباح
بالكامل.
 3.3التغييرات في السياسات المحاسبية
ان السياسات المحاسبية المتبعة في اعداد القوائم المالية الموحدة متفقة مع تلك التي اتبعت في اعداد القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في
 31كانون األول  ،2017باستثناء أن البنك قام بتطبيق التعديالت التالية ابتداءاً من  1كانون الثاني :2018

معيار التقارير المالية الدولي رقم ( )9األدوات المالية
قام البنك بتطبيق معيار التقارير المالية الدولي رقم ( )9األدوات المالية بتاريخ التطبيق االلزامي للمعيار في  1كانون الثاني  ،2018حيث قام البنك
في ذلك التاريخ بتقييم متطلبات نموذج الخسائر االئتمانية المتوقعة ومحاسبة التحوط والتعديالت المتعلقة بالتصنيف والقياس لألدوات المالية.
قام البنك بتطبيق المرحلة األولى من معيار التقارير المالية الدولي رقم ( )9الصادر عام  .2009وكان التطبيق المبدئي للمرحلة األولى من المعيار
في  1كانون الثاني .2012
تم تطبيق المعيار بأثر رجعي وبما يتماشى مع معيار التقارير المالية الدولي رقم ( )9األدوات المالية ،ولم يقم البنك بتعديل أرقام المقارنة .تم
االعتراف بأثر تطبيق المعيار في  1كانون الثاني  2018من خالل األرباح المدورة في قائمة حقوق الملكية الموحدة .تم الغاء معيار المحاسبة الدولي
رقم (( )39األدوات المالية :االعتراف والقياس) وجميع االصدارات السابقة لمعيار التقارير المالية الدولي رقم ( )9وذلك بموجب النسخة النهائية من
معيار التقارير المالية الدولي رقم (.)9
تتضمن النسخة المعدلة لمعيار التقارير المالية الدولي رقم (( )9األدوات المالية) آلية تصنيف الموجودات والمطلوبات المالية .يتطلب معيار التقارير
المالية الدولي رقم ( )9أن يتم تصنيف جميع الموجودات المالية بناء على نموذج أعمال المنشأة إلدارة األصول المالية وخصائص التدفق النقدي
التعاقدي لألصل المالي .قام البنك بتقييم أثر تطبيق معيار التقارير المالية الدولي رقم ( )9الصادر عام  2009على تصنيف وقياس الموجودات
والمطلوبات المالية وتقييم الموجودات والمطلوبات المالية للبنك بتاريخ التطبيق اإلجباري للمعيار في  1كانون الثاني .2018
ال يوجد أي اختالف جوهري لتصنيف الموجودات والمطلوبات المالية ناتج عن تطبيق معيار التقارير المالية الدولي رقم ( )9لسنة .2014
استبدلت النسخة النهائية المعدلة لمعيار التقارير المالية الدولي رقم (( )9األدوات المالية) نموذج الخسارة االئتمانية المتكبدة وفقا لمعيار المحاسبة
الدولي رقم (( )39األدوات المالية :االعتراف والقياس) .حيث تضمنت نموذجاً شام ً
ال آللية االعتراف وتسجيل الخسائر االئتمانية المتوقعة .تضمن
المعيار نموذج أعمال ألدوات الدين ،التسهيالت ،االلتزامات المالية ،عقود الضمان المالي ،الودائع ،والذمم المدينة ،اال ان المعيار لم يقدم نموذجاً
شام ً
ال ألدوات االستثمار في حقوق الملكية .في حالة وجود مخاطر ائتمانية متدنية للموجودات المالية عند التطبيق األولي لمعيار التقارير المالية
الدولي رقم ( )9يتم اعتبار مخاطر االئتمان المتعلقة بهذه الموجودات المالية أنها لم تتغير بشكل جوهري منذ االعتراف األولي بها .وفقا لمعيار
التقارير المالية الدولي رقم ( )9األدوات المالية يتم االعتراف بالخسائر االئتمانية المتوقعة بفترات مبكرة مقارنة مع معيار المحاسبة الدولي رقم 39
المالية (األدوات المالية :االعتراف والقياس).
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نتج عن تطبيق تعديالت التغيرات في السياسات المحاسبية على القوائم المالية الموحدة للبنك كما في  1كانون الثاني  2018انخفاض في حقوق
الملكية بمبلغ  57.635.506دوالر أمريكي كما يلي:
معيار المحاسبة الدولي رقم ()39

التغير

معيار التقارير المالية الدولي رقم ()9

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

570.782.992

()196.029

570.586.963

2.518.590.540

()53.652.387

2.464.938.153

موجودات مالية بالكلفة المطفأة

252.500.947

()1.267.679

251.233.268

موجودات أخرى

86.749.406

()2.218.640

84.530.766

أرصدة لدى بنوك ومؤسسات
مصرفية
تسهيالت وتمويالت إئتمانية مباشرة

مطلوبات أخرى

99.724.894

300.771

100.025.665

احتياطي مخاطر مصرفية عامة

35.439.810

()33.164.178

2.275.632

األرباح المدورة

51.138.854

()18.690.526

32.448.328

159.568

()978.836

()819.268

51.608.372

()4.801.966

46.806.406

احتياطي القيمة العادلة
حقوق جهات غير مسيطرة

فيما يلي تفاصيل الرصيد اإلفتتاحي لمبلغ المخصصات بعد تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية (:)9
الرصيد وفق
معيار المحاسبة الدولي رقم ()39

الفرق نتيجة إعادة
احتساب

الرصيد وفق المعيار الدولي
للتقارير المالية ()9

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

أرصدة لدى بنوك ومؤسسات مصرفية

2.300.000

196.029

2.496.029

تسهيالت وتمويالت إئتمانية مباشرة

28.261.585

53.652.387

81.913.972

موجودات مالية بالكلفة المطفأة

1.263.425

1.267.679

2.531.104

موجودات أخرى

302.000

2.218.640

2.520.640

مطلوبات أخرى

-

300.771

300.771

فيما يلي تفاصيل الخسائر االئتمانية المتوقعة للسنة المالية المنتهية في  31كانون األول :2018

أرصدة لدى بنوك ومؤسسات مصرفية

المرحلة األولى

المرحلة الثانية

المرحلة الثالثة

المجموع

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

80.584

18.497

2.300.000

2.399.081

تسهيالت وتمويالت إئتمانية مباشرة

12.572.296

18.896.888

52.359.985

83.829.169

موجودات مالية بالكلفة المطفأة

1.122.673

319.784

1.263.425

2.705.882

335.252

812

-

336.064

مطلوبات أخرى

إن السياسات المحاسبية الجديدة المتعلقة بمعيار رقم  9موضحة تحت بند ملخص ألهم السياسات المحاسبية.
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يوضح الجدول التالي أثر تطبيق معيار التقارير المالية الدولية رقم ( )9على األرباح المدورة وحقوق جهات غير مسيطرة واحتياطي مخاطر مصرفية
عامة واحتياطي القيمة العادلة كما في 1كانون الثاني :2018

الرصيد كما في  1كانون الثاني  - 2018قبل التعديل

األرباح
المدورة

حقوق جهات
غير مسيطرة

احتياطي مخاطر
مصرفية عامة

احتياطي
القيمة العادلة

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

51.138.854

51.608.372

35.439.810

159.568

إعادة تصنيف خسائر تقييم من حساب احتياطي القيمة العادلة
إلى حساب األرباح المدورة نتيجة إعادة تصنيف استثمارات كانت
مصنفة كموجودات مالية متوفرة للبيع وفقًا لمعيار المحاسبة
الدولي رقم ( )39إلى موجودات مالية من خالل قائمة الدخل
الشامل وفقاً لمعيار التقارير المالية الدولي رقم ()9

978.836

-

-

()978.836

قيد مخصص خسائر ائتمانية متوقعة على أرصدة لدى بنوك
ومؤسسات مصرفية

()196.029

-

-

-

قيد مخصص خسائر ائتمانية متوقعة على تسهيالت وتمويالت
إئتمانية مباشرة

()53.652.387

-

-

-

قيد مخصص خسائر ائتمانية متوقعة على موجودات مالية بالكلفة
المطفأة

()1.267.679

-

-

-

قيد مخصص خسائر ائتمانية متوقعة على موجودات أخرى

()2.218.640

-

-

-

()300.771

-

-

-

إعادة تصنيف احتياطي مخاطر مصرفية عامة إلى األرباح المدورة

33.164.178

-

()33.164.178

-

حصة جهات غير مسيطرة من مخصص الخسائر االئتمانية
المتوقعة

4.801.966

()4.801.966

-

الرصيد كما في  1كانون الثاني  – 2018بعد التعديل

32.448.328

46.806.406

2.275.632

قيد مخصص خسائر ائتمانية متوقعة على مطلوبات أخرى

()819.268

معيار المحاسبة الدولي رقم ( – )7تعديل على اإليضاحات
تم تعديل المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم ( )7األدوات المالية – اإلفصاحات  -ليشمل إفصاحات نوعية وكمية أكثر اتساعاً تتعلق بمعيار
التقارير المالية الدولي رقم ( )9مثل فئات التصنيف الجديدة والتدني ومتطلبات محاسبة التحوط.
معيار التقارير المالية الدولي رقم ( )15اإليرادات من العقود مع العمالء
يحل معيار التقارير المالية الدولي رقم ( )15بد ً
ال من المعيار المحاسبي الدولي رقم ( )11عقود اإلنشاءات ومعيار المحاسبة الدولي ( )18االيرادات
والتفسيرات ذات الصلة وينطبق على جميع إيرادات عقود العمالء ،ما لم تكن هذه العقود في نطاق المعايير األخرى .يحدد المعيار الجديد نموذجًا من
خمس خطوات لالعتراف باإليرادات الناتجة عن العقود مع العمالء .بموجب معيار التقارير المالية الدولي رقم ( )15يتم االعتراف باإليرادات بقيمة تمثل
المبلغ الذي تتوقع المنشأة أن تحققه مقابل نقل البضاعة أو تقديم الخدمات إلى العميل.
يتطلب المعيار من الشركات استخدام التقديرات ،مع األخذ بعين االعتبار جميع الحقائق والظروف ذات الصلة عند تطبيق خطوات االعتراف باإليراد .كما
يحدد المعيار المعالجة المحاسبية المتعلقة بالتكاليف اإلضافية للحصول على العقد والتكاليف المباشرة المرتبطة بتنفيذ العقد.
لم ينتج أي أثر جوهري عن تطبيق معيار التقارير المالية الدولي رقم ( )15على القوائم المالية الموحدة للبنك.
تفسير رقم ( - )22لجنة تفسيرات معايير التقارير المالية الدولية – المعامالت بالعمالت األجنبية والدفعات المقدمة
يوضح هذا التفسير أنه عند تحديد سعر الصرف السائد الذي سيستخدم عند االعتراف االولي المتعلق بأصل أو مصروف أو دخل (أو جزء منه) أو عند
إلغاء االعتراف بأصل أو التزام غير نقدي متعلق بدفعات مقدمة ،فإن تاريخ المعاملة هو التاريخ الذي تقوم فيه المنشأة باالعتراف األولي باألصل او
االلتزام غير النقدي الذي نشأت عنه تلك الدفعات المقدمة .في حالة وجود عدة دفعات مقدمة ،فإن البنك يحدد تاريخ لكل معاملة دفعات مقدمة .
لم ينتج أي اثر عن تطبيق هذه التعديالت على القوائم المالية الموحدة للبنك.

113

بنك فلســـطين | التقريـــر الســـنوي 2018

تعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم ( )28االستثمار في الشركات الحليفة ومشاريع مشتركة – قياس االستثمارات بالقيمة العادلة من خالل األرباح
والخسائر
توضح هذه التعديالت انه إذا كانت المنشأة مشروع او شركة يمكن لها عند االعتراف المبدئي باالستثمار قياس االستثمار في شركة حليفة او مشروع
مشترك بالقيمة العادلة من خالل األرباح و الخسائر .اذا كانت المنشأة ليست منشأة استثمارية ولها حصة في شركة حليفة او مشروع مشترك والتي
بدورها هي منشأة استثمارية يمكن للمنشأة عند تطبيق طريقة حقوق الملكية إبقاء القيمة العادلة المطبقة من قبل الشركة الحليفة او المشروع
المشترك (التي بدورها هي منشأة استثمارية) على الحصة في االستثمار في الشركة الحليفة او المشروع المشترك للشركة التابعة .يتم االختيار لكل
استثمار في شركة حليفة او مشروع مشترك كل على حدى في آخر تاريخ عند:
•االعتراف المبدئي باالستثمار في شركة حليفة او مشروع مشترك.
•الشركة الحليفة او المشروع المشترك يصبح منشأة استثمارية.
•الشركة الحليفة او المشروع المشترك للمنشأة االستثمارية يصبح الشركة األم.
لم ينتج أي اثر عن تطبيق هذه التعديالت على القوائم المالية الموحدة للبنك.
تعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم (- )40تحويالت االستثمارات العقارية
توضح هذه التعديالت متى يجب على البنك تحويل (إعادة تصنيف) العقارات بما فيها العقارات تحت التنفيذ أو التطوير إلى او من بند االستثمارات
العقارية .تنص التعديالت ان التغير في استخدام العقار يحدث عند توفر متطلبات تعريف االستثمارات العقارية (او في حال لم تعد متطلبات التعريف
متوفرة) ويكون هناك دليل على التغير في االستخدام .إن مجرد التغير في نية اإلدارة الستخدام العقار ال يمثل دليل على التغير في االستخدام.
لم ينتج أي اثر عن تطبيق هذه التعديالت على القوائم المالية الموحدة للبنك.
المعايير الصادرة وغير نافذة المفعول
إن المعايير المالية والتفسيرات الجديدة والتعديالت الصادرة وغير النافذة بعد حتى تاريخ القوائم المالية الموحدة مدرجة أدناه ،وسيقوم البنك بتطبيق
هذه التعديالت ابتدا ًء من تاريخ التطبيق االلزامي .تعتقد إدارة البنك بأن يكون لتطبيقها أثر على المركز أو األداء المالي للبنك:
معيار التقارير المالية الدولي رقم ( )16عقود االيجار
قام مجلس معايير المحاسبة الدولية بإصدار معيار التقارير المالية الدولي رقم ( )16عقود االيجار خالل كانون الثاني  2016الذي يحدد مبادئ االعتراف
والقياس والعرض واالفصاح عن عقود االيجار.تشابه متطلبات معيار التقارير المالية الدولية رقم ( )16بشكل جوهري المتطلبات المحاسبية للمؤجر
في معيار المحاسبة الدولي رقم ( ،)17ووفق ًا لذلك ،يستمر المؤجر في تصنيف عقود االيجار على انها عقود ايجار تشغيلية أو عقود ايجار تمويلية،
بحيث يقوم بمعالجة هذين النوعين من العقود بشكل مختلف.
يتطلب معيار التقارير المالية الدولي رقم ( )16من المستأجر ان يقوم باالعتراف بالموجودات والمطلوبات لجميع عقود االيجار التي تزيد مدتها عن
 12شهر ،اال اذا كان االصل ذو قيمة منخفضة ويتطلب من المستأجر االعتراف بحقه في استخدام االصل والمتمثل في االعتراف باألصل المستأجر
وااللتزام الناتج المتمثل بدفعات االيجار.
تطبيق معيار التقارير المالية الدولي ( – )16فترة انتقالية
يمكن للبنك تطبيق اﻟﻣﻌﯾﺎر الدولي للتقارير المالية رقم ( )16بأثر رجعي بحيث يتم تعديل كل الفترات السابقة في القوائم المالية الموحدة او بطريقة
األثر الرجعي المعدل حيث يتم تعديل اثر المعيار على الرصيد االفتتاحي لألرباح المدورة .سوف يطبق البنك المعيار على العقود التي تم تحديدها
سابقًا كعقود إيجار وفق ًا لمعيار المحاسبة الدولي رقم ( )17وتفسيرات لجنة تفسيرات معايير التقارير المالية الدولية رقم (.)4
سوف يقوم البنك بتطبيق اﻟﻣﻌﯾﺎر الدولي للتقارير المالية رقم ( )16بطريقة األثر الرجعي المعدل و بسبب عدم توفر المعلومات الكافية لإلفصاح عن
األثر الكمي للمعيار كما في  31كانون األول  2018فأنه لن يتم اإلفصاح عن أثر المعيار في القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في  31كانون
األول .2018
تفسير رقم ( )23لجنة تفسيرات التقارير المالية الدولية – عدم التأكد حول معالجة ضريبة الدخل
يوضح هذا التفسير المعالجة المحاسبية لضريبة الدخل عند وجود درجة من عدم التأكد فيما يتعلق بالضريبة والتي تأثر على تطبيق معيار المحاسبة
الدولي رقم ( .)12ال ينطبق التفسير على الضرائب والرسوم غير المتضمنة في نطاق معيار المحاسبة الدولي رقم ( )12وال تتضمن متطلبات خاصة
للرسوم والغرامات المتعلقة بالمعالجات الضريبة الغير مؤكدة .يجب على المنشأة تحديد ما اذا كان يجب اعتبار كل معالجة ضريبية غير مؤكدة على
حدى أو اعتبارها مع معالجات ضريبية أخرى.
سيتم تطبيق هذه التفسيرات اعتباراً من  1كانون الثاني  ،2019مع وجود إعفاءات محددة للتطبيق.
تعديالت على معيار التقارير المالية رقم ( )10ومعيار المحاسبة الدولي ( :)28بيع أو تحويل الموجودات بين المستثمر وشركاته الحليفة أو مشاريعه المشتركة
تركز التعديالت على التناقض بين معيار التقارير المالية رقم ( )10ومعيار المحاسبة الدولي رقم ( )28فيما يتعلق بفقدان السيطرة على الشركة
التابعة والناتجة عن عملية بيع أو تحويل االستثمار في الشركة التابعة الى استثمار في شركة حليفة أو مشاريع مشتركة .توضح التعديالت أنه يتم
االعتراف بكامل األرباح أو الخسائر الناتجة عن بيع أو تحويل األصول التي ينطبق عليها تعريف المنشأة  -وفقاً لمعيار التقارير المالية الدولي ( - )3بين
المستثمر والشركة الحليفة أو المشاريع المشتركة .في حين يتم االعتراف باألرباح أو الخسائر الناتجة عن بيع أو تحويل األصول التي ال ينطبق عليها
تعريف المنشأة بين المستثمر والشركة الحليفة أو المشاريع المشتركة الى مدى حصة المستثمر في الشركة الحليفة أو المشاريع المشتركة.
قام المجلس الدولي للمحاسبة بتأجيل تاريخ تطبيق هذه التعديالت إلى أجل غير مسمى ،ولكن يجب على الشركة التي تطبق التعديالت في وقت مبكر
وأن يتم تطبيقها بأثر مستقبلي .ستطبق الشركة هذه التعديالت عندما تصبح فعاله.
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تعديالت على معيار المحاســبة الدولي رقم ( :)28االســتثمارات طويلة األجل في في الشــركات الحليفة والمشــاريع المشــتركة

توضح التعديالت أن الشركة تطبق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ( )9على االستثمارات طويلة األجل في الشركات الحليفة والمشاريع المشتركة
التي ال تنطبق عليها طريقة حقوق الملكية ولكن يشكل ،من حيث الجوهر ،جز ًءا من صافي االستثمار في الشركات الحليفة والمشاريع المشتركة
(على المدى الطويل) .يعتبر هذا التعديل مناسب حيث ان نموذج خسارة االئتمان المتوقع في معيار التقارير المالية الدولي رقم ( )9ينطبق على هذه
االستثمارات طويلة االجل.
توضح التعديالت أيضًا أنه عند تطبيق معيار التقارير المالية الدولي رقم ( ،)9ال تسجل الشركة أي خسائر للشركات الحليفة والمشاريع المشتركة  ،أو
أي خسائر انخفاض في القيمة على صافي االستثمار  ،كتعديالت على صافي االستثمار في الشركة الحليفة أو المشروع المشترك التي قد تنشأ نتيجة
تطبيق معيار المحاسبة الدولي ( )28االستثمارات في الشركات الحليفة والمشاريع المشتركة.
يجب تطبيق التعديالت بأثر رجعي ويسري اعتبارًا من  1كانون الثاني  ،2019مع السماح بالتطبيق المبكر.
 4.3ملخص ألهم السياســات المحاســبية

تحقق اإليرادات واإلعتراف بالمصاريف
يتم تحقق إيرادات الفوائد باستخدام طريقة الفائدة الفعلية باستثناء فوائد وعموالت التسهيالت والتمويالت االئتمانية المتعثرة.
يتم التحقق من ايرادات التسهيالت والتمويالت واإلستثمارات وفق ًا لمبدأ اإلستحقاق وباستخدام طريقة الفائدة الفعلية .يتم تسجيل العموالت كإيرادات
عند تقديم الخدمات المتعلقة بها ،ويتم اإلعتراف بأرباح توزيعات األسهم من الشركات المستثمر بها عند نشوء حق الستالمها.
يتم االعتراف بالمصاريف على أساس مبدأ االستحقاق.

الموجودات والمطلوبات المالية
موجودات مالية بالكلفة المطفأة
يتم قياس أدوات الديّن بالكلفة المطفأة إذا تحقق الشرطان التاليان:
•أن يتم االحتفاظ بأداة الديّن ضمن نموذج أعمال يهدف إلى االحتفاظ باألصل للحصول على تدفقات نقدية تعاقدية.
•أن تعطي الشروط التعاقدية لألداة في تواريخ محددة حق االنتفاع من التدفقات النقدية التي تمثل دفعات من األصل وفائدة على الرصيد القائم.
إن أدوات الديّن التي تحقق الشرطين السابقين تقاس مبدئياً بالقيمة العادلة مضاف ًا إليها مصاريف االقتناء (باستثناء إذا اختار البنك تصنيف هذه
الموجودات من خالل قائمة الدخل الموحدة كما هو مبين أدناه) .الحقاً يتم قياسها بالكلفة المطفأة باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي بعد تنزيل
التدني .يتم االعتراف بإيرادات الفوائد باستخدام طريقة الفائدة الفعلية.
إن معدل الفائدة الفعلي هو نسبة الفائدة التي يتم استخدامها لخصم التدفقات النقدية المستقبلية على فترة عمر أداة الدين ،أو فترة أقل في حاالت
معينة ،لتساوي القيمة الدفترية في تاريخ االعتراف المبدئي.
عند االعتراف المبدئي يستطيع البنك بشكل ال يمكن التراجع عنه تصنيف أداة دين حققت شروط الكلفة المطفأة المذكورة أعاله كموجودات مالية
بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل الموحدة إذا أدى ذلك إلى إزالة أو التخفيف بشكل كبير من عدم التطابق المحاسبي نتيجة تصنيف األداة المالية
بالكلفة المطفأة.

موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل الموحدة
تمثل هذه الموجودات المالية أدوات الديّن التي ال تحقق شروط الكلفة المطفأة أو أدوات مالية تحقق شروط الكلفة المطفأة ولكن اختار البنك
تصنيفها بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل الموحدة عند االعتراف المبدئي .لم يقم البنك بتصنيف أية أداة دين تحقق شروط أدوات دين بالكلفة
المطفأة كموجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل الموحدة.
يقوم البنك عند االعتراف المبدئي بتصنيف أدوات الملكية بالقيمة العادلة كموجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل الموحدة باستثناء
االستثمارات غير المحتفظ بها ألغراض المتاجرة حيث يمكن تصنيف هذه الموجودات بالقيمة العادلة من خالل بنود الدخل الشامل األخرى.
يتم قياس الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل الموحدة ويتم قيد أي ربح أو خسارة ناتجة عن التغير في قيمتها العادلة في قائمة
الدخل الموحدة.
يتم االعتراف بأرباح توزيعات األسهم من االستثمار في األدوات المالية من الشركات المستثمر بها عند نشوء حق الستالمها.

موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل

يقوم البنك عند االعتراف المبدئي بتصنيف أدوات الملكية بالقيمة العادلة من خالل بنود الدخل الشامل األخرى .يتم هذا التصنيف على أساس كل أداة
على حدة وال يمكن التراجع عنه .كذلك ال يستطيع البنك تصنيف أداة ملكية محتفظ بها للمتاجرة كأدوات مالية بالقيمة العادلة من خالل بنود الدخل
الشامل األخرى.
يتم قياس أدوات الملكية من خالل الدخل الشامل مبدئياً بالقيمة العادلة مضافا اليها مصاريف االقتناء .الحقاً يتم قياس هذه الموجودات بالقيمة
العادلة ويتم قيد األرباح أو الخسائر الناتجة عن التغير في القيمة العادلة من خالل بنود الدخل الشامل األخرى في حساب احتياطي القيمة العادلة .عند
التخلص من هذه الموجودات ال يتم إعادة تصنيف األرباح أو الخسائر المقيدة سابقاً في حساب احتياطي القيمة العادلة إلى قائمة الدخل الموحدة بل
يتم قيدها مباشرة في حساب األرباح المدورة.
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يتم قيد عوائد توزيعات األسهم من االستثمار في أدوات الملكية من الشركات المستثمر بها عند نشوء حق الستالمها في قائمة الدخل الموحدة ،إال إذا
اعتبرت هذه العوائد كاسترداد لجزء من قيمة االستثمار.
يمكن تصنيف أدوات الدين كموجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل إذا تحقق الشرطان التاليان:
أن يتم االحتفاظ بأداة الديّن ضمن نموذج أعمال يهدف إلى االحتفاظ باألصل للحصول على تدفقات نقدية تعاقدية وبيعها.
أن تعطي الشروط التعاقدية لألداة في تواريخ محددة حق االنتفاع من التدفقات النقدية التي تمثل دفعات من األصل وفائدة على الرصيد القائم.

إعادة تصنيف الموجودات والمطلوبات المالية
ال يقــوم البنــك بإعــادة تصنيــف موجوداتــه الماليــة بعــد تاريخ االعتراف المبدئي ،باســتثناء الحاالت التي يقوم فيها البنك باســتحواذ أو الغــاء قطاع أعمال .وال يتم إعادة
تصنيــف المطلوبات المالية أبداً.

