
% $



فلســـطين التقريـــر الســـنوي 2016بنك  |

االعترافات الدولية بالقيم والحداثة المصرفية لبنك فلسطين   

الحوكمة وإدارة المخاطر   

قائمة المحتويات

التأسيس   

           الرؤية والقيم

مؤشرات األداء الرئيسية   

كلمة رئيس مجلس اإلدارة والمدير العام   

بيئة رقابية معاصرة   

القطاع المصرفي في فلسطين   

تقرير مداوالت اإلدارة وتحليل األداء   

استراتيجية الشمول المالي والحداثة المصرفية 	 	

إدارة الموارد البشرية 	 	

إدارة التكنولوجيا وأنظمة المعلومات 	 	

إدارة المشاريع 	 	

المسؤولية االجتماعية 	 	

إدارة عالقات المساهمين 	 	

       الشركات التابعة

البيانات المالية وتقرير المدقق  

1

3

5

7

11

15

17

19

37

43

44

45

51

59

63

65

87



فلســـطين التقريـــر الســـنوي 2016بنك  |

المرحوم الدكتور هاني هاشم الشوا
الرئيس السابق لمجلس اإلدارة

ــاء  أكمــل المرحــوم الدكتــور هانــي هاشــم الشــوا مســيرة بن
اســتراتيجية  علــى  معتمــدًا  المميــز  الصــرح  هــذا  وتطويــر 
التوســع ومواكبــة التطــور التكنولوجــي والنهــوض بمســتوى 
العمــل ومهنيــة األداء، واســتطاع المرحــوم تــرك بصماتــه 
حتــى  تقودنــا  الحكيمــة  سياســاته  زالــت  ومــا  المتميــزة. 
يومنــا هــذا تحقيقــًا لهدفنــا المشــترك فــي النهــوض خدمــًة 

ومســاهمينا. لعمالئنــا 

المرحوم الحاج هاشم عطا الشوا
مؤسس بنك فلسطين

عبــر  الشــوا  عطــا  هاشــم  الحــاج  المرحــوم  اســتطاع 
ــاء صــرح اقتصــادي، وقــام  ــك فلســطين بن تأســيس بن
ــه وشــعبه.  ــه مــن أجــل ذلــك لخدمــة وطن بتكريــس حيات
وتمكــن بعزيمتــه وصبــره وشــجاعته، مــن قيــادة البنــك 
عبــر ســنوات طويلــة مــن الكفــاح والتحديــات إلــى درجــات 

التفــوق والتميــز.

تأســس بنــك فلســطين فــي العــام 1960 بمدينــة غــزة، وباشــر 
أعمالــه فــي العاشــر مــن شــباط عــام 1961 كمؤسســة 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 
ــوك  ــر البن ــوم أكب ــطين الي ــك فلس ــد بن ــة. يع ــات االقتصادي والقطاع
الوطنيــة، بــرأس مــال يبلــغ 195 مليــون دوالر، ليحافــظ علــى صــدارة 
البنــوك العاملــة فــي فلســطين مــن حيــث رأس المــال المدفــوع 
وموجــودات بلغــت حتــى نهايــة العــام 2016 مــا قيمتــه 4.118 مليــار 
دوالر. ويعــد البنــك مــن أكثــر البنــوك انتشــارًا مــن حيــث عــدد الفــروع 
ــن  ــد ع ــا يزي ــى م ــة إل ــًا، باإلضاف ــًا ومكتب ــى 67 فرع ــت إل ــي وصل الت
ــكادر  ــن. وب ــات الوط ــف محافظ ــي مختل ــر ف ــي منتش ــراف آل 149 ص
بلــغ عــدده 1652 موظفــة وموظــف، يعملــون علــى خدمــة أكثــر 
مــن 890,000 عميــل مــن أفــراد، شــركات ومؤسســات بمختلــف 
األنــواع واألحجــام باإلضافــة إلــى الفلســطينيين المغتربيــن، كمــا 
بلغــت الحصــة الســوقية للبنــك مــن التســهيالت االئتمانيــة والودائــع 
للقطــاع المصرفــي الفلســطيني 32.68 % و29.67 % علــى التوالــي.

تطبيقــا الســتراتيجية الحداثــة المصرفيــة والتــي جذورهــا القيــم 
اســتمر البنــك باالهتمــام بعمليــة الشــمول المالــي عبــر زيــادة حجــم 
الدعــم المقــدم لمختلــف المشــاريع االقتصاديــة وتــم التركيــز علــى 

ــرة والمتوســطة فــي فلســطين.  دعــم المنشــآت الصغي

2016 علــى تفعيــل عــدة برامــج  للعــام  البنــك  اشــتملت خطــط 
لتمكيــن المــرأة الفلســطينية عبــر تخصيــص برامــج لتمكيــن المــرأة 
وتشــجيعها للمشــاركة الفاعلــة فــي الحيــاة االجتماعيــة واالقتصاديــة 
بقطاعاتهــا المختلفــة، باإلضافــة إلــى زيــادة نســبة توظيــف النســاء 

العامــالت فــي البنــك. 

ــال  ــي مج ــم ف ــي العال ــك ف ــل بن ــزة أفض ــى جائ ــك عل ــاز البن ــد ح وق
الشــمول المالــي مــن مجلــة The Banker العالميــة التابعــة لصحيفــة 
ــن  ــي م ــر إيجاب ــي 2016 ، وبتقدي ــون ثان ــي كان ــز ف ــال تايم الفاينش
هيئــة األمــم المتحــدة للمــرأة ومنظمــة العمــل الدوليــة علــى سياســة 

االهتمــام بالنــوع االجتماعــي.

وقبــول  إلصــدار  والوحيــد  األول  المركــز  فلســطين  بنــك  يمتلــك 
ــدر  ــر المص ــث يعتب ــطين، حي ــي فلس ــم ف ــان والخص ــات االئتم بطاق
خدمــة   بتقديــم  وقــام  أنواعهــا،  بكافــة  البطاقــات  لهــذه  الوحيــد 
اإلصــدار الفوريــة لبطاقــة الخصــم والمشــتريات. واســتمر البنــك 
ــخته  ــي« بنس ــة »بنك ــة اإللكتروني ــه البنكي ــج خدمات ــر برنام بتطوي
المعدلــة »بنكــي 2« بمــا يشــمل تطبيــق الهاتــف المحمــول ممــا أدى 

إلــى زيــادة اإلقبــال علــى الخدمــات اإللكترونيــة.  

 IFC عمــل بنــك فلســطين بالتعــاون مــع مؤسســة التمويــل الدوليــة
علــى تطبيــق الممارســات الفضلــى فــي إدارة المخاطــر ليكــون بذلــك 
أول مؤسســة فلســطينية تطبــق هــذه الممارســات، حيــث أســس 
سياســات واجــراءات الدارة 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 

ــان والطمأنينــة مــن قبــل المودعيــن. ــادة الثقــة واالطمئن وزي

فــي عــام 2005، أدرج ســهم بنــك فلســطين للتــداول فــي البورصــة 
الفلســطينية، وأصبــح اآلن ثانــي أكبــر الشــركات المدرجــة حيــث تبلــغ 
قيمتــه الســوقية 15.24% مــن إجمالــي القيمــة الســوقية الســهم 

الشــركات المدرجــة فــي البورصــة.

ــة  ــأوراق المالي ــك شــركة الوســاطة ل وفــي عــام 2007، أســس البن
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 المركز األول كأنشــط الشــركات في اســتقطاب 
المســتثمرين وحجــم التــداول مــن بيــن ثمانــي شــركات وســاطة 
 PalPay® فــي فلســطين. أســس البنــك فــي العــام 2011 شــركة
لتطويــر منظومــة الدفــع االلكترونيــة فــي فلســطين لتشــمل عمليــات 
ــف  ــحن الهوات ــات، وش ــر الخدم ــع فواتي ــلع، ودف ــف الس ــراء لمختل الش
ــن خــالل أكبــر شــبكة  بمختلــف أنواعهــا عــن طريــق االنترنــت وم
ــى  ــي يصــل عددهــا إل ــة الت ــع اإللكتروني ــك لنقــاط البي ــا البن يمتلكه
حوالــي 6,230 نقطــة بيــع موزعــة علــى المحــال التجاريــة والفنــادق 
والمطاعــم ومراكــز االتصــاالت والخدمــات العامــة. فــي العــام 2015 
افتتــح البنــك أول مكتــب تمثيلــي لــه خــارج فلســطين فــي مركــز دبــي 
المالــي العالمــي )DIFC(. فــي العــام 2016 قــام البنــك بشــراء حصــة 

إضافيــة فــي البنــك اإلســالمي العربــي لتصــل حصتــه فيــه إلــى 
ــي  ــالمية والت ــة اإلس ــات المصرفي ــم الخدم ــدف تقدي ــك به 52%، وذل

ــاق مســتقبلية واســعة.  ــع بأف ــدأت تتمت ب

وتقديــرًا لــدور وإنجــازات بنــك فلســطين وتميــزه بتقديــم الخدمــات 
االجتماعيــة واالقتصاديــة وتطــوره الدائــم، اســتمر البنــك فــي العــام 
ــدة، كان مــن  ــة عدي ــة ودولي ــز محلي ــى جوائ 2016 فــي الحصــول عل
ــن  ــطين« م ــي فلس ــك ف ــل بن ــزة »أفض ــى جائ ــه عل ــا؛ حصول أبرزه

عــدة مؤسســات عالميــة مرموقــة، منهــا:

Euromoney, Emeafinance,The Banker, Global Finance 
and Asiamoney

نبذة عن بنك فلسطين:

التأسيس
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مهمتنا
يضطلع بنك فلسطين بمهمة جذورها متأصلة بالقيم منذ العام 1960 

وشاملة ألفضل الممارسات المهنية والحداثة المصرفية للتأثير على 
التنمية االقتصادية والبشرية في فلسطين والحفاظ على حقوق 

المساهمين والمتعاملين في شراكة وطنية تمتد أواصرها إلى اإلقليم 
والعالم. حداثة مصرفية جذورها القيم 

رؤيتنا
نطمح إلى أن نكون المؤسسة المصرفية المتميزة بالقيم والحداثة 

المصرفية على المستوى المحلي والدولي.

الرؤية والقيم

% $
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مؤشرات األداء الرئيسية

2013201420152016الدوالر األمريكي

الدخل 112,693,775120,288,657136,787,234177,484,615إجمالي 

الضريبة قبل  67,999,090 54,570,455  51,659,265  53,037,996 األرباح 

األرباح 53,055,980 43,167,433  40,222,506  40,438,831 صافي 

2,785,203,2404,118,629,230 2,424,773,961 2,348,045,943 موجودات

العمالء 2,242,782,2983,143,151,591 2,062,524,075 1,745,563,265 ودائع 

1,388,805,4412,213,463,765 1,151,825,644 1,103,641,018 تسهيالت

المساهمين 305,756,304403,574,797 280,106,578 252,018,974 حقوق 

150,000,000160,000,000175,000,000195,008,685رأس المال المدفوع

الفوائد والعموالت إيرادات  149,135,734 115,655,568  102,545,209  99,619,607 صافي 

الموظفين 1,2121,2801,4051,652عدد 

647,947698,297749,849890,768عدد العمالء  )يشمل كافة العمالء(

الفروع 48545767عدد 

29.67 %23.23 %23.08 %21.00 %الحصة السوقية - ودائع

- تسهيالت السوقية  32.68 %23.84 %23.53 %24.63 %الحصة 

اإلرتفاع في المؤشرات مقارنة مع عام 2015

% 22.91% 11.04% 1.99 % 31.99 % 59.38 % 40.15
صافي األرباح
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حضرات المساهمين الكرام،
بنــك  إدارة  مجلــس  أعضــاء  عــن  وبالنيابــة  نفســي  عــن  باألصالــة 
فلســطين وإدارتــه التنفيذيــة وســائر موظفــي البنــك، يســرني أن أقــدم 
ــج  ــه والنتائ ــذي يلخــص أعمــال البنــك وإنجازات ــر الســنوي ال لكــم التقري

الماليــة للعــام 2016.

فقــد اســتطاع البنــك أن يطــوي العــام الماضــي عبــر ترســيخ مكانتــه 
فــي الســوق المصرفــي الفلســطيني كأكبــر مؤسســة مصرفيــة فــي 
فلســطين، تلتــزم بالحداثــة المصرفيــة والتــي تتأصــل جذورهــا بالقيــم 
الراســخة ليتمكــن مــن تحقيــق العائــد لصالــح كافــة متعامليــه مــن 
مســاهمين وعمــالء وموظفيــن ومورديــن، وبمــا يشــمل أيضــًا كافــة فئــات 
المجتمــع الفلســطيني. ولقــد حفــل العــام 2016 باإلنجــازات والمشــاريع 
االســتراتيجية والرياديــة علــى الصعيــد المحلــي واإلقليمــي، وبرغــم 
اســتمرار التحديــات السياســية واالقتصاديــة والتقلبــات فــي األســواق 
ــن  ــة األمــد مكنتــه م ــك الســتراتيجية طويل ــي البن المحيطــة، إال أن تبن
ــا  ــرات األداء جميعه ــر مؤش ــها عب ــت نفس ــة عكس ــة ورصان ــع بمرون التمت
والتــي شــهدت نمــوًا فــي العمليــات واســتمرارًا فــي ابتــكار الخدمــات 

المصرفيــة الحديثــة.

نتائج مالية متميزة للعام 2016

وبالعــودة إلــى النتائــج الماليــة للعــام 2016، فقــد كانــت نتائجهــا إيجابيــة، 
حيــث حقــق البنــك زيــادة فــي إجمالــي الدخــل هــذا العــام بنســبة 29.75% 
حيــث بلــغ 177,484,615 دوالر مقارنــة مــع 136,787,234 دوالر فــي 
ــة خــالل  ــاح صافي ــذي مكــن البنــك مــن تحقيــق أرب عــام 2015، األمــر ال
ــة بقيمــة بلغــت 53,055,980 دوالر،  ــام 2016 بعــد احتســاب الضريب الع
ــاح 43,167,433  ــة مــع صافــي أرب أي بنســبة نمــو بلغــت 22.91% مقارن

دوالر فــي نفــس الفتــرة للعــام 2015.

أمــا موجــودات البنــك فقــد واصلــت ارتفاعهــا خــالل العــام 2016 لتصــل 
إلــى 4,118,629,230 دوالر بنســبة نمــو قدرهــا 47.88% مقارنــة مــع 
ــهيالت  ــم التس ــا حج ــام 2015. أم ــة الع ــي نهاي 2,785,203,240 دوالر ف
ــغ 2,213,463,765 دوالر،  ــام 2016 ليبل ــي الع ــع ف ــد ارتف ــة فق االئتماني
بعــد أن كان 1,388,805,441 دوالر فــي نهايــة عــام 2015 أي بنســبة 
زيــادة بلغــت حوالــي 59.38٪، حيــث يواصــل بنــك فلســطين ســعيه 
الــالزم لجميــع  التمويــل  لتقديــم  التســهيالت  لزيــادة حجــم محفظــة 

الشــرائح المجتمعيــة والقطاعــات االقتصاديــة والمشــاريع التــي تســاهم 
فــي تحفيــز االقتصــاد الوطنــي ودعــم المشــاريع الصغيــرة والمتوســطة 
والمتناهيــة الصغــر. ومــع ذلــك حافــظ البنــك علــى نســبة منخفضــة مــن 
الديــون المتعثــرة بلغــت 1.99٪. فيمــا زادت ودائــع العمالء بنســبة ٪40.15 
ــع 2,242,782,298 دوالر  ــة م ــى 3,143,151,591 دوالر مقارن ــل إل لتص
فــي نهايــة عــام 2015، وهــو مــا يعكــس زيــادة الثقــة التــي يتمتــع بهــا 
البنــك مــن جانــب عمالئــه ومتعامليــه. وبالنظــر إلــى حقــوق المســاهمين، 
فقــد واصلــت نموهــا كغيرهــا مــن المؤشــرات الماليــة، حيــث بلغــت 
ــه  ــا مجموع ــة العام 2016 م ــع نهاي ــطين م ــك فلس ــاهمي بن ــوق مس حق
نهايــة  فــي  مــع 305,756,304 دوالر  مقارنــة  دوالر   403,574,797

عــام 2015.