انخفاض قيمة األصول المالية
نظرة عامة حول الخسائر االئتمانية المتوقعة
أدى تطبيق معيار التقارير المالي الدولي رقم ( )9إلى تغيير طريقة احتساب خسارة التدني للتسهيالت والتمويالت بشكل جوهري من خالل نهج
ال من االعتراف بالخسارة عند تكبد الخسارة حسب معيار المحاسبة الدولي رقم ( )39اعتباراً
طريقة الخسائر االئتمانية المتوقعة ذات نظرة مستقبلية بد ً
من  1كانون الثاني .2018
يقوم البنك بتسجيل المخصصات للخسائر االئتمانية المتوقعة لجميع التسهيالت والتمويالت وموجودات الدين المالية غير المحتفظ بها بالقيمة العادلة
من خالل األرباح والخسائر ،إضافة إلى التزامات التسهيالت وعقود الضمان المالية ،والمشار اليها جميعا “األدوات المالية“
ال تخضع أدوات الملكية الختبار التدني بموجب معيار التقارير المالي الدولي رقم (.)9
يستند مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة على الخسائر االئتمانية المتوقع حدوثها لمدة  12شهراً ،وفي حال حدوث تغير ملموس على مخاطر
االئتمان من تاريخ االعتراف األولي ،يستند مخصص الخسائر االئتمانية المتوقع حدوثها على مدى عمر األصل.
إن الخسارة االئتمانية المتوقعة خالل  12شهر هي جزء من الخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى عمر األصل الناتجة عن أحداث تعثر باألدوات المالية
التي يمكن حدوثها خالل  12شهر من تاريخ القوائم المالية الموحدة.
يتم احتساب الخسائر االئتمانية المتوقعة لكامل عمر التعرض االئتماني والخسائر االئتمانية المتوقعة خالل  12شهراً بنا ًء على طبيعة األدوات المالية.
قام البنك بوضع سياسة إلجراء تقييم ،بشكل دوري ،فيما إذ كانت مخاطر االئتمان لألداة المالية قد زادت بشكل ملموس من تاريخ االعتراف األولي،
من خالل األخذ بعين االعتبار التغير في مخاطر التعثر على مدى العمر المتبقي لألدوات المالية.
بنا ًء على ما ذكر أعاله ،يقوم البنك بتصنيف الموجودات المالية إلى المرحلة (األولى) والمرحلة (الثانية) والمرحلة (الثالثة) ،كما هو موضح أدناه:

المرحلة األولى:

تشمل األدوات المالية التي لم تزيد مخاطرها االئتمانية بشكل جوهري منذ اثباتها المبدئي والتي لم يحدث عليها
تدني ائتماني منذ منحها .يقوم البنك بقيد مخصص تدني للخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى  12شهراً.

المرحلة الثانية:

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

المرحلة الثالثة:

تشمل األدوات المالية المتدنية ائتمانياً .يقوم البنك بقيد مخصص تدني خسائر ائتمانية على مدى العمر المتوقع
لتلك األدوات المالية.

بالنسبة للموجودات المالية التي ال يتوفر لدى البنك توقعات معقولة السترداد إما كامل المبلغ القائم أو جزء منه يتم تخفيض القيمة الدفترية
للموجودات المالية ويعتبر بمثابة إلغاء جزئي للموجودات المالية.
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احتساب الخسائر االئتمانية المتوقعة
يقوم البنك باحتساب الخسائر االئتمانية المتوقعة بن ًاء على المتوسط المرجح لثالثة سيناريوهات لقياس العجز النقدي المتوقع ،مخصومة بسعر
تقريبي ألسعار األرباح الفعلية .إن العجز النقدي هو الفرق بين التدفقات النقدية المستحقة للبنك وفقاً للعقد والتدفقات النقدية المتوقع تحصيلها.
إن آلية احتساب الخسارة االئتمانية المتوقعة والعناصر الرئيسية هي على النحو التالي:
احتمالية التعثر

احتمالية التعثر هي تقدير الحتمال التخلف عن السداد خالل فترة زمنية معينة .التعثر من الممكن أن يحدث في فترة
محددة خالل فترة التقييم.

التعرض االئتماني عند التعثر

ان التعرض االئتماني عند التعثر هو تقدير المبلغ القائم الخاضع للتعثر في تاريخ مستقبلي ،مع األخذ بعين االعتبار
التغيرات المتوقعة على المبلغ القائم بعد تاريخ التقرير ،بما في ذلك دفعات سداد أصل الدين والفائدة ،سواء كان
مجدول ضمن عقد ،السحوبات المتوقعة من التسهيالت الملتزم بها ،األرباح المستحقة عن تأخير الدفعات المستحقة.

الخسارة المفترضة عند التعثر

إن الخسارة المفترضة عند التعثر هي تقدير للخسارة الناشئة عند التعثر في وقت معين .وهي تمثل الفرق بين
التدفقات النقدية التعاقدية المستحقة والمبلغ الذي يتوقع تحصيله مع األخذ بعين االعتبار الضمانات .عادة ما يتم
التعبير عن الخسارة المفترضة عند التعثر كنسبة مئوية من التعرض االئتماني عند التعثر.

عند تقدير الخسائر االئتمانية المتوقعة ،فإن البنك يأخذ بعين االعتبار ثالثة سيناريوهات (السيناريو العادي ،السيناريو األفضل ،والسيناريو األسوء).
ويرتبط كل منها بأوزان مختلفة من احتمالية التعثر والتعرض االئتماني عند التعثر والخسارة المفترضة عند التعثر.

آليات احتساب الخسائر االئتمانية المتوقعة تتلخص كما يلي:

المرحلة األولى:

يتم احتساب الخسائر االئتمانية المتوقعة باحتمالية التعثر للتعرض اإلئتماني خالل  12شهر كجزء من الخسائر
االئتمانية المتوقعة على مدة حياة األصل وبالتالي يقوم البنك باحتساب المخصص من احتمالية حدوث تعثر
لألدوات المالية خالل  12شهر بعد تاريخ القوائم المالية .يتم تطبيق هذه االحتماالت االفتراضية المتوقعة لمدة 12
شهراً على مبلغ التعرض اإلئتماني عند التعثر مضروبة بنسبة الخسارة بافتراض التعثر مخصومة بسعر الفائدة
الفعلية .ويتم إجراء هذا االحتساب لكل من السيناريوهات الثالثة ،كما هو موضح أعاله.

المرحلة الثانية:

عند حدوث زيادة مؤثرة بالمخاطر االئتمانية من تاريخ االعتراف األولي ،يقوم البنك باحتساب مخصص الخسارة
االئتمانية المتوقعة لكامل عمر التعرض اإلئتماني ،وتتماثل آلية احتساب المخصص بنفس الطريقة الموضحة
أعاله ،بما في ذلك استخدام السيناريوهات المختلفة ،ولكن يتم استخدام احتمالية التعثر والتعرض اإلئتماني عند
التعثر لكامل عمر األداة المالية ،ويتم خصم مبلغ العجز النقدي المتوقع بمعدل الربح الفعلي.

المرحلة الثالثة:

بالنسبة للموجودات المالية التي ينطبق عليها مفهوم التدني (التعثر) ،يقوم البنك باحتساب الخسارة االئتمانية
المتوقعة لكامل عمر التعرض اإلئتماني .وتتماثل آلية احتساب المخصص بالطريقة المتبعة بالمرحلة الثانية ،ويتم
تحديد احتمالية التعثر نسبة  ⁒100ونسبة خسارة باقتراض التعثر أكبر من تلك المطبقة في المرحلتين األولى
والثانية.

االلتزامات واالرتباطات المحتملة:

يقوم البنك بتقدير الجزء المتبقي من تلك االلتزامات والذي من المتوقع استغالله على مدى العمر المتوقع.
وتحتسب الخسائر االئتمانية المتوقعة بعد ذلك بناء على القيمة الحالية للعجز النقدي كما لو تم استغالل مبلغ
التمويل كامال حسب المتوسط المرجح للثالثة سيناريوهات المستخدمة في االحتساب ،مخصومة بسعر الفائدة
الفعلية.

النظرة المستقبلية للمعلومات
يعتمد البنك على قاعدة واسعة من المعلومات المستقبلية المستخدمة كمدخالت في نموذج احتساب الخسارة االئتمانية المتوقعة ،وعلى سبيل المثال:
•الناتج المحلي اإلجمالي.
•معدالت البطالة.
إن المدخالت والنماذج المستخدمة في احتساب الخسائر االئتمانية المتوقعة قد ال تشتمل على كافة خصائص السوق كما في تاريخ القوائم المالية
الموحدة .نتيجة لذلك ،يتم اجراء تعديالت نوعية في بعض األحيان كتعديالت مؤقتة في حال وجود اختالفات كبيرة.

117

بنك فلســـطين | التقريـــر الســـنوي 2018

تقييم الضمانات
يقوم البنك لغايات التقليص من مخاطر االئتمان باستخدام الضمانات ،حيثما أمكن .وهناك عدة أشكال للضمانات ،مثل الضمانات النقدية واألوراق
المالية وحواالت الحق والعقارات والمبالغ مستحقة القبض والمخزون وغيرها من الموجودات غير المالية .إن السياسة المحاسبية المتبعة من قبل البنك
لمعالجة الضمانات حسب معيار التقارير المالية الدولي رقم ( )9هي نفسها كما هي بموجب معيار المحاسبي الدولي رقم ( )39وتعليمات سلطة النقد
الفلسطينية.
ال يتم تسجيل الضمانات ،ما لم يتم استردادها ،في قائمة المركز المالي للبنك .ولكن تؤثر القيمة العادلة للضمانات على احتساب الخسائر االئتمانية
المتوقعة للبنك .يتم تقييم الضمانات عند االعتراف األولي ويتم إعادة تقييمها بشكل دوري .ومع ذلك ،بعض الضمانات ،على سبيل المثال النقد أو
األوراق المالية يتم تقييمها بشكل يومي.
يستخدم البنك بيانات السوق النشط لتقييم الموجودات المالية المحتفظ بها كضمان .ويتم تقدير قيمة الموجودات المالية األخرى التي ليس لديها
سوق نشط باستخدام طرق تقييم مناسبة .يتم تقييم الضمانات غير المالية ،مثل الضمان العقاري ،بنا ًء على البيانات المقدمة من أطراف خارجية
مثل مقيمين الرهن العقاري.

إعدام الدين
إن السياسات المحاسبية المستخدمة من قبل البنك فيما يخص اعدام الدين حسب معيار التقارير المالي الدولي رقم ( )9ال تختلف مقارنة مع معيار
المحاسبة الدولي رقم ( )39وتعليمات سلطة النقد الفلسطينية .يتم اعدام الموجودات المالية إما بشكل جزئي أو كلي فقط عند توقف البنك عن
االسترداد .في حال كان المبلغ المعدوم أكبر من مخصص الخسائر المتراكمة ،يتم معالجة الفرق كإضافة إلى المخصص .يتم تسجيل المبالغ
المستردة الحقاً في اإليرادات األخرى.

التعديل على التسهيالت
يقوم البنك أحيانا بإجراء تعديالت على شروط العقد للتسهيالت كاستجابة لطلب العميل نتيجة الصعوبات المالية بد ً
ال من استرداد أو تحصيل
الضمانات ويقوم البنك بتعديل شروط التسهيل نتيجة لظهور أو وجود صعوبات مالية للعميل .قد تشمل الشروط تمديد دفعات السداد أو االتفاق على
شروط تسهيل جديدة .تتمثل سياسة البنك في مراقبة التسهيالت المجدولة من أجل المساعدة على ضمان استمرار حدوث الدفعات المستقبلية .إن
قرار البنك بتعديل التصنيف بين المرحلة الثانية والمرحلة الثالثة يتم على أساس كل حالة على حدة.

التسهيالت والتمويالت االئتمانية
يتم إدراج التسهيالت والتمويالت االئتمانية بالكلفة بعد تنزيل مخصص تدني التسهيالت والتمويالت االئتمانية والفوائد واألرباح المعلقة.
يتم تعليق الفوائد والعموالت واألرباح على التسهيالت والتمويالت اإلئتمانية المتعثرة والمصنفة الممنوحة للعمالء وفقاً لتعليمات سلطة النقد
الفلسطينية.
يتم شطب التسهيالت والتمويالت االئتمانية المعد لها مخصصات في حال عدم جدوى اإلجراءات المتخذة لتحصيلها بتنزيلها من المخصص وفق ًا
لتعليمات سلطة النقد الفلسطينية ويتـم تحـويل أي فائض في المخصص ،إن وجد ،لقائمة الدخل الموحدة .يضاف المحصل من الديون السابق
شطبها إلى اإليرادات.
يتم إستبعاد التسهيالت والتمويالت التي مضى على تعثرها أكثر من  6سنوات والفوائد المعلقة واألرباح والمخصصات المتعلقة بها من القوائم المالية
الموحدة للبنك وفقاً لتعليمات سلطة النقد الفلسطينية.

ديون معدومة لم يسبق التخصيص لها
يتم شطب التسهيالت والتمويالت التي توفى أصحابها وال يوجد لديهم ضمانات كافية وفقاً لتعليمات سلطة النقد الفلسطينية.

بطاقات االئتمان والتسهيالت االئتمانية الدوارة
يتم احتساب الخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى فترة تعكس توقعات البنك بسلوك العميل واحتمال تخلفه عن السداد وإجراءات تخفيف المخاطر
المستقبلية على البنك والتي يمكن أن تشمل الحد من أو إلغاء التسهيل.
إن التقييم المستمر حول وجود زيادة مؤثرة في المخاطر االئتمانية للتسهيالت االئتمانية المتجددة تشبه التقييمات المطبقة على التسهيالت االخرى.
ان سعر الفائدة المستخدم لخصم الخسائر االئتمانية المتوقعة لبطاقات االئتمان هو سعر الفائدة الفعلي.

إستثمارات في موجودات مالية
يتم قيد الموجودات المالية عند الشراء بالقيمة العادلة مضافاً إليها مصاريف االقتناء المباشرة ،في حال عدم كونها موجودات مالية بالقيمة العادلة من
خالل قائمة الدخل الموحدة .الحقاً لإلعتراف المبدئي ،يتم قيد جميع الموجودات المالية إما بالقيمة العادلة أو بالكلفة المطفأة ،كما هو مذكور أعاله

إستبعاد الموجودات المالية

يتم استبعاد الموجودات المالية عند انتهاء الحق التعاقدي لإلنتفاع من التدفقات النقدية لهذه الموجودات ،أو عند تحويل الموجودات المالية وجميع
المخاطر وعوائد الملكية إلى منشأة أخرى .في حال لم يقم البنك بتحويل أو إبقاء كل المخاطر والعوائد األساسية وأبقت السيطرة على األصول
المحولة ،يسجل البنك حصته المتبقية في الموجودات ويسجل المطلوبات بقيمة المبالغ المتوقع دفعها .إذا أبقى البنك كل المخاطر وعوائد الملكية
لملكية الموجودات المالية المحولة ،يستمر البنك في تسجيل الموجودات المالية.
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قياس القيمة العادلة
يتم قياس القيمة العادلة لبعض األدوات المالية مثل المشتقات والموجودات غير المالية كاالستثمارات العقارية في تاريخ القوائم المالية الموحدة.
القيمة العادلة هي المقابل المالي لبيع موجودات أو سداد مطلوبات وذلك من خالل عملية منظمة بين المشاركين في السوق في تاريخ القياس .يعتمد
قياس القيمة العادلة على فرضية بيع الموجودات أو سداد المطلوبات إما في:
سوق رئيسي للموجودات والمطلوبات.
أو في حال غياب السوق الرئيسي ،في سوق أكثر مالءمة للموجودات والمطلوبات.
يجب أن يكون للبنك القدرة على الوصول للسوق الرئيسي أو السوق األكثر مالءمة.
يتم قياس القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات باستخدام الفرضيات التي سيستخدمها المشاركين عند تسعير الموجودات والمطلوبات ،على فرض
أن المشاركين في السوق هدفهم تحقيق منافع اقتصادية.
يستخدم البنك أساليب التقييم المناسبة حسب الظروف التي توفر معلومات كافية لقياس القيمة العادلة ،وذلك من خالل زيادة استخدام معطيات ذات
صلة يمكن مالحظتها والتقليل من استخدام المعطيات التي ال يمكن مالحظتها.
جميع الموجودات والمطلوبات التي تقاس بالقيمة العادلة والمصرح عنها في القوائم المالية الموحدة تصنف ضمن هرم القيمة العادلة ،كما هو موضح
أدناه:
المستوى االول :باستخدام أسعار التداول ألدوات مالية مشابهة تماماً في أسواق مالية نشطة.
المستوى الثاني :باستخدام معطيات غير أسعار التداول ولكن يمكن مالحظتها بشكل مباشر أو غير مباشر.
المستوى الثالث :باستخدام معطيات ال تستند لبيانات سوق يمكن مالحظتها.
في نهاية كل فترة مالية يحدد البنك فيما إذا كانت هنالك عمليات نقل بين المستويات في التسلسل الهرمي من خالل إعادة تقييم التصنيف (استناداً
إلى أقل مستوى معطيات له اثر جوهري على قياس القيمة العادلة ككل) للموجودات والمطلوبات التي يتم االعتراف بها في القوائم المالية الموحدة
على أساس متكرر.
لغرض اإلفصاح عن القيمة العادلة ،قام البنك بتحديد شرائح من الموجودات والمطلوبات وفقاً لطبيعة وخصائص ومخاطر ومستوى القيمة العادلة
لهذه الموجودات والمطلوبات.

التقــاص
يتم إجراء تقاص بين الموجودات المالية والمطلوبات المالية وإظهار المبلغ الصافي في القوائم المالية الموحدة فقط عندما تتوفر الحقوق القانونية
الملزمة وكذلك عندما يتم تسويتها على أساس التقاص أو يكون تحقق الموجودات وتسوية المطلوبات في نفس الوقت.

الممتلكات واآلالت والمعدات
تظهر الممتلكات واآلالت والمعدات بالكلفة بعد تنزيل اإلستهالك المتراكم وخسائر التدني المتراكمة ،إن وجدت .تشمل كلفة الممتلكات واآلالت
والمعدات الكلفة المتكبدة إلستبدال أي من مكونات الممتلكات واآلالت والمعدات ومصاريف التمويل للمشاريع اإلنشائية طويلة األجل اذا تحققت شروط
اإلعتراف .يتم إثبات جميع النفقات األخرى في قائمة الدخل الموحدة عند تحققها .ال يتم إستهالك األراضي .يتم إحتساب اإلستهالك باستخدام طريقة
القسط الثابت وفقاً للعمر االنتاجي المتوقع كما يلي:
العمر اإلنتاجي
(سنوات)
مباني وعقارات

50

أثاث ومعدات

17-6

أجهزة الحاسب اآللي

10-5

تحسينات المأجور
وسائل نقل

5
10-7

يتم شطب أي بند من بنود الممتلكات واآلالت والمعدات وأي أجزاء جوهرية منها عند التخلص منها أو عند عدم وجود منفعة إقتصادية متوقعة من
استخدام البند أو التخلص منه .يتم قيد أي ربح أو خسارة ناتجة عن شطب البند ،والذي يمثل الفرق بين العائد من التخلص وصافي القيمة الدفترية
للبند ،في قائمة الدخل الموحدة.
ً
تتم مراجعة القيم المتبقية لبنود الممتلكات واآلالت والمعدات واألعمار اإلنتاجية وطرق اإلستهالك في كل سنة مالية ويتم تعديلها الحقا ،إن لزم األمر.

وفاء لديون مستحقة
الموجودات التي آلت ملكيتها للبنك
ً
تظهر الموجودات التي آلت ملكيتها للبنك في قائمة المركز المالي الموحدة ضمن بند "موجودات أخرى" وذلك بالقيمة التي آلت بها للبنك أو القيمة
العادلة أيهما أقل ،ويعاد تقييمها في تاريخ القوائم المالية الموحدة بالقيمة العادلة بشكل إفرادي ،ويتم تسجيل أي تدنٍ في قيمتها كخسارة في قائمة
الدخل الموحدة وال يتم تسجيل الزيادة كإيراد .يتم تسجيل الزيادة الالحقة في قائمة الدخل الموحدة إلى الحد الذي ال يتجاوز قيمة التدني الذي تم
تسجيله سابق ًا.
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عقود المواعدات (مشتقات مالية)
تعتبر عقود المواعدات موجودات مالية مشتقة ويتم اإلفصاح عنها ضمن االرتباطات وااللتزامات المحتملة .يستخدم البنك مشتقات األدوات المالية مثل
عقود العمالت اآلجلة ألغراض التحوط من المخاطر المرتبطة بتقلب أسعار العمالت األجنبية .يتم تقييم المراكز المفتوحة بالعمالت األجنبية بالقيمة
العادلة ويتم إثبات صافي التغيرات في القيمة العادلة في قائمة الدخل الموحدة .يتم تحديد القيمة العادلة لعقود المواعدات وفقاً ألسعار السوق
السائدة ،وفي حال عدم توفرها تذكر طريقة التقييم ،ويتم تسجيل مبلغ التغيرات في القيمة العادلة في قائمة الدخل الموحدة.

إستثمارات عقارية
يتم تصنيف العقارات المحتفظ بها لغرض اإليجار أو ألغراض الزيادة في قيمتها أو لكليهما كإستثمارات عقارية .تدرج اإلستثمارات العقارية مبدئي ًا
بالكلفة والتي تعد القيمة العادلة للمقابل المدفوع متضمنة تكاليف الشراء المتعلقة بالعقار .بعد اإلثبات المبدئي يتم قياس جميع اإلستثمارات
العقارية بالقيمة العادلة ويتم إثبات التغيرات في القيمة العادلة في قائمة الدخل الموحدة.

مشاريع تحت التنفيذ
تمثـل المشاريع تحت التنفيذ كافة تكاليف إنشاء وتشطيب وتوسيع وتحسينات لفروع البنك الجديدة ،وأعمال تشطيب وتوسيع وتحسينات مأجور للبنك
اإلسالمي العربي والمشاريع األخرى غيـر المنتهية حتى تاريخ القوائم المالية الموحدة .عنـد االنتهاء من تنفيـذ كل مشـروع يحول إلى حساب ممتلكات
واالت ومعدات أو الموجودات غير الملموسة .يتم إجراء دراسة تدني في القيمة الدفترية للمشاريع تحت التنفيذ عند وجود أدلة تشير إلى عدم إمكانية
استرداد القيمة الدفترية لهذه المشاريع .في حال وجود مثل هذه المؤشرات ،يتم تخفيض القيمة الدفترية للمشاريع للقيمة المتوقع استردادها.

الموجودات غير الملموسة
مبدئياً ،يتم قيد الموجودات غير الملموسة ،التي تم الحصول عليها بشكل منفصل بالكلفة .الحق ًا لإلثبات المبدئي ،يتم إظهار الموجودات غير
الملموسة بالكلفة بعد تنزيل اإلطفاء المتراكم وأية خسائر تدنٍ متراكمة في القيمة الدفترية.
يتم تصنيف العمر اإلنتاجي للموجودات غير الملموسة بكونه لفترة محددة أو غير محددة.
يتم إجراء دراسة لوجود تدنٍ في القيمة الدفترية للموجودات غير الملموسة المقدر عمرها الزمني بفترة غير محددة ،بشكل سنوي ،كما أنه ال يتم
إطفاء هذه الموجودات غير الملموسة .تتم مراجعة تصنيف هذه الموجودات سنوي ًا لتحديد ما إذا كان سبب التصنيف اليزال قائماً ،في حالة الحاجة إلى
إعادة تصنيف هذه الموجودات غير المقدر عمرها الزمني بفترة محددة الى موجودات ملموسة لفترة محددة فيتم ذلك بنا ًء على أساس تقديري ،وبأثر
مستقبلي.
يتم تسجيل األرباح أو الخسائر الناتجة عن استبعاد الموجودات غير الملموسة والتي تمثل الفرق بين العائد من التخلص من األصل والقيمة الدفترية
لألصل في قائمة الدخل.
يتم إطفاء الموجودات غير الملموسة المقدر عمرها الزمني بفترة محددة حسب العمر اإلنتاجي المتوقع ،ويتم دراسة تدني قيمتها الدفترية عند وجود
مؤشرات تدل على ذلك .يتم مراجعة فترة اإلطفاء وطريقة احتسابه للموجودات غير الملموسة المقدر عمرها الزمني بفترة محددة مرة على األقل في
نهاية السنة المالية .يتم قيد مصروف إطفاء الموجودات غير الملموسة المقدر عمرها الزمني بفترة محددة في قائمة الدخل.
تشمل الموجودات غير الملموسة أنظمة وبرامج الحاسب اآللي وتقوم إدارة البنك بتقدير العمر الزمني بحيث يتم إطفاء أنظمة وبرامج الحاسب اآللي
بطريقة القسط الثابت على العمر اإلنتاجي المتوقع وهو  10سنوات.

توحيد األعمال وشهرة الشراء
يتم قيد عمليات توحيد األعمال بإستخدام طريقة اإلستحواذ .تمثل كلفة اإلستحواذ مجموع القيمة العادلة للمقابل المالي المدفوع بتاريخ اإلستحواذ
وقيمة حقوق الجهات غير المسيطرة في الشركات المستحوذ عليها .عند أي توحيد لألعمال تقوم البنك بتقييم حصة حقوق الجهات غير المسيطرة في
الشركة المستحوذ عليها بالقيمة العادلة .يتم اإلعتراف بمصاريف اإلستحواذ في قائمة الدخل الموحدة.
يقوم البنك عند اإلستحواذ بتقدير وتصنيف الموجودات والمطلوبات المالية للشركة المستحوذ عليها وفقاً للشروط التعاقدية والظروف اإلقتصادية
بتاريخ اإلستحواذ.
في حال توحيد األعمال نتيجة اإلستحواذ التدريجي ،يتم قياس اإلستثمار المصنف سابقًا للشركة المستحوذ عليها بالقيمة العادلة في تاريخ اإلستحواذ.
يتم قيد الفرق بين القيمة العادلة والقيمة الدفترية لالستثمار المصنف سابقاً في قائمة الدخل الموحدة.
يتم إثبات الشهرة الناتجة عن شراء الشركات التابعة بالكلفة والتي تمثل الزيادة في المقابل المالي الذي تم تحويله عن حصة الشركة في صافي
الموجودات والمطلوبات التي تم الحصول عليها من الشركة التابعة .إذا كان المقابل المالي أقل من القيمة العادلة لصافي الموجودات للشركة التابعة،
يتم تسجيل الفرق كربح في قائمة الدخل الموحدة.
الحقاً لإلثبات المبدئي ،يتم إثبات الشهرة بالكلفة بعد تنزيل أية خسائر تدنٍ متراكمة .لغرض إجراء دراسة حول وجود تدني في القيمة الدفترية
للشهرة ،يتم توزيع قيمة الشهرة بتاريخ الشراء على الوحدات ،أو مجموعة الوحدات ،المنتجة للنقد ،والمتوقع أن تستفيد من عملية توحيد األعمال،
بغض النظر عن كون الموجودات والمطلوبات األخرى للبنك قد تم توزيعها على هذه الوحدات أم ال.
عند استبعاد أحد األنشطة التشغيلية ضمن وحدة منتجة للنقد ،يتم اعتبار الشهرة المرتبطة بالنشاط التشغيلي المستبعد كجزء من القيمة الدفترية
لذلك النشاط لتحديد مبلغ الربح أو الخسارة .يتم تحديد مبلغ الشهرة المستبعد وفقاً لنسبة القيمة الدفترية للنشاط المستبعد إلى صافي القيمة
المتبقية من الوحدة المنتجة للنقد.
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إستثمار في شركات حليفة

يتم قيد اإلستثمار في الشركات الحليفة في القوائم المالية الموحدة بإستخدام طريقة حقوق الملكية .الشركة الحليفة هي تلك التي يكون للبنك
نفوذاً مؤثراً عليها وهو القدرة على المشاركة في القرارات المتعلقة بالسياسات المالية والتشغيلية للشركة المستثمر بها وليس التحكم بهذه
السياسات.
وفقاً لطريقة حقوق الملكية ،يظهر اإلستثمار في الشركات الحليفة في قائمة المركز المالي الموحدة بالكلفة ،مضافاً إليه التغيرات الالحقة في حصة
البنك من صافي موجودات الشركات الحليفة .يتم قيد الشهرة الناتجة عن شراء الشركات الحليفة كجزء من القيمة الدفترية لإلستثمارات فيها ،حيث ال
يتم إطفاء هذه الشهرة أو دراسة التدني في قيمتها بشكل منفصل.
يتم اظهار حصة البنك من صافي نتائج أعمال الشركات الحليفة في قائمة الدخل الموحدة .يتم استبعاد األرباح والخسائر الناتجة عن المعامالت بين
البنك والشركات الحليفة وفقاً لنسبة ملكية البنك في الشركات الحليفة.
إن السنة المالية للشركات الحليفة هي ذات السنة المالية للبنك وعند الضرورة يقوم البنك بإجراء تعديالت لتتوافق السياسات المتبعة في الشركات
الحليفة مع السياسات المحاسبية للبنك.
الحقاً إلستخدام طريقة حقوق الملكية يقرر البنك ما إذا كان هناك ضرورة لقيد خسائر تدني إضافية على استثماراته في الشركات الحليفة .يقوم
البنك في تاريخ القوائم المالية الموحدة بتحديد ما إذا كان هناك وجود ألدلة موضوعية تشير إلى تدني في قيمة اإلستثمار في الشركات الحليفة .في
حال وجود هذه األدلة ،يقوم البنك بإحتساب قيمة التدني والتي تمثل الفرق بين القيمة الدفترية لإلستثمار والقيمة المتوقع إستردادها ويتم قيد هذا
الفرق في قائمة الدخل الموحدة.

المخصصات
يتم احتساب مخصصات عندما يترتب على البنك التزامات (قانونية أو ضمنية) ناشئة عن أحداث سابقة على أن يكون من المرجح نشوء هذه اإللتزامات
وتوافر إمكانية تحديد قيمتها بشكل موضوعي.

مخصص تعويض نهاية الخدمة
يتم التخصيص لتعويض نهاية الخدمة للموظفين وفقاً لقانون العمل الساري المفعول في فلسطين ونظام شؤون الموظفين الخاص بالبنك .هذا
وكان من المتوقع تطبيق قانون الضمان االجتماعي الفلسطيني خالل عام  2018والذي تم إيقاف تنفيذه وفق ًا لقرار بقانون رئاسي بتاريخ  28كانون
الثاني  2019على أن يستمر الحوار مع الجهات ذات العالقة من أجل الوصول لتوافق وطني على أحكام القانون وموعد نفاذه .هذا ويلزم القانون
بنسخته الحالية صاحب العمل بتسوية مكافأة نهاية الخدمة للفترات السابقة لتطبيق أحكام هذا القانون.

مخصص الضرائب
يقوم البنك باقتطاع مخصصات الضريبة وفق ًا للمعيار المحاسبي الدولي رقم ( )12وبموجب النسب الضريبية المقررة وفقاً للقوانين السارية المفعول.
يقضي المعيار المحاسبي الدولي رقم ( )12باإلعتراف بالفروقات الزمنية المؤقتة كما بتاريخ قائمة المركز المالي ،كضرائب مؤجلة ،نتيجة لذلك قد
يترتب على البنك قيد موجودات أو مطلوبات ضريبية مؤجلة .إن الضرائب المؤجلة هي الضرائب المتوقع دفعها أو استردادها نتيجة الفروقات الزمنية
المؤقتة بين قيمة الموجودات أو المطلوبات في القوائم المالية الموحدة والقيمة التي يتم احتساب الربح الضريبي على أساسها .يتم احتساب الضرائب
المؤجلة باستخدام طريقة االلتزام بقائمة المركز المالي وتحتسب الضرائب المؤجلة وفقاً للنسب الضريبية التي يتوقع تطبيقها عند تسوية االلتزام
الضريبي أو تحقيق الموجودات الضريبية المؤجلة.
تحسب مصاريف الضرائب المستحقة على أساس األرباح الخاضعة للضريبة ،وتختلف األرباح الخاضعة للضريبة عن األرباح المعلنة في القوائم المالية
الموحدة ألن األرباح المعلنة تشمل إيرادات غير خاضعة للضريبة أو مصاريف غير قابلة للتنزيل في السنة المالية وإنما في سنوات الحقة أو خسائر
متراكمة مقبولة ضريبياً أو بنوداً ليست خاضعة أو مقبولة التنزيل ألغراض ضريبية.
يتم إجراء تقاص بين الموجودات الضريبية المؤجلة والمطلوبات الضريبية المؤجلة وإظهار المبلغ الصافي في القوائم المالية الموحدة فقط عندما
تتوفر الحقوق القانونية الملزمة وكذلك عندما يتم تسويتها على أساس التقاص أو يكون تحقق الموجودات وتسوية المطلوبات في نفس الوقت.

النقد وما في حكمه
يتكون النقد وما في حكمه من النقد واألرصدة النقدية التي تستحق خالل مدة ثالثة أشهر وتشمل النقد واألرصدة لدى سلطة النقد الفلسطينية
واألرصدة لدى البنوك والمؤسسات المصرفية بعد تنزيل ودائع لدى البنوك والمؤسسات المصرفية التي تستحق خالل فترة تزيد عن ثالثة أشهر وودائع
البنوك والمؤسسات المصرفية واألرصدة مقيدة السحب.

معلومات القطاعات
يمثل قطاع األعمال مجموعة من الموجودات والعمليات التي تشترك معاً في تقديم منتجات أو خدمات خاضعة لمخاطر وعوائد تختلف عن تلك المتعلقة
بقطاعات أعمال أخرى.
يرتبط القطاع الجغرافي في تقديم منتجات أو خدمات في بيئة اقتصادية محددة خاضعة لمخاطر وعوائد تختلف عن تلك المتعلقة بقطاعات تعمل في
بيئات اقتصادية أخرى.
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العمالت األجنبية
يتم تسجيل المعامالت التي تتم بالعمالت األجنبية خالل السنة بأسعار الصرف السائدة في تاريخ إجراء المعامالت.
يتم تحويل أرصدة الموجودات المالية والمطلوبات المالية بأسعار العمالت األجنبية الوسطية السائدة في تاريخ القوائم المالية الموحدة.
يتم تحويل الموجودات غير المالية والمطلوبات غير المالية بالعمالت األجنبية والظاهرة بالقيمة العادلة في تاريخ تحديد قيمتها العادلة.
يتم تسجيل األرباح والخسائر الناتجة عن تحويل العمالت األجنبية في قائمة الدخل الموحدة.
يتم تسجيل فروقات التحويل للموجودات والمطلوبات غير المالية بالعمالت األجنبية والظاهرة بالقيمة العادلة (مثل الموجودات المالية بالقيمة العادلة
من خالل الدخل الشامل) في قائمة الدخل الشامل الموحدة.

إستخدام التقديرات
إن إعداد القوائم المالية الموحدة وتطبيق السياسات المحاسبية يتطلب من إدارة البنك القيام بتقديرات واجتهادات تؤثر في مبالغ الموجودات
والمطلوبات المالية واإلفصاح عن اإللتزامات المحتملة .كما أن هذه التقديرات واالجتهادات تؤثر في اإليرادات والمصاريف والمخصصات وكذلك في
بنود الدخل الشامل األخرى .وبشكل خاص يتطلب من إدارة البنك إصدار أحكام واجتهادات هامة لتقدير مبالغ التدفقات النقدية المستقبلية وأوقاتها.
إن التقديرات المذكورة مبنية بالضرورة على فرضيات وعوامل متعددة لها درجات متفاوتة من التقدير وعدم التيقن وأن النتائج الفعلية قد تختلف عن
التقديرات وذلك نتيجة التغيرات الناجمة عن أوضاع وظروف تلك التقديرات في المستقبل.
في إعتقاد إدارة البنك بأن تقديراتها ضمن القوائم المالية الموحدة معقولة وهي كما يلي:
تقوم اإلدارة بإعادة تقدير األعمار اإلنتاجية للموجودات الملموسة وغير الملموسة بشكل دوري لغايات إحتساب االستهالكات واإلطفاءات السنوية
إعتماداً على الحالة العامة لتلك الموجودات وتقديرات األعمار اإلنتاجية المتوقعة في المستقبل ،ويتم تسجيل خسارة التدني (إن وجدت) في قائمة
الدخل الموحدة.
يتم تحميل السنة المالية بما يخصها من مصروف الضرائب وفقاً لألنظمة والقوانين في المناطق التي يعمل بها البنك والمعايير المحاسبية.
تقوم اإلدارة بمراجعة دورية للموجودات المالية والتي تظهر بالكلفة المطفأة لتقدير أي تدنٍ في قيمتها ويتم أخذ التدني في قائمة الدخل الموحدة
للسنة.
يعتمد تحديد تدني قيمة الشهرة على تقدير "القيمة قيد اإلستخدام" للوحدات المنتجة للنقد والتي تم توزيع الشهرة عليها .يتطلب ذلك تقدير
التدفقات النقدية المستقبلية من الوحدات المنتجة للنقد وإختيار ِنسب الخصم إلحتساب القيمة الحالية لتلك التدفقات النقدية المستقبلية.
تعتمد اإلدارة على تقديرات خبراء عقاريين في تقييم اإلستثمارات العقارية.
تم تحميل السنة المالية بما يخصها من مصروف مخصص تعويض نهاية الخدمة وفقاً لقانون العمل الفلسطيني وبما يتوافق مع معايير المحاسبة
الدولية.
يتم التخصيص للقضايا المرفوعة على البنك لمواجهة أية إلتزامات قضائية إستناداً لرأي المستشار القانوني للبنك.
يتم مراجعة مخصص تدني التسهيالت االئتمانية ضمن األسس الموضوعة من قبل سلطة النقد الفلسطينية ومعايير المحاسبة المعمول بها وحسب
التقديرات التالية:
يتطلب تحديد مخصص تدني التسهيالت االئتمانية من إدارة البنك اصدار أحكام واجتهادات هامة لتقدير مبالغ التدفقات النقدية المستقبلية وأوقاتها،
باإلضافة إلى تقدير أي زيادة جوهرية في المخاطر االئتمانية لألصول المالية بعد االعتراف المبدئي بها ،باإلضافة إلى االخذ بعين االعتبار معلومات
القياس المستقبلية لخسائر االئتمانية المتوقعة.
قام البنك باحتساب قيمة مخصص تدني الموجودات المالية وفقا لمعايير التقارير الدولية والمتوافقة مع تعليمات سلطة النقد الفلسطينية.
إن سياسة البنك في تحديد العناصر (المواصفات) المشتركة التي تم بنا ًء عليها قياس مخاطر االئتمان والخسارة االئتمانية المتوقعة على أساس فردي
تتم بنا ًء على ما يلي:
التسهيالت االئتمانية الفردية :أفرادي على مستوى نوع التسهيل والبلد (جاري مدين  ،مكشوفين بالطلب ،قروض).
التسهيالت االئتمانية للشركات :أفرادي على مستوى التسهيل /العميل
التسهيالت االئتمانية للبنوك :افرادي على مستوى التسهيل /البنك
أدوات الدين بالكلفة المطفأة (السندات) :افرادي على مستوى أداة الدين.
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منهجية تطبيق معيار التقارير المالية الدولي رقم (( )9األدوات المالية) :المدخالت ،اآلليات
واالفتراضات المستخدمة في حساب الخسائر االئتمانية المتوقعة
ان المفاهيم الرئيسية ذات األثر الجوهري والتي تتطلب قدر عالي من اجتهادات اإلدارة والتي تم أخذها بعين االعتبار من قبل البنك عند تطبيق
المعيار تتضمن ما يلي:
	•تقييم الزيادة الجوهرية في المخاطر االئتمانية:
يتم تقييم فيما إذا كان هنالك زيادة جوهرية للمخاطر االئتمانية منذ تاريخ نشأتها ،حيث يقوم البنك بمقارنة مخاطر التعثر للعمر المتوقع لألداة
المالية في نهاية كل فترة مالية مع مخاطر التعثر عند نشوء األداة المالية باستخدام المفاهيم الرئيسية لعمليات إدارة المخاطر المتوفرة لدى البنك.
يتم تقييم الزيادة الجوهرية للمخاطر االئتمانية مرة واحدة كل ثالثة أشهر وبشكل منفصل لكل من التعرضات لمخاطر االئتمان وبناء على عدة
عوامل .إذا أشار أحد هذه العوامل إلى وجود زيادة جوهرية للمخاطر االئتمانية فانه يتم اعادة تصنيف األداة المالية من المرحلة األولى إلى المرحلة
الثانية:
1.1يتم القيام بتحديد حدود لقياس الزيادة الجوهرية في المخاطر االئتمانية بنا ًء على التغير في مخاطر حدوث التعثر لألداة المالية مقارنة مع تاريخ
نشأتها.
2.2يتم األخذ بعين االعتبار أية جدوالت أو تعديالت تتم على حسابات العمالء أثناء فترة التقييم كمؤشر للزيادة الجوهرية في مخاطر االئتمان.
3.3يتضمن معيار التقارير المالية الدولي رقم (( )9األدوات المالية) افتراضاً بوجود زيادة جوهرية في المخاطر االئتمانية لألدوات المالية التي تعثرت
واستحقت ألكثر من  30يوم .بهذا الخصوص قام البنك باعتماد فترة  30يوم.
4.4موظفي الحكومة في قطاع غزة.
5.5انخفاض درجتين في التصنيف االئتماني للموجودات المالية.
6.6الجاري مدين المتجاوز أكثر من  60يوم.
يعتمد التغير بين المرحلة الثانية والمرحلة الثالثة على ما إذا كانت األدوات المالية متعثرة كما في نهاية الفترة المالية .إن طريقة تحديد تعثر األدوات
المالية وفقاً لمعيار التقارير المالية الدولي ( )9هي مشابهة لطريقة تحديد حدوث التعثر للموجودات المالية وفق ًا لمعيار المحاسبة الدولي رقم ()39
(األدوات المالية  :االعتراف والقياس) .كما هو موضح في تعريف التعثر أدناه.

عوامل االقتصاد الكلي ،األحداث المستقبلية المتوقعة واستخدام اكثر من سيناريو:
يجب األخذ بعين االعتبار المعلومات التاريخية واألوضاع الحالية باإلضافة لألحداث المستقبلية المتوقعة وفق ًا لمعلومات موثوقة عند قياس الخسائر
االئتمانية المتوقعة لكل مرحلة ان قياس وتطبيق المعلومات المستقبلية المتوقعة يتطلب من إدارة البنك القيام باجتهادات جوهرية مبنية على
التعاون مع جهات دولية ذو خبرة في هذا المجال.
احتمالية حدوث التعثر وخسارة التعثر المفترضة واألثر عند التعثر والمدخالت المستخدمة في المرحلة األولى والمرحلة الثانية لمخصص تدني
التسهيالت االئتمانية مصممة بناء على عوامل اقتصادية متغيرة (أو التغير في عوامل االقتصاد الكلي) والمرتبطة بشكل مباشر بالمخاطر االئتمانية
المتعلقة بالمحفظة.
يتم ربط كل سيناريو من حاالت االقتصاد الكلي المستخدمة في حساب الخسارة االئتمانية المتوقعة بعوامل االقتصاد الكلي المتغيرة.
تم استخدام التقديرات في حساب الخسائر االئتمانية المتوقعة للمرحلة األولى والمرحلة الثانية باستخدام السيناريوهات المرجحة المخصومة والتي
تتضمن المعلومات المستقبلية لالقتصاد الكلي ألعوام الحقة.
يعتمد السيناريو األساسي على تنبؤات االقتصاد الكلي (مثل :الناتج المحلي اإلجمالي ومعدالت البطالة والتضخم وأسعار الفائدة) .ان تغيرات الصعود
والهبوط في العوامل االقتصادية سيتم اعدادها على أساس األوضاع االقتصادية البديلة الممكنة.

تعريف التعثر:
إن تعريف التعثر المستخدم في قياس الخسائر االئتمانية المتوقعة والمستخدم في تقييم التغير بين المراحل يتماشى ويتفق مع تعريف التعثر
المستخدم من قبل إدارة المخاطر االئتمانية الداخلية لدى البنك .إن التعثر غير معرف من قبل المعيار ،وهناك افتراض قابل للنقض بانه التوقف عن
الدفع لمدة  90يوم فأكثر.

العمر المتوقع:
عند قياس الخسائر االئتمانية المتوقعة ،يقوم البنك باألخذ بعين االعتبار اقصى مدى للتدفقات النقدية المتوقعة والتي يعتبرها البنك معرضة
لمخاطر التدني .يتم االخذ بعين االعتبار جميع االلتزامات التعاقدية للعمر المتوقع ،وبما فيها خيارات الدفع المقدم ،وخيارات التمديد .يتم قياس العمر
المتوقع لبعض التسهيالت االئتمانية المتجددة والتي ال يوجد لها تاريخ سداد محدد بناء على الفترة المعرض بها البنك لمخاطر االئتمان التي ال يمكن
لإلدارة تجنبها.
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حوكمة تطبيق متطلبات المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ()9
لضمان االلتزام بمتطلبات تطبيق المعيار والتأكد من سير التطبيق فقد تم انشاء لجنه توجيه خاصة تتكون من قبل السادة مدير إدارة المخاطر ،مدير
إدارة االئتمان ،المدير المالي للبنك عالوة على مدير إدارة انظمة المعلومات  ،مدير إدارة متابعة ورقابة االئتمان ومدير إدارة المشاريع .حيث تقوم
اللجنه باتخاذ القرارات الالزمة بخصوص آليات التطبيق ،التأكد من تحديث السياسات العامة واجراءات العمل األنظمة بما يتالزم مع متطلبات المعيار،
كما تقوم بعرض نتائج احتساب الخسائر االئتمانية المتوقعة استنادا إلى المعيار إلى اإلدارة العليا وإلى مجلس اإلدارة عن طريق اللجان المنبثقة عنه.

 .4حصص مؤثرة في شركات تابعة

فيما يلي معلومات مالية عن شركات تابعة وغير مملوكة بالكامل لديها حصص جوهرية لجهات غير مسيطرة:
نسبة الملكية لجهات غير مسيطرة:
2018

2017

%

%

بلد المنشأ واألعمال

إسم الشركة
البنك اإلسالمي العربي

فلسطين

47.94

47.94

الوساطة *

فلسطين

-

13

بال بي

فلسطين

15

15

حصص الجهات غير المسيطرة في الشركات التابعة الجوهرية:

البنك اإلسالمي العربي

2018

2017

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

49.946.917

50.896.900

الوساطة *
بال بي

-

517.392

237.376

194.080

50.184.293

51.608.372

األرباح العائدة لجهات غير مسيطرة في الشركات التابعة الجوهرية:

البنك اإلسالمي العربي

2018

2017

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

3.405.134

3.069.562

-

()15.949

الوساطة *
بال بي
حصة جهات غير مسيطرة من بنود الدخل الشامل

43.296

67.292

3.448.430

3.120.905

446.849

()124.484

3.895.279

2.996.421

*خالل العام أصبحت شركة الوساطة لألوراق المالية مملوكة بالكامل لبنك فلسطين .نتج عن عملية االستحواذ استبعاد مبلغ  337.392دوالر أمريكي
األرباح المدورة (إيضاح )2
فيما يلي ملخص لمعلومات مالية عن هذه الشركات التابعة قبل استبعاد األرصدة والمعامالت مع البنك:

ملخص بيانات قائمة الدخل للسنة المنتهية في 31كانون األول :2018
البنك االسالمي العربي

الوساطة

بال بي

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

اإليرادات

38.761.058

-

1.578.186

مصاريف إدارية وعامة

()26.106.437

-

()1.096.439

إستهالكات واطفاءات

()2.896.152

-

()150.452

-

-

45.843

الربح قبل الضريبة

9.758.469

-

377.138

إيرادات أخرى
ضريبة الدخل

()2.655.149

-

()88.497

ربح السنة

7.103.320

-

288.641

بنود الدخل الشامل األخرى للسنة

1.704.526

-

-

إجمالي الدخل الشامل للسنة

8.807.846

-

288.641
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ملخص بيانات قائمة الدخل للسنة المنتهية في 31كانون األول :2017
البنك االسالمي العربي

الوساطة

بال بي

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

اإليرادات

33.905.595

698.876

1.361.742

مصاريف إدارية وعامة

()22.711.450

()825.271

()730.057

إستهالكات واطفاءات

()2.194.315

()57.286

()169.728

-

65.803

72.182

الربح قبل الضريبة

8.999.830

()117.878

534.139

ضريبة الدخل

()2.596.906

()4.808

()112.964

ربح السنة

6.402.924

()122.686

421.175

133.137

-

-

6.536.061

()122.686

421.175

إيرادات أخرى

بنود الدخل الشامل األخرى للسنة
إجمالي الدخل الشامل للسنة

ملخص بيانات قائمة المركز المالي كما في  31كانون األول :2018
الوساطة

بال بي

البنك االسالمي العربي
دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

إجمالي الموجودات

1.062.302.827

-

1.917.626

إجمالي المطلوبات

()952.908.000

-

()362.555

مجموع حقوق الملكية

109.394.827

-

1.555.071

مساهمي البنك

59.447.910

-

1.317.695

لجهات غير مسيطرة

49.946.917

-

237.376

109.394.827

-

1.555.071

ويعود إلى:

ملخص بيانات قائمة المركز المالي كما في  31كانون األول :2017
البنك االسالمي العربي

الوساطة

بال بي

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

إجمالي الموجودات

1.041.103.696

7.820.029

1.626.211

إجمالي المطلوبات

()934.107.781

()3.671.900

()332.347

مجموع حقوق الملكية

106.995.915

4.148.129

1.293.864

ويعود إلى:
مساهمي البنك

56.099.015

3.630.737

1.099.784

لجهات غير مسيطرة

50.896.900

517.392

194.080

106.995.915

4.148.129

1.293.864

ملخص بيانات قائمة التدفقات النقدية للسنة المنتهية في  31كانون األول :2018
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البنك االسالمي العربي

الوساطة

بال بي

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

أنشطة التشغيل

()115.243.518

-

219.032

أنشطة اإلستثمار

()9.140.474

-

()221.617

أنشطة التمويل

93.657.323

-

-

(النقص) في النقد والنقد المعادل

()30.726.669

-

()2.585
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ملخص بيانات قائمة التدفقات النقدية للسنة المنتهية في  31كانون األول :2017
البنك االسالمي العربي

الوساطة

بال بي

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

أنشطة التشغيل

()67.597.344

1.939.488

585.524

أنشطة اإلستثمار

()12.904.155

()5.172

()99.549

أنشطة التمويل

114.456.518

()311.000

-

الزيادة في النقد والنقد المعادل

33.955.019

1.623.316

485.975

 .5نقد وأرصدة لدى سلطة النقد الفلسطينية
يشمل هذا البند ما يلي:

نقد في الصندوق

2018

2017

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

759.107.067

912.510.512

أرصدة لدى سلطة النقد الفلسطينية:
15.608.423

13.711.977

ودائع تستحق خالل فترة ثالثة أشهر فأقل

-

29.760.225

حسابات جارية وتحت الطلب
ودائع تبادلية

-

5.007.052

326.184.568

325.046.779

1.100.900.058

1.286.036.545

متطلبات اإلحتياطي اإللزامي النقدي

يتعين على البنك وفقاً لتعميم سلطة النقد الفلسطينية رقم ( )2010/67االحتفاظ لدى سلطة النقد الفلسطينية بإحتياطي إلزامي نقدي بنسبة  % 9من
كافة ودائع العمالء .ال تعمل سلطة النقد الفلسطينية على دفع فوائد أو عوائد على هذه االحتياطيات اإللزامية النقدية وبموجب التعليمات رقم ()2012/2
يتم تخفيض قيمة الرصيد القائم للتسهيالت الممنوحة في مدينة القدس لبعض القطاعات قبل إحتساب االحتياطي اإللزامي النقدي.
ال تدفع سلطة النقد الفلسطينية للبنوك أية فوائد أو عوائد على أرصدة الحسابات الجارية.