تطورات ملموسة في النتائج واإلنجازات 

ومــن أهــم االنجــازات التــي تحققــت خــالل العــام الماضــي، هــو اســتمرار 
البنــك فــي تحقيــق النمــو الطبيعــي لجميــع مؤشــراته الماليــة والحصــول 
ــي  ــع االفق ــي التوس ــك ف ــة البن ــالل مواصل ــن خ ــة، م ــد مجزي ــى عوائ عل
عبــر التفــرع فــي محافظــات الوطــن وجهــوده لتحقيــق أعلــى درجــات 
الشــمول المالــي عــن طريــق توفيــر الخدمــات المطلوبــة لكافــة المناطــق 
ــطة  ــكان بواس ــان وم ــي كل زم ــرائح ف ــة الش ــا لكاف ــة، وإيصاله الجغرافي
الوســائل المتاحــة جميعهــا بمــا فيهــا الصيرفــة اإللكترونيــة والهاتــف 
ــًا علــى نتائــج أعمــال البنــك. وقــد ســاهم  المحمــول ممــا انعكــس إيجابي
اندمــاج البنــك التجــاري الفلســطيني واالســتحواذ علــى حصــة مســيطرة 
فــي البنــك اإلســالمي العربــي فــي التأثيــر إيجابيــا علــى المؤشــرات 

ــاح. ــع واألرب ــهيالت والودائ ــودات والتس ــة الموج ــة وخاص المالي

ــا إذا  ــرت أيض ــد أثم ــل ق ــادر الدخ ــع مص ــي تنوي ــك ف ــتراتيجية البن إن اس
ــة  ــركات التابع ــة الش ــدة لمجموع ــة الموح ــج المالي ــى النتائ ــا إل ــا نظرن م
والحليفــة. حيــث كان لعمليــة اســتحواذ بنــك فلســطين علــى حصــة 
إضافيــة مســيطرة فــي البنــك اإلســالمي العربــي أثــر جيــد علــى مجمــل 
النتائــج للعــام الماضــي وخاصــة فيمــا يتعلــق بتنويــع مصــادر الدخــل فــي 
مجــال الصيرفــة اإلســالمية، حيــث ســاهم نمــو هــذه الخدمــات المصرفيــة 
فــي تعزيــز دخــل البنــك لمــا تشــهده الصيرفــة اإلســالمية مــن اقبــال ولمــا 
لهــا مــن مجــال للنمــو فــي الســوق المحلــي لتواكــب النمــو المضطــرد علــى 

هكــذا خدمــات فــي المنطقــة. 

باإلضافــة إلــى ذلــك، فقــد اســتطاعت شــركة بــال بــاي لخدمــات الدفــع 
اإللكترونــي مــن تعزيــز خدماتهــا فــي الســوق الفلســطينية، حيــث 
نمــت تعامالتهــا فــي الســوق المحلــي بأكثــر مــن 14 مليــون عمليــة دفــع 
الكترونــي وتوقيــع عقــود خدماتيــة مــع مؤسســات محليــة واجنبيــة فــي 
مجــال توفيــر متطلبــات الدفــع اإللكترونــي وقســائم الكترونيــة لتســهيل 
برامجهــا  لتنفيــذ  األجنبيــة  للمؤسســات  اإللكترونــي  الدفــع  عمليــات 
اإلنســانية داخــل فلســطين. أمــا شــركة الوســاطة لــأوراق الماليــة فقــد 
ــة وإدارة  ــز مكانتهــا فــي الســوق المالي أســهمت هــي األخــرى فــي تعزي
المحافــظ االســتثمارية حيــث تشــرف علــى إدارة محفظــة تقــدر بنصــف 

ــار ســهم يتــم تداولهــا فــي البورصــة.  ملي

فيما يلي سرد ألهم المحطات في العام 2016

حفاظــًا علــى اســتراتيجية النمــو والشــمول المالــي والحداثــة المصرفيــة، 
ــك  ــاريع وذل ــة إلدارة المش ــدة خاص ــاء وح ــى إنش ــك عل ــل البن ــد عم فق
ــاريع  ــيط المش ــى تنش ــراف عل ــاج واإلش ــات االندم ــي عملي ــاعدة ف للمس
فــي  واإلســهام  البنــك  عمليــات  باســتدامة  المتعلقــة  االســتراتيجية 
تخفيــض المصاريــف التشــغيلية وزيــادة الكفــاءة واإلنتاجيــة والحفــاظ 

ــك. ــتراتيجية للبن ــة االس ــب الرؤي ــات تواك ــن العملي ــتوى م ــى مس عل

االستحواذ على حصة إضافية في البنك 
اإلسالمي العربي 

مــن أهــم التطــورات االســتراتيجية فــي العــام 2016 هــو اســتحواذ بنــك 
ــي لتصــل  ــك اإلســالمي العرب ــة فــي البن ــى حصــة إضافي فلســطين عل
حصــة البنــك فيــه إلــى 52٪ حيــث انعكــس هــذا االســتحواذ علــى النتائــج 
الماليــة الموحــدة لبنــك فلســطين بشــكل مباشــر وإيجابــي. وتأتــي 
هــذه الخطــوة بعــد أن أدركــت إدارة بنــك فلســطين الطلــب المتزايــد 
ــوقية  ــة الس ــغ الحص ــث تبل ــالمية، بحي ــة اإلس ــات المصرفي ــى الخدم عل
للصيرفــة اإلســالمية فقــط 13٪ بينمــا تصــل فــي المنطقــة إلــى حوالــي 
25٪ ممــا يعكــس وجــود فرصــة كبيــرة للنمــو فــي هــذا القطــاع محليــا.

اندماج البنك التجاري الفلسطيني مع بنك 
فلسطين

ــك  ــاج البن ــة اندم ــاز عملي ــام 2016 بإنج ــي الع ــطين ف ــك فلس ــام بن ق
التجــاري الفلســطيني، وقــد اســتكملت كافــة المراحــل فــي عمليــة 
االندمــاج بنجــاح، والتــي اصبحــت نافــذة خــالل الربــع الثالــث مــن العــام 

 .2016

خطى واثقة نحو العالمية
وعلــى المســتوى الدولــي، دشــن بنك فلســطين رســميًا المكتــب التمثيلي 
األول لــه خــارج الوطــن فــي مركــز دبــي المالــي العالمــي فــي إمــارة دبــي 
ــع الثانــي مــن العــام 2016،  ــة المتحــدة خــالل الرب فــي اإلمــارات العربي
وأطلــق مــن خاللــه مجموعــة مــن الخدمــات االستشــارية واالســتثمارية 
للفلســطينيين والمســتثمرين المغتربيــن فــي منطقــة الخليــج العربــي. 
وتعــد هــذه الخطــوة بــادرة مهمــة تــؤذن االنطالقــة مــن دبــي نحــو 
ــك للتواصــل  ــزام أخالقــي للبن ــر كجــزء هــام مــن الت فلســطيني المجه
ــاء فلســطين فــي المهجــر وتســهيل ارتباطهــم  وربــط الجســور مــع أبن
لهــم.  واستشــارية  اســتثمارية  خدمــات  تقديــم  عبــر  األم  بالوطــن 
يســتمر العمــل علــى إنجــاز افتتــاح اول مكتــب تمثيلــي لبنــك عربــي فــي 
العاصمــة ســانتياغو فــي تشــيلي خــالل العــام 2017 ليكتمــل الترابــط 
مــا بيــن الجاليــة فــي القــارة الالتينيــة مــع وطنهــم األم والعالــم العربــي. 

الشمول المالي
واصــل البنــك تطويــر برامــج تلبــي احتياجــات كافــة الشــرائح االجتماعيــة 
واالقتصاديــة فــي فلســطين، بمــا يرتقــي إلــى مســتوى المؤسســات 
الماليــة والمصرفيــة حــول العالــم. واســتمر بانجــاز العديــد مــن برامــج 
التأهيــل المصرفــي ألكثــر مــن 1000 امــرأة ســنويُا فــي فلســطين، 
النمــو  فــي  المســاهمة  مــن  الفلســطينية  المــرأة  تمكيــن  بهــدف 
االقتصــادي والتطويــر المجتمعــي عبــر برنامــج »فلســطينية«. كمــا 
ويجــري العمــل علــى انجــاز برامــج مشــابهة لتحقيــق الشــمول المالــي 
ــار  ــي اإلط ــطيني. وف ــع الفلس ــرائح المجتم ــة ش ــباب وكاف ــرائح الش لش
ــة  ــل الدولي ــة التموي ــع مؤسس ــراكة م ــطين بالش ــك فلس ــام بن ــه، ق ذات
ــغ  ــت ويون ــال وشــركة أيرنس ــيدات األعم ــدى س ــع منت ــاون م IFC وبالتع
ــج ثانــي دفعــة مــن الســيدات المشــاركات فــي برنامــج  ــة بتخري العالمي
»فلســطينية إلدارة األعمــال« Mini MBA لتطويــر القــدرات اإلداريــة 
والمهنيــة لســيدات األعمــال الفلســطينيات. ومــن اهــم اإلنجــازات علــى 
هــذا الصعيــد هــو حصــول البنــك علــى تقييــم إيجابــي فــي نتائــج 
التدقيــق مــن منظــور النــوع االجتماعــي مــن قبــل هيئــة األمــم المتحــدة 
للمــرأة ومنظمــة العمــل الدوليــة، حيــث تمكــن البنــك مــن اجتيــاز كافــة 
ــًا. ــا عالمي ــول به ــي المعم ــوع االجتماع ــر الن ــة بمعايي ــرات الخاص المؤش

ــه،  ــل اهتمام ــطة ج ــرة والمتوس ــآت الصغي ــالء المنش ــك بإي ــتمر البن اس
المؤسســات  مــن  العديــد  مــع  بالتعــاون  بنــك فلســطين  فقــد عقــد 
االقتصاديــة ومؤسســات القطــاع الخــاص والعديــد مــن الشــركاء عــددًا 
مــن ورشــات العمــل حــول ســبل تطويــر ودعــم وتمويــل المشــاريع 
ــي  ــة الت ــكالت التمويلي ــل المش ــى ح ــل عل ــة، والعم ــة واإلنتاجي الصناعي
والصناعــات  األعمــال  مســتوى  تعزيــز  إلــى  باإلضافــة  تعترضهــم، 
ألعمالهــم.  أفضــل  أداء  لضمــان  الصغيــرة  والمشــاريع  اإلنشــائية 
واســتمرت محفظــة االئتمــان لهــذه الشــريحة مــن المنشــآت االقتصاديــة 

كلمة رئيس مجلس االدارة

هاشم الشوا
رئيـــس مجلـــس اإلدارة والمديـــر العام
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بالنمــو ضمــن اســتراتيجية الشــمول المالــي وحافــظ البنــك علــى نســبة 
المخاطــر  إدارة  يعــود ألنظمــة  وهــذا  تتجــاوز ٪2  لــم  متعثــرة  ديــون 

ــك. ــي البن ــا ف ــول به المعم

الحداثة المصرفية 
والخدمــات  األتمتــة  نحــو  العالمــي  التوجــه  فلســطين  بنــك  واكــب 
المحمولــة  الهواتــف  علــى  التطبيقــات  ذلــك  يشــمل  بمــا  اإللكترونيــة 
ــث  ــطين. حي ــي فلس ــث ف ــل الثال ــا الجي ــراب تكنولوجي ــع اقت ــص م وباألخ
شــهد العــام 2016 اســتمرارًا فــي االرتفــاع الملحــوظ فــي عــدد منتســبي 

البنكــي. خدمــات اإلنترنــت 

وكان أبــرز إنجــازات العــام 2016 زيــادة مســتخدمي تطبيــق »بنكــي« 
ــادة  ــي زي ــاعدت ف ــي س ــة والت ــف الذكي ــر الهوات ــة عب ــات المصرفي للخدم
اإلقبــال علــى عمليــات تســديد الفواتيــر وشــحن األرصــدة والدفــع لصديــق، 
وزيــادة التقديــر لهــذه الوســائل الحديثــة. أمــا فيمــا يخــص اســتخدام 
البطاقــات البالســتيكية فقــد اســتطاع البنــك فــي العــام 2016 زيــادة 
ــواع البطاقــات وإصــدار  ــع أن ــدة شــاملة لجمي ــه الســوقية بنســب جي حصت
بتطويــر  البنــك  وقــام  الدوليــة.  المميــزات  ذات   ”Signature“ بطاقــات 
عمليــة اصــدار البطاقــات حيــث قــام بتقديــم خدمــة اإلصــدار الفــوري 
ــال العمــالء  لبطاقــة الخصــم والمشــتريات الكالســيكية، ممــا زاد مــن اقب

علــى طلــب البطاقــات البالســتيكية. 

االعتراف العالمي بالقيم والحداثة المصرفية 
لبنك فلسطين

إن حفاظنــا علــى القيــم وإصرارنــا علــى الحداثــة المصرفيــة عبــر الشــمول 
المالــي تحقيقــًا لعوائــد ماليــة ومجتمعيــة قــد حصــل علــى انتبــاه جهــات 
عديــدة دوليــة شــهدت للبنــك هــذه اإلنجــازات واعترفــت بهــا وقدرتهــا 
لريادتهــا  العمــل  فــرق  كل  نشــكر  اإلدارة  مجلــس  فــي  نحــن  دوليــًا. 
الفكريــة واخالصهــا فــي العمــل واالســهام فــي تطــور البنــك مــع الحفــاظ 
 The علــى القيــم التــي أســس مــن أجلهــا عــام 1960. فقــد منحــت مجلــة
Banker الشــهيرة بمجــال المــال واألعمــال والصناعــة المصرفيــة، وضمــن 
ــل  ــزة أفض ــطين جائ ــك فلس ــم بن ــوك حــول العال ــنوي للبن ــا الس تصنيفه
بنــك فــي العالــم فــي مجــال الشــمول المالــي، تقديــرًا لجهــود البنــك 
ــي للمــرأة الفلســطينية ولجهــوده فــي مجــال  فــي برنامــج الشــمول المال
خدمــات الشــمول المالــي واإللكترونــي للشــرائح المجتمعيــة خــارج النظــام 
المصرفــي. وذلــك فــي ســابقة هــي األولــى علــى مســتوى الوطــن العربي، 
ــزة للعــام 2016.  ــة هــذه الجائ ــة عربي ــه مؤسســة مصرفي ــال في ــذي تن ال
ــف  ــن تصني ــرى ضم ــز اآلخ ــن الجوائ ــد م ــى العدي ــك عل ــل البن ــا حص كم

ــة.  »أفضــل بنــك فــي فلســطين للعــام 2016« مــن مؤسســات دولي

وعلــى صعيــد القيــم، فقــد انضــم بنــك فلســطين إلــى التحالــف العالمــي 
ــتوى  ــى مس ــه عل ــن نوع ــو األول م ــم GABV، ه ــة بالقي ــوك الملتزم للبن
ــن  ــة م ــف مجموع ــذا التحال ــم ه ــث يض ــي، حي ــم العرب ــي العال ــوك ف البن
البنــوك والمؤسســات الماليــة المســتقلة التــي يصــل عددهــا إلــى 39 
التمويــل لتحقيــق  الخدمــات واســتخدام  إلــى توفيــر  مؤسســة تهــدف 
ــه  ــطين بنهج ــك فلس ــتمر بن ــة. اس ــات المهمش ــتدامة للفئ ــة المس التنمي
بالحفــاظ علــى القيــم عبــر الشــراكات مــن خــالل برامــج المســؤولية 
ــاريع  ــنوية للمش ــه الس ــن أرباح ــص 6٪ م ــالل تخصي ــن خ ــة م المجتمعي
والتــي شــملت جوانــب عــدة ومــن  المختلفــة،  والتنمويــة  االجتماعيــة 

أهمهــا: التعليــم والصحــة والثقافــة والرياضــة.