 .6أرصدة لدى بنوك ومؤسسات مصرفية
يشمل هذا البند ما يلي:
2018

2017

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

70.148

22.744

20.357.159

61.911.594

20.427.307

61.934.338

حسابات جارية وتحت الطلب

184.641.722

141.583.584

ودائع تستحق خالل فترة ثالثة أشهر فأقل

123.547.646

326.950.530

7.052.186

31.291.898

315.241.554

499.826.012

بنوك ومؤسسات مصرفية محلية:
حسابات جارية
ودائع تستحق خالل فترة ثالثة أشهر فأقل
بنوك ومؤسسات مصرفية خارجية:

ودائع تستحق خالل فترة تزيد عن ثالثة أشهر
إستثمارات لدى بنوك إسالمية خارجية:
إستثمارات تستحق خالل فترة ثالثة أشهر

10.322.642

3.000.000

إستثمارات تستحق خالل فترة تزيد عن ثالثة أشهر

2.049.917

8.322.642

12.372.559

11.322.642

ينزل :مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة

()2.399.081

()2.300.000

345.642.339

570.782.992

بلغت األرصدة لدى البنوك والمؤسسات المصرفية التي ال تتقاضى فوائد أو عوائد كما في  31كانون األول  2018و 2017مبلغ  213.333.207دوالر
أمريكي و 161.517.487دوالر أمريكي ،على التوالي .كما تتضمن هذه األرصدة ودائع تبادلية مع بنوك محلية وخارجية بمبلغ  9.167.842دوالر أمريكي
و 19.933.905دوالر أمريكي كما في  31كانون األول  2018و ،2017على التوالي.
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بلغت األرصدة مقيدة السحب كما في  31كانون األول  2018و 2017مبلغ  4.549.721دوالر أمريكي و 1.451.027دوالر أمريكي ،على التوالي.
فيما يلي ملخص الحركة على اجمالي األرصدة لدى البنوك والمؤسسات المصرفية:
2018
المرحلة 1

2017

المرحلة 2

المرحلة 3

المجموع

المجموع

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

الرصيد كما في  1كانون الثاني 2018

567.782.992

3.000.000

2.300.000

573.082.992

621.058.507

صافي الحركة

()225.541.572

500.000

-

336.718.778

()47.975.515

ما تم تحويله الى المرحلة 2

()1.500.000

1.500.000

-

-

رصيد نهاية السنة

340.741.420

5.000.000

2.300.000

348.041.420

573.082.992

فيما يلي ملخص الحركة على مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة على األرصدة لدى البنوك والمؤسسات المصرفية:
2018

الرصيد كما في  1كانون الثاني 2018

المرحلة 1

المرحلة 2

المرحلة 3

المجموع

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

-

-

2.300.000

2.300.000

أثر تطبيق معيار التقارير المالية الدولية رقم ()9

188.732

7.297

-

196.029

الرصيد كما في  1كانون الثاني ( 2018معدل)

188.732

7.297

2.300.000

2.496.029

صافي الخسائر (األرباح) اإلئتمانية المتوقعة للسنة

()108.148

11.200

-

()96.948

80.584

18.497

2.300.000

2.399.081

رصيد نهاية السنة

 .7موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل
يمثل هذا البند أسهم مدرجة في بورصة فلسطين بلغت قيمتها العادلة  10.774.178دوالر أمريكي و 9.214.445دوالر أمريكي كما في  31كانون
األول  2018و ،2017على التوالي.
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 .8تسهيالت وتمويالت ائتمانية مباشرة
يشمل هذا البند ما يلي:
2018

2017

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

أفراد
قروض

651.093.017

643.274.321

حسابات جارية مدينة

13.080.931

2.928.228

بطاقات ائتمان

36.996.236

40.350.033

حسابات المكشوفين بالطلب

65.544.458

79.180.217

تمويالت

227.532.594

278.057.211

شركات ومؤسسات
قروض

791.344.573

653.906.623

حسابات جارية مدينة

174.447.447

177.171.460

حسابات المكشوفين بالطلب

21.547.948

20.202.613

تمويالت

411.181.348

233.608.718

قطاع عام
قروض

132.222.044

188.563.419

حسابات جارية مدينة

210.727.710

186.686.681

تمويالت

46.507.919

50.287.356

2.782.226.225

2.554.216.880

فوائد وعموالت وأرباح معلقة

()11.242.052

()7.364.755

مخصص تدني تسهيالت وتمويالت ائتمانية مباشرة

()83.829.169

()28.261.585

2.687.155.004

2.518.590.540

فيما يلي ملخص الحركة على حساب الفوائد والعموالت واألرباح المعلقة خالل السنة:
2018

2017

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

الرصيد في بداية السنة

7.364.755

6.638.986

فوائد وأرباح معلقة خالل السنة

4.992.948

4.601.729

إسترداد فوائد معلقة

()300.093

()3.107.025

فوائد وأرباح معلقة محولة لتسهيالت وتمويالت مضى على تعثرها أكثر من  6سنوات

()625.589

()565.739

فوائد معلقة تم شطبها

()60.423

()70.748

فروقات عملة
الرصيد في نهاية السنة

()129.546

()132.448

11.242.052

7.364.755

فيما يلي ملخص الحركة على إجمالي التسهيالت والتمويالت االئتمانية المباشرة:
2018
المرحلة 1

المرحلة 2

المرحلة 3

المجموع

2017

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

1.950.256.354

528.837.313

75.123.213

2.554.216.880

2.240.844.838

صافي التغير خالل العام

259.121.515

()39.947.392

12.151.274

231.325.397

315.036.105

ما تم تحويله الى المرحلة 1

53.778.214

()48.480.907

()5.297.307

-

-

ما تم تحويله الى المرحلة 2

()91.672.373

98.247.303

()6.574.930

-

-

الرصيد في بداية السنة

ما تم تحويله الى المرحلة 3

()25.175.232

()12.030.015

37.205.247

-

-

التسهيالت المعدومة

()1.235.074

-

()2.080.978

()3.316.052

()1.664.063

2.145.073.404

526.626.302

110.526.519

2.782.226.225

2.554.216.880

رصيد نهاية السنة
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فيما يلي ملخص الحركة على مخصص تدني التسهيالت والتمويالت االئتمانية المباشرة:
2018

الرصيد في بداية السنة

المرحلة 1

المرحلة 2

المرحلة 3

المجموع

2017

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

-

-

28.261.585

28.261.585

20.742.087

أثر تطبيق معيار التقارير المالية الدولي رقم ()9

18.318.116

35.334.271

-

53.652.387

-

الرصيد في بداية السنة (معدل)

18.318.116

35.334.271

28.261.585

81.913.972

20.742.087

المحول للمرحلة 1

7.780.634

()7.684.172

()96.462

-

-

المحول للمرحلة 2

()938.683

1.327.002

()388.319

-

-

()613.464

()12.981.129

13.594.593

-

-

()11.974.307

2.900.916

12.935.397

3.862.006

8.506.067

المحول للمرحلة 3
إستبعاد مخصص تسهيالت وتمويالت ائتمانية
مضى على تعثرها أكثر من  6سنوات

-

-

()2.080.978

()2.080.978

()663.510

المسترد من التمويالت اإلئتمانية المستبعدة

-

-

7.214

7.214

801

مخصص تم شطبه مقابل تسهيالت وتمويالت
ائتمانية معدومة

-

-

()28.203

()28.203

()533.195

فرق تقييم عمالت أجنبية

-

-

155.158

155.158

209.335

12.572.296

18.896.888

52.359.985

83.829.169

28.261.585

صافي الخسائر (األرباح) االئتمانية المتوقعة

رصيد نهاية السنة

فيما يلي ملخص الحركة على مخصص تدني التسهيالت والتمويالت االئتمانية المباشرة التي مضى على تعثرها أكثر من
 6سنوات:
2018

2017

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

الرصيد في بداية السنة

11.388.919

10.584.394

اإلضافات

2.080.978

663.510

إسترداد مخصص تدني تسهيالت

()101.916

()136.142

مخصص تم شطبه

()19.719

()8.623

فروقات عملة

()445.850

285.780

12.902.412

11.388.919

الرصيد في نهاية السنة

تظهر القروض بالصافي بعد تنزيل الفوائد والعموالت المقبوضة مقدم ًا البالغة  3.860.670دوالر أمريكي كما في  31كانون األول  2018مقابل
 5.341.196دوالر أمريكي كما في  31كانون األول  .2017كما تظهر التمويالت االئتمانية المباشرة بالصافي بعد تنزيل األرباح المؤجلة البالغة
 76.144.920دوالر أمريكي كما في  31كانون األول  2018مقابل  62.177.773دوالر أمريكي كما في  31كانون األول .2017
بلغ إجمالي التسهيالت والتمويالت االئتمانية المباشرة المصنفة بعد تنزيل الفوائد والعموالت واألرباح المعلقة وفقاً لتعليمات سلطة النقد الفلسطينية
كما في  31كانون األول  2018مبلغ  166.258.630دوالر أمريكي أي ما نسبته ( )% 5.99من إجمالي التسهيالت والتمويالت االئتمانية المباشرة بعد
تنزيل الفوائد والعموالت واألرباح المعلقة مقابل مبلغ  132.119.207دوالر أمريكي أي ما نسبته ( )% 5.19من إجمالي التسهيالت االئتمانية المباشرة
بعد تنزيل الفوائد والعموالت المعلقة كما في  31كانون األول .2017
بلغت التسهيالت والتمويالت االئتمانية المباشرة المتعثرة بعد تنزيل الفوائد والعموالت واألرباح المعلقة مبلغ  99.284.467دوالر أمريكي أي ما نسبته
( )% 3.58من إجمالي التسهيالت والتمويالت االئتمانية المباشرة بعد تنزيل الفوائد والعموالت واألرباح والعموالت المعلقة كما في  31كانون األول
 2018مقابل مبلغ  67.758.458دوالر أمريكي أي ما نسبته ( )% 2.66من إجمالي التسهيالت االئتمانية المباشرة بعد تنزيل الفوائد والعموالت المعلقة
كما في 31كانون األول .2017
بنا ًء على تعليمات سلطة النقد الفلسطينية رقم ( )2008/1تم إستبعاد التسهيالت والتمويالت االئتمانية المباشرة المتعثرة والتي مضى على
تعثرها اكثر من  6سنوات من القوائم المالية الموحدة للبنك .بلغت األرصدة المستبعدة من القوائم المالية الموحدة كما في  31كانون األول 2018
و 2017مبلغ  25.658.053دوالر أمريكي و 24.423.602دوالر أمريكي كما بلغ رصيد المخصص والفوائد واألرباح المعلقة للحسابات المتعثرة مبلغ
 24.460.117دوالر أمريكي و 22.911.331دوالر أمريكي ،على التوالي.
بلغت التسهيالت والتمويالت االئتمانية الممنوحة للقطاع العام  389.457.673دوالر أمريكي أي ما نسبته ( )% 14من إجمالي التسهيالت والتمويالت
االئتمانية المباشرة كما في  31كانون األول  2018مقابل  425.537.456دوالر أمريكي أي ما نسبته ( )% 16.66كما في  31كانون األول .2017
بلغت التسهيالت والتمويالت االئتمانية للبنك الممنوحة بكفالة السلطة الوطنية الفلسطينية  2.722.577دوالر أمريكي أي ما نسبته ( )% 0.10من
إجمالي التسهيالت االئتمانية المباشرة كما في  31كانون األول  2018مقابل  3.950.859دوالر أمريكي أي ما نسبته ( )% 0.15كما في  31كانون األول
.2017
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بلغت القيمة العادلة للضمانات المقدمة مقابل التسهيالت والتمويالت االئتمانية مبلغ  1.105.617.864دوالر أمريكي كما في  31كانون األول 2018
مقابل  1.071.055.574دوالر أمريكي كما في  31كانون األول .2017
بلغت التسهيالت والتمويالت االئتمانية الممنوحة لغير المقيمين كما في  31كانون  2018و 2017مبلغ  10.645.778دوالر أمريكي و 13.863.774دوالر
أمريكي ،على التوالي.
تم شطب تسهيالت وتمويالت ائتمانية ممنوحة لم يسبق التخصيص لها بقيمة  1.235.074دوالر أمريكي كما في  31كانون األول  2018مقابل
 1.000.553دوالر أمريكي كما في  31كانون األول .2017
فيما يلي توزيع التسهيالت والتمويالت االئتمانية بعد تنزيل الفوائد واألرباح المعلقة حسب النشاط االقتصادي للعمالء:
2018

2017

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

الصناعة

140.908.813

126.460.526

قطاع الخدمات

303.303.836

190.375.215

تجارة بالجملة والمفرق

445.207.351

385.362.485

العقارات واإلنشاءات

668.945.886

561.491.555

النقل

13.419.615

3.612.464

الزراعة

44.112.659

35.172.916

السياحة

32.197.564

28.352.990

القطاع المالي

34.899.166

41.452.285

القطاع العام

389.457.673

425.537.456

سلع إستهالكية

698.531.610

749.034.233

2.770.984.173

2.546.852.125

يقوم البنك بمنح تسهيالت ائتمانية مضمونة من قبل مؤسسات ضمان القروض ،فيما يلي توزيع هذه التسهيالت االئتمانية:
 31كانون األول 2018
المبلغ الممنوح

الرصيد القائم

تغطية الجهة الضامنة

الديون المتعثرة

نوع التسهيالت

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

%

دوالر أمريكي

مشاريع إنتاجية

14.345.860

10.853.291

70

6.085.102

قروض تشغيلية

13.925.467

6.134.896

60

6.053.026

قروض تنموية

31.558.993

22.238.968

50

10.344.320

مشاريع صغيرة ومتوسطة

8.923.931

5.497.666

100 - 35

2.527.695

68.754.251

44.724.821

25.010.143

 31كانون األول 2017
المبلغ الممنوح

الرصيد القائم

تغطية الجهة الضامنة

الديون المتعثرة

نوع التسهيالت

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

%

دوالر أمريكي

مشاريع إنتاجية

8.518.985

6.241.606

70

2.152.238

قروض تشغيلية

21.324.165

10.404.753

60

4.495.268

قروض تنموية

26.755.254

17.672.089

50

6.797.591

مشاريع صغيرة ومتوسطة

10.890.792

6.623.347

100 - 35

191.659

67.489.196

40.941.795

13.636.756
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 .9موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل
تشمل الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل ما يلي:
أسهم مدرجة في أسواق مالية

موجودات مالية غير مدرجة في أسواق مالية

المجموع

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

 31كانون األول 2018
محلي

9.941.471

3.843.710

13.785.181

أجنبي

17.539.109

1.779.995

19.319.104

27.480.580

5.623.705

33.104.285

 31كانون األول 2017
13.585.691

محلي

8.633.458

4.952.233

أجنبي

20.329.420

282.595

20.612.015

28.962.878

5.234.828

34.197.706

فيما يلي ملخص الحركة التي تمت على حساب إحتياطي القيمة العادلة:
2018

2017

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

الرصيد في بداية السنة

159.568

()297.057

أثر تطبيق معيار التقارير المالية الدولي رقم ()9

()978.836

-

الرصيد في بداية السنة (معدل)

()819.268

()297.057

()2.647.791

850.379

-

()393.754

()3.467.059

159.568

التغير في القيمة العادلة
بيع موجودات مالية مثبتة مباشرة في األرباح المدورة
الرصيد في نهاية السنة

تمت عمليات البيع خالل عام  2017بهدف تمويل أنشطة إستثمارية أخرى وبهدف الخروج من بعض اإلستثمارات التي ال تحقق العائد المطلوب من قبل
البنك.

 .10موجودات مالية بالكلفة المطفأة
تشمل الموجودات المالية بالكلفة المطفأة ما يلي:
أذونات وسندات خزينة
حكومية

سندات مالية
مدرجة في أسواق
مالية

سندات مالية غير
مدرجة في أسواق
مالية

صكوك إسالمية

مخصص الخسائر
اإلئتمانية المتوقعة

المجموع

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

محلي

14.413.352

-

6.910.000

-

()24.859

21.298.493

أجنبي

84.671.337

141.566.827

-

34.513.424

()2.681.023

258.070.565

99.084.689

141.566.827

6.910.000

34.513.424

()2.705.882

279.369.058

محلي

3.385.031

-

6.910.000

-

-

10.295.031

أجنبي

80.009.119

135.946.797

-

27.513.425

()1.263.425

242.205.916

83.394.150

135.946.797

6.910.000

27.513.425

()1.263.425

252.500.947

 31كانون األول 2018

 31كانون األول 2017
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فيما يلي ملخص الحركة على إجمالي الموجودات المالية بالكلفة المطفأة:
2018
المرحلة 1

المرحلة 2

المرحلة 3

المجموع

2017

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

الرصيد في بداية السنة

245.920.164

5.317.358

1.263.425

252.500.947

256.782.668

صافي التغير خالل
العام

29.573.993

-

-

29.573.993

()4.281.721

ما تم تحويله الى
المرحلة 2

()14.682.642

14.682.642

-

-

-

رصيد نهاية السنة

260.811.515

20.000.000

1.263.425

282.074.940

252.500.947

إن الحركة الحاصلة على مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة للموجودات المالية بالكلفة المطفأة هي كما يلي:
2018
المرحلة 1

المرحلة 2

المرحلة 3

المجموع

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

-

-

1.263.425

1.263.425

أثر تطبيق معيار التقارير المالية الدولي رقم ()9

1.240.849

26.830

-

1.267.679

الرصيد في بداية السنة (معدل)

1.240.849

26.830

1.263.425

2.531.104

صافي (األرباح) الخسائر اإلئتمانية المتوقعة

()118.176

292.954

رصيد نهاية السنة

1.122.673

319.784

الرصيد في بداية السنة

174.778
2.705.882

1.263.425

تتراوح أسعار الفائدة على الموجودات المالية بالدوالر األمريكي بين  % 2.13إلى .% 9
تتراوح أسعار الفائدة على الموجودات المالية بالدينار األردني بين  % 3.86إلى .% 6.49
يبلغ سعر الفائدة على الموجودات المالية باليورو .% 3.63
تتراوح أسعار الفائدة على الموجودات المالية بالجنيه اإلسترليني بين  % 7.13إلى .% 7.25
تتراوح أسعار الفائدة على الموجودات المالية بالكلفة المطفأة بالدينار الكويتي بين  % 4.75إلى .% 5.65
تتضمن الموجودات المالية المحلية استثمار البنك في أذونات خزينة حكومية فلسطينية حسب تعميم سلطة النقد الفلسطينية رقم ( )2016/64بحيث
يكون الحد األعلى لسعر الخصم على األذونات الصادرة بعملة الشيكل  % 8وعلى األذونات الصادرة بعملة الدوالر األمريكي (ليبور 6شهور  )% 3 +سنوياً.
يتراوح العائد على الصكوك اإلسالمية اإلقليمية بين  % 2.75و.% 7.9
تتراوح فترات إستحقاق الموجودات المالية من شهر إلى عشر سنوات.

 .11إستثمار في شركات حليفة
فيما يلي تفاصيل اإلستثمار في الشركات الحليفة كما في  31كانون األول  2018و:2017
رأس المال المكتتب

نسبة الملكية
2018

2017

2018

2017

بلد المنشأ

%

%

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

شركة ابراج للتنمية واإلستثمار *

فلسطين

21

21

4.623.550

4.580.608

الشركة الفلسطينية لنقل األموال والمقتنيات
الثمينة والخدمات المصرفية **

فلسطين

30

30

849.308

645.378

5.472.858

5.225.986

*تأسست شركة أبراج للتنمية واإلستثمار في فلسطين عام  2008ومن أهدافها القيام بأعمال اإلنشاء واألنشطة
العقارية التجارية بكافة أنواعها .يتألف رأسمال الشركة المكتتب به من  21.4مليون سهم بقيمة اسمية دوالر أمريكي واحد للسهم.
** تأسست الشركة الفلسطينية لنقل األموال والمقتنيات الثمينة والخدمات المصرفية في فلسطين سنة  2008وتقوم بتقديم خدمات نقل النقود
والمقتنيات الثمينة واألوراق التجارية داخل وخارج فلسطين .يتألف رأسمال الشركة المكتتب به من  1مليون سهم بقيمة اسمية دوالر أمريكي واحد
للسهم.
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يوضح الجدول التالي ملخص المعلومات المالية المتعلقة باستثمار البنك في شركاته الحليفة:
أمان

أبراج
2018

2017

2018

2017

المركز المالي للشركات الحليفة

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

إجمالي الموجودات

34.844.027

35.365.690

3.083.694

2.400.743

إجمالي المطلوبات

()7.651.651

()8.294.806

()583.348

()580.164

حقوق الملكية

27.192.376

27.070.884

2.500.346

1.820.579

حصة البنك

5.710.399

5.684.886

750.104

546.174

القيمة الدفترية قبل التعديل

5.710.399

5.684.886

750.104

546.174

تعديالت

()1.086.849

()1.104.278

99.204

99.204

القيمة الدفترية بعد التعديل

4.623.550

4.580.608

849.308

645.378

االيرادات ونتائج األعمال
صافي اإليرادات

1.228.110

822.946

1.238.684

1.062.941

مصاريف تشغيلية وإدارية وعامة

()473.232

()296.423

()405.306

()361.270

-

()5.890

()39.719

()23.410

مصاريف تمويل

()404.267

()303.412

-

-

إيرادات أخرى

()102.485

66.700

24.254

56.311

إستهالكات وإطفاءات

الربح قبل الضريبة

248.126

283.921

817.913

734.572

مصروف الضريبة

()43.640

()120.748

()138.146

()118.742

صافي الربح للسنة بعد الضريبة

204.486

163.173

679.767

615.830

-

-

-

-

إجمالي الدخل الشامل

204.486

163.173

679.767

615.830

حصة البنك

42.942

34.267

203.930

185.680

بنود الدخل الشامل

 .12إستثمارات عقارية
تظهر اإلستثمارات العقارية بالقيمة العادلة ويتم إثبات التغيرات في القيمة العادلة في قائمة الدخل الموحدة .فيما يلي تفاصيل الحركة التي تمت على
اإلستثمارات العقارية:
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2018

2017

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

رصيد بداية السنة

16.693.998

15.904.566

إضافات خالل السنة

755.030

661.643

استبعادات خالل السنة

()702.742

()394.441

التغير في القيمة العادلة خالل السنة

1.054.147

522.230

رصيد نهاية السنة

17.800.433

16.693.998
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 .13ممتلكات وآالت ومعدات

2018

مباني
وعقارات*

أثاث
ومعدات

أجهزة
الحاسب اآللي

تحسينات
المأجور

وسائل
نقل

المجموع

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

الكلفة:
46.393.595

81.829.641

13.974.136

8.058.409

5.122.153

155.377.934

314.410

9.490.616

768.967

3.266.622

359.022

14.199.637

الرصيد في بداية السنة

-

()218.988

()51.668

()5.817

()2.429.567

()2.706.040

الرصيد في نهاية السنة

46.708.005

91.101.269

14.691.435

11.319.214

3.051.608

166.871.531

الرصيد في بداية السنة

6.571.436

48.288.240

10.557.868

3.744.903

1.754.825

70.917.272

597.599

7.252.520

1.181.691

1.480.600

345.289

10.857.699

-

()201.298

()47.184

()1.908

()696.158

()946.548

الرصيد في نهاية السنة

7.169.035

55.339.462

11.692.375

5.223.595

1.403.956

80.828.423

صافي القيمة الدفترية:
 31كانون األول 2018

39.538.970

35.761.807

2.999.060

6.095.619

1.647.652

86.043.108

مباني
وعقارات*

أثاث
ومعدات

أجهزة
الحاسب اآللي

تحسينات
المأجور

وسائل
نقل

المجموع

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

اإلضافات
االستبعادات
اإلستهالك المتراكم:
االستهالك للسنة
االستبعادات

2017
الكلفة:
الرصيد في بداية السنة

40.548.722

69.079.647

12.863.407

4.483.587

4.041.262

131.016.625

اإلضافات

5.500.350

12.271.580

1.734.145

3.574.822

1.352.234

24.433.131

تحويالت

680.534

546.678

()563.246

-

-

663.966

االستبعادات

()336.011

()68.264

()60.170

-

()271.343

()735.788

الرصيد في نهاية السنة

46.393.595

81.829.641

13.974.136

8.058.409

5.122.153

155.377.934

الرصيد في بداية السنة

5.549.391

41.838.637

9.691.931

3.367.989

1.248.268

61.696.216

االستهالك للسنة

529.886

6.655.598

949.490

376.914

624.881

9.136.769

تحويالت

496.196

()142.195

()23.435

-

-

330.566

اإلستهالك المتراكم:

()4.037

()63.800

()60.118

-

()118.324

()246.279

الرصيد في نهاية السنة

6.571.436

48.288.240

10.557.868

3.744.903

1.754.825

70.917.272

االستبعادات
صافي القيمة الدفترية:
 31كانون األول 2017

39.822.159

33.541.401

3.416.268

4.313.506

3.367.328

84.460.662

أراض مملوكة للبنك لممارسة أعماله المصرفية بمبلغ  15.700.255دوالر أمريكي كما في  31كانون األول  2018و .2017تتضمن
* تشمل المباني والعقارات
ٍ
الممتلكات واآلالت والمعدات بنود مستهلكة بالكامل وال زالت تستخدم في عمليات البنك وتبلغ كلفتها مبلغ  40.212.405دوالر أمريكي ومبلغ  35.776.112دوالر
أمريكي كما في  31كانون األول  2018و ،2017على التوالي.
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 .14مشاريع تحت التنفيذ
يشمل هذا البند أعمال إنشاء وتشطيب وتوسيع وتحسينات لفروع البنك الجديدة ،وأعمال تشطيب وتوسيع وتحسينات مأجور للبنك اإلسالمي العربي .فيما يلي الحركة
على المشاريع تحت التنفيذ خالل السنة:
2018

2017

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

الرصيد في بداية السنة

7.145.893

8.522.483

إضافات

5.144.330

5.782.927

محول إلى ممتلكات وآالت ومعدات

()6.019.651

()7.159.517

الرصيد في نهاية السنة

6.270.572

7.145.893

إن الكلفة المتوقعة الستكمال المشاريع تحت التنفيذ كما في  31كانون األول  2018تقدر بمبلغ  2.858.498دوالر أمريكي ،ويتوقع االنتهاء من هذه
المشاريع خالل عام .2020

 .15موجودات غير ملموسة
حق الشهرة

برامج
الحاسب اآللي

المجموع

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

الكلفة
في  1كانون الثاني 2018
اإلضافات
في  31كانون األول 2018

3.774.558

16.868.687

20.643.245

-

3.136.360

3.136.360

3.774.558

20.005.047

23.779.605

اإلطفاء
في  1كانون الثاني 2018

-

7.419.514

7.419.514

اإلطفاء للسنة

-

1.554.663

1.554.663

في  31كانون األول 2018

-

8.974.177

8.974.177

صافي القيمة الدفترية
في  31كانون األول 2018

3.774.558

11.030.870

14.805.428

حق الشهرة

برامج
الحاسب اآللي

المجموع

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

الكلفة
في  1كانون الثاني 2017

3.774.558

12.824.990

16.599.548

تعديالت (إعادة تصنيف)

-

()333.400

()333.400

اإلضافات
في  31كانون األول 2017

-

4.377.097

4.377.097

3.774.558

16.868.687

20.643.245

اإلطفاء
في  1كانون الثاني 2017

-

6.177.936

6.177.936

اإلطفاء للسنة

-

1.241.578

1.241.578

في  31كانون األول 2017

-

7.419.514

7.419.514

صافي القيمة الدفترية
في  31كانون األول 2017

3.774.558

9.449.173

13.223.731

تمت دراسة تدني القيمة المتوقع استردادها للشهرة الناتجة عن استحواذ البنك اإلسالمي العربي بنا ًء على "القيمة العادلة بعد خصم تكاليف البيع
وفقاً ألسعار التداول لسهم البنك اإلسالمي العربي (المستوى األول) كما في  31كانون األول .2018
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 .16موجودات أخرى
يشمل هذا البند ما يلي:
2018

2017

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

ذمم مدينة وسلف ومصاريف مؤقتة

8.969.847

9.705.511

شيكات مقاصة

12.995.317

31.266.580

-

18.033.518

أرباح تقييم غير متحققة من عقود المواعدات لشركة تابعة *
سلفيات وموجودات ضريبية

18.951.526

2.085.772

دفعات مقدمة

13.524.285

10.796.990

مخزون قرطاسية ومطبوعات وأجهزة

2.092.793

2.634.007

فوائد وعموالت مستحقة

4.144.973

4.848.562

موجودات آلت ملكيتها وفاء لديون

1.626.928

1.626.928

حسابات مدينة أخرى

7.539.988

6.053.538

69.845.657

87.051.406

-

()302.000

69.845.657

86.749.406

مخصص الخسائر اإلئتمانية المتوقعة

* بلغت قيم المراكز المفتوحة بالعمالت األجنبية  243.157.553دوالر أمريكي كما في  31كانون األول  . 2017نتج عن تقييم هذه المراكز المفتوحة
ذمم وأرباح غير متحققة بمبلغ  17.731.518دوالر أمريكي وخسائر غير متحققة بمبلغ  18.033.518دوالر أمريكي (إيضاح  )24وبذلك بلغ صافي
الخسارة المقيدة في قائمة الدخل على هذا المراكز  302.000دوالر أمريكي .بلغت التأمينات النقدية مقابل هذه العقود  7.547.620دوالر أمريكي
كما في  31كانون األول  .2017تم خالل عام  2018إغالق جميع هذه المراكز ونتج عن ذلك خسارة بمبلغ  2.520.640دوالر أمريكي ،فيما يلي ملخص
الحركة على مخصص تدني عقود المواعدات:
2018
المرحلة 1

المرحلة 2

المرحلة 3

المجموع

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

الرصيد في بداية السنة

-

-

302.000

302.000

أثر تطبيق معيار التقارير المالية الدولي رقم ()9

-

2.218.640

-

2.218.640

الرصيد في بداية السنة (معدل)

-

2.218.640

302.000

2.520.640

صافي الخسائر اإلئتمانية المتوقعة

-

()2.218.640

()302.000

()2.520.640

رصيد نهاية السنة

-

-

-

-

 .17ودائع سلطة النقد الفلسطينية
يشمل هذا البند ما يلي:

ودائع ألجل تستحق خالل ثالثة أشهر
ودائع تستحق خالل فترة أكثر من ثالتة أشهر
ودائع تبادلية

2018

2017

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

166.895.721

213.083.433

-

78.134.140

48.424.600

5.000.000

215.320.321

296.217.573
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 .18ودائع بنوك ومؤسسات مصرفية
يشمل هذا البند ما يلي:
حسابات جارية
وتحت الطلب

ودائع ألجل تستحق
خالل ثالثة أشهر

ودائع ألجل تستحق خالل
فترة تزيد عن ثالثة أشهر

المجموع

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

 31كانون األول 2018
محلي

188.984

82.753.724

4.574.200

87.516.908

أجنبي

20.070.150

-

-

20.070.150

20.259.134

82.753.724

4.574.200

107.587.058

محلي

-

48.917.675

-

48.917.675

أجنبي

20.385.869

80.931.314

-

101.317.183

20.385.869

129.848.989

-

150.234.858

 31كانون األول 2017

تتضمن ودائع بنوك ومؤسسات مصرفية ودائع تبادلية مع بنوك بمبلغ  8.255.088دوالر أمريكي و 19.910.451دوالر أمريكي كما في  31كانون األول
 2018و ،2017على التوالي.