آفاق مستقبلية
إن الوضــع السياســي الحالــي علــى مســتوى الوطــن واإلقليــم يوجــب 
التحــوط والحــذر وهــذه أهــم مزايــا الحوكمــة وإدارة المخاطــر لــدى البنــك، 
ــام  ــن اغتن ــا م ــا يمكنن ــة بم ــة ثابت ــى أرضي ــتقبل عل ــى المس ــر إل إذ ننظ
الفــرص عنــد وجودهــا. إن فلســطين مــا زالــت واعــدة وأمامهــا متســع مــن 
الفــرص االســتثمارية وخاصــة فــي العديــد مــن المجــاالت القطاعيــة فــي 
مجــاالت البنيــة التحتيــة فــي الطاقــة والميــاه والطاقــة البديلــة والمشــاريع 
اإلســكانية والمشــاريع الصناعيــة األمــر الــذي سيســهم فــي تحريــك 
الــدورة االقتصاديــة وتفعيــل النشــاط المصرفــي مــن أجــل اإلســهام 
فــي تمويــل المشــاريع الكبيــرة وتلــك الرياديــة وصغيــرة الحجــم. ونحــن 
ــا المســتمر مــع المهجــر الفلســطيني  نلتمــس أيضــًا ومــن خــالل تواصلن
اهتمامــًا متزايــدًا ورغبــة فــي تكويــن شــراكة اســتثمارية واقتصاديــة 
مســتدامة دعمــًا القتصــاد فلســطين ونمــو آفاقهــا، ناهيــك عــن اســتمرار 
ــروع  ــرة للمش ــل الفك ــن مراح ــرة م ــركات الصغي ــن الش ــد م ــرج العدي تخ
ــن  ــن م ــعى جاهدي ــي نس ــئة، والت ــرة الناش ــركات الصغي ــال الش ــى مج إل
أجــل أن تجــد هــذه الشــركات الناشــئة فــي البنــك أفضــل رافــع وداعــم لهــا 
كوننــا مــا زلنــا نــرى فــي هــذا القطــاع مســتقبل االقتصــاد الوطنــي فــي 

ــطين. فلس

مرة أخرى نشكركم جميعًا.

والسالم وعليكم ورحمة اهلل وبركاته

هاشم الشوا
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تأسست سلطة النقد الفلسطينية عام 1994، كمؤسسة عامة مستقلة 
مسؤولة عن وضع وتنفيذ السياسات النقدية والمصرفية والحفاظ على 

استقرار األسعار، وانخفاض معدل التضخم، وتعزيز االستقرار المالي 
وحماية القطاع المصرفي وتعزيز النمو المستدام لالقتصاد الوطني. 
سلطة النقد الفلسطينية تعمل على تحقيق هذه األهداف من خالل:

رسم وتنفيذ السياسة النقدية بهدف ضمان انخفاض معدل 	 
التضخم، وتحقيق استقرار األسعار.

التنظيم الفعال والشفاف واإلشراف على المصارف ومؤسسات 	 
اإلقراض المتخصصة والصرافين العاملين في فلسطين.

اإلشراف على تنفيذ وتشغيل نظم المدفوعات الحديثة بكفاءة 	 
عالية. 

وتعمل سلطة النقد الفلسطينية بموجب قانون سلطة النقد الفلسطينية 
رقم )2( الصادر عن المجلس التشريعي الفلسطيني عام 1997، والذي 

حدد استقالليتها باإلضافة إلى قانون المصارف رقم 9 لعام 2010.

أهم اإلنجازات:
خطت سلطة النقد خطوات نوعية متميزة، أشاد بها العديد من الخبراء 

والمؤسسات الدولية، وفي مقدمتها البنك الدولي وصندوق النقد 
الدولي. فقد أشاد صندوق النقد الدولي، وفي أكثر من تقرير صدر عنه، 

بالنقلة النوعية والتطور الكبير الذي حققته سلطة النقد، وخاصة في 
العقد األخير، وبمهنيتها وكفاءتها العالية، وجاهزيتها للتحول إلى بنك 

مركزي حديث كامل الصالحيات، وذلك عقب اإلصالحات المؤسسية 
المتواصلة التي نفذتها، ومكنتها من تحقيق المهام األساسية التي 

تضطلع بها البنوك المركزية في العديد من دول العالم.   
فيما يلي ملخص بأهم اإلنجازات التي تمت حتى نهاية 2016:

تعزيز البناء الهيكلي لسلطة النقد في إطار الجهود التي تمهد 	 
السبيل الستكمال بنية بنك مركزي يتمتع بكامل الصالحيات، 
قامت سلطة النقد باستحداث هيكل تنظيمي جديد، يتضمن 

تحديدًا واضحًا لمسؤوليات مجلس اإلدارة والمحافظ واإلدارة العليا، 
وتبادل المعلومات وفق نظام فعال إلدارة المعلومات اإلدارية، 

يجمع بين مبادئ الحكم السليم وأفضل الممارسات التشغيلية. 
ويتكون الهيكل التنظيمي لسلطة النقد من ثالث مجموعات رئيسة 

وهي مجموعة االستقرار المالي، مجموعة االستقرار النقدي 
والمجموعة اإلدارية. 

تعزيز سالمة القطاع المصرفي وتعزيز االستقرار المالي وذلك من 	 
خالل: 

تطبيق قواعد الحوكمة السليمة للمؤسسات المصرفية عن طريق 	 
اعتماد نظام فعال لمكافحة غسل األموال وتمويل االرهاب، 

وتطبيق المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية وتطبيق مبادئ 
الحوكمة ومقررات بازل II وIII للرقابة المصرفية بما في ذلك 

التفتيش المكتبي والميداني، وزيادة متطلبات رأس المال 
للمصارف وتشجيع عمليات االندماج المصرفي، وإعادة هيكلة 

المصارف الضعيفة وتصفية المصارف المتعثرة، وتكريس حماية 
حقوق المتعاملين مع المصارف وتطوير أول استراتيجية وطنية 

لالشتمال المالي في العالم العربي. كما تم تنفيذ إجراءات إضافية 
لوضع األسس الالزمة لتنفيذ اختبارات التحمل بشكل ربع سنوي 
لكافة المصارف. وكان تقرير صادر عن صندوق النقد الدولي قد 

أشاد » بنجاح سلطة النقد الفلسطينية في الحفاظ على االستقرار 
المالي إبان األزمات«. كذلك قامت سلطة النقد الفلسطينية 
بتطوير استخدام أدوات السياسة االحترازية الكلية لمواجهة 

المخاطر المحتملة بما فيها المخاطر الجيوسياسية، وشملت هذه 
اإلجراءات إقامة مصدات رأس المال لمواجهة التقلبات الدورية 

وتكوين المخصصات الديناميكية وتحديد سقوف نسبة القرض 
إلى القيمة ونسبة الرافعة المالية الديناميكية.

تحفيز نمو القطاع المصرفي بخطى ثابتة عن طريق إرساء بنية 	 
تحتية حديثة للسوق، تطوير نظام التسويات الفورية اإللكتروني 
)Real Time Gross Settlement System: RTGS(، واستحداث 

دائرة انضباط السوق وإنشاء أحد أفضل مكاتب معلومات االئتمان 
على مستوى العالم.

إنشاء المؤسسة الفلسطينية لضمان الودائع، وتهيئة بنية عمل 	 
قوية إلدارة األزمات مرتبطة بالسياسات االحترازية الكلية، 

تنظيم عمل مؤسسات اإلقراض المتخصصة وشركات الصيرفة، 
واستحداث مجموعة من األدوات االحترازية الكلية تشمل 

مصدات لمواجهة التقلبات الدورية والتخطيط عن طريق بناء 
السيناريوهات مما ساهم في تأمين االستقرار المالي وحماية 
النظام المصرفي خصوصا إبان الحربين األخيرتين على غزة 

)2012 و2014(.

تعظيم مشاركة القطاع المالي في االقتصاد الحقيقي من خالل 	 
تنظيم عمل مؤسسات اإلقراض المتخصصة ودعمها، وتخفيف 

حدة المخاطر المحيطة بالمصارف عن طريق الرقابة على الدورات 
االئتمانية وتشجيع االئتمان للقطاعات المنتجة والمشاريع الصغيرة 

والمتوسطة.

تطوير إطار عمل لبناء وتخطيط السيناريوهات وفق معايير مهنية 	 
عالية ووضع نظم شاملة في مجال استمرارية العمل والتعافي 

من الكوارث لكل من سلطة النقد الفلسطينية والنظام المصرفي 
على حد سواء، واختبار الموقع البديل ونظم التعافي من الكوارث 
لرفد جميع البيانات والحفاظ على سير العمليات الحرجة في حال 

النزاعات أو الكوارث الطبيعية.  

تعزيز وتطوير العالقات المحلية واإلقليمية والدولية، حرصت 	 
سلطة النقد على بناء وتطوير شبكة عالقاتها المحلية واإلقليمية 

والدولية، والعمل على ربط الجهاز المصرفي الفلسطيني مع 
المنظومة المصرفية العالمية بما يحقق الرقي والتطور في 

الخدمات المقدمة من قبل هذا الجهاز. ومحليًا تشارك سلطة 
النقد في عضوية مجالس إدارة كل من جمعية البنوك وهيئة 

سوق رأس المال، والمعهد المصرفي، واللجنة الوطنية لمكافحة 
غسل األموال وتمويل اإلرهاب، وهيئة تشجيع االستثمار، ومجلس 

سلطة النقد الفلسطينية
مهنة مدققي الحسابات، مؤسسة إدارة وتنمية أموال اليتامى، 

وصندوق إقراض الطلبة، والمشاركة الفاعلة في رسم السياسات 
واالستراتيجيات وتطوير األنظمة والتعليمات المتعلقة بأعمالها. 

وعلى الصعيد االقليمي والدولي وقعت سلطة النقد مجموعة من 
مذكرات التفاهم مع بنوك مركزية عربية وإقليمية بهدف تبادل 

الخبرات وتطوير الكفاءات والقدرات. باإلضافة إلى عضويتها في 
عدد من مجالس اإلدارة لمؤسسات دولية، والمشاركة الفاعلة في 

نشاطاتها واجتماعاتها، وسعيها لالنضمام لمؤسسات أخرى.

الشمول المالي: أولت سلطة النقد اهتمامًا كبيرًا لتحقيق 	 
الشمول المالي في فلسطين، وبذلت جهودًا حثيثة ومتواصلة 

في هذا المجال الحيوي، كما بادرت بالتعاون مع هيئة سوق 
رأس المال عام 2014 إلى توقيع وثيقة عمل مشتركة إلنشاء 

االستراتيجية الوطنية للشمول المالي في فلسطين، وقد نالت 
هذه المبادرة مباركة ودعم الحكومة. وهدف المبادرة المشتركة 
لبناء االستراتيجية الوطنية نابع من إحساس المؤسستين بحاجة 

المواطن إلى تعزيز قدراته وإمكانياته المالية بما يشمل ذلك 
المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

ونذكر أهم المحطات المفصلية في تطور عمل 
سلطة النقد منذ التأسيس وحتى نهاية عام 2016:

1994 تأسست سلطة النقد الفلسطينية بموجب مرسوم رئاسي 	 
رقم )184(

1997 صدور قانون سلطة النقد الفلسطينية رقم )2( عن 	 
المجلس التشريعي الفلسطيني

2002 صدور قانون المصارف رقم )2( لسنة 2002	 

2007 صدور قانون مكافحة غسل األموال	 

2008 إطالق نظام المعلومات االئتماني	 

2008 صدور مرسوم رئاسي بقانون ترخيص ومراقبة مهنة 	 
الصرافة

2010 إنشاء نظام المدفوعات الوطني	 

2010 صدور قانون المصارف رقم )9( لسنة 2010	 

2010 إطالق نظام الشيكات المعادة )نشام(	 

2011 إنشاء دائرة عالقات الجمهور وانضباط السوق	 

2011 إنشاء قاعة استقبال الجمهور	 

2011 إطالق نظام التسوية اإلجمالية )براق(	 

2012 إطالق برنامج حساب اساسي لكل مواطن	 

2012 صدور قانون تسوية المدفوعات الوطني	 

2012 إصدار مؤشر سلطة النقد لدورة األعمال 	 

2013  صدور قرار بقانون رقم )7( لسنة 2013م بشأن المؤسسة 	 
الفلسطينية لضمان الودائع 

2013 إطالق رقم الحساب المصرفي الدولي )االيبان(	 

2013 إنشاء المؤسسة الفلسطينية لضمان الودائع	 

2013 حصلت سلطة النقد الفلسطينية على جائزة أفضل فعالية 	 
تم تنظيمها في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا لتعزيز 
الوعي المالي لدى شريحة األطفال والشباب، والتي تصدر عن 

المؤسسة المالية العالمية لتعزيز الوعي المالي لأطفال والشباب 
ومقرها أمستردام.

2014 إطالق نظام المقاصة اآللي	 

 	 Public(  2014 إطالق اطالق نظام البنية التحتية للمفتاح العام
  )Key Infrastructure-PKI

2015 إطالق نظام المفتاح الوطني )194(	 

 	)MIS( 2015 إطالق نظام إدارة المعلومات الخاص بسلطة النقد

2015 إطالق نظام إدارة المعلومات الجغرافية الخاص بسلطة 	 
)GIS( النقد

2015 صدور قرار بقانون رقم )20( لسنة 2015م بشأن مكافحة 	 
غسل األموال وتمويل اإلرهاب

2016 قرار رقم )41( لسنة 2016 بنظام ترخيص ورقابة مهنة 	 
الصرافة.

 	 ))SAG AWARD 2016 حصول سلطة النقد على الجائزة العالمية
للتميز في نظم المعلومات الجغرافية »GIS«المقدمة من شركة 

ESRI االمريكية الرائدة على مستوى العالم في مجال نظم 
المعلومات الجغرافية.

بيئة رقابية معاصرة 

1112



فلســـطين التقريـــر الســـنوي 2016بنك  |

بيئة رقابية معاصرة 

تأسست بورصة فلسطين كشركة مساهمة 
خاصة في عام 1995 لتعزيز االستثمار في 

فلسطين وتحولت إلى شركة مساهمة عامة 
في شباط 2010 تجاوبًا مع مبادئ الشفافية 

وقواعد الحوكمة الرشيدة. 

تميزت بورصة فلسطين كونها أول سوق 
مالي عربي مؤتمت بالكامل منذ النشأة، 

وكانت وال تزال البورصة العربية الوحيدة 
المملوكة بالكامل من قبل القطاع الخاص.

 تعمل البورصة تحت إشراف هيئة سوق رأس 
المال الفلسطينية وتستخدم أفضل التقنيات 

العالمية حيث تسعى لتوفير سوق لتداول 
األوراق واألدوات المالية يتسم بالعدالة 

والشفافية والكفاءة لخدمة المستثمرين 
والمحافظة على مصالحهم. وعملت البورصة 
على تطوير نظام إفصاح الكتروني “إفصاح” 

يستخدم من قبل كافة الشركات المدرجة 
والشركات األعضاء في عمليات اإلفصاح 

الدورية هذا باإلضافة إلى نظام االكتتاب 
االلكتروني “إكتتاب”.

حافظت بورصة فلسطين على وجودها في 
ظل تحديات سياسية واقتصادية صعبة 

على مدار 20 عامًا، وأثبتت نفسها كسوق 
مالي قوي وواعد بين نظيراتها في المنطقة 

حيث تعد واحدة من أفضل البورصات من 
حيث العائد على االستثمار ROI والذي بلغ 
متوسطه 6.08%على مدار الخمس سنوات 

األخيرة.

قيمة سوقية 3.39 مليار دوالر
بلغ عدد الشركات المدرجة في بورصة 

فلسطين 48 شركة مع نهاية كانون األول 
2016، بقيمة سوقية حوالي 3.39 مليار 

دوالر أمريكي مقسمة على خمسة قطاعات 
اقتصادية رئيسية هي: قطاع البنوك 

والخدمات المالية وقطاع التأمين وقطاع 
االستثمار وقطاع الصناعة وقطاع الخدمات. 

وتحقق معظم الشركات المدرجة أرباح 
سنوية، ويتم تداول األسهم بعملتي الدينار 

والدوالر األميركي.كما ويوجد أربع بنوك 
للحفظ االمين مرخصة للعمل من قبل 

البورصة. 

عضوية اتحاد البورصات العالمي
حازت بورصة فلسطين على العضوية 

الكاملة في اتحاد البورصات العالمي خالل 
االجتماع السنوي 56 لهيئته العامة، والذي 
عقد في كولومبيا في شهر تشرين ثاني 
من عام 2016. وتعتبر العضوية مؤشرًا 

هامًا للعديد من المستثمرين والمؤسسات 
والصناديق االستثمارية العالمية، حيث 
تعكس مدى االلتزام بالمعايير الدولية 

المتبعة في األسواق المالية. 

األسواق المبتدئة
Frontier Markets

كما قامت مجموعة »فاينانشال تايمز 
للمؤشرات المالية« )FTSE Indices( في 

شهر أيلول من العام 2016 بترقية بورصة 
فلسطين من الئحة المراقبة ضمن مؤشراتها 

العالمية لتصبح ضمن قائمة األسواق 
المبتدئة ”Frontier Markets” وتسلط 

هذه الترقية الضوء على إنجازات بورصة 
فلسطين من النواحي التشغيلية والتنظيمية 

والقانونية، ويعد هذا التطور بمثابة خطوة 
جديدة ضمن جهود البورصة في سعيها نحو 

العالمية.

عملت بورصة فلسطين على زيادة االهتمام 
في أوساط الشركات العائلية والخاصة في 
الوقاية من مخاطر استمرارها عبر التحول 

للمساهمة العامة واإلدراج وأطلقت البورصة 
خدمة االكتتاب االلكتروني بعد تطوير برنامج 

“اكتتاب”، وتمكن هذه الخدمة المستثمرين 
من االكتتاب في أسهم الشركات دون الحاجة 

إلى نماذج ورقية، كما ويتم بموجبها ربط 
البنوك المشاركة في االكتتاب مركزيًا مع 

نظام مركز اإليداع والتحويل )CDS( لضمان 
أعلى درجات الموثوقية لبيانات المكتتبين.

تأسست الهيئة استنادًا إلى المادة رقم )2( من 
قانون هيئة سوق رأس المال رقم )13( لسنة 

2004. وهي بذلك هيئة تتمتع بالشخصية 
االعتبارية واالستقالل المالي واإلداري واألهلية 

القانونية لمباشرة كافة األعمال والتصرفات 
التي تكفل لها تحقيق أغراضها بما في ذلك 

تملك األموال المنقولة وغير المنقولة الالزمة 
لسير أعمالها وممارسة نشاطاتها والتصرف 

فيها وفق أحكام القانون، وهي الجهة المسؤولة 
على اإلشراف والرقابة على القطاعات المالية 

غير المصرفية وهي قطاع األوراق المالية، 
قطاع التأمين، قطاع التأجير التمويلي، قطاع 

تمويل الرهن العقاري، حيث تهدف الهيئة من 
خالل عملها إلى تهيئة المناخ المالئم لتحقيق 
االستقرار ونمو رأس المال، وتنظيم وتطوير 

ومراقبة سوق رأس المال في فلسطين، وحماية 
حقوق المستثمرين.

تعمل الهيئة على تنفيذ المهام المناطة بها وفقًا 
للقانون استنادًا الستراتيجية خماسية تم بناؤها 

بالتعاون مع كافة القطاعات ذات العالقة، حيث 
حددت استراتيجية الهيئة لأعوام 2016-2020 

خمسة أهداف استراتيجية سيتم تحقيقها 
من خالل أكثر من 22 هدفًا فرعيًا تتصل بها 
مجموعة من الخطط التنفيذية والتي تسعى 

لتحقيق رؤية الهيئة “هيئة رقابية فاعلة تعمل 
على االرتقاء بسوق رأس المال في فلسطين 

وحماية مصالح المتعاملين فيه”.

كما عملت الهيئة ومنذ نشأتها على تحقيق 
العديد من اإلنجازات الهامة على مختلف األصعدة 
من خالل عملها المستمر لتطوير البيئة القانونية 

وتعزيز عمليات الرقابة على القطاعات التي 
تشرف عليها وتطوير بيئة العمل الداخلية في 

الهيئة باالستناد إلى أحدث المعايير الدولية، 
وتعزيز العالقات مع المؤسسات النظيرة دوليًا 

ومحليًا وإقليميًا باإلضافة إلى سعيها لزيادة نسبة 
الشمول المالي حيث عملت الهيئة وسلطة النقد 

ضمن هذا السياق تحديدًا على قيادة الجهود 
لتطوير استراتيجية وطنية للشمول المالي في 
فلسطين وبمشاركة كافة األطراف ذات العالقة.

بورصــة فلسـطيــن

حصة بنك فلسطين السوقية

حصة بنك فلسطين السوقية

حصة بنك فلسطين السوقية

في بورصة فلسطين

من الودائع البنكية

من التسهيالت البنكية

%15.24

% 29.67

% 32.68

هيئة سوق رأس المال 
الفلسطينية

الحصة السوقية لبنك فلسطين
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القطـــاع المصرفـــي فـــي فلســـطين
حســب احصائيــات البنــك الدولــي فــإن هنالــك نســبة ال بــأس بهــا مــن المواطنيــن الفلســطينيين خــارج 
نطــاق الخدمــة البنكيــة بواقــع 60% لــذا 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 14 بنــكًا، مــن بينهــا ســبعة بنــوك فلســطينية. هنــاك فرصــة 
كبيــرة إلمكانيــة النمــو والتوســع فــي القطــاع المصرفــي داخــل فلســطين، حيــث يوجــد حاليــا 309 فرعــًا 
ــذ  ــطين. ودون األخ ــي فلس ــمة ف ــون نس ــم 4.88 ملي ــغ تعداده ــن البال ــا للمواطني ــدم خدماته ــًا تق ومكتب
بعيــن االعتبــار حجــم النمــو الســكاني فــي فلســطين، فــإن هنــاك حاجــة إلــى مضاعفــة عــدد فــروع البنــوك 
ــى  ــد عل ــرع واح ــر ف ــي بتوفي ــذي يقض ــي وال ــار العالم ــى المعي ــا إل ــول به ــطين للوص ــي فلس ــة ف العامل
ــى هــذا االنخفــاض النســبي فــي عــدد الفــروع  ــكل 10,000 شــخص. وينظــر بنــك فلســطين إل األقــل ل
المصرفيــة، بمثابــة فرصــة لتوســيع نطــاق أعمالــه وتقديــم الخدمــات والمنتجــات عاليــة الجــودة وتحقيــق 

االســتدامة فــي النمــو واالشــتمال المالــي كل علــى حــد ســواء. 

ــودات  ــم الموج ــع حج ــام 2016، ارتف ــي الع ــرة؛ فف ــطين كبي ــك فلس ــة لبن ــو المحتمل ــة النم ــد إمكاني وتع
ــع بنســبة 9.75 %، فــي حيــن ارتفعــت حجــم  للقطــاع المصرفــي فــي فلســطين بنســبة 9.97 %، والودائ
ــه للحفــاظ علــى  ــأة ل التســهيالت االئتمانيــة بنســبة 17.87 %. ويؤمــن بنــك فلســطين بــأن الســاحة مهي
ــاء  ــة فــي بن ــة الفلســطيني. وقــد توجــت جهــوده المبذول ــدة فــي قطــاع الخدمــات المصرفي ــه الرائ مكانت
مؤسســة ماليــة كبيــرة تحظــى بتقديــر واســع مدعــوم بعالمــة تجاريــة قويــة وبانتمــاء كبيــر مــن عمــالء 
البنــك، وتحقيــق شــراكات جديــدة، وهــو مــا يظهــر بوضــوح فــي نتائجــه الســنوية واســتمراره بالتوســع 

االفقــي وفــي الخدمــات.

القطاع المصرفي في فلسطين

2002
2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

125
131

133

139

151

160

190
209

211
226

232

237

258

274

309

20122013201420152016 الموجودات

11,542,029,65212,602,347,77413,859,455,383 9,797,014,81711,195,285,474 القطاع المصرفي

2,424,773,9612,785,203,2404,118,629,230 2,004,494,0952,348,045,943 بنك فلسطين

الودائع

8,935,342,9479,654,597,50810,595,777,751 8,306,247,172 7,484,129,223القطاع المصرفي

1,745,563,2652,062,524,0752,242,782,2983,143,151,591 1,554,493,702بنك فلسطين

التسهيالت االئتمانية

4,111,307,8494,480,286,1854,895,882,5955,824,694,8756,865,906,898القطاع المصرفي

976,394,9281,103,641,0181,151,825,6441,388,805,4412,213,463,765بنك فلسطين

2016 2015 2014 2013 2012 ودائع العمالء

% 9.75 %8 %7.57 % 10.98 % 7.3 القطاع المصرفي في فلسطين

%40.15 %8.74 % 18.16 % 12.29 % 19.9 بنك فلسطين

2016 2015 2014 2013 2012 التسهيالت االئتمانية
% 17.87 %19 % 9.28 % 8.97 % 17.9 القطاع المصرفي في فلسطين

%59.38 %20.57 % 4.37 % 13.03 % 35.6 بنك فلسطين

نسبة النمو في الودائع والتسهيالت )عام عن عام(
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استراتيجية الشمول المالي والحداثة المصرفية
لقــد اختــار البنــك شــعار الحداثــة المصرفيــة والتــي جذورهــا القيــم للتعبيــر عــن اســتراتيجية وانجــازات 
العــام 2016. لقــد اســتطاع البنــك تأديــة واجبــه األساســي نحــو متعامليــه جميعــًا مــع الحفــاظ علــى القيــم 
ــع  ــم م ــرة الحج ــطة وصغي ــاريع المتوس ــة المش ــرائح وخاص ــة الش ــة كاف ــا لخدم ــن أجله ــس م ــي أس الت
مواكبــة أفضــل الممارســات المصرفيــة فــي الحكــم الرشــيد والتحــوط مــن المخاطــر وتطويــر المنتجــات 
ــة.  ــة المصرفي ــي الخصوصي ــات وتحم ــن العملي ــات تؤم ــة معلوم ــاع أنظم ــة واتب ــة االلكتروني المصرفي
ــي والنمــو  ــى اســتدامة اســتراتيجية الشــمول المال ــة األداء التشــغيلي فقــد عمــد البنــك إل أمــا مــن ناحي
ــا المــرأة  ــا فيه ــة الشــرائح بم ــى كاف ــًا إل ــة المناطــق وأفقي ــى كاف ــًا إل ــه جغرافي الطبيعــي لتصــل خدمات
الفلســطينية، وعبــر الوســائط اإللكترونيــة كافــة ممــا زاد مــن رقعــة انتشــار خدماتــه. ولكــن المنحنــى 
ــي  ــيطرة ف ــة مس ــى حص ــتحواذ عل ــر االس ــل عب ــادر الدخ ــع مص ــة تنوي ــام 2016 كان سياس ــم للع األه
اإلســالمي العربــي، األمــر الــذي مكــن مــن زيــادة النمــو فــي المؤشــرات التشــغيلية ممــا انعكــس إيجابيــًا 
علــى صافــي األربــاح. وســاهمت أيضــا الشــركات التابعــة )بــال بــاي والوســاطة( فــي رفــد المــوارد للبنــك. 
وقــد أســس البنــك وحــدة إدارة المشــاريع لتضطلــع بمســؤولية العمــل مــع كافــة اإلدارات مــن أجــل 
ــة وخفــض النفقــات  ــادة الكفــاءة العملي ــى زي ــذ المشــاريع االســتراتيجية والعمــل عل اإلســراع فــي تنفي

ــة لأعــوام القادمــة.  ــادة اإلنتاجي التشــغيلية وزي

تقرير مداوالت اإلدارة وتحليل األداء

1718



فلســـطين التقريـــر الســـنوي 2016بنك  |

976

1.10

2012

2013

1.15

2014

1.39

2015

2016

2.213

بلغ صافي التسهيالت المصرفية التي قدمها البنك 
نهاية العام 2016 مبلغ2,213,463,765 دوالر 

أميركي، بنسبة نمو بلغت 59.38 % عن العام 2015.

بعد دراسة شاملة للقطاعات االقتصادية وإمكانات 
النمو، عزز البنك جهوده في توفير التمويل الالزم 

لكافة الشرائح االقتصادية، وخاصة للشركات 
الصغيرة والمتوسطة والمشاريع التي تعزز النمو 

االقتصادي  وخلق فرص العمل.

2.213 مليار دوالر

التسهيالت المصرفية

3.143 مليار دوالر

 ودائع العمالء

وصلت ودائع العمالء نهاية عام 2016 ما 
قيمته3,143,151,591 دوالر أميركي، بنسبة 

نمو40.15 % مقارنة مع العام 2015 حيث كانت 
2,242,782,298 دوالر. ويعود سبب هذه الزيادة 

إلى سياسة البنك في التوسع واالنتشار مع التركيز 
على القرى والمناطق التي لم يكن فيها بنوك من 
قبل. كما وأطلق البنك خالل هذه الفترة مجموعة 

من البرامج والخدمات اإللكترونية التي ساهمت في 
جلب المزيد من الودائع.

1.55

1.75

2012

2013

2.06

2014

2.24

2015

2016

3.143

%29.67         %32.68
الحصة السوقية من التسهيالت                      الحصة السوقية من ودائع العمالء  

يتمتع بنك فلسطين بحصة سوقية واعدة في السوق المصرفي الفلسطيني تزداد نسبتها عاما بعد عام، كما يتمتع 
بوضع تنافسي وريادي قوي بين البنوك العاملة في فلسطين. فقد ارتفعت حصتنا السوقية من التسهيالت االئتمانية 
نهاية العام 2016 ما نسبته %32.68، مقارنة ب %23.84 نهاية العام 2015. وارتفعت ودائع العمالء نهاية العام 2016 

لتصل حصتنا السوقية إلى %29.67 مقارنة ب %23.23 نهاية العام 2015.

تمكن بنك فلسطين من تحقيق نسب نمو مرتفعة بجميع أعماله ومشاريعه االستثمارية، وقد ساهمت استراتيجية 
النمو الطبيعي وتنويع مصادر الدخل عقب عمليات االندماج واالستحواذ في العام 2016 من المحافظة على وتيرة 

نمو متصاعدة في كافة المؤشرات التشغيلية، بالرغم من المخاطر المحيطة في بيئة عمله محليًا ودوليًا. وتؤكد هذه 
النتائج، سالمة القرارات التي انتهجها البنك. وتشير أيضا إلى تعاظم ثقة المودعين والعمالء، وتلبية البنك لمتطلباتهم  

واحتياجاتهم والعمل الدائم على ترجمتها عبر تقديم خدمات مصرفية مميزة.

2.00

2.35

2012

2013

2.42

2014

4.11

2.78

2015

2016

38.35

40.44

2012

2013

40.22

2014

53.05

2015

2016

43.16

221

252

2012

2013

280

2014

305

2015

2016

403

بلغ رأس المال المدفوع مبلغ 195,000,000 دوالر 
مقسمة إلى 195,000,000 سهم بقيمة اسمية 

قيمتها دوالرا واحدا للسهم.

 أما مجموع حقوق المساهمين، فقد بلغت في 
نهاية العام 2016 ما قيمته 403,574,797 دوالر 
أمريكي بزيادة نسبتها 31.99 % مقارنة مع العام 

2015

بلغت قيمة إيرادات البنك مع نهاية عام 2016 
ما يبلغ مجموعه 177,496,684 دوالر أمريكي، 

مقارنة مع 136,787,234 حققها البنك في 
العام 2015، مسجال أرباحًا صافية بعد طرح 

المصروفات والضرائب بلغت قيمتها 53,055,980 
دوالر، بنسبة نمو بلغت 22.91 % مقارنة بعام 
2015 حيث كانت 43,167,433 دوالر أمريكي. 

لقد استطاع البنك في العام الماضي تحقيق 
النمو الطبيعي لعملياته وتنويع مصادر الدخل من 

الشركات التابعة واالستثمارات المختلفة.