 .19ودائع العمالء
2018

2017

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

ودائع العمالء
1.417.725.999

1.459.066.081

حسابات جارية وتحت الطلب

799.187.072

804.490.541

ودائع ألجل وخاضعة إلشعار

719.375.485

773.181.235

حسابات مدينة – مؤقتاً دائنة

19.320.339

36.568.994

2.955.608.895

3.073.306.851

ودائع التوفير

حقوق أصحاب حسابات االستثمار المطلقة
ودائع التوفير

370.559.599

325.451.213

ودائع ألجل

208.592.734

160.043.798

579.152.333

485.495.011

3.534.761.228

3.558.801.862

بلغت ودائع القطاع العام كما في  31كانون األول  2018و 2017مبلغ  210.935.685دوالر أمريكي و 291.260.694دوالر أمريكي أي ما نسبته % 5.97
و % 8.18من إجمالي الودائع ،على التوالي.
بلغت قيمة الودائع التي ال تتقاضى فوائد أو يُستوفى عليها عوائد كما في  31كانون األول  2018و 2017مبلغ  2.745.847.361دوالر أمريكي و
 2.278.626.451دوالر أمريكي أي ما نسبته  % 77.68و % 64.03من إجمالي الودائع ،على التوالي.
بلغت قيمة الودائع الجامدة كما في  31كانون األول  2018و 2017مبلغ  142.400.826دوالر أمريكي و 118.908.343دوالر أمريكي أي ما نسبته % 4.03
و % 3.34من إجمالي الودائع ،على التوالي.
بلغت قيمة الودائع المحجوزة كما في  31كانون األول  2018و 2017مبلغ  35.362.013دوالر أمريكي و 16.561.493دوالر أمريكي أي ما نسبته % 1
و % 0.47من إجمالي الودائع ،على التوالي.
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 .20تأمينات نقدية
يشمل هذا البند تأمينات نقدية مقابل:
2017

2018
دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

تسهيالت وتمويالت ائتمانية مباشرة

137.226.842

147.531.253

تسهيالت وتمويالت ائتمانية غير مباشرة

39.658.191

33.334.797

أخرى

23.532.295

28.963.878

200.417.328

209.829.928

 .21قرض مساند
حصل البنك خالل عام  2016على قرض مساند بموجب اتفاقية تم توقيعها بتاريخ  20حزيران  2016مع مؤسسة التمويل الدولية بمبلغ  50مليون
دوالر أمريكي ،ويسدد القرض بموجب هذه االتفاقية على  10أقساط نصف سنوية خالل مدة  10سنوات منها  5سنوات فترة سماح ،ويستحق القسط
االول للقرض بتاريخ  15كانون األول  2021ويستحق القسط األخير بتاريخ  15حزيران  .2026هذا ويستحق على القرض نسبة فائدة سنوية بمعدل
 % 7.52تسدد على أساس نصف سنوي بدأت بتاريخ  15كانون األول .2016
وقع البنك بتاريخ  30أيار  2017إتفاقية قرض إضافية مع مؤسسة التمويل الدولية وعليها تمت زيادة قيمة القرض المساند بمبلغ  25مليون دوالر
أمريكي ليصبح  75مليون دوالر أمريكي ،بنفس شروط إتفاقية القرض المساند المشار اليها أعاله.

 .22مخصصات متنوعة
رصيد
بداية السنة

المكون
خالل السنة

المستخدم
خالل السنة

رصيد
نهاية السنة

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

 31كانون األول 2018
تعويض نهاية الخدمة

31.970.788

13.178.846

()4.056.345

41.093.289

مخصص قضايا

1.954.064

-

()34.629

1.919.435

33.924.852

13.178.846

()4.090.974

43.012.724

تعويض نهاية الخدمة

26.947.681

5.925.909

()902.802

31.970.788

مخصص قضايا

1.919.435

34.629

-

1.954.064

28.867.116

5.960.538

()902.802

33.924.852

 31كانون األول 2017

يتم التخصيص لتعويض نهاية الخدمة للموظفين وفقاً لقانون العمل الساري المفعول في فلسطين ونظام شؤون الموظفين الخاص بالبنك .هذا
وكان من المتوقع تطبيق قانون الضمان االجتماعي الفلسطيني خالل عام  2018والذي تم إيقاف تنفيذه وفق ًا لقرار بقانون رئاسي بتاريخ  28كانون
الثاني  2019على أن يستمر الحوار مع الجهات ذات العالقة من أجل الوصول لتوافق وطني على أحكام القانون وموعد نفاذه .هذا ويلزم القانون
بنسخته الحالية صاحب العمل بتسوية مكافأة نهاية الخدمة للفترات السابقة لتطبيق أحكام هذا القانون.
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 .23مخصصات الضرائب
لقد كانت الحركة على حساب مخصصات الضرائب خالل السنة المنتهية في  31كانون األول  2018و 2017كما يلي:
2018

2017

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

11.127.197

6.519.249

15.715.248

18.974.316

180.096

235.074

المسدد خالل السنة

()23.387.671

()14.601.442

رصيد نهاية السنة

3.634.870

11.127.197

رصيد بداية السنة
إضافات
تسويات أخرى

2018

2017

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

فيما يلي تفاصيل مخصص الضرائب للسنة:
المخصص المكون للسنة

24.324.189

19.838.635

تسويات سنوات سابقة

()7.184.851

-

خصومات ضريبية تشجيعية وتسويات أخرى

()1.424.090

()864.319

مصروف الضرائب الظاهر في قائمة الدخل الموحدة للسنة

15.715.248

18.974.316

فيما يلي ملخص تسوية الربح المحاسبي مع الربح الضريبي للسنة لبنك فلسطين:
2018

2017

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

ضريبة القيمة المضافة
الربح المحاسبي

69.825.341

72.983.244

أرباح غير خاضعة للضريبة

()17.374.916

()5.900.795

مصروفات غير مقبولة ضريبيا

27.058.292

19.351.292

إجمالي الربح الخاضع لضريبة القيمة المضافة

79.508.717

86.433.741

صافي الربح الخاضع لضريبة القيمة المضافة

79.508.717

63.621.499

ينزل :ضريبة القيمة المضافة

()10.966.720

()8.775.379

ضريبة القيمة المضافة على الرواتب

()7.370.471

()6.806.183

تعديالت لغايات إحتساب ضريبة الدخل

()466.181

2.021.364

الدخل الخاضع لضريبة الدخل

60.705.345

50.061.301

ضريبة الدخل

9.025.802

7.509.195

الضرائب المستحقة عن السنة

19.992.522

16.284.574

الضرائب المخصص لها خالل السنة

24.324.189

19.838.635

% 35

% 27

نسبة الضريبة الفعلية

يقوم البنك بالتخصيص للضرائب وفقاً للقوانين السارية المفعول والتي تتضمن القرار بقانون رقم ( )22لسنة  2017والقرار بقانون رقم ( )10لسنة
 2017والمرسوم الرئاسي رقم ( )18لسنة  ،2007والتي تتعلق بإعفاءات ضريبية خاصة بمكلفي الضرائب في قطاع غزة .إن مخصصات الضرائب
المكونة حتى عام  2016ال تشمل ضرائب على نتائج أعمال فروع البنك في قطاع غزة .تشمل مخصصات الضرائب المكونة ضريبة الدخل على نتائج
أعمال فروع البنك في قطاع غزة ابتدا ًء من شهر أيار  2017وفقاً للقرار بقانون رقم ( )10لسنة  ،2017كما تشمل ضريبة القيمة المضافة على نتائج
أعمال فروع البنك في قطاع غزة ابتدا ًء من  31كانون األول  2017وفقاً للقرار بقانون رقم ( )22لسنة .2017
توصل البنك خالل العام إلى تسوية نهائية مع دائرة ضريبة الدخل وضريبة القيمة المضافة عن نتائج اعماله لألعوام من  2013وحتى .2017
بلغت النسبة القانونية لضريبة الدخل  ،% 15كما بلغت النسبة القانونية لضريبة القيمة المضافة  % 16وذلك كما في  31كانون األول  .2018استناداً
ألحكام القرار بقانون رقم ( )4لسنة  2014بشأن تعديل القرار بقانون رقم ( )8لعام  2011بشأن ضريبة الدخل ،فإن ضريبة الدخل على األرباح
الناجمة عن تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة تستوفى بنسبة  % 10من تلك األرباح.
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.24مطلوبات أخرى
2018

2017

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

شيكات بنكية مصدقة

12.063.423

22.353.383

فوائد مستحقة وغير مدفوعة

8.453.316

9.528.409

أمانات مؤقتة

7.304.898

8.532.771

توزيعات أرباح نقدية غير مدفوعة

5.574.659

6.109.639

ذمم عمالء شركات تابعة

3.351.174

2.119.435

مطلوبات ضريبة مؤجلة

2.034.195

1.894.634

ضرائب مستحقة

1.547.644

10.085.091

عائد أصحاب حسابات اإلستثمار المطلق

1.359.813

933.189

مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة

1.178.571

1.175.000

مستحق لصندوق إدخار الموظفين *

804.206

685.989

مخصص تدني تسهيالت إئتمانية غير مباشرة

336.064

-

خسائر تقييم غير متحققة من عقود المواعدات لشركة تابعة

-

18.033.518

أرصدة تحت التسوية مع سلطة النقد الفلسطينية

-

4.320.701

17.060.938

13.953.135

61.068.901

99.724.894

أخرى

* يقوم البنك وفقًا لنظام صندوق إدخار الموظفين باقتطاع  % 5شهري ًا من الراتب األساسي لكل موظف ويساهم البنك بنسبة  % 5للموظفين
الذين أمضوا في الخدمة حتى أقل من خمس سنوات ،و % 8للموظفين الذين أمضوا في الخدمة من خمس سنوات حتى أقل من عشر سنوات ،و% 10
للموظفين الذين أمضوا في الخدمة لفترة عشر سنوات فأكثر.

 .25عالوة إصدار
نتجت عالوة اإلصدار مما يلي:
•االستحواذ على المحفظة البنكية للبنك التجاري الفلسطيني من خالل قيام بنك فلسطين بإصدار  10.008.685سهماً من اسهمه لمساهمي
البنك التجاري الفلسطيني .تمثل عالوة اإلصدار والبالغة  15.813.723دوالر أمريكي الفرق بين سعر تداول األسهم والتي بلغت  2.58دوالر
أمريكي للسهم وقيمتها األسمية والبالغة واحد دوالر أمريكي للسهم ،وذلك وفق ًا لما أقرته الهيئة العامة غير العادية للبنك بتاريخ  25آذار .2016

•

•إدخال مؤسسة التمويل الدولية كشريك إستراتيجي للبنك بمساهمة  % 5من رأسمال البنك أي ما يعادل  4.070.239سهم ًا بقيمة إسمية مقدارها
واحد دوالر أمريكي للسهم وعالوة إصدار بقيمة ( )2.06دوالر أمريكي للسهم الواحد ،بمجموع عالوة إصدار قدرها  8.384.692دوالر أمريكي،
وذلك وفق ًا لما أقره مجلس إدارة البنك في جلسته التي انعقدت في  15حزيران .2008

•

•طرح  13مليون سهم لإلكتتاب الثانوي مقصوراً على مساهمي البنك فقط بقيمة إسمية مقدارها واحد دوالر أمريكي للسهم وعالوة إصدار
بقيمة ( )0.05دوالر أمريكي للسهم ،بمجموع عالوة إصدار قدرها  650.000دوالر أمريكي ،وذلك وفقاً لما أقرته الهيئة العامة غير العادية للبنك
في جلستها التي انعقدت في  6نيسان .2007

.26اإلحتياطيات
اإلحتياطي اإلجباري
وفق ًا لقانون الشركات وقانون المصارف يقتطع ما نسبته %10من األرباح الصافية سنوي ًا تخصص لحساب اإلحتياطي اإلجباري .ال يجوز وقف هـذا
االقتطاع قبل أن يبلغ مجموع المبالغ المتجمعة لهذا الحساب ما يعادل رأسمال البنك .ال يجوز توزيع اإلحتياطي اإلجباري على المساهمين إال بموافقة
مسبقة من سلطة النقد الفلسطينية.
اإلحتياطي اإلختياري
يمثل اإلحتياطي اإلختياري ما يتم إقتطاعه من قبل الشركات التابعة.
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إحتياطي مخاطر مصرفية عامة
يمثل هذا البند قيمة اإلحتياطي الذي تم اقتطاعه وفقاً لتعليمات سلطة النقد الفلسطينية رقم ( )2015/6بنسبة  % 1.5من التسهيالت االئتمانية
المباشرة بعد طرح مخصص تدني التسهيالت االئتمانية واألرباح المعلقة و % 0.5من التسهيالت االئتمانية غير المباشرة بعد طرح الشيكات برسم
التحصيل والكفاالت المقبولة والسحوبات المقبولة المكفولة المتعلقة باالعتمادات الواردة والمشتقات المالية .ال يجوز استخدام أي جزء من هذا االحتياطي
أو تخفيضه على أي وجه إال بموافقة مسبقة من سلطة النقد الفلسطينية .قام البنك خالل عام  2018بتطبيق معيار التقارير المالية الدولي رقم ()9
وتسجيل أثر المعيار من خالل استخدام حساب االحتياطي بما يتعلق بالخسائر االئتمانية المتوقعة الخاصة بالمرحلتين األولى والثانية وفقاً لتعليمات
سلطة النقد الفلسطينية رقم (.)2018/2
إحتياطي تقلبات دورية
يمثل هذا البند قيمة اإلحتياطي الذي تم اقتطاعه وفقاً لتعليمات سلطة النقد الفلسطينية رقم ( )2011/1بنسبة  % 15من األرباح الصافية بعد الضرائب
لتدعيم رأسمال المصرف ولمواجهة المخاطر المحيطة بالعمل المصرفي .ال يجوز استخدام أي جزء من إحتياطي التقلبات الدورية أو تخفيضه على أي وجه
إال بموافقة مسبقة من سلطة النقد الفلسطينية .تم خالل عام  2018اصدار تعليمات سلطة النقد الفلسطينية رقم ( )2018/1بشأن احتساب احتياطي
التقلبات الدورية ،حيث سيتم احتسابه كنسبة من األصول المرجحة بالمخاطر تقررها سلطة النقد الفلسطينية تتراوح بين ( .)%2.5-%0تم تحديد هذه
النسبة من قبل سلطة النقد لعام  2018بحيث تكون  % 0.57من األصول المرجحة بالمخاطر.
توزيعات أرباح
أقرت الهيئة العامة للبنك في جلستها العادية التي إنعقدت في  29آذار  2018توزيع أرباح بمبلغ  27.000.000دوالر أمريكي كأرباح نقدية على مساهمي
البنك ٌ
كل بنسبة ما يملكه من أسهم البنك.
أقرت الهيئة العامة للبنك في جلستها العادية التي إنعقدت في  6نيسان  2017توزيع أرباح بمبلغ  25.351.129دوالر أمريكي وذلك بواقع 4.991.315
دوالر أمريكي كتوزيعات أسهم و 20.359.814دوالر أمريكي أرباح نقدية على مساهمي البنك ٌ
كل بنسبة ما يملكه من أسهم البنك .كما قام البنك
االسالمي العربي (شركة تابعة) بتوزيع أرباح خالل العام بمبلغ  6.000.000دوالر أمريكي حيث بلغت حصة الجهات غير المسيطرة من هذه األرباح
 2.881.414دوالر أمريكي .كما قامت شركة الوساطة (شركة تابعة) بتوزيع أرباح خالل العام بمبلغ  311.000دوالر أمريكي حيث بلغت حصة الجهات غير
المسيطرة من هذه األرباح مبلغ  39.312دوالر أمريكي.

 .28الفوائد الدائنة
يشمل هذا البند الفوائد الدائنة على الحسابات التالية:
2018

2017

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

قروض

94.283.300

89.687.911

حسابات جارية مدينة

26.351.035

26.504.236

حسابات طلب مكشوفة

13.816.644

14.295.188

موجودات مالية بالكلفة المطفأة

10.028.419

10.298.185

أرصدة لدى بنوك ومؤسسات مصرفية

7.205.527

6.018.957

بطاقات االئتمان

5.502.857

5.305.300

1.119
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157.188.901

152.110.075

أرصدة لدى سلطة النقد الفلسطينية

 .29الفوائد المدينة
يشمل هذا البند الفوائد المدينة على الحسابات التالية:

2018

2017

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

فوائد على ودائع العمالء:
ودائع ألجل وخاضعة إلشعار

27.405.198

28.811.183

ودائع التوفير

1.846.114

1.396.862

حسابات جارية وتحت الطلب
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279.627

231.581

29.530.939

30.439.626

فوائد على ودائع سلطة النقد الفلسطينية

3.246.671

3.607.521

فوائد على ودائع بنوك ومؤسسات مصرفية

7.049.498

5.409.437

39.827.108

39.456.584
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 .30صافي ايرادات التمويل واالستثمار
يمثل هذا البند صافي ايرادات التمويل واإلستثمار للبنك اإلسالمي العربي منذ تاريخ اإلستحواذ ،فيما يلي تفاصيل هذا البند:
2018

2017

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

إيرادات عوائد تمويالت

34.608.142

27.556.761

عوائد إستثمارات

1.956.714

1.922.991

36.564.856

29.479.752

ينزل :عائد اصحاب حسابات االستثمار المطلق

()5.401.496

()3.111.977

حصة البنك من ايرادات التمويل واالستثمارات

31.163.360

26.367.775

 .31صافي إيرادات العموالت
يشمل هذا البند عموالت مقابل ما يلي:
2018

2017

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

عموالت دائنة:
تسهيالت ائتمانية مباشرة

13.404.122

15.867.903

تسهيالت ائتمانية غير مباشرة

4.626.342

4.591.456

عمولة رواتب

3.318.424

3.534.320

حواالت بنكية

5.657.949

5.278.651

شيكات

8.120.816

7.780.452

عمولة إدارة حساب

5.179.467

4.542.637

خدمات بنكية مختلفة
ينزل :عموالت مدينة

5.088.106

5.086.980

45.395.226

46.682.399

()3.183.233

()2.922.059

42.211.993

43.760.340

 .32صافي أرباح محفظة موجودات مالية
إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي:
2018

2017

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

عوائد توزيعات موجودات مالية من خالل الدخل الشامل

1.856.164

1.903.561

عوائد توزيعات موجودات مالية من خالل قائمة الدخل

756.221

746.712

19.494

31.933

خسائر غير متحققة من تقييم موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة
الدخل

()267.797

()618.373

أرباح بيع موجودات مالية بالكلفة المطفأة

عمولة إدارة إستثمارات

()783.795

()755.830

1.580.287

1.308.003
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 .33إيرادات أخرى
2018

2017

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

6.622.655

6.470.850

إيجارات الصناديق الحديدية

186.326

164.355

إيرادات تداول أسهم

476.459

650.765

إسترداد فوائد معلقة

رسوم إصدار بطاقات فيزا وماستركارد

متفرقة

300.093

3.107.025

5.569.525

4.841.627

13.155.058

15.234.622

 .34نفقات الموظفين
2018

2017

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

رواتب ومنافع وعالوات الموظفين

47.451.345

43.856.966

تعويض نهاية خدمة الموظفين

13.178.846

5.925.909

ضريبة القيمة المضافة على الرواتب

7.370.471

6.806.183

مكافآت وإكراميات

3.554.077

3.384.057

بدل مالبس

931.744

868.821

تنقالت

577.616

622.238

تدريب موظفين

657.302

675.301

تأمين ونفقات طبية

3.043.427

2.812.751

مساهمة البنك في صندوق إدخار الموظفين

2.016.536

1.677.560

78.781.364

66.629.786

 .35مصاريف تشغيلية
2018

2017

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

مؤسسة ضمان الودائع *

10.124.443

9.642.764

دعاية وإعالن

4.480.923

5.882.325

مسؤولية إجتماعية **

2.605.436

2.960.925

بريد وفاكس وهاتف

5.739.572

5.363.727

قرطاسية ومطبوعات

1.681.131

2.004.346

صيانة وترميمات

4.752.961

4.482.709

االيجارات

4.740.111

4.400.387

مكافآت وبدالت أعضاء مجلس اإلدارة

1.578.571

1.175.000

كهرباء ومياه

1.873.674

1.738.180

658.908

1.049.825

رسوم ترخيص

1.228.984

1.194.089

اشتراكات

1.393.378

1.362.129

محروقات

1.253.430

1.117.226

مصاريف مهنية

2.212.906

1.888.031

رسوم تأمين

1.557.720

1.190.374

مصاريف نقل النقد

3.785.206

2.608.345

مصاريف ضيافة وحفالت

409.191

421.472

مصاريف سيارات

233.765

272.380

طباعة دفاتر الشيكات

مصاريف سفر وندوات

متفرقة

332.662

213.724

5.972.317

4.985.276

56.615.289

53.953.234

* يتوجب على البنوك احتساب رسوم اشتراك سنوية لحساب مؤسسة ضمان الودائع الفلسطينية بنسبة  % 0.3من إجمالي رصيد الودائع المحددة
بموجب قرار بقانون رقم ( )7لسنة .2013
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** يهتم بنك فلسطين بدعم مشاريع وأنشطة المسؤولية االجتماعية عبر المساهمة في تطوير عدة مجاالت تتركز في قطاعات التعليم والشباب
واالبداع والرياضة والصحة والبيئة والثقافة والفنون والتنمية والشئون االقتصادية وعالقات المغتربين والمساعي اإلنسانية وشؤون المرأة ،وكما
يعمل البنك على تشجيع موظفيه على العمل التطوعي من خالل المشاريع التنموية التي يقودها مع المؤسسات الشريكة والمبادرات االنسانية .بلغت
المسئولية االجتماعية ما نسبته  % 4.82و % 5.48من ربح عامي  2018و ،2017على التوالي.

 .36مصاريف خسائر ائتمانية متوقعة
يمثل هذا البند لعام  2018أثر معيار التقارير المالية رقم ( )9على الموجودات المالية ما عدا التسهيالت االئتمانية المباشرة حيث تظهر الخسائر
االئتمانية المتوقعة في إيضاح رقم ( ،)8حسب الجدول أدناه:
2018
دوالر أمريكي
مخصص خسائر ائتمانية متوقعة ألرصدة لدى بنوك ومؤسسات مصرفية
(إيضاح رقم )6

()96.948

استرداد مخصص خسائر ائتمانية متوقعة لموجودات مالية بالكلفة المطفأة
(إيضاح رقم )10

174.778

مخصص خسائر ائتمانية متوقعة إلرتباطات والتزامات محتملة
(إيضاح رقم )48

35.293
113.123

 .37غرامات سلطة النقد الفلسطينية
يمثل هذا البند غرامات مفروضة من سلطة النقد الفلسطينية على البنك بمبلغ  123.400دوالر أمريكي خالل السنة المنتهية في  31كانون األول
 2018لمخالفة البنك لبعض تعليمات سلطة النقد الفلسطينية والقوانين ذات العالقة.

 .38النقد وما في حكمه

يتكون النقد وما في حكمه الظاهر في قائمة التدفقات النقدية الموحدة من المبالغ المبينة في قائمة المركز المالي الموحدة كما يلي:
2018

2017

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

1.100.900.058

1.286.036.545

345.642.339

570.782.992

1.446.542.397

1.856.819.537

ودائع تستحق خالل فترة تزيد عن ثالثة أشهر

()7.052.186

()31.291.898

إستثمارات تستحق خالل فترة تزيد عن ثالثة أشهر

()2.049.917

()8.322.642

()215.320.321

()296.217.573

ودائع بنوك ومؤسسات مصرفية

()107.587.058

()150.234.858

متطلبات اإلحتياطي اإللزامي النقدي

()326.184.568

()325.046.779

788.348.347

1.045.705.787

نقد وأرصدة لدى سلطة النقد الفلسطينية
يضاف:
أرصدة لدى بنوك ومؤسسات مصرفية
يُنزل:

ودائع سلطة النقد الفلسطينية

 .39الحصة االساسية والمخفضة للسهم من ربح السنة
ربح السنة العائد إلى مساهمي البنك

المتوسط المرجح لعدد األسهم المكتتب بها خالل السنة
الحصة األساسية والمخفضة للسهم من ربح السنة العائد إلى مساهمي البنك

2018

2017

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

50.661.663

50.888.023

سهم

سهم

200.000.000

200.000.000

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

0.25

0.25
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 .40معامالت مع جهات ذات عالقة
يعتبر البنك المساهمين الرئيسيين وأعضاء مجلس االدارة واإلدارة العليا وأية شركات يسيطرون عليها أو لهم القدرة على التأثير بها كجهات ذات عالقة .تمت خالل
السنة معامالت مع هذه الجهات تمثلت في ودائع وتسهيالت وتمويالت ائتمانية ممنوحة كما يلي:

2018

شركات حليفة

مساهمون
رئيسيون

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

أعضاء مجلس اإلدارة
واإلدارة التنفيذية

أخرى*

المجموع

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

بنود قائمة المركز المالي الموحدة:
5.645.161

-

42.446.153

18.638.357

66.729.671

319.922

-

27.190.039

3.273.379

30.783.340

تسهيالت وتمويالت ائتمانية مباشرة
قرض مساند

-

75.000.000

-

-

75.000.000

موجودات مالية بالكلفة المطفأة

-

-

6.910.000

-

6.910.000

كفاالت

-

-

3.072.797

236.701

3.309.498

إعتمادات

-

-

-

-

-

200.000

-

1.519.142

6.070.285

7.789.427

فوائد وعموالت مقبوضة

241.048

-

1.923.578

1.748.483

3.913.109

فوائد وعموالت مدفوعة

-

6.012.752

529.959

205.395

6.748.106

أعضاء مجلس اإلدارة
واإلدارة التنفيذية

أخرى*

المجموع

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

ودائع

إلتزامات محتملة:

سقوف غير مستغلة
بنود قائمة الدخل الموحدة:

شركات
حليفة

2017

دوالر أمريكي

مساهمون
رئيسيون
دوالر أمريكي

بنود قائمة المركز المالي الموحدة:
1.472.807

-

14.094.720

21.034.790

36.602.317

تسهيالت وتمويالت ائتمانية مباشرة

313.752

-

7.650.685

35.209.620

43.174.057

قرض مساند

-

75.000.000

-

-

75.000.000

موجودات مالية بالكلفة المطفأة

-

-

6.910.000

-

6.910.000

ودائع

إلتزامات محتملة:
كفاالت

-

-

509.369

590.134

1.099.503

إعتمادات

-

-

-

216.027

216.027

سقوف غير مستغلة

-

-

1.251.057

12.579.168

13.830.225

بنود قائمة الدخل الموحدة:
فوائد وعموالت مقبوضة

40.120

-

1.280.611

2.163.579

3.484.310

فوائد وعموالت مدفوعة

-

3.819.866

375.653

690.231

4.885.750

* يتضمن بند أخرى مدراء الفروع وموظفين من غير االدارة التنفيذية وأقاربهم ومساهمين غير رئيسيين (بنسبة مساهمة اقل من % 5من رأسمال
البنك) وذلك حسب ما يتم اإلفصاح عنه لسلطة النقد الفلسطينية.
يشكل صافي التسهيالت والتمويالت االئتمانية المباشرة الممنوحة لجهات ذات عالقة كما في  31كانون األول  2018و 2017ما نسبته  % 2.48و% 1.45
من صافي التسهيالت االئتمانية المباشرة ،على التوالي.
يشكل صافي التسهيالت والتمويالت االئتمانية المباشرة الممنوحة لجهات ذات عالقة كما في  31كانون األول  2018و 2017ما نسبته  % 14.52و8.30
 %من قاعدة رأسمال البنك ،على التوالي.
تتراوح أسعار الفائدة على التسهيالت المباشرة بالدوالر األمريكي بين  % 1.8إلى .% 14.4
تتراوح أسعار الفائدة على التسهيالت المباشرة بالشيقل اإلسرائيلي بين  % 3إلى .% 16
تتراوح أسعار الفائدة على التسهيالت المباشرة بالدينار األردني بين  % 7.5إلى .% 11
تتراوح أسعار الفائدة على الودائع بالدوالر األمريكي بين  % 0.75إلى .% 1.25
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فيما يلي ملخص لمنافع (رواتب ومكافآت ومنافع أخرى) اإلدارة العليا:
2018

2017

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

حصة اإلدارة العليا من الرواتب والمصاريف المتعلقة بها (منافع قصيرة األجل)

3.912.543

4.229.856

حصة اإلدارة العليا من مصروف تعويض نهاية الخدمة (منافع طويلة األجل)

1.526.369

643.499

مكافآت ومصاريف أعضاء مجلس اإلدارة *

1.178.571

1.175.000

بدالت رئيس مجلس اإلدارة

400.000

-

مصاريف سفر وتنقل أعضاء مجلس إدارة شركة تابعة

232.202

220.227

* يشمل هذا البند مكافآت أعضاء مجلس إدارة بنك فلسطين بمبلغ  990.000دوالر أمريكي لعامي  2018و  .2017فيما يلي تفاصيل مكافآت أعضاء
مجلس إدارة البنك لعامي  2018و2017
2018

2017

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

هاشم هاني الشوا

94.932

100.112

فيصل غازي الشوا

94.932

100.112

هاني حسن نجم

94.932

100.112

ماهر جواد فرح

94.932

100.112

طارق الشكعة

94.932

100.112

محمد الحرباوي

13.562

100.112

جون خوري

13.562

100.112

عبد اهلل الغانم

94.932

100.112

لنـــا أبو حجلة

94.932

100.112

طارق العقاد

40.680

55.618

ندى أبو شوشه

94.932

33.374

نبيل القدومي

81.370

-

مها عواد

81.370

-

990.000

990.000

ينص بند (ت) من المادة رقم ( )56من النظام الداخلي للبنك بتوزيع ما نسبته  % 5من األرباح الصافية السنوية ألعضاء مجلس اإلدارة .بلغت نسبة
المكافأة الفعلية ألعضاء مجلس اإلدارة ما نسبته  % 1.83من ربح سنتي  2018و.2017
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 .41القيمة العادلة لألدوات المالية
يمثل الجدول التالي مقارنة للقيم الدفترية والقيم العادلة لألدوات المالية كما في  31كانون األول  2018و:2017
القيمة العادلة

القيمة الدفترية
2018

2017

2018

2017

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

1.100.900.058

1.286.036.545

1.100.900.058

1.286.036.545

أرصدة لدى بنوك ومؤسسات مصرفية

345.642.339

570.782.992

348.041.420

573.082.992

موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة
الدخل

10.774.178

9.214.445

10.774.178

9.214.445

2.687.155.004

2.518.590.540

2.687.155.004

2.518.590.540

موجودات مالية
نقد وأرصدة لدى سلطة النقد الفلسطينية

تسهيالت وتمويالت ائتمانية مباشرة
موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل
الشامل:
أسهم مدرجة

27.480.580

28.962.878

27.480.580

28.962.878

أسهم غير مدرجة

5.623.705

5.234.828

5.623.705

5.234.828

أذونات خزينة حكومية

99.084.689

83.394.150

98.842.552

83.685.320

سندات مدرجة

141.566.827

135.946.797

141.808.966

136.043.709

6.910.000

6.910.000

6.910.000

6.910.000

موجودات مالية بالكلفة المطفأة:

سندات غير مدرجة
صكوك إسالمية

34.513.424

26.250.000

34.533.284

26.265.105

موجودات مالية أخرى

33.650.125

68.605.709

33.650.125

68.605.709

4.493.300.929

4.739.928.884

4.495.719.872

4.742.632.071

ودائع سلطة النقد الفلسطينية

215.320.321

296.217.573

215.320.321

296.217.573

ودائع بنوك ومؤسسات مصرفية

107.587.058

150.234.858

107.587.058

150.234.858

ودائع العمالء

3.534.761.228

3.558.801.862

3.534.761.228

3.558.801.862

تأمينات نقدية

200.417.328

209.829.928

200.417.328

209.829.928

قرض مساند

75.000.000

75.000.000

75.000.000

75.000.000

مطلوبات مالية أخرى

58.698.653

86.842.692

58.698.653

86.842.692

4.191.784.588

4.376.926.913

4.191.784.588

4.376.926.913

مجموع الموجودات
مطلوبات مالية

مجموع المطلوبات

تم إظهار القيم العادلة للموجودات والمطلوبات المالية وفق ًا للقيم التي يمكن أن تتم بها عمليات التبادل بين جهات معنية بذلك ،باستثناء عمليات البيع
اإلجبارية أو التصفية.
إن القيم العادلة للنقد ولألرصدة لدى سلطة النقد الفلسطينية واألرصدة لدى البنوك والمؤسسات المصرفية والموجودات المالية األخرى وودائع سلطة
النقد الفلسطينية وودائع البنوك والمؤسسات المصرفية وودائع العمالء والتأمينات النقدية والمطلوبات المالية األخرى هي مقاربة بشكل كبير لقيمها
الدفترية وذلك لكون تلك األدوات ذات فترات سداد أو تحصيل قصيرة األجل.
تم تقدير القيمة العادلة للبنود الخاضعة للفائدة من خالل خصم التدفقات النقدية المتوقعة باستخدام نفس أسعار الفائدة لبنود تحمل نفس الشروط
وصفات المخاطر.
تم تحديد القيمة العادلة للموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل وللموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل
المدرجة في األسواق المالية وفقاً ألسعار تداولها في تاريخ القوائم المالية الموحدة.
تم تحديد القيمة العادلة للموجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل غير المدرجة باستخدام طرق تقييم مناسبة.
تم تحديد القيمة العادلة للتسهيالت والتمويالت االئتمانية من خالل دراسة المتغيرات المختلفة مثل أسعار الفوائد أو األرباح وعوامل المخاطر وقدرة
المدين .ال تختلف القيمة الدفترية للتسهيالت والتمويالت االئتمانية عن قيمتها العادلة كما في
 31كانون األول .2018
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 .42قياس القيمة العادلة
يستخدم البنك التسلسل التالي للتحديد واإلفصاح عن القيم العادلة ألدواته المالية:
المستوى األول :بإستخدام أسعار التداول (غير المعدلة) ألدوات مالية مشابهة تمام ًا في أسواق مالية نشطة لألدوات المالية.
المستوى الثاني :بإستخدام معطيات غير أسعار التداول ولكن يمكن مالحظتها بشكل مباشر أو غير مباشر.
المستوى الثالث :بإستخدام معطيات ال تستند لبيانات سوق يمكن مالحظتها.
يمثل الجدول التالي التسلسل الهرمي لقياس القيمة العادلة لموجودات البنك .فيما يلي اإلفصاحات الكمية لقياس القيمة العادلة والتسلسل الهرمي
للموجودات كما في  31كانون األول :2018
قياس القيمة العادلة بإستخدام
تاريخ التقييم

المجموع

أسعار التداول في اسواق
مالية نشطة (المستوى
األول)

معطيات جوهرية يمكن
مالحظتها
(المستوى الثاني)

معطيات جوهرية ال
يمكن مالحظتها
(المستوى الثالث)

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

موجودات مالية تم قياسها بالقيمة
العادلة:
موجودات مالية بالقيمة العادلة
من خالل قائمة الدخل  -مدرجة
(ايضاح :)7

 31كانون األول 2018

10.774.178

10.774.178

-

-

موجودات مالية بالقيمة العادلة من
خالل الدخل الشامل (إيضاح :)9
مدرجة

 31كانون األول 2018

27.480.580

27.480.580

-

-

غير مدرجة

 31كانون األول 2018

5.623.705

-

-

5.623.705

إستثمارات عقارية

 31كانون األول 2018

17.800.433

-

-

17.800.433

موجودات مالية تم اإلفصاح عنها
بالقيمة العادلة:
موجودات مالية بالكلفة المطفأة -
مدرجة (ايضاح :)10
أذونات خزينة حكومية

-

 31كانون األول 2018

99.084.689

99.084.689

-

سندات مدرجة

 31كانون األول 2018

141.566.827

141.566.827

-

-

سندات غير مدرجة

 31كانون األول 2018

6.910.000

-

6.910.000

-

صكوك إسالمية

 31كانون األول 2018

34.513.424

34.513.424

-

-

فيما يلي اإلفصاحات الكمية لقياس القيمة العادلة والتسلسل الهرمي للموجودات كما في  31كانون األول :2017
قياس القيمة العادلة بإستخدام
تاريخ التقييم

المجموع

أسعار التداول في
اسواق مالية نشطة
(المستوى األول)

معطيات جوهرية
يمكن مالحظتها
(المستوى الثاني)

معطيات جوهرية ال
يمكن مالحظتها
(المستوى الثالث)

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

موجودات مالية بالقيمة العادلة:
موجودات مالية بالقيمة العادلة
من خالل قائمة الدخل  -مدرجة
(ايضاح :)7

 31كانون األول 2017

9.214.445

9.214.445

-

-

موجودات مالية بالقيمة العادلة
من خالل الدخل الشامل (إيضاح
:)9
مدرجة

 31كانون األول 2017

28.962.878

28.962.878

-

-

غير مدرجة

 31كانون األول 2017

5.234.828

-

-

5.234.828

 31كانون األول 2017

16.693.998

_

-

16.693.998

إستثمارات عقارية
موجودات مالية تم اإلفصاح عنها
بالقيمة العادلة:
موجودات مالية بالكلفة المطفأة -
مدرجة (ايضاح :)10
أذونات خزينة حكومية

 31كانون األول 2017

83.394.150

83.394.150

-

-

سندات مدرجة

 31كانون األول 2017

135.946.797

135.946.797

-

-

سندات غير مدرجة

 31كانون األول 2017

6.910.000

-

6.910.000

-

صكوك إسالمية

 31كانون األول 2017

27.513.425

27.513.425

لم يقم البنك بإجراء أي تحويالت بين المستويات المذكور أعاله خالل العامين  2018و.2017

-

-
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حساسية المعطيات التي ال يمكن مالحظتها (المستوى الثالث):
يتم تكليف مخمنين خارجيين معتمدين لتقييم الموجودات الجوهرية مثل االستثمارات العقارية واإلستثمار في موجودات مالية غير مدرجة بالسوق
المالي .بعد النقاش مع هؤالء المخمنين الخارجيين ،يقوم البنك باختيار األساليب والمدخالت والتي ستستخدم للتقييم في كل حالة ،والتي تمثل في
األغلب أسعار بيع ألراضي مشابهة خالل العام والتي يتم احتسابها بالقيمة العادلة للمتر المربع من األرض مضروباً بعدد األمتار المربعة.
يمثل الجدول التالي حساسية القيمة العادلة لالستثمارات العقارية:
الزيادة/النقص في
القيمة العادلة

األثر على القيمة
العادلة

%

دوالر أمريكي

2018
القيمة العادلة للمتر المربع الواحد

+5

890.022

القيمة العادلة للمتر المربع الواحد

-5

()890.022

القيمة العادلة للمتر المربع الواحد

+5

793.388

القيمة العادلة للمتر المربع الواحد

-5

()793.388

2017

 .43التركز في الموجودات والمطلوبات
توزيع الموجودات والمطلوبات وبنود خارج قائمة المركز المالي الموحدة طبقاً للتوزيع الجغرافي كما يلي:
2018
موجودات

مطلوبات وحقوق
الملكية

2017
بنود خارج
قائمة المركز
المالي الموحدة

موجودات

مطلوبات
وحقوق الملكية

بنود خارج
قائمة المركز
المالي الموحدة

حسب المناطق الجغرافية

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

داخل فلسطين

4.043.932.499

4.495.724.903

470.922.144

4.099.292.492

4.575.830.542

656.064.904

اسرائيل

68.690.783

-

-

45.611.943

6.165.135

10.509.233

األردن

206.940.086

3.366.634

6.031.110

221.638.246

31.017.430

19.646.758

أوروبا

120.389.249

9.005.783

22.390.278

200.410.808

80.155.169

39.792.281

أمريكا

25.130.861

93.259.723

1.327.722

34.174.968

75.000.000

200.434

دول أخرى

192.099.500

55.825.935

19.515.938

283.694.394

116.654.575

20.843.649

المجموع

4.657.182.978

4.657.182.978

520.187.192

4.884.822.851

4.884.822.851

747.057.259

األفراد

960.016.146

1.334.434.765

62.445.036

1.032.718.599

1.835.923.138

386.887.925

الشركات والمؤسسات
والقطاع العام

1.727.137.858

2.400.743.791

457.742.156

1.499.805.819

2.042.873.798

359.527.384

خزينة

1.793.063.209

397.907.379

-

2.182.890.942

539.693.695

-

حسب القطاع
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أخرى

176.965.765

524.097.043

-

169.407.491

466.332.220

641.950

المجموع

4.657.182.978

4.657.182.978

520.187.192

4.884.822.851

4.884.822.851

747.057.259
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 .44إدارة المخاطر
يقوم البنك باإلفصاح عن معلومات تساعد مستخدمي القوائم المالية الموحدة في تقييم طبيعة ودرجة المخاطر التي يتعرض لها البنك والناشئة عن
األدوات المالية كما بتاريخ القوائم المالية الموحدة وهي كما يلي:
إطار إدارة المخاطر
تتم إدارة المخاطر المتعلقة بأنشطة البنك وقياسها ومراقبتها بشكل مستمر لتبقى في إطار الحدود المسموح بها ،ونظراً ألهمية عملية إدارة المخاطر
على أرباح البنك ،يتم توزيع المهام والمسؤوليات الرقابية المرتبطة بهذه المخاطر على الموظفين.
عملية إدارة المخاطر
يعتبر مجلس إدارة البنك ولجنة إدارة المخاطر مسؤولين عن تحديد ومراقبة المخاطر باإلضافة إلى وجود عدة جهات مسؤولة عن عملية إدارة مخاطر
البنك في كافة مناطق تواجده.
لجنة إدارة المخاطر
تقع مسؤولية تطوير إستراتيجية المخاطر وتطبيق المبادئ واألطر العامة والحدود المسموح بها على لجنة إدارة المخاطر.
قياس المخاطر وأنظمة التقارير
تتم مراقبة المخاطر والسيطرة عليها من خالل مراقبة الحدود المسموح بها لكل نوع من أنواع المخاطر .تعكس هذه الحدود استراتيجية عمل البنك
وعوامل السوق المختلفة المحيطة باإلضافة إلى مستوى المخاطر المقبول .يتم جمع المعلومات من الدوائر المختلفة وتحليلها للتعرف المبكر على
المخاطر المتوقعة التي قد تنجم عنها .تعرض هذه المعلومات على مجلس إدارة البنك ولجنة ادارة المخاطر والدوائر التنفيذية إلدارة المخاطر.
المخاطر
يتبع البنك سياسات إلدارة المخاطر المختلفة ضمن إستراتيجية محددة وتتولى دوائر المخاطر رقابة وضبط المخاطر وإجراء التوزيع االستراتيجي
األمثل لكل من الموجودات المالية والمطلوبات المالية ،وتشمل هذه المخاطر مخاطر االئتمان ومخاطر السوق (مخاطر أسعار الفائدة ومخاطر العمالت
ومخاطر التغيير بأسعار األسهم) ومخاطر السيولة.

أوال :مخاطر االئتمان:
ً
مخاطر االئتمان هي المخاطر التي قد تنجم عن تخلف أو عجز الطرف اآلخر لألداة المالية عن الوفاء بالتزاماته تجاه البنك مما يؤدي إلى حدوث خسائر.
يعمل البنك على إدارة مخاطر االئتمان من خالل إعداد دراسة تمويلية تتضمن التركيز على التدفق النقدي والسداد ،ووضع سقوف لمبالغ التمويل (فرد
أو مؤسسة) لكل قطاع وكل منطقة جغرافية ،كذلك يعمل البنك على مراقبة مخاطر االئتمان ويعمل بإستمرار على تقييم الوضع االئتماني للعمالء،
إضافة إلى حصول البنك على ضمانات مناسبة من العمالء.
فيما يلي إجمالي التعرضات لمخاطر االئتمان (بعد مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة والعوائد المعلقة وقبل الضمانات ومخففات المخاطر)
2018

2017

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

أرصدة لدى سلطة النقد الفلسطينية

341.792.991

373.526.033

أرصدة لدى بنوك ومؤسسات مصرفية

345.642.339

570.782.992

بنود داخل قائمة المركز المالي الموحدة

تسهيالت وتمويالت ائتمانية مباشرة:
959.396.850

1.032.718.599

أفراد

1.340.629.408

1.060.334.485

قطاع عام

387.128.746

425.537.456

موجودات مالية بالكلفة المطفأة

279.369.058

252.500.947

موجودات أخرى

33.650.125

68.605.709

3.687.609.517

3.784.006.221

شركات ومؤسسات

بنود خارج قائمة المركز المالي الموحدة
كفاالت

208.510.206

209.541.445

إعتمادات

41.069.246

37.749.564

قبوالت

18.524.644

15.035.718

-

243.157.553

251.521.296

240.728.506

عقود المواعدات
سقوف تسهيالت وتمويالت غير مستغلة
أخرى

561.800

844.473

520.187.192

747.057.259
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التعرضات االئتمانية حسب درجة المخاطر
تتوزع التسهيالت االئتمانية والتمويالت المباشرة حسب درجة المخاطر وفق الجدول التالي:
 31كانون األول 2018
األفراد

الشركات والمؤسسات

القطاع العام

المجموع

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

متدنية المخاطر

77.686.281

147.072.477

389.235.013

613.993.771

مقبولة المخاطر

880.179.235

1.121.571.929

222.660

2.001.973.824

منها مستحقة:
لغاية  30يوم

12.017.958

13.585.131

-

25.603.089

تحت المراقبة

10.535.531

45.196.580

-

55.732.111

دون المستوى

14.039.374

33.130.293

-

47.169.667

مشكوك فيها

11.806.815

51.550.037

-

63.356.852

994.247.236

1.398.521.316

389.457.673

2.782.226.225

غير عاملة:

فوائد وعموالت وأرباح معلقة

()2.906.528

()8.335.524

-

()11.242.052

مخصص تدني التسهيالت

()31.943.858

()49.556.384

()2.328.927

()83.829.169

959.396.850

1.340.629.408

387.128.746

2.687.155.004

 31كانون األول 2017
األفراد

الشركات والمؤسسات

القطاع العام

المجموع

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

متدنية المخاطر

12.393.313

128.816.833

425.537.456

566.747.602

مقبولة المخاطر

971.528.206

876.457.109

-

1.847.985.315

منها مستحقة:
لغاية  30يوم

22.762.778

17.874.134

-

40.636.912

تحت المراقبة

19.019.261

45.341.488

-

64.360.749

غير عاملة:
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دون المستوى

17.035.868

19.852.513

-

36.888.381

مشكوك فيها

23.813.362

14.421.471

-

38.234.833

1.043.790.010

1.084.889.414

425.537.456

2.554.216.880

فوائد وعموالت وأرباح معلقة

()2.002.865

()5.361.890

-

()7.364.755

مخصص تدني التسهيالت

()9.068.546

()19.193.039

-

()28.261.585

1.032.718.599

1.060.334.485

425.537.456

2.518.590.540
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فيما يلي توزيع القيمة العادلة للضمانات المقدمة مقابل التسهيالت والتمويالت االئتمانية:
 31كانون األول 2018
األفراد

الشركات والمؤسسات

القطاع العام

المجموع

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

الضمانات مقابل:
متدنية المخاطر

6.670.333

57.744.666

-

64.414.999

مقبولة المخاطر

346.796.706

618.102.797

8.982.007

973.881.510

3.156.288

23.780.107

-

26.936.395

تحت المراقبة
غير عاملة:
دون المستوى

3.436.509

مشكوك فيها

-

25.476.520

28.913.029

950.585

10.521.346

-

11.471.931

361.010.421

735.625.436

8.982.007

1.105.617.864

تشمل:
-

138.997.218

تأمينات نقدية

28.106.611

110.890.607

معادن ثمينة

4.628.158

5.875.003

-

10.503.161

أسهم متداولة وكفاالت

15.510.727

32.540.537

-

48.051.264

سيارات وآليات

64.667.730

116.653.654

50.273

181.371.657

عقارات

248.097.195

469.665.635

8.931.734

726.694.564

361.010.421

735.625.436

8.982.007

1.105.617.864

 31كانون األول 2017
األفراد

الشركات والمؤسسات

القطاع العام

المجموع

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

الضمانات مقابل:
متدنية المخاطر

40.710.808

191.207.925

5.203.572

مقبولة المخاطر

200.458.176

592.698.498

-

793.156.674

5.193.040

12.800.790

-

17.993.830

تحت المراقبة

237.122.305

غير عاملة:
دون المستوى

5.202.606

4.467.388

-

9.669.994

مشكوك فيها

7.079.865

6.032.906

-

13.112.771

258.644.495

807.207.507

5.203.572

1.071.055.574

تشمل:
تأمينات نقدية

28.434.886

116.507.340

-

144.942.226

معادن ثمينة

944.624

7.188.768

-

8.133.392

أسهم متداولة وكفاالت

18.470.647

28.104.736

44.852

46.620.235

سيارات وآليات

50.235.346

47.767.346

-

98.002.692

عقارات

160.558.992

607.639.317

5.158.720

773.357.029

258.644.495

807.207.507

5.203.572

1.071.055.574
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إجمالي قيمة
الضمانات
عقارات