بلغ مجموع موجودات البنك مع العام 2016 مبلغ 
4,118,692,230 دوالر، بالمقارنة مع عام 2015 
التي بلغت قيمتها2,785,203,240 دوالر، بنسبة 

نمو وصلت إلى 47.88 %

وتعزى هذه النتائج إلى التوسع الطبيعي لشبكة 
فروعنا، ونمو محفظة منتجاتنا وقاعدة عمالئنا 

أضف الى ذلك مساهمة عملية اندماج البنك 
التجاري الفلسطيني مع بنك فلسطين في نمو 

مجموع الموجودات.

403 مليون دوالر

حقوق المساهمين

53.05 مليون دوالر

صافي األرباح

4.11 مليار دوالر

مجموع الموجودات

المؤشرات المالية استراتيجية الشمول المالي والحداثة المصرفية   
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67 فــرع  

149 صـراف آلـي  

6,230 نقطـة بيــع  

1,652 موظـف   

890,768 عميـل   
     )يشمل كافة حسابات العمالء(

اإلدارة العامة  | 552 موظف وموظفة |

عدد الموظفين

حافــظ البنــك علــى صدارتــه كأكبــر شــبكة مصرفيــة فــي فلســطين حيــث وصــل عــدد الفــروع التابعــة لــه إلــى 67 فرعــًا ومكتبــا 
مــن أصــل 309 فرعــًا تابعــًا للبنــوك العاملــة فــي فلســطين. فخــالل عــام 2016، تــم افتتــاح 4 فــروع جديــدة وهــي فــرع البيــرة 
ــة  ــب الجامع ــس، مكت ــب الدوار-نابل ــي مكت ــدة وه ــب جدي ــى 6 مكات ــة إل ــا. باإلضاف ــرع رفيدي ــرام وف ــرع ال ــة وف ــرع القصب وف
االمريكية-جنيــن، مكتــب بيــت ســاحور-بيت لحــم، مكتــب الظاهرية-الخليــل، مكتــب الزهراء-غــزة، مكتــب رفــح الغربيــة- رفــح.
 كمــا باشــرنا العمــل فــي مشــروع لتوســعة فروعنــا ومكاتبنــا القائمــة لنواكــب الزيــادة فــي قاعــدة عمالئنــا، ولكــي نقــدم لهــم 
الخدمــات بجــودة عاليــة وبشــكل مريــح. واســتطاع البنــك ضمــن عمليــة ادمــاج البنــك التجــاري الفلســطيني مــن تحويــل الفــروع 
التابعــة للبنــك التجــاري الفلســطيني ســابقًا إلــى فــروع بنــك فلســطين خــالل فتــرة قياســية مــا ســاهم فــي زيــادة عــدد الفــروع 
ــا لــم يتســنى للبنــك التواجــد فيهــا تعزيــزا الســتراتيجية البنــك فــي الشــمول  فــي عــام 2016 والتواجــد فــي مناطــق جغرافي

المالــي عبــر التنــوع وتزويــد كافــة الخدمــات لكافــة المناطــق الجغرافيــة والنائيــة.

ــار  ــى المعي ــطين إل ــي فلس ــي ف ــاع المصرف ــل القط ــار أن يص ــع واإلنتش ــي التوس ــتراتيجيته ف ــالل اس ــن خ ــك م ــعى البن ويس
العالمــي، والــذي يقضــي بوجــود فــرع واحــد علــى األقــل لــكل عشــرة  آآلف شــخص، حيــث يهــدف البنــك إلــى تلبيــة احتياجــات 
عمالئــه توازيــًا مــع زيــادة الطلــب واإلقبــال علــى المنتجــات البنكيــة، خصوصــا فــي المناطــق التــي تعانــي شــحًا فــي الخدمــات 
المصرفيــة والماليــة. علمــًا بــأن عــدد الســكان فــي المناطــق الفلســطينية قــد وصــل إلــى4.88 مليــون نســمة، وعــدد الفــروع 

وصــل إلــى 309 فــرع فقــط.

التوسع األفقي للفروع والمكاتب استراتيجية الشمول المالي والحداثة المصرفية   

غــزة

جباليا |1991| دير البلح |1994|النصيرات|1999|خان يونس |1989| الفرع الرئيسي |1992|

23 موظف وموظفة22 موظف وموظفة38 موظف وموظفة54 موظف وموظفة 29 موظف وموظفة

السرايا |2000|  الرمال |1998| رفح |1967|عمر المختار|1960|  المنطقة الصناعية|2015|

12 موظف وموظفة 67 موظف وموظفة29 موظف وموظفة5 موظف وموظفة 12 موظف وموظفة

تل الهوا - غزة |2014|  رفح الغربية|2015|الزهراء|2015|النصر|1997|بيت الهيا - غزة |2014|  بني سهيال |2013|

6 موظف وموظفة5 موظف وموظفة33 موظف وموظفة10 موظف وموظفة 10 موظف وموظفة 9 موظف وموظفة

نعلين|2011|الماصيون | 2012 |

المنارة  اإللكتروني |2010| ترمسعيا|2009|

 اإلرسال|2001|دير دبوان |2006|

طنوس |1994|

البيرة|2016|القصبة|2016|بيرزيت|2009|

بدو |2015|سلواد |2009|بيتونيا |2012|

30 موظف وموظفة

6موظف وموظفة

8موظف وموظفة 6موظف وموظفة

5 موظف وموظفة

13موظف وموظفة

12موظف وموظفة

18موظف وموظفة23موظف وموظفة6موظف وموظفة

7 موظف وموظفة7 موظف وموظفة8 موظف وموظفة

فـــرع رام اهلل
المركز الرئيسي

رام اهلل |2007| 
75 موظف وموظفة

جنين
جنين|2007| 

المبنى الرئيسي

مكتب الجامعة األمريكية|2015|اليامون|2010|يعبد|2009|ميثلون|2009| قباطية |2004|

7موظف وموظفة13 موظف وموظفة
42 موظف وموظفة

5موظف وموظفة5موظف وموظفة6 موظف وموظفة

سلفيت
بديا |2014| سلفيت |2006|

6موظف وموظفة17 موظف وموظفة

 نابلس |1996|

القدس

بيت لحم

المبنى الرئيسي
نابلس |2009|

عصيرة الشمالية  حوارة|2009|الحسبة |2000|
  |2014|

شارع طولكرم - بيت 
ايبا  |2015|  

رفيديا |2016|   الدوار |2016|  

بيت لحم |1999|
بيت لحم-المبنى 
الرئيسي |2013|

الرام |2016|أبو ديس|2009|

 بيت ساحور|2016| بيت جاال|2009|

47 موظف وموظفة

6موظف وموظفة7موظف وموظفة7 موظف وموظفة6 موظف وموظفة44 موظف وموظفة 18موظف وموظفة 7موظف وموظفة

16 موظف وموظفة21 موظف وموظفة

8موظف وموظفة6موظف وموظفة

الخليل
 الخليل |2011|
 المبنى الرئيسي

الظاهرية|2016|جامعة الخليل|2014|يطا|2008|دورا|2007|شارع السالم|1998| سعير|2008| ترقوميا |2010|

7 موظف وموظفة4 موظف وموظفة9موظف وموظفة20 موظف وموظفة11موظف وموظفة9 موظف وموظفة57موظف وموظفة 8 موظف وموظفة

أريحا

طـوباس

طولكرم

قلقيلية

طوباس|2006|

 طولكرم |2005|

قلقيلية |2001|

خضوري |2011|

 عزون |2005|

أريحا|1994|

المبنى الرئيسي أريحا|2013| 

23 موظف وموظفة

14موظف وموظفة

24 موظف وموظفة

23 موظف وموظفة

3 موظف وموظفة

6 موظف وموظفة
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المنتجات والخدمات المصرفية الحديثة

البطاقات والخدمات اإللكترونية
استمر البنك في ريادة التكنولوجيا المصرفية في فلسطين، وعمل على 

إطالق منتجات جديدة وقنوات مبتكرة في مجال البطاقات والخدمات 
اإللكترونية.

وفي عام 2016، كانت النقلة في مجال بطاقات الخصم، حيث عمل 
البنك على استبدال بطاقة فيزا إلكترون ببطاقتي الخصم والمشتريات 

الكالسيكية والبالتينية Visa Debit، وأصبحت بطاقة خصم عالمية 
متعددة الوظائف، تمنح حامليها المرونة في عمليات الشراء من المتاجر 

والتسوق والدفع عبر اإلنترنت والسحب النقدي من الصرافات اآللية محليًا 
ودوليًا، اضافة إلى تكنولوجيا Visa payWave التي تعد خيار جديد للدفع 

باستخدام البطاقة، وتقلل من وقت االنتظار عند الدفع وتضفي مرونة 
عالية لمستخدميها. وتم إطالق بطاقة الخصم والمشتريات الكالسيكية 

بستة تصاميم مختلفة، بحيث يختار العمالء التصميم الذي يرغبون 
لبطاقتهم، وتزامن مع ذلك إطالق مشروع اإلصدار الفوري للبطاقات 

في الفروع، فاستثمر البنك في تجهيز األنظمة وإحضار األجهزة الالزمة 
لطباعة البطاقة فوريًا في الفرع عند طلبها من العمالء. ومن هنا، أصبح 
بمقدور العمالء اختيار تصميم البطاقة والرقم السري والخروج ببطاقة 

فاعلة االستخدام ومتعددة الوظائف بمجرد زيارة واحدة للفرع. كما تم 
إضافة نوع جديد من بطاقات الخصم والمشتريات وهي البالتينية، والتي 
تمنح حاملها قدرة شرائية بسقوف أعلى ومرونة وميزات عند استخدامها 

في جميع دول العالم.

ولم يقتصر األمر على بطاقات الخصم والمشتريات، بل وأضاف البنك 
منتجات جديدة من بطاقات االئتمان. وبالتعاون مع شركة فيزا العالمية، 

تم إطالق بطاقة »Visa Signature”، على أنها ليست بطاقة ائتمانية 
وحسب، بل تمنح البطاقة حامليها مزايا وعروض إضافية عند االستخدام، 

كالدخول غير المحدود إلى صاالت كبار العمالء في المطارات العالمية 
وخدمة المساعد الشخصي وعروض اإلقامة والتسوق والرفاهية، فضاًل 

عن 1% رصيد مرتجع لحامل البطاقة على كل حركة شرائية. 

 وتم إطالق بطاقة ماستركارد تيتانيوم االئتمانية مع ميزات إضافية 
أيضا، كعروض دخول إلى صاالت مطارات وخصومات في دول متعددة. 

 MasterCardو Visa payWave أما من ناحية تقنية، فقد تم توظيف
payPass كطرق دفع جديدة وخدمة الحماية بالحقل الثالثي عند التسوق 

عبر اإلنترنت 3D Secure على جميع بطاقات االئتمان.

وتعددت المشاريع في البنك في مجال البطاقات وحلول الدفع اإللكترونية 
على أكثر من جانب، فقد تم إضافة نسخ جديدة من أجهزة نقاط البيع 

على شبكة التجار وتوسيعها وتطويرها على أجهزة الصراف اآللي 
واألنظمة واألجهزة المشغلة، وتم التعاقد مع أطراف محلية وعالمية بهدف 

بناء شراكات تسارع في عملية تطوير مجال التعامل البنكي اإللكتروني.

وعلى مستوى موازي، تم إطالق خدمة اإلنترنت البنكي بحلته الجديدة 
في عام 2016، بحيث تم إضافة وظائف جديدة وتسهيل عملية التسجيل 

الذاتي وخدمات التحويل المختلفة وزيادة الشركات في عمليات تسديد 
الفواتير، فضاًل عن مرونة أعلى في التحكم بالحساب والخدمات البنكية. 
واستمر التطوير في القنوات اإللكترونية، ليطلق البنك تطبيق الموبايل 
البنكي بنسخته الثانية، بتطابق مع معظم الوظائف المتاحة على خدمة 

اإلنترنت البنكي. 

وقد عمل البنك على االستثمار في الكادر البشري، من خالل التدريبات 
وورشات العمل مع الموظفين والعمالء للتوعية البنكية وأساليب التسويق 

والتركيز على مدى أهمية التسارع ومواكبة التطور التكنولوجي في 
البنك، وكيفية مالئمة هذه الخدمات لمختلف احتياجات العمالء.

استراتيجية الشمول المالي والحداثة المصرفية   

خدمة اإلصدار 
الفوري للبطاقات

بطاقة الخصم والمشتريات 
الكالسيكية...

الشكل فلسطيني واإلستخدام 
محلي ودولي
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تعزيز المحفظة االئتمانية الخاصة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة

يســعى بنــك فلســطين لتطويــر المنشــآت المتوســطة الحجــم 
والصغيــرة القائمــة، وإنشــاء مشــاريع جديــدة بهــدف دعــم 
الصغيــرة  المنشــآت  شــريحة  ضمــن  االنتاجيــة  المشــاريع 
التمويــل،  مصــادر  إلــى  وصولهــا  وتعزيــز  والمتوســطة 
باعتبارهــا محركــة للنمــو االقتصــادي واألساســي إلحــداث 
التنميــة االقتصاديــة واالجتماعيــة فــي فلســطين. حيــث تؤثــر 
بشــكل كبيــر علــى التخفيــف مــن حــدة البطالــة وتشــغيل 
األيــدي العاملــة، بحســب دراســة نشــرتها وزارة االقتصــاد 
الصغــر  متناهيــة  المنشــآت  فــان  الفلســطينية،  الوطنــي 
ــن  ــن 87 % م ــر م ــل ألكث ــر العم ــطة توف ــرة والمتوس والصغي
فــي فلســطين. هــذه االســتراتيجية هــي  العاملــة  القــوى 
ــمول  ــو والش ــي النم ــتدامة ف ــق االس ــط تحقي ــب خط ــي صل ف
المالــي، تلــك الخطــط التــي التــزم بهــا بنــك فلســطين خــالل 

أعمــال ونشــاطات العــام 2016.

ومــن  مســتقرة  والمتوســطة  الصغيــرة  المنشــآت  تعتبــر 
المتوقــع زيــادة الطلــب لتمويــل هــذه  المنشــآت الصغيــرة 
والمتوســطة خــالل العــام القــادم. وبهــدف مســاعدة أصحــاب 
المنشــآت الصغيــرة والمتوســطة وذوي الدخــل المحــدود علــى 
تطويــر أعمالهــم فــي كافــة األماكــن بمــا فــي ذلــك المناطــق 
الريفيــة، عمــل بنــك فلســطين علــى تطويــر وتعزيــز دور 
الدائــرة المتخصصــة بالمنشــآت الصغيــرة والمتوســطة بهــدف 
المصرفيــة  الخدمــات  بإيصــال  المالــي  االشــتمال  تحقيــق 
للمنشــآت وتقليــل الفجــوة بالتعامــل مــع القطــاع المصرفــي، 
وانســجامًا مــع رؤيــة البنــك بتطويــر المشــاريع والمنشــآت 
التــي تقــوم بتمويلهــا، يســتمر البنــك بالمتابعــة وتقديــم 
االستشــارات لهــم لضمــان اســتمرار النمــو وتلبيــة احتياجاتهــم 

ــة. ــات العصري ــم والمنتج ــن الدع ــد م ــة بالمزي المتنوع

ومــن خــالل الخبــرات المتراكمــة والعالقــات المتينــة التــي 
بــات  والمتوســطة،  الصغيــرة  المنشــآت  موظفــي  تربــط 
ــن  ــد م ــى المزي ــول عل ــرة الحص ــآت الصغي ــتطاعة المنش باس
المنتجــات المتطــورة واالستشــارات التــي يحتاجونهــا لتوســيع 
أعمالهــم، هــذا وقــام البنــك بتمويــل عــدد مــن المنشــآت 
الصغيــرة والمتوســطة فــي العديــد مــن القطاعــات، التــي 
الســياحة  الزراعــة،  الصناعــة،  الخدمــات،  التجــارة،  تشــمل 
والبناء. ويســاعد بنك فلســطين الشــركات الناشــئة لالســتمرار 
واالزدهــار عبــر مســاهمته بتطويرهــا علــى مســتويات عديــدة 

منهــا: اإلداريــة والفنيــة والمؤسســية ومهــارات التســويق.

اســتمر البنــك خــالل العــام 2016 بتمويــل المشــاريع الصغيــرة 
والمتوســطة انســجامًا مــع الخطــط التــي تــم وصفهــا فــي 
المشــاريع  محفظــة  فــي  نمــوًا  وحقــق  الســابقة  االعــوام 
الصغيــرة والمتوســطة بمقــدار 32 % والمشــاريع متناهيــة 
الصغــر بمقــدار 27 %. وواصــل العمــل للوصــول إلــى الفئــات 
ــة فــي كافــة المناطــق  ــر الخدمــات المصرفي المهمشــة وتوفي

ــة. ــه الميداني ــالل طواقم ــن خ م

%16.16

%30.33

%15.59

%37.92

قطاع الشركات

المنشآت الصغيرة 
والمتوسطة

قطاع الحكومي

قطاع األفراد

المشاريع المتوسطة والمتناهية الصغر

ــى  ــول عل ــرص الحص ــر ف ــى توفي ــزه عل ــك تركي ــل البن واص
التمويــل للمحرك االقتصــادي الفلسطيني-المنشــآت الصغيرة 
المصرفيــة  الخدمــات  توفيــر  إلــى  باإلضافــة  والمتوســطة، 
واالستشــارية غيــر الماليــة لصاحبــات واصحــاب المنشــآت فــي 
مجــال األعمــال التجاريــة لدعــم نموهــم وتطورهــم، تحقيقــًا 
للنمــو فــي خدماتــه البنكيــة وكذلــك للنمــو فــي االقتصــاد 
الوطنــي والحفــاظ علــى وتيــرة نمــو فــي تشــغيل االيــادي 
العاملــة فــي مواجهــة أي ركــود اقتصــادي. وعمــل البنــك علــى 
اســتقطاب اســتثمارات لقطــاع المنشــأت الصغيرة والمتوســطة 
الحجــم إلــى المناطــق الصناعيــة فــي مدينــة أريحــا الزراعيــة 
مــع  بالتعــاون  الصناعيــة  لحــم  بيــت  ومدينــة  الصناعيــة 
الشــركاء فــي المناطــق الصناعيــة الفلســطينية  واإلتحــاد 

ــون. ــركاء الدولي ــطينية والش ــات الفلس ــام للصناع الع

استراتيجية الشمول المالي والحداثة المصرفية   
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 داخليًا
يعمل بشكل مستمر لضمان المساواة للمرأة في الحقوق والواجبات الوظيفية داخل البنك، وتوفير بيئة عمل مريحة ومالئمة 

للموظفات واألمهات العامالت، كما عمل على مدار السنوات السابقة لزيادة نسبة الموظفات اإلناث ومع نهاية العام 2016 بلغت 
نسبتهن حوالي 36 % مقارنة مع 17 % في عام 2008. حيث يهدف البنك إليصال نسبة مشاركة اإلناث من القوى العاملة بالبنك 

إلى 50 %، فضال عن زيادة عدد النساء في المناصب اإلدارية العليا وصناع القرار. 

وفي عام 2016، وبطلب من البنك، تم تنفيذ التدقيق التشاركي من منظور النوع االجتماعي من قبل صندوق األمم المتحدة 
للمرأة ومنظمة العمل الدولية، حيث حصل البنك من خالله على شهادة مراعاة النوع االجتماعي وتقييم لمستوى البنك وتوصيات 

للتقدم في قضايا النوع االجتماعي وأخذها بعين االعتبار في العمل حيث تم اإلشادة بسياسات البنك من حيث تطبيق العدالة 
داخل البنك من منظور النوع االجتماعي.

خلق بيئة مؤاتيه للمرأة في البنك
اهتم بنك فلسطين بترويج منتجاته وخدماته البنكية للنساء عن طريق االهتمام باحتياجات المرأة ثم تقديم الخدمة المناسبة 

والتي تلبي احتياجها، ولزيادة الوعي بكيفية فهم احتياجات المرأة قام بنك فلسطين بالعديد من الخطوات منها:

Gender Sensitivity Training: وهو تدريب يتضمن تعريف موظفي وموظفات البنك بالمهارات التسويقية الواجب  	 	
اتباعها عند تسويق المنتجات البنكية للنساء، وزيادة وعيهم باحتياجات النساء والطرق واألساليب الصحيحة للتعامل 

معهن.

الصيغة اللغوية المستخدمة في البنك تخاطب وتحاكي المرأة. 	 			

اجازة االبوة: خصص بنك فلسطين إجازة ابوة لمدة 3 أيام بعد الوالدة لموظفي البنك. 	  

برنامج                      لتمكين المرأة

يركــز البنــك علــى دور المــرأة كجــزء مــن اســتراتيجيته الراميــة إلــى تمكينهــا وتشــجيعها للمشــاركة 
الفاعلــة فــي الحيــاة االجتماعيــة واالقتصاديــة بقطاعاتهــا المختلفــة. وذلــك انطالقــًا مــن إيمانــه 
بأهميــة تحســين مســتوى المعيشــة للمــرأة الفلســطينية، والــذي بــدوره ســينعكس إيجابــًا علــى 

الفلســطينية واالقتصــاد والمجتمــع ككل. العائلــة 

سعى بنك فلسطين لمساعدة ودعم المرأة للوصول إلى سوق العمل بعدة أشكال منها:

 برامج تمكين المرأة

 التمكين االقتصادي 
يعمل بنك فلسطين على دعم النساء خارج نطاق البنك حيث يطمح للوصول إلى جميع شرائح النساء من صاحبات األعمال والموظفات 

وربات المنازل من خالل تطوير منتجات وخدمات تناسب احتياجاتهن. باإلضافة إلى تصميم برنامج الخدمات االستشارية غير المالية 
وهو عبارة عن برنامج متكامل يهدف إلى دعم وتطوير المرأة في عدة مجاالت لتتمكن من إدارة مصاريف عائلتها ومشاريعها من خالل 

نشاطات وورشات عمل وبرامج تدريبية.

أطلق بنك فلسطين حزمة من المنتجات والخدمات التي تستهدف السيدات الفلسطينيات 

وهي على النحو التالي:

منتجات بنكية
يستهدف بنك فلسطين من خالل منتجاته والخدمات غير المالية التي يقدمها، النساء الفلسطينيات اللواتي لديهن الرغبة في تأسيس 

مشاريع صغيرة أو يملكن مشاريع صغيرة إنتاجية قائمة حيث أن هذه الفئة من النساء كما تشير الدراسات، يعملن في قطاع األعمال غير 
المنظم ويجدن صعوبة في الحصول على خدمات بنكية لعدم قدرتهن على تقديم الضمانات المطلوبة والتي تناسب احتياجاتهن العائلية 

والعملية.

قروض }فلسطينية { لألعمال بدون ضمانات
قدم بنك فلسطين قروض فلسطينية لأعمال بدون ضمانات ليكون منتجًا مصممًا للسيدات الرياديات بشروط جذابة وبدون ضمانات 

لتلبية احتياجاتهن حيث أنه ال يحتاج إلى عدد كبير من المستندات، ويتميز بسرعة الرد على الطلب باإلضافة إلى االستفادة من الخدمات 
االستشارية غير المالية التي يقدمها البنك للمرأة.

تهدف قروض فلسطينية لأعمال بدون ضمانات إلى تقديم حلول التمويل لمشاريع المرأة بمبالغ إجمالية تتراوح بين 1,000 دوالر 
أمريكي إلى 20,000 دوالر أمريكي أو ما يعادلها بعمالت الدينار األردني أو الشيكل، بكفالة شخصية فقط وبدون ضمانات ويمكن من 
خالل هذا القرض تمويل رأس المال العامل، ويطلب من جميع النساء اللواتي يرغبن في االستفادة من هذا البرنامج القيام بتسجيل 

مشاريعهن في الغرفة التجارية على االقل أو التسجيل في وزارة االقتصاد وبذلك تعتبر قروض فلسطينية لأعمال بدون ضمانات حافزًا 
جيدا لتكون المرأة من خالله عضوًا مساهمًا في المنظومة االقتصادية.

قروض }فلسطينية{ بضمان الذهب
تهدف قروض فلسطينية »لأعمال وللسيدات« بضمان الذهب إلى تلبية احتياجات المرأة في األعمال أو تقديم التمويل الشخصي لها 
بشروط جذابة وبنسبة قروض تصل إلى 100 % من قيمة الذهب. حيث تمكنها هذه القروض من االستفادة بالحد األقصى من قيمة 

الضمان وتلبية احتياجاتها الشخصية أو استخدامه لتمويل رأس المال العامل أو القروض طويلة االجل. 
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} اعرفي بنكك { للتوعية المصرفية
يعمل البنك من خالل هذا البرنامج على زيادة الوعي المصرفي لدى النساء 

من خالل التركيز على أعمال البنك واألدوار التنموية واالجتماعية التي 
يقوم بها وتوضيح مفاهيم العمل المصرفي والخدمات المالية بأنواعها، 

وكيفية االستفادة منها وتطوير مشاريع صاحبات األعمال ومنها: التعريف 
في البنك، أهمية الخدمات المصرفية وسبل الوصول إليها، الحسابات 
البنكية والودائع، والشيكات، والتسهيالت االئتمانية، وأنواع البطاقات 

واستخداماتها ومزاياها، والحواالت المالية الدولية ومزاياها، والخدمات 
المصرفية االلكترونية والخدمات األخرى التي تحتاجها. وخالل عام 2016 

تم عقد 67 دورة تدريبية تحت هذا البرنامج وحضرها ما يقارب 1,280 
امرأة، حيث زادت نسبة المستفيدات من هذا البرنامج ما يعادل 42 % 

مقارنة مع السنة السابقة.

برنامج } أنا ريادية {
انطالقًا من إيماننا بأهمية دعم الرياديات وتسهيل دخولهن إلى سوق 

العمل والحصول على فرص التمويل، قام بنك فلسطين هذا العام بتقديم 
كافة اشكال الدعم لتنفيذ برنامج وجائزة أفضل خطة عمل »أنا ريادية 

لعام 2016« وذلك لما يمتاز به البرنامج من تقديم تدخالت مهمة تؤهل 
المشتركات من دخول سوق العمل وتحضرهن بشكل كامل للتشبيك 
مع مصادر التمويل وذلك من خالل إعداد خطط عمل كاملة ومحترفة 

لمشاريعهن.

تم إطالق البرنامج بالتعاون مع منتدى سيدات األعمال حيث تقدم أكثر 
من 1,200 سيدة ريادية من جميع أنحاء فلسطين لالنضمام إلى البرنامج 

حيث يهدف البرنامج إلى تشجيع األعمال الريادية لدى النساء في فلسطين، 
ومساعدتهن على البدء بمشاريعهن الخاصة أو تطوير مشاريعهن القائمة 

ضمن برنامج متكامل يشمل التدريب والتوجيه تحت إشراف مدربين 
مختصين في هذا المجال، والتشبيك مع مصادر التمويل والمعلومات، 

وكافة خدمات تطوير األعمال التي يقدمها مركز تطوير األعمال- الذراع 
التقني للمنتدى خالل وبعد انتهاء البرنامج. 

 Mini-MBA برنامج فلسطينية إلدارة األعمال
قدم بنك فلسطين بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية )IFC( برنامجًا 

لتطوير مهارات العمل والقيادة للنساء صاحبات األعمال، حيث يهدف 
البرنامج إلى تدريب وتطوير النساء وصاحبات المشاريع والشركات 

الصغيرة والمتوسطة في فلسطين على مدار 6 أشهر، من خالل تطوير 
مهاراتهن في مجاالت مختلفة، منها: التخطيط االستراتيجي والمالي، 

والتسويق، وإدارة الموارد البشرية، وغيرها. كما قام البرنامج بتطوير 
المهارات القيادية للمرأة، وتشبيكها مع خبراء دوليين ومحليين. كما أن 
بعض الفعاليات والتدريبات الخاصة بهذا البرنامج منفذة بالتعاون مع 

منتدى سيدات األعمال وشركة أرنست أند يونغ.

تم استالم 143 طلب لإلنضمام إلى البرنامج من مختلف القطاعات 
واألماكن الجغرافية. حيث تم اختيار أفضل 40 سيدة أعمال تملك وتدير 
مشروع أو شركة في فلسطين، وقد مضى على مشروعها سنتين على 
األقل، ولديها ما ال يقل عن موظف/ة واحد/ة باإلضافة إلى رغبتها في 

تطوير مشروعها والنهوض به. وحصلت المشاركات في نهاية البرنامج 
على شهادة في ريادة األعمال النسائية من بنك فلسطين ومؤسسة 

التمويل الدولية. بعد عام من اإلنضمام إلى البرنامج، تم تقييم تطور 
الرياديات ومشاريعهن ومن أبرز النتائج اإليجابية زيادة في دخل 

السيدات بنسبة 51 %، وخلق فرص عمل إضافية من قبلهن بنسبة    
26 % ونقل السيدات من القطاع غير المنظم إلى القطاع المنظم بنسبة 

زيادة تصل إلى 30 %.

صفحة Facebook للتوعية والتواصل مع المرأة
تم تأسيس صفحة »فلسطينية« التي تهدف للعناية بالمرأة وتوسيع 

آفاقها وزيادة وعيها في مختلف النواحي االجتماعية واالقتصادية 
والعائلية. تتطلع هذه الصفحة للوصول إلى كافة الشرائح النسائية من 
صاحبات األعمال والموظفات وربات المنازل، من خالل تقديم مجموعة 

من النصائح واإلرشادات التي تهم حياة المرأة لخلق نوع من التوازن بين 
مشاغل الحياة العملية واالهتمامات الشخصية والعائلية، كما وصل عدد 

المعجبين بالصفحة حاليا إلى أكثر من 56,000 معجب/ة، زيادة بنسبة 
14 % عن السنة السابقة.

هو عبارة عن برنامج متكامل يهدف إلى دعم وتطوير المرأة في عدة مجاالت إلدارة مصاريف عائالتهن 
ومشاريعهن من خالل نشاطات وورشات عمل وبرامج تدريبية مختلفة. وخالل عام 2016، تم عقد 110 

ورشات عمل حيث استفاد من هذه الورشات 2,143 مشارك/ة .

الخدمات االستشارية غير المالية

 برامج تمكين المرأة

 التنمية اإلجتماعية 
هذا وأولى البنك جزءًا كبيرًا من مسؤوليته االجتماعية للمرأة 

الفلسطينية لتمكينها ومساعدتها في التغلب على مصاعب الحياة 
المختلفة. ولتعزيز استراتيجيته في مجال تمكين المرأة الفلسطينية 

عمل البنك العديد من الشراكات مع المؤسسات والجمعيات المحلية 
والعالمية التي تعمل في مجال تمكين المرأة.

جوائز
في عام 2016، حاز بنك فلسطين من قبل The Banker التابعة لمجلة 
Financial Times على جائزة أفضل بنك في العالم في مجال الشمول 

المالي تقديرًا واعترافًا ببرنامج فلسطينية الخاص بتمكين المرأة 
الفلسطينية.

وحاز بنك فلسطين من قبل مجلة Emeafinance على جائزة أفضل بنك 
في الشرق األوسط في مجال الشمول المالي. باإلضافة إلى حصوله على 

جائزة أفضل برنامج جديد لتمكين المرأة من قبل التحالف المصرفي 
.)GBA for Women( العالمي للمرأة

 عضويات
عضوية بنك فلسطين في التحالف المصرفي العالمي للمرأة

 Global Banking Alliance for Women 
وهو اتحاد دولي رائد في مجال المؤسسات المالية والمنظمات المهتمة 

في تطوير النساء في جميع أنحاء العالم. ليكون البنك أول مؤسسة 
مصرفية فلسطينية عضوًا في اإلتحاد. وتوفر عضوية البنك في التحالف 

فرصة لالطالع على أفضل الممارسات فيما يتعلق بتقديم الخدمات 
البنكية للمرأة، عبر تبادل المعلومات والخبرات والحصول على الموارد 

الالزمة لذلك. باإلضافة إلى زيادة قدرة البنك في خدمة النساء من 
العمالء بأفضل طريقة ممكنة، ونشر الوعي الالزم عن أهمية دور المرأة 
االقتصادي كعميلة لدى البنك وكمستثمرة وريادية في خلق فرص العمل 

لغيرها وبناء المشاريع اإلنتاجية.  