سيارات وآالت

أسهم متداولة
وكفاالت
معادن ثمينة

تأمينات نقدية

إجمالي قيمة التعرض

القيمة العادلة للضمانات إلجمالي التعرضات االئتمانية:
صافي التعرض
بعد الضمانات

القيمة العادلة للضمانات
الخسارة
االئتمانية
المتوقعة

دوالر أمريكي

أرصدة لدى سلطة النقد

أرصدة لدى بنوك ومؤسسات
مصرفية

دوالر أمريكي

341.792.991

348.041.420

دوالر أمريكي

-

دوالر أمريكي

-

دوالر أمريكي

-

دوالر أمريكي

-

دوالر أمريكي

-

دوالر أمريكي

-

دوالر أمريكي

341.792.991
348.041.420

التعرض االئتماني المرتبط
لبنود داخل قائمة المركز
المالي:
2.399.081

15.510.727
32.540.537

4.628.158
5.875.003

28.106.611
110.890.607

991.340.708

1.390.185.792

لألفراد

شركات ومؤسسات

التسهيالت والتمويالت
االئتمانية:
64.667.730

للحكومة والقطاع العام

موجودات مالية أخرى

المجموع

116.653.654

389.457.673

موجودات مالية بالكلفة المطفأة 282.074.940

33.650.125

3.776.543.649

469.665.635

138.997.218

248.097.195

10.503.161

30.441.262

735.625.436

48.051.264

-

361.010.421

50.273
181.371.657

-

654.560.356
8.931.734
726.694.564

-

630.330.287
8.982.007
1.105.617.864

-

49.556.384
380.475.666
282.074.940
33.650.125
2.670.925.785

30.441.262

31.943.858
2.328.927
2.705.882
88.934.132

490.081.994

التعرض االئتماني المرتبط
لبنود خارج قائمة المركز المالي520.523.256 :

336.064

صافي التعرض بعد
الضمانات

إجمالي قيمة
الضمانات

سيارات وآالت

أسهم
متداولة

عقارية

معادن ثمينة

تأمينات نقدية

إجمالي قيمة
التعرض

القيمة العادلة للضمانات
الخسارة االئتمانية
المتوقعة

دوالر أمريكي

لألفراد

شركات ومؤسسات

المجموع

دوالر أمريكي

22.939.661

76.344.806

99.284.467

دوالر أمريكي

1.255.648

15.976.197

17.231.845

دوالر أمريكي

1.644.801
4.734.307
6.379.108

دوالر أمريكي

1.280.315
12.652.344
13.932.659

دوالر أمريكي

593.999
1.200.742
1.794.741

دوالر أمريكي

30.935
1.015.672
1.046.607

دوالر أمريكي

4.805.698
35.579.262
40.384.960

دوالر أمريكي

القيمة العادلة للضمانات للتعرضات المدرجة ضمن المرحلة الثالثة:

التعرض االئتماني المرتبط
لبنود داخل قائمة المركز المالي:

18.133.963
40.765.544
58.899.507

التسهيالت والتمويالت
االئتمانية:
13.003.120
39.356.865
52.359.985

تتوزع التعرضات االئتمانية حسب التوزيع الجغرافي كما يلي:
داخل فلسطين

دول عربية

إسرائيل

أوروبا

أمريكا

أخرى

إجمالي

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

2018
أرصدة لدى سلطة النقد الفلسطينية

341.792.991

-

-

-

-

-

341.792.991

أرصدة لدى بنوك ومؤسسات مصرفية

22.747.138

120.890.848

68.657.392

95.846.552

2.390.150

35.110.259

345.642.339

2.676.509.226

6.686.814

33.391

3.006.000

919.340
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2.687.155.004

موجودات مالية بالكلفة المطفأة

21.298.494

128.914.323

-

21.536.697

21.821.370

85.798.174

279.369.058

أخرى

33.650.125

-

-

-

-

-

33.650.125

كما في  31كانون األول 2018

3.095.997.974

256.491.985

68.690.783

120.389.249

25.130.860

120.908.666

3.687.609.517

كما في  31كانون األول 2017

3.019.087.877

261.522.774

45.611.943

200.410.808

34.174.968

223.197.851

3.784.006.221

تسهيالت وتمويالت ائتمانية مباشرة

فيما يلي توزيع التعرضات حسب مراحل التصنيف وفق معيار التقارير المالية الدولي رقم ( )9كما في  31كانون األول :2018
المرحلة ()1

المرحلة ()2

المرحلة ()3

2018

2017

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

2.493.408.890

555.700.602

46.888.482

3.095.997.974

3.019.087.877

دول عربية

255.426.426

1.065.559

-

256.491.985

261.522.774

داخل فلسطين
إسرائيل

68.690.783

-

-

68.690.783

45.611.943

أوروبا

120.389.249

-

-

120.389.249

200.410.808

أمريكا

24.130.270

1.000.590

-

25.130.860

34.174.968

دول أخرى

106.842.264

14.066.402

-

120.908.666

223.197.851

المجموع

3.068.887.882

571.833.153

46.888.482

3.687.609.517

3.784.006.221

تتوزع التعرضات االئتمانية حسب القطاع االقتصادي كما يلي:
مالي

صناعي

تجاري

عقاري

أوراق مالية

قطاع عام

أخرى

إجمالي

2018

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

أرصدة لدى سلطة
النقد الفلسطينية

341.792.991

-

-

-

-

-

-

341.792.991

أرصدة لدى بنوك
ومؤسسات مصرفية

345.642.339

-

-

-

-

-

-

345.642.339

تسهيالت وتمويالت
ائتمانية مباشرة

34.291.219

137.552.717

438.004.831

643.406.804

401.815

286.205.333

1.147.292.285

2.687.155.004

موجودات مالية
بالكلفة المطفأة

85.322.997

22.738.858

9.603.177

2.305.362

-

103.252.340

56.146.324

279.369.058

-

-

-

-

-

-

33.650.125

33.650.125

كما في  31كانون
األول 2018

807.049.546

160.291.575

447.608.008

645.712.166

401.815

389.457.673

1.237.088.734

3.687.609.517

كما في  31كانون
األول 2017

1.064.476.035

155.785.995

383.248.263

562.220.079

404.842

512.659.027

1.105.211.980

3.784.006.221

أخرى
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فيما يلي توزيع التعرضات حسب مراحل التصنيف وفق معيار التقارير المالية الدولي رقم ( )9كما في  31كانون األول :2018
المرحلة ()1

المرحلة ()2

المرحلة ()3

2018

2017

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

قطاع مالي

801.740.770

4.856.158

452.618

807.049.546

1.064.476.035

الصناعة

143.703.650

14.621.376

1.966.549

160.291.575

155.785.995

تجارة

345.958.766

45.833.008

20.343.293

412.135.067

383.248.263

عقاري

394.286.843

227.299.301

24.126.022

645.712.166

562.220.079

أوراق مالية

401.815

-

-

401.815

404.842

قطاع عام

389.457.673

-

-

389.457.673

512.659.027

993.338.365

279.223.310

-

1.272.561.675

1.105.211.980

3.068.887.882

571.833.153

46.888.482

3.687.609.517

3.784.006.221

أخرى
المجموع

عوامل االقتصاد الكلي ،األحداث المستقبلية المتوقعة واستخدام اكثر من سيناريو:
عند تقدير الخسائر االئتمانية المتوقعة ،فإن البنك يأخذ بعين االعتبار ثالثة سيناريوهات (السيناريو العادي ،السيناريو األفضل ،والسيناريو األسوء) .ويرتبط كل
منها بأوزان مختلفة من احتمالية التعثر والتعرض االئتماني عند التعثر والخسارة المفترضة عند التعثر.
فيما يلي أثر عوامل االقتصاد الكلي على األحداث المستقبلية المتوقعة باستخدام أكثر من سيناريو كما في  1كانون الثاني :2018
الوزن المرجح لكل سيناريو

نسبة التغيير في
عوامل االقتصاد الكلي ()%

عوامل االقتصاد الكلي

السيناريو المستخدم

()%

2018

الناتج المحلي اإلجمالي

السيناريو العادي

80

0.30

السيناريو األفضل

10

3.10

السيناريو األسوء

10

()3.60

معدالت البطالة
السيناريو العادي

80

6.80

السيناريو األفضل

10

()1.20

السيناريو األسوء

10

18.10

فيما يلي أثر عوامل االقتصاد الكلي على األحداث المستقبلية المتوقعة باستخدام أكثر من سيناريو كما في  31كانون األول :2018

الوزن المرجح لكل سيناريو

نسبة التغيير في
عوامل االقتصاد الكلي ()%

عوامل االقتصاد الكلي

السيناريو المستخدم

()%

2019

الناتج المحلي اإلجمالي

السيناريو العادي

80

0.40

السيناريو األفضل

10

2.32

السيناريو األسوء

10

()1.52

معدالت البطالة
السيناريو العادي

80

0.97

السيناريو األفضل

10

()5.37

السيناريو األسوء

10

7.31

باستثناء ما هو موضح في الجدول أعاله ،تم أخذ السيناريو األسوء على موظفي الحكومة في قطاع غزة بنسبة % 100
155
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تصنيف سندات الدين حسب درجة المخاطر

الجدول التالي يبين تصنيف سندات الدين حسب درجة المخاطر باستخدام التصنيف االئتماني لوكاالت التصنيف االئتمانية العالمية:

التصنيف االئتماني

2018

2017

موجودات مالية أخرى بالكلفة المطفأة

موجودات مالية أخرى بالكلفة المطفأة

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

القطاع الخاص:
من  A-إلى AAA

82.808.280

78.012.816

من  B-إلى BBB+

67.941.992

88.560.736

غير مصنف

30.484.594

3.796.670

حكومات وقطاع عام

98.134.192

83.394.150

279.369.058

253.764.372

ً
ثانيا :مخاطر السوق
تنشأ مخاطر السوق عن التقلبات في أسعار الفوائد وأسعار صرف العمالت وأسعار األسهم .يقوم مجلس اإلدارة بوضع حدود لقيمة المخاطر المقبولة ويتم مراقبة
ذلك من قبل إدارة البنك بشكل دوري.

مخاطر أسعار الفائدة
تنجم مخاطر أسعار الفائدة عن إحتمال تأثير التغيرات في أسعار الفائدة على قيمة األدوات المالية ،يتعرض البنك لمخاطر أسعار الفائدة نتيجة لعدم توافق أو
لوجود فجوة في مبالغ الموجودات والمطلوبات حسب اآلجال الزمنية المتعددة أو إعادة مراجعة أسعار الفوائد في فترة زمنية معينة ويقوم البنك بإدارة هذه المخاطر
عن طريق مراجعة أسعار الفوائد على الموجودات والمطلوبات من خالل إستراتيجية إدارة المخاطر.
يتم مراجعة أسعار الفوائد على الموجودات والمطلوبات بشكل دوري كما يتم متابعة كلفة األموال الفعلية واتخاذ القرارات المناسبة بخصوص التسعير إستناداً
لألسعار السائدة.
مساو ومعاكس ألثر الزيادة المبينة أدناه:
إن أثر النقص المتوقع في أسعار الفائدة
ٍ
2018

العملة

2017

الزيادة في سعر
الفائدة

حساسية إيراد الفائدة
(قائمة الدخل الموحدة)

الزيادة في سعر
الفائدة

حساسية إيراد الفائدة
(قائمة الدخل الموحدة)

(نقطة أساس)

دوالر أمريكي

(نقطة أساس)

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

10

2.057.452

10

724.652

دينار أردني

10

161.047

10

229.290

شيقل إسرائيلي

10

255.792

10

353.214

عمالت اخرى

10

2.875

10

16.791

156
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 31كانون األول 2018

موجودات

نقد وأرصدة لدى سلطة النقد الفلسطينية

أرصدة لدى بنوك ومؤسسات مصرفية

موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل

تسهيالت وتمويالت ائتمانية مباشرة

موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل

عناصر
بدون فـائدة
أكثر من سنة

أكثر من 6
شهور
حتى سنة
أكثر من 3
شهور
الى  6شهور
أكثر من شهر
الى  3شهور

شهر فأقل

فجوة اعادة تسعير الفائـــــدة
المجمـوع

-

دوالر أمريكي
122.170.777
227.871.183

دوالر أمريكي
1.036.252
-

دوالر أمريكي
-

85.399.063

دوالر أمريكي
5.421.603
-

-

دوالر أمريكي
1.100.900.058
217.013.707
-

624.411.616

دوالر أمريكي
10.774.178
-

دوالر أمريكي
1.100.900.058
345.642.339
10.774.178
210.083.695

إستثمار في شركات حليفة

إستثمارات عقارية

ممتلكات وآالت ومعدات

مشاريع تحت التنفيذ

موجودات غير ملموسة

-

8.941.763
-

موجودات أخرى

1.534.370.676

15.797.483
-

358.983.723

5.018.771

28.687.120
-

102.232.798

33.104.285

35.473.120
-

653.098.736

33.104.285
190.469.572
-

250.978.418

2.687.155.004
5.472.858
17.800.433
86.043.108
6.270.572
14.805.428

3.042.754.013

موجودات مالية بالكلفة المطفأة

279.369.058
5.472.858
17.800.433
86.043.108
6.270.572
14.805.428
69.845.657
249.135.290

مجموع الموجودات

69.845.657
4.657.182.978

158

48.424.600
2.166.695.028
200.417.328
43.012.724
3.634.870
61.068.901
2.523.253.451
200.000.000
24.848.415
51.586.473
246.361

29.574.602
579.152.333
75.000.000
683.726.935
-

70.194.300
70.194.300
-

4.574.200
510.374
5.084.574
-

76.575.950
9.422.092
85.998.042
-

90.319.771
73.438.256
708.787.101
872.545.128
-

ودائع سلطة النقد الفلسطينية

ودائع بنوك ومؤسسات مصرفية

ودائع العمالء

تأمينات نقدية

قرض مساند

مخصصات متنوعة

مخصصات الضرائب

مطلوبات أخرى

مجموع المطلوبات

رأس المال المدفوع

عالوة إصدار

إحتياطي إجباري

إحتياطي إختياري

مطلوبات
215.320.321
107.587.058
3.534.761.228
200.417.328
75.000.000
43.012.724
3.634.870
61.068.901

246.361
9.494.890
40.000.000

-

-

-

-

-

إحتياطي مخاطر مصرفية عامة

إحتياطي تقلبات دورية

إحتياطي القيمة العادلة

أرباح مدورة

حقوق الملكية

4.240.802.430
200.000.000
24.848.415
51.586.473
9.494.890
40.000.000

-

حقوق ملكية مساهمي البنك

حقوق جهات غير مسيطرة

مجموع حقوق الملكية

مجموع المطلوبات وحقوق الملكية

فجوة إعادة تسعير الفائدة

الفجوة التراكمية

-

872.545.128
()513.561.405
()513.561.405

-

85.998.042
16.234.756
()497.326.649

-

5.084.574
648.014.162
150.687.513

43.487.175

70.194.300
180.784.118
331.471.631

()3.467.059

683.726.935
2.359.027.078
2.690.498.709

43.487.175
366.196.255
50.184.293
416.380.548
2.939.633.999
()2.690.498.709
-

()3.467.059
366.196.255
50.184.293
416.380.548
4.657.182.978
-

فجوة إعادة تسعير الفائدة
فجوة اعادة تسعير الفائـــــدة

 31كانون األول 2017

مجموع الموجودات
مجموع المطلوبات وحقوق الملكية
فجوة إعادة تسعير الفائدة
الفجوة التراكمية

أكثر من شهر

أكثر من  3شهور

أكثر من  6شهور

شهر فأقل

الى  3شهور

الى  6شهور

حتى سنة

عناصر

أكثر من سنة

بدون فـائدة

المجمـوع

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

509.656.965

152.657.494

137.241.896

999.851.182

784.249.600

2.301.165.714

4.884.822.851

633.090.033

115.469.953

74.559.598

224.032.282

212.558.022

3.625.112.963

4.884.822.851

()123.433.068

37.187.541

62.682.298

775.818.900

571.691.578

()1.323.947.249

-

()123.433.068

()86.245.527

()23.563.229

752.255.671

1.323.947.249

-

-

مخاطر العمالت
مخاطر العمالت األجنبية هي مخاطر تغير قيمة األدوات المالية نتيجة التغير في أسعار العمالت األجنبية .يعتبر الدوالر األمريكي عملة األساس للبنك.
يقوم مجلس اإلدارة بتحديد العمالت المقبول أخذ مراكز بها ووضع حدود للمركز المالي لكل عملة لدى البنك سنوي ًا .يتم مراقبة مركز العمالت األجنبية
بشكل يومي بحيث يتم التحقق من عدم وجود أية تجاوزات في هذه المراكز قد تؤدي إلى تحمل البنك لمخاطر أعلى من المستوى المقبول ،كما يتم إتباع
استراتيجيات للتحوط وللتأكد من االحتفاظ بمركز العمالت األجنبية ضمن الحدود المعتمدة.
إن سعر صرف الدوالر األمريكي مربوط بسعر ثابت مع الدينار األردني وبالتالي فإن أثر مخاطر التغير في سعر الدينار األردني غير جوهري على القوائم
المالية الموحدة للبنك.
مساو ومعاكس ألثر الزيادة المبينة أدناه:
إن أثر النقص المتوقع في أسعار العمالت
ٍ
2018
العملة
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2017

الزيادة في سعر
صرف العملة

األثر على قائمة
الدخل الموحدة

الزيادة في سعر
صرف العملة

األثر على قائمة
الدخل الموحدة

()%

دوالر أمريكي

()%

دوالر أمريكي

شيقل إسرائيلي

10

()197.972

10

2.715.045

عمالت اخرى

10

1.184.632

10

796.201

بنك فلســـطين | التقريـــر الســـنوي 2018

فيما يلي صافي مراكز العمالت األجنبية لدى البنك:
 31كانون األول 2018
دينار أردني

شيقل إسرائيلي

أخرى

إجمالي

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

نقد وأرصدة لدى سلطة النقد الفلسطينية

117.416.597

745.811.760

9.686.029

872.914.386

أرصدة لدى بنوك ومؤسسات مصرفية

112.070.318

95.725.233

62.613.811

270.409.362

9.442.515

-

-

9.442.515

تسهيالت وتمويالت ائتمانية مباشرة

443.452.600

855.306.211

45.437.227

1.344.196.038

موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل
الشامل

20.896.490

-

276.995

21.173.485

موجودات مالية بالكلفة المطفأة

74.087.665

6.688.088

12.245.665

93.021.418

موجودات أخرى

3.733.054

10.125.855

37.345

13.896.254

781.099.239

1.713.657.147

130.297.072

2.625.053.458

الموجودات

موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة
الدخل

مجموع الموجودات
المطلوبات
ودائع سلطة النقد الفلسطينية

-

150.597.473

14.722.772

165.320.245

ودائع بنوك ومؤسسات مصرفية

204.247

54.327.895

-

54.532.142

ودائع العمالء

748.338.549

1.331.343.096

91.175.620

2.170.857.265

تأمينات نقدية

27.651.458

75.476.489

7.789.944

110.917.891

مطلوبات أخرى

6.580.981

10.117.910

4.765.414

21.464.305

-

93.774.003

-

93.774.003

مجموع المطلوبات

782.775.235

1.715.636.866

118.453.750

2.616.865.851

صافي التركز داخل المركز المالي

()1.675.996

()1.979.719

11.843.322

8.187.607

إلتزامات محتملة خارج المركز المالي

5.782.548

156.009.741

44.964.070

206.756.359

دينار أردني

شيقل إسرائيلي

أخرى

إجمالي

مجموع الموجودات

778.800.505

1.887.945.310

121.999.054

2.788.744.869

مجموع المطلوبات

770.747.696

1.860.794.862

114.037.041

2.745.579.599

صافي التركز داخل المركز المالي

8.052.809

27.150.448

7.962.013

43.165.270

إلتزامات محتملة خارج المركز المالي

4.805.735

79.253.837

35.763.148

119.822.720

عقود تبادل عمالت اجنبية

 31كانون األول 2017

مخاطر التغير بأسعار األسهم
تنتج مخاطر أسعار األسهم عن التغير في القيمة العادلة لالستثمارات في األسهم .إن أثر النقص
مساو ومعاكس ألثر الزيادة المبينة أدناه:
المتوقع في أسعار األسهم
ٍ
2017

2018
الزيادة في
المؤشر

األثر على
قائمة الدخل
الموحدة

األثر على
حقوق الملكية

األثر على
قائمة الدخل
الموحدة

األثر على
حقوق الملكية

المؤشر

()%

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

بورصة فلسطين

10

1.077.418

994.147

921.445

863.346

أسواق مالية خارجية

10

-

1.753.911

-

2.032.942
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ً
ثالثا :مخاطر السيولة

أكثـر من 3

أكثر مـن سنة

أكثر من  6شهور

أكثر من  3شهور الى

أكثر من شهر الى

تتمثل مخاطر السيولة في عدم قدرة البنك على توفير التمويل الالزم للوفاء بإلتزاماته في تواريخ استحقاقها ،وللحد من هذه المخاطر
تقوم اإلدارة بتنويع مصادر التمويل وإدارة الموجودات والمطلوبات ومواءمة آجالها واالحتفاظ برصيد كافٍ من النقد وما في حكمه
فيما يلي تفاصيل موجودات ومطلوبات البنك بنا ًء على الفترات المتبقية على استحقاقاتها كما في  31كانون األول  2018و:2017

 31كانون األول 2018

شهر فأقل

المجمـوع

أرصدة لدى بنوك ومؤسسات مصرفية

دوالر أمريكي

نقد وأرصدة لدى سلطة النقد الفلسطينية

 3شهور

-

دوالر أمريكي

774.715.490

307.754.529
-

174.829.782
-

8.941.763

 6شهور

-

دوالر أمريكي

24.123.953
148.691.862
15.797.483

حتى سنة

-

دوالر أمريكي

9.214.136
191.486.078
28.687.120

دوالر أمريكي

-

حتى  3سنوات

306.043.433
42.409.272

سنوات

-

-

دوالر أمريكي

4.549.721
852.388.138
95.471.895

دوالر أمريكي
326.184.568
1.013.715.711

-

بــدون استحقـاق

88.061.525

دوالر أمريكي

345.642.339
10.774.178
33.104.285
5.472.858

الموجودات:
1.100.900.058

5.472.858
17.800.433

-

-

-

-

-

-

إستثمارات عقارية

ممتلكات وآالت ومعدات

مشاريع تحت التنفيذ

إستثمار في شركات حليفة

موجودات مالية بالكلفة المطفأة

موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل

تسهيالت وتمويالت ائتمانية مباشرة

موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل

10.774.178
2.687.155.004
33.104.285
279.369.058
17.800.433

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

6.270.572
-

33.650.127

1.299.891.691

86.043.108
14.805.428

188.613.298

6.270.572
14.805.428

229.387.334

86.043.108

موجودات أخرى

موجودات غير ملموسة

مجموع الموجودات

348.452.705

ودائع العمالء

-

ودائع سلطة النقد الفلسطينية

ودائع بنوك ومؤسسات مصرفية

947.860.033

138.744.367

78.012.844

-

25.000.014

-

1.432.511.525

4.574.200

737.798.133

36.195.530

76.575.954
-

4.207.763

210.466.392

-

291.998.650

69.845.657

-

9.709.317

4.657.182.978
-

614.056.545

المطلوبات:
215.320.321
107.587.058

23.604.590

تأمينات نقدية

663.183.090

قرض مساند

مخصصات متنوعة

645.208.555

-

118.738.251

-

مخصصات الضرائب

44.157.407

-

-

582.516.255

-

-

-

-

-

-

75.000.000

-

200.417.328
-

-

3.534.761.228
75.000.000

3.634.870

57.150.998

43.012.724

-

-

-

-

-

3.634.870

-

-

43.012.724

مطلوبات أخرى

3.917.903

61.068.901
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43.59.095

200.000.000
24.848.415
51.586.473
246.361
9.452.970
40.000.000
()3.467.059
43.529.095

752.239.159
-

763.946.806
-

763.363.634
-

628.340.062
-

321.206.427
-

1.011.706.342
-

مجموع المطلوبات

رأس المال المدفوع

عالوة إصدار

إحتياطي إجباري

إحتياطي إختياري

إحتياطي مخاطر مصرفية عامة

إحتياطي تقلبات دورية

إحتياطي القيمة العادلة

أرباح مدورة

366.196.255
50.184.293
416.380.548
416.380.548
-

752.239.159
680.272.366
205.914.156

763.946.806
183.913.227
()474.358.210

763.363.634
()414.910.929
()658.271.473

628.340.062
()398.952.728
()243.360.508

321.206.427
()132.593.129
155.592.220

-

1.011.706.342

288.185.349

288.185.349

حقوق ملكية مساهمي البنك

حقوق جهات غير مسيطرة

مجموع حقوق الملكية

مجموع المطلوبات وحقوق الملكية

فجوة االستحقاق

حقوق الملكية:

4.240.802.430
200.000.000
24.848.415
51.586.473
246.361
9.452.970
40.000.000
()3.467.059
366.196.255
50.184.293
416.380.548
4.657.182.978
()205.914.156

الفجوة التراكمية

-
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 31كانون األول 2017

شهر فأقل
دوالر أمريكي

المجمـوع

إستثمارات عقارية

أكثر من شهر الى
 3شهور

نقد وأرصدة لدى سلطة النقد الفلسطينية

أرصدة لدى بنوك ومؤسسات مصرفية

إستثمار في شركات حليفة

ممتلكات وآالت ومعدات

مشاريع تحت التنفيذ

موجودات غير ملموسة

دوالر أمريكي

931.229.541
471.823.897
128.848.330
10.225.193
68.605.709

أكثر من  3شهور
الى  6شهور

-

دوالر أمريكي

29.760.225
61.644.555
139.539.730
4.346.282
-

أكثر من  6شهور
حتى سنة

-

دوالر أمريكي
6.807.353
156.721.882
8.225.806
-

دوالر أمريكي

-

أكثر مـن سنة
حتى  3سنوات

29.056.160
688.686.025
37.033.818
-

أكثـر من 3
سنوات

-

دوالر أمريكي
584.679.485
98.213.672
-

دوالر أمريكي
325.046.779
1.451.027
820.115.088
94.456.176
-

بــدون استحقـاق

-

18.143.697

دوالر أمريكي
9.214.445
34.197.706
5.225.986
16.693.998
84.460.662
7.145.893
13.223.731

الموجودات:
1.286.036.545
570.782.992

86.749.406

موجودات أخرى

موجودات مالية بالكلفة المطفأة

موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل

تسهيالت وتمويالت ائتمانية مباشرة

موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل

9.214.445
2.518.590.540
34.197.706
252.500.947
5.225.986
16.693.998
84.460.662
7.145.893
13.223.731