عضوية بنك فلسطين في التحالف 
)GABV( العالمي للبنوك الملتزمة بالقيم

 حيث أن هذا التحالف ال يقبل عضوية المؤسسات إال بعد التأكد من 
أن جميع األعضاء لديهم القناعة الكاملة بالمبادئ والقيم واالستدامة 
ويقوموا بتنفيذ هذه المبادئ في عملياتهم ونشاطاتهم. نفتخر بأننا 

أول بنك من منطقة الشرق األوسط ينضم إلى هذا التحالف حيث يبلغ 
عدد أعضاء التحالف العالمي للبنوك الملتزمة بالقيم 40  عضوًا فقط.

كما أن بنك فلسطين ملتزم بمبادئ تمكين المرأة WEPs، والتي 
هي مبادرة مشتركة من الميثاق العالمي لأمم المتحدة وهيئة األمم 
المتحدة للمرآة، تعرض إرشادات حول كيفية تمكين المرآة في مكان 

العمل والسوق والمجتمع، هناك 7 مبادئ تسعى إلى بلورة البعد 
النوعي بين الجنسين لمسؤولية الشركات، ميثاق األمم المتحدة 

والتنمية المستدامة في خالل دمج النوع االجتماعي في تحقيق أهداف 
االستدامة على نطاق أوسع. في شهر مايو 2014. أعرب السيد هاشم 

الشوا رئيس مجلس اإلدارة والمدير العام لبنك فلسطين عن دعمه 
للمساواة بين الجنسين ومبادئ تمكين المرأة من خالل توقيعه على 

رسالة الرئيس التنفيذي لمبادئ تمكين المرأة

WEPs CEO Statement of Support  
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استثمارات ابتكار: 

تمكين الشباب

     شركة      
12        ناشئة 

من أجل تقديم المزيد من الدعم لروّاد األعمال الطموحين، عمل 
بنك فلسطين بالتعاون مع مؤسسات وأفراد محليين ودوليين 

بما فيهم صندوق االستثمار الفلسطيني وشراكات والعديد من 
الفلسطينيين المغتربين على إنشاء صندوق ابتكار برأس مال 

قيمته 11 مليون دوالر أمريكي، الذي بموجبه سيتمكن روّاد 
األعمال الطموحين في مجال التكنولوجيا من الحصول على 
التمويل التأسيسي ورأس مال إضافي يساعدهم في إطالق 

شركاتهم الناشئة واالنخراط في أعمال تجارية واسعة ومربحة. 
يهدف الصندوق الوطني هذا إلى دعم االفكار الشبابية الخالقة 

والجديدة، التي تصب في صالح تطوير النظم والقطاعات 
الخدماتية والصناعية والزراعية واالقتصادية التي يقدمها 

الرياديون الفلسطينيون. ومن هذا المنطلق، سيركز صندوق 
االبتكار على الشركات المبتكرة الناشئة في فلسطين، مستهدفًا 

في الوقت ذاته األعمال التجارية صغيرة الحجم.
 سيغطي صندوق االبتكار فجوة هامة على صعيد التمويل في 

فلسطين، حيث أن التمويل الذي يوفره الصندوق لروّاد األعمال هو 
أكبر حجمًا مما يمكن أن يقدمه التمويل متناهي الصغير والعائلة 

واألصدقاء وحتى روّاد األعمال أنفسهم، لكنه أقل حجمًا مما يمكن 
أن تقدمه صناديق رأس المال المجازفة أو المصارف التي تعتبر أن 

مثل هذه االستثمارات تحتوي على مخاطر.
 

وقام صندوق االبتكار باستثمارات تأسيسية أولية في الشركات 
الناشئة تتراوح ما بين 20,000 إلى 50,000 دوالر، وسيستمر 

باالستثمار فيها حتى بلوغ سقف المليون دوالر أمريكي، مقابل 
الحصول على حقوق ملكية في الشركات التي يتم االستثمار فيها. 
كما وسيتم دعم كافة االستثمارات في الشركات الناشئة من خالل 
تقديم خدمات استشارية غير مالية، مثل خدمات التوجيه واإلرشاد 

والتدريب ومنح الخبرات الفنية، مما يضمن نجاح االستثمارات 
ومتابعتها.

  75% نسبة الشباب في المجتمع الفلسطيني. 
  75 % من الشباب يستخدمون الموبايل. 
 45 % من الشباب يستخدمون اإلنترنت. 

 85 % من الشباب يحملون تطبيقات الموبايل. 

آفاق واعدة في قطاع الشباب والشركات الناشئة: 
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بنك فلسطين في المهجر والعالمية
ــدة  ــاء وح ــم إنش ــم، ت ــاء العال ــع أنح ــي جمي ــن ف ــدد ومتميزي ــالء ج ــى عم ــول إل ــة للوص ــك الدؤوب ــاعي البن ــن مس ضم
المغتربيــن قبــل اربعــة أعــوام لخدمــة أكبــر عــدد مــن الفلســطينيين بالمهجــر، والذيــن يزيــد عددهــم عــن 7.8 مليــون 

ــار دوالر أمريكــي. ــة تقــدر بـــ 100 ملي ــروة مالي ــة وث فلســطيني، يتمتعــون بقــوة اقتصادي

ويكــرس فريــق العمــل بهــذه الوحــدة جهــوده لمــد جســور التواصــل مــع الفلســطينيين فــي المهجــر، مــن خــالل تقديــم 
مجموعــة مــن الخدمــات التنافســية المتميــزة مــن بينهــا الخدمــات المصرفيــة لأفــراد والشــركات، والخدمــات االستشــارية 

لأعمــال، واالســتثمار وخدمــات الوســاطة لأشــخاص الذيــن يريــدون االســتثمار فــي فلســطين.

ركــزت وحــدة شــؤون المغتربيــن اهتمامهــا فــي العــام 2016 علــى اكتشــاف اآلفــاق والفــرص لفتــح عالقــات مــع الجاليــات 
الفلســطينية فــي قــارة أمريــكا الجنوبيــة . ويأتــي هــذا التركيــز بعيــد افتتــاح المكتــب التمثيلــي فــي دبــي والــذي بــات 
حلقــة الوصــل مــع الجاليــات الفلســطينية المغتربــة فــي دول الخليــج )التــي يعيــش فيهــا أكثــر مــن 250 ألــف فلســطيني(.

قامــت وحــدة شــؤون المغتربيــن مــع مستشــاري البنــك فــي دولــة تشــيلي بزيــارة عمــل للتواصــل مــع الجاليــة فــي قــارة 
أمريــكا الجنوبيــة، شــملت كل مــن: كولومبيــا، هنــدوراس، الســلفادور والبيــرو. وشــملت نشــاطات الدائــرة زيــارة عمــل 
ــو  ــتراتيجية نح ــف االس ــدا لتكثي ــمالية تمهي ــكا الش ــي أمري ــات ف ــع الجالي ــل م ــاق تواص ــح اف ــدة وفت ــات المتح ــى الوالي إل
القارتيــن الجنوبيــة والشــمالية وخاصــة فــي أعقــاب افتتــاح المكتــب التمثيلــي فــي تشــيلي المتوقــع أن يتــم فــي الربــع 

الثانــي مــن العــام 2017، والتــي يعيــش فيهــا أكثــر مــن نصــف مليــون فلســطيني.

بنك فلسطين والعالمية

تشيلي
2017

2016
دبي

1960
فلسطين
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االستمرار في التوجه إلى العالمية:
ــي  ــة ف ــات عالمي ــي منتدي ــارك ف ــث ش ــة حي ــر العالمي ــي المناب ــاركته ف ــطين مش ــك فلس ــف بن كث
ــيع  ــتراتيجية توس ــن اس ــدة ضم ــة المتح ــة والمملك ــدة األمريكي ــات المتح ــا والوالي ــن وماليزي الصي
وتنويــع قاعــدة المســاهمين مــن المؤسســات الدوليــة والمغتربيــن وكذلــك تشــبيك العالقــات 

ــة. ــك الدولي ــتراتيجية البن ــم اس ــح دع ــة لصال الدولي

ــة  ــذي أقيــم فــي عــام 2016 فــي مدين شــارك البنــك للمــرة الثانيــة عشــر فــي مؤتمــر SIBOS ال
جينيــف السويســرية، وكانــت المشــاركة هــذا العــام متميــزة حيــث شــارك البنــك وألول مــرة عبــر 
جنــاح خــاص بــه مكــن البنــك أن يكــون فــي مصــاف كبــرى المصــارف العالميــة بحيــث تمكــن البنــك 
مــن عــرض خدماتــه المصرفيــة وتشــبيك عالقاتــه المصرفيــة مــع البنــوك المراســلة والمؤسســات 

الماليــة الدوليــة. 

بنك فلسطين والعالمية

Sibos 2016 أعضاء مجلس إدارة بنك فلسطين المشاركين في مؤتمر
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جذب الكادر البشري من قطاع الشباب
تولي إدارة البنك اهتمامًا خاصًا بتنمية الكادر البشري داخل البنك والحفاظ على رضى وظيفي عالي وتنوع الخبرات والحرص على 

مالئمة سياسة التوظيف مع القيم التي قام عليها البنك في الحفاظ على التنوع االجتماعي وإعطاء الجميع فرص للحصول على 
وظيفة عادلة بمن فيهم أصحاب االحتياجات الخاصة اذ ما زال البنك ماض في تعزيز سياسة توظيف 6 % في الكادر الوظيفي من ذوي 

االحتياجات الخاصة، تماشيا مع السياسة العامة التي يتبعها بنك فلسطين بالتوسع واالستفادة من الخبرات المهنية الموجودة على 
المستوي المحلي والدولي، وقد بلغ عدد الموظفين 1652 موظف/ة مع نهاية عام 2016، مقارنة مع 1405 موظف/ة بنهاية عام 2015 

وذلك بنسبة زيادة 17.58 % موظف/ة.

 كما حرص البنك على تعزيز مكانته كجهة عمل مفضلة للباحثين عن فرص عمل في فلسطين بشكل عام وفي القطاع المصرفي 
بشكل خاص، فخالل العام 2016 قام البنك بتفعيل مبادراته االستباقية الستقطاب أوائل خريجي الجامعات واستقطاب أصحاب 

الخبرة والمعرفة في شتي مجاالت العمل المصرفي، كما لعب بنك فلسطين دورًا فعااًل وكبيرًا في دعم خريجي الشباب الفلسطيني 
باستمرارية اتفاقية الشراكة مع الصندوق الفلسطيني للتشغيل والحماية االجتماعية من عام 2015 وحتى منتصف عام 2016 حيث 

تم تدريب 181 متدرب مدفوعين األجر مناصفة مع صندوق التشغيل وتم تعيين وتثبيت 154 متدرب على نظام موظفي البنك وذلك 
تعزيزًا للشباب لبناء مستقبل أفضل.

ادماج موظفي البنك التجاري الفلسطيني سابقًا مع كادر البنك 
 لقد كانت عملية ادماج أكثر من 154 موظف من موظفي البنك التجاري الفلسطيني سابقًا ضمن كادر بنك فلسطين ومنحهم جميع 

االمتيازات والحقوق الخاصة بهم كموظفي بنك فلسطين عملية هامة بالنسبة لدائرة الموارد البشرية حيث تم إنشاء فريق عمل 
خاص لعملية االدماج وتم إنجاز أكثر من جلسة ترحيب وتدريب للكادر القادم من البنك التجاري الفلسطيني ونفخر كإدارة الموارد 
البشرية بتوجه مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية إلى استيعاب هذا العدد الكبير من الموظفين والحفاظ على حقوقهم، لما له من 

أثر طيب على معنويات الكادر البشري داخل البنك وحتى للجهات األخرى المعنية بحقوق الموظفين.

إدارة الموارد البشرية

 إنجازات الموارد البشرية
إنطالقًا من أهمية العنصر البشري، فقد عمل البنك على تعزيز مستويات الكفاءة ومعدالت اإلنتاجية لدى كافة الموظفين وحرصًا على تطوير 

قدراتهم وتحسين مستوى رضاهم بما يمكنهم من أداء مهامهم على الوجه المطلوب، فقد تم خالل العام الماضي تنفيذ أحد المشاريع 
االستراتيجية  في مقدمتها برنامج إدارة الموارد البشرية اإللكتروني )HRMS( الذي يمكن الموظفين من تنفيذ بعض العمليات والخدمات 

بشكل آلي حيث يتضمن األنشطة التالية )التعيين – إدارة الخدمة الذاتية للموظفين –إدارة تقييم األداء – إدارة التعويضات والرواتب( حيث تم 
تجهيز البيئة والبنية التحتية للمشروع والبدء بالعمل بنظام الخدمة الذاتية للموظفين الذي يستطيع من خالله الموظف التواصل الكترونيًا مع 

دائرة الموارد البشرية في كافة األمور المتعلقة في شؤونه الوظيفية مثل )اإلجازات – المغادرات – الدورات التدريبية – العمل اإلضافي –البيانات 
الشخصية ...الخ(.

 نسبة تمثيل المرأة في بنك فلسطين
 تفتخر إدارة الموارد البشرية بحصول البنك على تقييم إيجابي من ناحية التدقيق الخاص بالنوع االجتماعي من قبل هيئة األمم المتحدة للمرأة 

ومنظمة العمل الدولية وذلك نسبة إلى السياسات الداخلية وإنصاف حقوق اإلناث العامالت في البنك وتساوي حقوقهن وواجباتهن مع أقرانهن الذكور 
من الموظفين، فقد أصبحت نسبة اإلناث العامالت في بنك فلسطين في نهاية عام 2016 ) 35.9 % ( مقارنة  بـ 32 %. في عام 2015. 

 مؤهالت الموظفين 

2016 %              Number        المؤهل العلمي  

PhD   2         دكتوراه 

Master 4 %  66         الماجستير 

Bachelor 75 %  1233         البكالوريوس 

Diploma 8 %  131         الدبلوم 

High school 13 %  220         ثانوية عامة 

1652      المجموع          % 100
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التدريب 
تولــي إدارة بنــك فلســطين لعمليــة تنميــة وتطويــر المــوارد البشــرية االهتمــام األكبــر، إذ تؤمــن بــأن تميــز 
وازدهــار البنــك يرتكــز علــى سياســات وبرامــج تنميــة وتطويــر أداء وقــدرات المــوارد البشــرية. وتشــارك 
ــج  ــم برام ــر وتقدي ــالل توفي ــن خ ــات م ــذه التطلع ــي ه ــي ف ــدور أساس ــطين ب ــك فلس ــب بن ــرة تدري دائ
تدريبيــة نوعيــة وربطهــا بواقــع الممارســة الوظيفيــة، كمــا حــرص بنــك فلســطين خــالل العــام 2016 علــى 
توفيــر الدعــم والتوجيــه للنشــاط التدريبــي مــن أجــل تحقيــق أهــداف وتطلعــات البنــك االســتراتيجية وكان 
مــن شــواهد الدعــم والتأييــد الــذي يعكــس هــذا االهتمــام، التركيــز علــى المجــاالت األكثــر أهميــة للقطــاع 
المصرفــي مثــل مجــاالت المخاطــر، اإلمتثــال، غســيل األمــوال، المهــارات اإلداريــة ، االســتثمار والتوظيــف 
األمثــل للمــوارد الماليــة وأخيــرًا فــي إعــداد وتأهيــل الموظفيــن الجــدد  وصــواًل إلــى تعزيــز ثقافــة تقديــم 

مســتوى فائــق مــن جــودة الخدمــة للعمــالء والجمهــور بشــكل عــام.

إدارة الموارد البشرية

في مجاالت الرقابة والتدقيق واالمتثال 
والمخاطر نفذ البنك 24 برنامج تدريبي، 

وبمشاركة 132موظف وموظفة وقد 
شكلت هذه البرامج نسبة 9.6 % من 

إجمالي النشاطات التدريبية.

في مجاالت التمويل واالئتمان 
المصرفي نفذ البنك 19 برنامج 
تدريبي، وبمشاركة 567 موظف 

وموظفة وقد شكلت هذه البرامج 
نسبة 7.6 % من إجمالي النشاطات 

التدريبية.