مجموع الموجودات

ودائع سلطة النقد الفلسطينية

ودائع بنوك ومؤسسات مصرفية

1.610.732.670
218.083.433
143.824.421

ودائع العمالء

تأمينات نقدية

قرض مساند

مخصصات متنوعة

مخصصات الضرائب

235.290.792
6.410.437

941.858.121
-

171.755.041
-

386.077.801
-

86.842.692

754.776.003

-

530.498.724
10.800.142
-

-

682.893.157

78.134.140
544.196.764
35.699.041
-

-

1.241.069.070

682.775.450
116.931.072
-

-

188.306.118
473.395.002
46.399.673
75.000.000
33.924.852
11.127.197

-

4.884.822.851
-

12.882.202

المطلوبات:
296.217.573
150.234.858
3.558.801.862
209.829.928
75.000.000
33.924.852
11.127.197

-

مطلوبات أخرى

99.724.894
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مجموع المطلوبات

رأس المال المدفوع

عالوة إصدار

إحتياطي إجباري

إحتياطي إختياري

إحتياطي مخاطر مصرفية عامة

إحتياطي تقلبات دورية

إحتياطي القيمة العادلة

أرباح مدورة

حقوق ملكية مساهمي البنك

حقوق جهات غير مسيطرة

مجموع حقوق الملكية

مجموع المطلوبات وحقوق الملكية

فجوة االستحقاق

1.390.608.667

220.124.003

392.488.238

-

1.390.608.667

541.298.866

392.488.238
()157.197.446

658.029.945
541.298.866
()369.543.825

799.706.522
96.746.058

652.728.926
-

658.029.945

-

799.706.522
()116.813.365

4.434.861.164
200.000.000
24.848.415
46.520.307
246.361
35.439.810
40.000.000
159.568
51.138.854
398.353.315
51.608.372
449.961.687
652.728.926
588.340.144

حقوق الملكية:
200.000.000
24.848.415
46.520.307
246.361
35.439.810
40.000.000
159.568
51.138.854
398.353.315
51.608.372
449.961.687
449.961.687

()326.684.575

()261.655.569

62.926.557

261.655.569

-

()306.617.268

-

4.884.822.851

الفجوة التراكمية

220.124.003

()209.871.210

-
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أكثر من  6شهور
حتى سنة

شهر فأقل

دوالر أمريكي

أكثر مـن سنة
حتى  3سنوات

يبين الجدول التالي أرصدة المطلوبات المالية الموحدة غير المخصومة للبنك كما في  31كانون األول  2018و 2017حسب فترة االستحقاق التعاقدي:

 31كانون األول 2018

أكثر من شهر
الى
 3شهور

أكثـر من 3
سنوات

المجمـوع

ودائع العمالء

دوالر أمريكي

ودائع سلطة النقد الفلسطينية

ودائع بنوك ومؤسسات مصرفية

تأمينات نقدية

قرض مساند

أكثر من 3
شهور الى 6
شهور

139.091.228

78.207.876

739.642.628

-

-

دوالر أمريكي

25.062.514
292.728.647
4.218.282
-

دوالر أمريكي

4.585.636
615.591.686
9.733.590
-

مخصصات متنوعة

مخصصات الضرائب

دوالر أمريكي
76.767.394
664.841.048
23.663.601
-

-

-

دوالر أمريكي

بــدون
استحقـاق

646.821.576
119.035.097
-

-

دوالر أمريكي
582.332.503
44.267.801
75.187.500

-

دوالر أمريكي
-

-

المطلوبات:
215.858.622
107.856.026
3.541.958.088
200.918.371
75.187.500
-

مجموع المطلوبات

مجوع الموجودات حسب استحقاقها
المتوقعة

-

57.150.998

1.014.092.730

1.299.891.691

3.634.870

322.009.443
188.613.298

43.012.724

629.910.912
229.387.334

-

765.272.043
348.452.705

-

765.856.673
947.860.033

3.634.870
3.917.903
752.353.301
1.432.511.525

43.012.724
210.466.392

مطلوبات أخرى

61.068.901
4.249.495.102
4.657.182.978
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 31كانون األول 2017

أكثـر من 3
سنوات

أكثر مـن سنة
حتى  3سنوات

أكثر من 6
شهور
حتى سنة

أكثر من  3شهور
الى  6شهور

أكثر من شهر
الى
 3شهور

شهر فأقل

دوالر أمريكي

بــدون
استحقـاق

المجمـوع

ودائع سلطة النقد الفلسطينية

ودائع بنوك ومؤسسات مصرفية

ودائع العمالء

تأمينات نقدية

قرض مساند

مخصصات متنوعة

مخصصات الضرائب

دوالر أمريكي

218.627.282

144.183.086

944.388.884
-

مجموع المطلوبات

مجوع الموجودات حسب استحقاقها
المتوقعة

دوالر أمريكي

6.426.423
386.967.194
-

86.842.692

1.394.041.944

1.610.732.670

دوالر أمريكي

531.720.814
10.827.075
-

393.393.617
235.290.792

دوالر أمريكي
78.328.988
545.450.410
35.788.066
-

542.547.889
171.755.041

دوالر أمريكي
684.348.335
117.222.671
-

659.567.464
754.776.003

دوالر أمريكي
474.485.545
46.515.383
75.187.032
33.924.852
11.127.197

801.571.006
682.893.157

دوالر أمريكي
12.882.202
654.122.211
1.241.069.070

المطلوبات:
296.956.270
150.609.509
3.567.361.182
210.353.195
75.187.032
33.924.852
11.127.197
188.306.118

مطلوبات أخرى

99.724.894
4.445.244.131
4.884.822.851

نسبة تغطية السيولة
تم خالل عام  2018اصدار تعليمات سلطة النقد الفلسطينية رقم ( )2018/4بشأن تطبيق نسبة تغطية السيولة ،والتي تعتبر أداة من أدوات
اإلصالحات الكمية المقررة من قبل لجنة بازل للرقابة المصرفية ،بحيث يجب أال تقل هذه النسبة في جميع األحوال عن  ،% 100حيث تهدف نسبة
تغطية السيولة إلى تعزيز قدرة البنك على مواجهة مخاطر السيولة على المدى القصير من خالل ضمان توافر مخزون كاف من األصول السائلة
عالية الجودة لتلبية احتياجات السيولة التي قد تطرأ وفقا لسيناريو االجهاد ولمدة  30يوما ،وبغرض استمرار البنك بتقديم خدماته خالل الفترة
المذكورة منذ بداية تاريخ االجهاد ولحين اتخاذ البنك اإلجراءات لحل المشكلة بطريقة منظمة.
يبين الجدول أدناه احتساب نسبة تغطية السيولة للسنة المنتهية في  31كانون األول :2018

مجموع األصول عالية الجودة

القيمة قبل تطبيق نسب
الخصم /التدفقات
( المتوسط)

القيمة بعد تطبيق نسب
الخصم /التدفقات
( المتوسط)

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

1.303.493.866

1.216.197.081

ودائع التجزئة بما فيها ودائع مؤسسات صغيرة الحجم:
أ -الودائع المستقرة
ب -الودائع األقل استقراراً

873.834.465
1.878.096.871

43.691.723
150.347.271

الودائع وأشكال التمويل غير المضمونة لألشخاص االعتبارين من غير عمالء
التجزئة ومؤسسات صغيرة الحجم:
126.225.881

31.556.470

أ -الودائع التشغيلية
ب -الودائع غير التشغيلية

1.187.859.429

393.933.002

الودائع والتمويل المضمون

4.066.016.646

619.528.466

601.440.810

115.260.489

-

-

4.667.457.456

734.788.955

اإلقراض المضمون

95.381.136

47.690.568

التدفقات النقدية الداخلة من القروض المنتظمة

304.164.256

145.556.710

إجمالي التدفقات النقدية الداخلة

399.545.392

193.247.278

خطوط االئتمان والسيولة الملزمة غير القابلة لإللغاء وعلى الخطوط القابلة
لإللغاء خالﻝ فترة  30يوم
أي تدفقات نقدية تعاقدية خارجة أخرى
إجمالي التدفقات النقدية الخارجة

صافي التدفقات النقدية الخارجة بعد التعديالت
مجموع االصول عالية الجودة بعد التعديالت
صافي التدفقات النقدية الخارجة بعد التعديالت
نسبة تغطية السيولة ()%
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541.541.677
1.216.197.081
541.541.677
% 225

نسبة صافي التمويل المستقر
تم اصدار تعليمات سلطة النقد الفلسطينية رقم ( )2018/5بشأن تطبيق نسبة صافي التمويل المستقر ،حيث تهدف نسبة صافي التمويل المستقر
الى تعزيز إدارة مخاطر السيولة لدى البنك من خالل االحتفاظ بمصادر تمويل أكثر استقرار لمواءمة استحقاقات األصول داخل وخارج الميزانية،
والحد من اعتماد البنك على مصادر تمويل قصيرة األجل وغير مستقرة في تمويل أصولها.
يبين الجدول أدناه احتساب نسبة صافي التمويل المستقر للسنة المنتهية في  31كانون األول :2018
البند

2018
دوالر أمريكي

رأس المال الرقابي

543.564.238

ودائع التجزئة والمؤسسات صغيرة الحجم (المستقرة)

863.254.913

ودائع التجزئة والمؤسسات صغيرة الحجم (ألقل استقراراً)

1.686.053.903

التمويل (الودائع) المضمون وغير المضمون

475.993.587

تمويل وودائع أخرى

38.287.977

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

151.636.948

إجمالي التمويل المستقر المتاح
األصول السائلة عالية الجودة من المستوى األول غير المرهونة

3.758.791.566
354.178

األصول السائلة عالية الجودة من المستوى الثاني/الفئة (أ) غير المرهونة

19.898.788

األصول السائلة عالية الجودة من المستوى الثاني /الفئة (ب) غير المرهونة

48.319.335

القروض

947.949.350

أدوات الدين المصدرة أو المضمونة من المؤسسات المالية والبنوك

61.263.458

االستثمارات غير المدرجة بخالف ما ذكر أعاله

43.273.069

االستثمارات المدرجة بخالف ما ذكر أعاله

83.583.584

القروض غير المنتظمة

12.067.936

جميع األصول األخرى

460.110.216

يتسهيالت االئتمان والسيولة غير القابلة لإللغاء والقابلة لإللغاء المشروطة

11.812.046

التزامات التمويل المستقبلية المحتملة األخرى:

13.433.295

إجمالي التمويل المستقر المطلوب
نسبة صافي التمويل المستقر

1.702.065.255
% 221
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 .45تحليل استحقاقات الموجودات والمطلوبات
يبين الجدول التالي تحليل الموجودات والمطلوبات وفقاً للفترة المتوقعة الستردادها أو تسويتها:
 31كانون األول 2018
أقل من سنة

أكثر من سنة

بدون استحقاق

المجموع

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

الموجودات
نقد وأرصدة لدى سلطة النقد الفلسطينية

774.715.490

326.184.568

-

1.100.900.058

أرصدة لدى بنوك ومؤسسات مصرفية

341.092.618

4.549.721

-

345.642.339

-

-

10.774.178

10.774.178

821.051.155

1.866.103.849

-

2.687.155.004

-

-

33.104.285

33.104.285

95.835.638

183.533.420

-

279.369.058

-

-

5.472.858

5.472.858

إستثمارات عقارية

-

-

17.800.433

17.800.433

ممتلكات وآالت ومعدات

-

-

86.043.108

86.043.108

مشاريع تحت التنفيذ

-

-

6.270.572

6.270.572

موجودات غير ملموسة

-

-

14.805.428

14.805.428

33.650.127

-

36.195.530

69.845.657

2.066.345.028

2.380.371.558

210.466.392

4.657.182.978

موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل
تسهيالت وتمويالت ائتمانية مباشرة
موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل
موجودات مالية بالكلفة المطفأة
إستثمار في شركات حليفة

موجودات أخرى
مجموع الموجودات
المطلوبات
ودائع سلطة النقد الفلسطينية

215.320.321

-

-

215.320.321

ودائع بنوك ومؤسسات مصرفية

107.587.058

-

-

107.587.058

ودائع العمالء

2.307.036.418

1.227.724.810

-

3.534.761.228

تأمينات نقدية

37.521.670

162.895.658

-

200.417.328

قرض مساند

-

75.000.000

-

75.000.000

مخصصات متنوعة

-

43.012.724

-

43.012.724

مخصصات الضرائب

-

3.634.870

-

3.634.870

57.150.998

3.917.903

-

61.068.901

2.724.616.465

1.516.185.965

-

4.240.802.430

مطلوبات أخرى
مجموع المطلوبات
حقوق الملكية
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رأس المال المدفوع

-

-

200.000.000

200.000.000

عالوة إصدار

-

-

24.848.415

24.848.415

إحتياطي قانوني

-

-

51.586.473

51.586.473

إحتياطي إختياري

-

-

246.361

246.361

إحتياطي مخاطر مصرفية عامة

-

-

9.452.970

9.452.970

إحتياطي تقلبات دورية

-

-

40.000.000

40.000.000

إحتياطي القيمة العادلة

-

-

()3.467.059

()3.467.059

أرباح مدورة

-

-

43.529.095

43.529.095

حقوق ملكية مساهمي البنك

-

-

366.196.255

366.196.255

حقوق جهات غير مسيطرة

-

-

50.184.293

50.184.293

مجموع حقوق الملكية

-

-

416.380.548

416.380.548

مجموع المطلوبات وحقوق الملكية

2.724.616.465

1.516.185.965

416.380.548

4.657.182.978

فجوة االستحقاق

()658.271.437

864.185.593

()205.914.156

-

الفجوة التراكمية

()658.271.437

205.914.156

-

-
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 31كانون األول 2017
أقل من سنة

أكثر من سنة

بدون استحقاق

المجموع

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

الموجودات
نقد وأرصدة لدى سلطة النقد الفلسطينية

960.989.766

325.046.779

-

1.286.036.545

أرصدة لدى بنوك ومؤسسات مصرفية

569.331.965

1.451.027

-

570.782.992

-

-

9.214.445

9.214.445

1.113.795.967

1.404.794.573

-

2.518.590.540

-

-

34.197.706

34.197.706

59.831.099

192.669.848

-

252.500.947

إستثمار في شركات حليفة

-

-

5.225.986

5.225.986

إستثمارات عقارية

-

-

16.693.998

16.693.998

ممتلكات وآالت ومعدات

-

-

84.460.662

84.460.662

مشاريع تحت التنفيذ

-

-

7.145.893

7.145.893

موجودات غير ملموسة

-

-

13.223.731

13.223.731

68.605.709

-

18.143.697

86.749.406

2.772.554.506

1.923.962.227

188.306.118

4.884.822.851

موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل
تسهيالت وتمويالت ائتمانية مباشرة
موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل
موجودات مالية بالكلفة المطفأة

موجودات أخرى
مجموع الموجودات
المطلوبات
ودائع سلطة النقد الفلسطينية

296.217.573

-

-

296.217.573

ودائع بنوك ومؤسسات مصرفية

150.234.858

-

-

150.234.858

ودائع العمالء

2.402.631.410

1.156.170.452

-

3.558.801.862

تأمينات نقدية

46.499.183

163.330.745

-

209.829.928

قرض مساند

-

75.000.000

-

75.000.000

مخصصات متنوعة

-

33.924.852

-

33.924.852

مخصصات الضرائب

-

11.127.197

-

11.127.197

86.842.692

12.882.202

-

99.724.894

2.982.425.716

1.452.435.448

-

4.434.861.164

مطلوبات أخرى
مجموع المطلوبات
حقوق الملكية
رأس المال المدفوع

-

-

200.000.000

200.000.000

عالوة إصدار

-

-

24.848.415

24.848.415

إحتياطي قانوني

-

-

46.520.307

46.520.307

إحتياطي إختياري

-

-

246.361

246.361

إحتياطي مخاطر مصرفية عامة

-

-

35.439.810

35.439.810

إحتياطي تقلبات دورية

-

-

40.000.000

40.000.000

إحتياطي القيمة العادلة

-

-

159.568

159.568

أرباح مدورة

-

-

51.138.854

51.138.854

حقوق ملكية مساهمي البنك

-

-

398.353.315

398.353.315

حقوق جهات غير مسيطرة

-

-

51.608.372

51.608.372

مجموع حقوق الملكية

-

-

449.961.687

449.961.687

مجموع المطلوبات وحقوق الملكية

2.982.425.716

1.452.435.448

449.961.687

4.884.822.851

فجوة االستحقاق

()209.871.210

471.526.779

()261.655.569

-

الفجوة التراكمية

()209.871.210

261.655.569

-

-
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 .46التحليل القطاعي
معلومات قطاعات أعمال
ألغراض إدارية تم توزيع أنشطة البنك إلى ثالثة قطاعات أعمال رئيسية:
حسابات األفراد :يشمل متابعة ودائع العمالء األفراد ومنحهم القروض والديون والبطاقات االئتمانية وخدمات أخرى.
حسابات الشركات والمؤسسات والقطاع العام :يشمل متابعة الودائع والتسهيالت االئتمانية والخدمات المصرفية األخرى الخاصة بالعمالء من الشركات
والمؤسسات والقطاع العام.
الخزينة :يشمل هذا القطاع تقديم خدمات التداول والخزينة وإدارة أموال البنك واإلستثمارات.
فيما يلي معلومات قطاعات األعمال موزعة حسب األنشطة:
أفراد

شركات ومؤسسات
وقطاع عام

خزينة

أخرى

المجموع

 31كانون األول 2018

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

إجمالي اإليرادات

84.739.620

152.452.649

19.075.755

15.111.772

271.379.796

مخصص خسائر ائتمانية متوقعة
بالصافي

()4.465.783

603.777

()113.123

-

()3.975.129

نتائج أعمال القطاع

267.404.667

مصاريف غير موزعة

()197.579.326

الربح قبل الضرائب

69.825.341

مصروف الضرائب

()15.715.248

ربح السنة

54.110.093

معلومات أخرى
إستهالكات وإطفاءات

12.412.362

مصاريف رأسمالية

17.215.706

إجمالي موجودات القطاع

960.016.146

1.727.137.858

1.793.063.209

176.965.765

4.657.182.978

إجمالي مطلوبات القطاع

1.334.434.765

2.400.743.791

397.907.379

107.716.495

4.240.802.430

أفراد

شركات
ومؤسسات
وقطاع عام

خزينة

أخرى

المجموع

 31كانون األول 2017

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

إجمالي اإليرادات

117.329.027

103.363.868

31.159.840

11.460.515

263.313.250

مخصص خسائر ائتمانية
متوقعة بالصافي

()7.222.805

()1.283.262

-

-

()8.506.067

نتائج أعمال القطاع

254.807.183

مصاريف غير موزعة

()181.823.939

الربح قبل الضرائب

72.983.244

مصروف الضرائب

()18.974.316

ربح السنة

54.008.928

معلومات أخرى
إستهالكات وإطفاءات

1.0378.347

مصاريف رأسمالية

28.095.281

إجمالي موجودات القطاع

1.032.718.599

1.499.805.819

2.182.890.942

169.407.491

4.884.822.851

إجمالي مطلوبات القطاع

1.738.535.456

2.033.265.565

520.725.592

142.334.551

4.434.861.164
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معلومات التوزيع الجغرافي
يمثل هذا اإليضاح التوزيع الجغرافي ألعمال البنك .يمارس البنك نشاطاته بشكل رئيسي في فلسطين والتي تمثل األعمال المحلية وكذلك يمارس البنك
نشاطات دولية والتي تمثل األعمال الدولية.
فيما يلي توزيع اإليرادات والموجودات للبنك حسب القطاع الجغرافي:
محلي

إجمالي اإليرادات
إجمالي موجودات القطاع
مصاريف رأسمالية

المجموع

دولي

2018

2017

2018

2017

2018

2017

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

252.608.193

214.058.680

18.771.603

49.254.570

271.379.796

263.313.250

4.043.932.499

4.099.292.492

613.250.479

785.530.359

4.657.182.978

4.884.822.851

17.215.706

28.095.281

-

-

17.215.706

28.095.281

 .47إدارة رأس المال
إن الهدف الرئيسي من إدارة رأسمال البنك هو الحفاظ على نسب رأسمال مالئمة بشكل يدعم نشاط البنك ويُعظم حقوق المساهمين .يقوم البنك بإدارة
هيكلة رأس المال وإجراء التعديالت الالزمة عليها في ضوء تغيرات الظروف االقتصادية وطبيعة العمل .لم يقم البنك بإجراء أية تعديالت على األهداف
والسياسات واإلجراءات المتعلقة بهيكلة رأس المال خالل السنة الحالية والسنة السابقة ،باستثناء زيادة راس المال خالل عام  2017بمبلغ  4.991.315دوالر
أمريكي وذلك من خالل توزيعات أرباح على شكل أسهم ليصبح رأس المال المدفوع  200.000.000دوالر أمريكي كما في  31كانون االول  2018و:2017
يتم احتساب نسبة كفاية رأس المال وفق ًا لتعليمات سلطة النقد الفلسطينية المستندة لمقررات بازل وعليه تم احتساب القرض المساند ضمن الشريحة
الثانية لرأسمال البنك وفقا لتعليمات سلطة النقد الفلسطينية (إيضاح  ،)21وفيما يلي نسبة كفاية رأس المال للفترة مقارنة بالنسبة السابقة:
2017

2018
المبلغ

نسبته إلى
الموجودات

نسبته
إلى الموجودات المرجحة
بالمخاطر

المبلغ

نسبته إلى
الموجودات

نسبته إلى
الموجودات
المرجحة بالمخاطر

دوالر أمريكي

%

%

دوالر أمريكي

%

%

رأس المال التنظيمي

459.681.779

9.87

14.87

441.206.679

9.03

14.68

رأس المال األساسي

375.184.449

8.06

12.13

356.906.725

7.31

11.87

 .48إرتباطات والتزامات محتملة
على البنك بتاريخ القوائم المالية الموحدة التزامات محتملة مقابل ما يلي:
2018

2017

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

كفاالت

208.510.206

209.541.445

إعتمادات مستندية

41.069.246

37.749.564

قبوالت

18.524.644

15.035.718

-

243.157.553

251.521.296

240.728.506

561.800

844.473

520.187.192

747.057.259

عقود المواعدات
سقوف تسهيالت ائتمانية مباشرة غير مستغلة
أخرى

بلغت العقود اآلجلة لبيع وشراء العمالت للعمالء القائمة مبلغ  100.000دوالر أمريكي ومبلغ  11.859.417دوالر أمريكي كما في  31كانون األول  2018و31
كانون  ،2017على التوالي ،وال يتم اإلفصاح عنها ضمن االرتباطات وااللتزامات المحتملة نظراً لقيام البنك بتغطية مخاطر هذه العقود عبر إبرام عقود
مقابلة لها لدى بنوك أخرى ،باإلضافة إلى قيامه بحجز تأمينات نقدية بنسبة  % 5إلى  % 10من كل عقد لتغطية أية انحرافات قد تحدث في األسعار أو عدم
التزام العميل بالعقد.
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فيما يلي ملخص الحركة على مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة للتمويالت اإلئتمانية غير المباشرة :
2018
المرحلة األولى

المرحلة الثانية

المرحلة الثالثة

المجموع

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

-

-

-

-

أثر تطبيق معيار التقارير المالية الدولي رقم ()9

294.512

6.259

-

300.771

الرصيد في بداية السنة (معدل)

294.512

6.259

-

300.771

صافي الخسائر اإلئتمانية المتوقعة للسنة

40.740

()5.447

-

35.293

رصيد نهاية السنة

335.252

812

-

336.064

الرصيد في بداية السنة

تم تسجيل المخصص ضمن مطلوبات أخرى إيضاح رقم (.)24

 .49القضايا المقامة على البنك
بلغ عدد القضايا المقامة على البنك وشركاته التابعة ( )139و( )109قضية كما في  31كانون األول  2018و ،2017على التوالي ،وذلك ضمن النشاط
الطبيعي للبنك .بلغت قيمة القضايا مبلغ يعادل  26.022.346دوالر أمريكي ومبلغ يعادل  20.892.357دوالر أمريكي كما في  31كانون األول 2018
و ،2017على التوالي ،وفي تقدير إدارة ومحامي البنك فإنه لن يترتب على البنك أية إلتزامات لقاء هذه القضايا باستثناء ما تم تخصيصه لمواجهتها.

 .50السياسة التطويرية
•تشمل السياسة التطويرية للبنك األمور التالية

•مواصلة التعاون مع المؤسسات الدولية لتصميم برامج تمويل خاصة بالشركات والمشاريع الصغيرة والمتوسطة.
•تطوير برامج تمويل وخدمات خاصة بالمرأة لتلبية احتياجاتها المصرفية.
•مواصلة التركيز على إدارة المخاطر حفاظاً على األداء والنمو المستدام.

•تطوير أنظمة الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات بما في ذلك متطلبات معايير التقارير المالية الدولية.
•إتاحة فرص تدريبية لجميع موظفي البنك على اختالف مستوياتهم الوظيفية.
•االستمرار في تطوير التطبيقات االلكترونية.

 .51تركز المخاطر في المنطقة الجغرافية

يمارس البنك وشركاته التابعة غالبية أنشطتهم في فلسطين .إن عدم استقرار الوضع السياسي واالقتصادي في المنطقة يزيد من خطر ممارسة

البنك وشركاته التابعة ألنشطتهم وقد يؤثر سلب ًا على أدائهم.

 .52أحداث الحقة
الحقًا لتاريخ القوائم المالية الموحدة  ،تلقى البنك تبليغاً بتاريخ  1كانون الثاني  2019بوجود قضية مرفوعة ضده من قبل بعض األفراد لدى إحدى
محاكم والية نيويورك في الواليات المتحدة األمريكية وبموجب هذه القضية تم رفع دعوى واحدة ضد البنك بصفته مسؤول مسؤولية ثانوية بموجب
قانون مكافحة اإلرهاب في الواليات المتحدة األمريكية .هذا وما زالت القضية في المراحل األولية .ينوي البنك الدفاع بقوة عن القضية وسيقدم
التماساً السقاطها بنا ًء على مجموعة من المبادئ القانونية .يقوم البنك بااللتزام التام بالقوانين الفلسطينية وأفضل الممارسات الدولية .عالوة على
ذلك ،يلتزم البنك تمامًا بالقانون الفلسطيني لمكافحة اإلرهاب وغسيل األموال رقم ( )20لعام  ،2015والمتطلبات الفلسطينية للحفاظ على سرية
العمالء والمعامالت المصرفية األخرى .على الرغم من أنه من السابق ألوانه التنبؤ بنتيجة الدعوى القضائية ،فإن البنك يحافظ على دفوعات قوية
لضحد االدعاءات ضده.
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