في مجاالت التوظيف 
واالستثمار والمحاسبة 

والعمليات المصرفية 
الداخلية والخارجية نفذ 

البنك 21 برنامج تدريبي، 
وبمشاركة 308 موظف 

وموظفة وقد شكلت هذه 
البرامج نسبة 8.4 % من 

إجمالي النشاطات التدريبية.

في مجاالت تكنولوجيا 
المعلومات والهندسة 
والخدمات اللوجستية 

والمشتريات نفذ البنك 26 
برنامج تدريبي، وبمشاركة 

176 موظف وموظفة 
وقد شكلت هذه البرامج 

نسبة 10.4 % من إجمالي 
النشاطات التدريبية.

في مجاالت المهارات اإلدارية 
والسلوكية وإعداد وتأهيل 
الموظفين الجدد والحاليين 

نفذ البنك 161 برنامج 
تدريبي وورشة عمل، 

وبمشاركة 2440 موظف 
وموظفة وقد شكلت هذه 

البرامج نسبة 64 % من 
إجمالي النشاطات التدريبية.

في مجال المسؤولية 
االجتماعية ساهم البنك 

في عقد التدريب التعاوني 
للجامعات الفلسطينية، إذ نفذ 
البنك خالل العام 2016 ثالث 

فعاليات تدريبية من خالل 
برنامج بنكي للتدريب لثالث 

جامعات حيث استفاد من هذا 
البرنامج ما يقارب 126 طالبة 

وطالب من  الملتحقين في 
المستوى الثالث والرابع في 

كلية التجارة بشعبها الثالثة: 
المحاسبة واالقتصاد وإدارة 

األعمال.
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 مؤشرات إجمالي النشاط التدريبي لعامي 2015، 2016

العام
عدد الفعاليات

)دورات تدريبية + ورش عمل( 
المصاريف الفعلية للتدريب بالدوالرعدد المشاركين

20152372598493564.00

20162513623482383.00

إجمالي النشاط التدريبي للعام 2016 

الفعاليات التدريبية 

الموظفين المستفيدينالدورات التدريبية 

العددالنسبة إلى إجمالي التدريبالعدد 
النسبة إلى إجمالي قوة العمل

)1610(

165.8%47.42669%119التدريب الداخلي 

32.7%39.8527%100التدريب المحلي  

2%833%20التدريب الدولي 

التدريب التأهيلي 

)التأهيل المصرفي -الشهادات 
المهنية والدبلوم -التدريب عن بعد(

12%4.8394%24.5

225%  3623  100.00 %  251المجموع 

كان متوسط نصيب الموظف الواحد من التدريب خالل العام 2016 عدد 2.25 برنامج تدريبي تقريبًا بنسبة زيادة 
21.6 % عن العام 2015.

تفاصيل النشاط التدريبي للعام 2016

أواًل: التدريب الداخلي 
 

عدد الموظفين المستفيدينعدد الدورات التدريبية
مكان التنفيذ

معدل الزيادةالعام 2016العام 2015معدل الزيادةالعام 2016العام 2015

مركز تدريب بنك فلسطين %27.1 21002669  119%4.4 114

ثانيًا: التدريب المحلي 

عدد الدورات التدريبية عدد الموظفين المستفيدين

العام الجهات المنظمة

2015

العام 

 2016

معدل 

الزيادة

العام 

2015

العام 

 2016

معدل 

الزيادة

 97 100 %3.1 356 527  %48

سلطة النقد الفلسطينية

المعهد المصرفي الفلسطيني 

Experts Training Center

AMIDEAST

منظمة األمم المتحدة للمرأة

الصندوق األوروبي الفلسطيني

VISION PLUS

Value Learning

Cystack Academy

شركة جنرال للتدريب

الدفاع المدني

Ernst & Young مؤسسة

ثالثًا: التدريب الدولي 

عدد الدورات التدريبية عدد الموظفين المستفيدين
مكان 

االنعقاد
العام 

2015

العام 

 2016

معدل 

الزيادة

العام 

2015

العام 

 2016

معدل الزيادة

 19  20  %5.3  33 33 %0 

تركيا 

فرنسا

ألمانيا

عمان 

الدار البيضاء

دبي

اسبانيا 

قبرص

فينا

رابعًا: التدريب التأهيلي )التأهيل المصرفي -الشهادات المهنية والدبلوم -التدريب عن بعد(

عدد الدورات التدريبية  عدد الموظفين المستفيدين
الجهة المنظمة

العام 2015 العام 2016  معدل الزيادة العام 2015 العام 2016  معدل الزيادة

7 12 %71.5 109 394 %261.5

المعهد المصرفي الفلسطيني

Bloomberg

”International Finance ”IFC

مركز تدريب بنك فلسطين

خامسًا: التدريب التعاوني مع الجامعات )المسؤولية االجتماعية( 

عدد الدورات عدد الطالب المشاركين الجامعات المستفيدة 

3 126

الجامعة العربية األمريكية -جنين

جامعة األزهر – غزة  

جامعة فلسطين – غزة

الدورات التدريبية
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أنشأ بنك فلسطين في العام 2016 دائرة إدارة المشاريع وذلك لتتولي 
تطوير وتطبيق نظم ذات مواصفات عالمية إلدارة المشاريع االستراتيجية 

داخل البنك لتعزيز الكفاءة واإلنتاجية وإنجاز المشاريع الكبرى الخاصة 
بتطوير األداء في مجاالت لها عالقة بالخدمات البنكية والبنية التحتية 

والمعلوماتية وإدارة الموارد. وكان من أبرز نشاطات دائرة إدارة المشاريع 
في العام 2016 العمل على تحقيق اندماج البنك التجاري الفلسطيني 
مع بنك فلسطين والتي تميزت بسالسة اإلنجاز رغم تعداد المسارات 

وفرق العمل في كافة تفاصيل عملية االندماج، وشملت عملية االندماج 
واإلشراف عليها من قبل الدائرة التفاصيل التالية:

إتمام اندماج البنك التجاري الفلسطيني مع بنك 
فلسطين

منذ بدء العمل على المشروع تم وضع وتطوير خطة عمل تنفيذية شاملة 
ضمن عدة مسارات متنوعة تضمن إشراك جميع الدوائر والوظائف ذات 

العالقة والتي تؤثر على أو تتأثر بعملية اإلندماج.

وقد تضمنت المسارات ما يلي:

النشاطات األولية الخاصة بتطوير خطة قانونية لصياغة اتفاقية  	•	
االندماج، والحصول على الموافقات من الجهات ذات العالقة.

عملية اكتتاب األسهم الجديدة وتوزيعها على المساهمين، وادماج  	•	
مساهمي البنك التجاري الفلسطيني سابقًا في قائمة مساهمي بنك 

فلسطين.

المتابعة القانونية والفنية لعملية النقل والدمج وجرد الموجودات  	•	
والتأكد من التطبيق العملي لها على ارض الواقع.

عملية الدمج التقني، وبناء خطة متكاملة تضمن حقوق العمالء،  	•
وإستمرارية الخدمات دون إنقطاع أو التأثير على مصالحهم.

عملية دمج وإستيعاب كامل فريق العمل الخاص بالبنك التجاري  	•	
سابقًا ضمن عائلة بنك فلسطين والذين بلغ عددهم 154 موظف 

وموظفة.

التواصل مع العمالء في البنك التجاري الفلسطيني سابقًا  	•	
وتزويدهم بالمعلومات الالزمة، وتسليمهم البطاقات الخاصة 

بحساباتهم المنقولة إلى بنك فلسطين.

التنسيق مع كافة الجهات الرقابية المعنية. 	•	

ضم فروع ومكاتب البنك التجاري الفلسطيني إلى شبكة فروع  	•	
ومكاتب بنك فلسطين والتي وصل عددها بعد اإلندماج إلى 67 فرعًا 

ومكتبًا.

وقد تم إنجاز عملية اإلندماج بمستوى عالي من اإلحتراف والسالسة، 
وبشكل ضمن الحفاظ على حقوق ومصالح وحسابات العمالء 

والمساهمين. وقد بدأ المشروع في شهر آذار 2016، وتمت عملية الدمج 
الكامل في شهر أيلول من العام 2016.

دائرة إدارة المشاريع

بنك فلسطين اختار شعار الحداثة المصرفية والتي جذورها القيم كشعار إلنجازات واستراتيجية العام الماضي.

 لقد ساهمت دائرة تكنولوجيا المعلومات في البنك في رفع منزلة الحداثة المصرفية على عدة أصعدة وكان من أبرزها:

من أبرز اإلنجازات كان دعم دائرة 
التكنولوجيا وأنظمة المعلومات لعمليات 

ادماج البنك التجاري الفلسطيني في 
بنك فلسطين وترحيل بيانات ومعلومات 
والحسابات وكافة متعلقات عمالء البنك 
التجاري إلى بنك فلسطين. بما في ذلك 

خدمات الفروع اإللكترونية والصرافات اآللية 
بشكل ميسر ومنتظم ودون أي عوائق أو 

شوائب.

قدم بنك فلسطين خدمة اإلصدار الفوري 
لبطاقات الخصم والمشتريات الكالسيكية 
وغيرها من البطاقات لتمكين العمالء من 

االستفادة من هذه البطاقات بشكل فوري 
في كافة فروع البنك.

قامت وحدة التكنولوجيا وأنظمة المعلومات 
باالستثمار في البنية التحتية لشبكات 
المعلومات عبر الربط بشبكة األلياف 

الضوئية بالتعاون مع مزودي هذه الشبكات 
)شركة االتصاالت الفلسطينية وشركة 

كهرباء القدس(، مما ساهم في زيادة السعة 
والسرعة لشبكة االتصال والمعلوماتية 

للبنك وزيادة القدرة االستيعابية والخطوط 
الموازية في الفروع والمكاتب اإلقليمية 

والصرافات االلية.

لقد استثمرت وحدة التكنولوجيا وأنظمة 
المعلومات في البنية التحتية ألنظمة 

المعلومات عبر زيادة عدد الخوادم ما زاد 
من القدرة التخزينية للمعلومات، واستثمرت 

الدائرة بأمن المعلومات وزيادة الدروع 
الواقية للمعلومات وجدران الحماية باإلضافة 

إلى برامج التوعية الداخلية بأهمية الحفاظ 
على الخصوصية والسرية واتباع التعليمات 

الوقائية، ناهيك عن تحضير النظم الخاصة 
بحماية السرية والخصوصية في جميع 

البطاقات الصادرة عن البنك.

تتطلع دائرة تكنولوجيا المعلومات إلى 
االستمرار في العام القادم بتحديث 

األنظمة المتبعة ومواكبة الحداثة 
المصرفية العالمية وتمكين البنك من 
االستفادة من المعلوماتية عبر برامج 

تحليل المعلومات لتقديم خدمات 
مصرفية رائدة. تقديم النسخة األولى والثانية من الخدمات 

المصرفية على تطبيق المحمول »بنكي 1 
وبنكي 2« مما كان لهذا التطبيق األثر الكبير 

في رفع عدد المشتركين إلى أكثر من 60 
ألف مشترك عبر التسجيل الذاتي. لقد مكن 

هذا التطبيق المشتركين من االطالع على 
مجمل الخدمات البنكية وتحويل الدفعات 
بسهولة ويسر بما فيها تحويالت األموال 

ودفع الفواتير وشحن أرصدة الخلوي وغيرها 
من الخدمات.

واكب تطوير خدمات تطبيقات المحمول 
تحسينًا لخدمات االنترنت البنكي، كذلك 

ضمن منظومة شاملة من الخدمات 
المصرفية اإللكترونية.  

من إنجازات العام 2016 في مجال التكنولوجيا وأنظمة المعلومات:

إدارة التكنولوجيا وأنظمة المعلومات

40

    ألف مشترك 
60       في تطبيق
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المسؤولية االجتماعية
مسؤوليتنا المجتمعية متأصلة في قيمنا

واصل بنك فلسطين تقديم إسهاماته المجتمعية وعطائه تجاه المشاريع التنموية في مختلف 
قطاعاتها في فلسطين وخارجها تماشيًا مع مجموعة قيم البنك في دعم نهج الشمول المالي وفي 
تحمل مسؤولياته المجتمعية. ونظرًا للحاجات المتزايدة للمجتمع، ورغبة البنك في دعم المزيد من 

المشاريع التنموية في فلسطين، فقد استمر البنك في تخصيص 6 % من ارباحه السنوية لدعم 
مشاريع وانشطة المسؤولية االجتماعية في شتى المجاالت. 

وتتركز مساهمات البنك السنوية في قطاعات مختلفة منها؛ التعليم والشباب واالبداع، والرياضة، 
والصحة والبيئة، الثقافة والفنون، والتنمية والشؤون االقتصادية وعالقات المغتربين والمساعي 
اإلنسانية، وتمكين المرأة. كما عمل البنك على تشجيع موظفيه على العمل التطوعي، من خالل 

المشاريع التنموية والمبادرات االنسانية التي يقودها مع المؤسسات الشريكة.

المسؤولية اإلجتماعية 

التعليم والشباب واإلبداع 
يعتبر قطاع التعليم والشباب واالبداع من المقومات الرئيسية لتطور 
الدول وتعزيز حضورها الراقي حول العالم. ومن هذا المنطلق، أبدى 

بنك فلسطين اهتمامًا واضحًا بالتعليم ودعم الشباب وابداعاتهم 
ليكون لهذا الجانب الحصة االكبر من مساهمات البنك، حيث عمل البنك 

على دعم ابداعات الشباب وتشجيعهم على فكرة االبتكار والتطوير 
والريادة وزيادة المعرفة عبر تزويدهم بالمعلومات وتشجيعهم على 

االبداع والتفكير ومواكبة التطورات الحديثة حول العالم.

وقد كان لهذه المساهمات أثرها الواضح في فتح آفاق جديدة، وتعزيز 
مسيرة التعليم للشباب الفلسطيني بكافة مستوياتها، ليكونوا 

بناة فاعلين وقادرين على تحمل المسؤولية للنهوض بمجتمعنا 
في المجاالت االقتصادية واالجتماعية والثقافية والفنية. ومن أهم 

المشاريع التعليمية التي دعمها البنك للعام 2016:

اإلستمرار بتنفيذ برنامج »زمالة« 
وهو برنامج أطلقه البنك لتطوير التعليم والكادر األكاديمي في 

الجامعات الفلسطينية بجميع تخصصاتها عبر ابتعاثهم في زيارات 
مهنية وتدريبية إلى الخارج لرفع مستوى األداء وتحقيق توجهات عملية 

لدى الطالب النخراطهم في سوق العمل وتلبية االحتياجات المطلوبة 
من الكفاءات البشرية. وخالل الدورات الخمسة السابقة، استفاد 

من المشروع 120 باحثًا وأكاديميًا من 13 جامعة فلسطينية، وفي 
تخصصات مختلفة منها العلوم اإلنسانية واالقتصاد واآلداب وغيرها. 

ومن الرعايات األخرى في مجال التعليم والشباب واإلبداع

دعم برنامج »نهج« الخاص بتعزيز اإلبداع والتفكير لدى طالب   	  
المدارس االعدادية في مدينة القدس، وتأتي أهمية هذا البرنامج 
بالمساهمة في تعزيز مفهوم الريادة لدى الطلبة المقدسين في 

المرحلة األساسية.

	   استمرار تقديم التبرع لمؤسسة الرئيس محمود عباس التي تقوم   
بتقديم منح دراسية للطلبة المتفوقين في الثانوية العامة في 

لبنان.

صيانة ثالثة مدارس حكومية في غزة ضمن مشروع الصيانة   	  
الدورية  للمدارس الحكومية لعامه الثاني على التوالي بالتعاون مع 

صندوق األمم المتحدة اإلنمائي.

رعاية مشروع إيد بإيد لجمعية أصدقاء جامعة بيرزيت، والذي   	  
يهدف إلى  إنتاج أعمال يدوية بسيطة من المطرزات تسوق للقطاع 

الخاص الفلسطيني، والتي تساهم في خلق مصدر مالي مساعد 
للطلبة من ذوي الدخل المحدود.

	  التبرع لتطوير قاعة المرحوم د. هاني الشوا بجامعة األزهر.  

دعم مؤسسة Gaza Sky Geeks، وهي مسرعة وحاضنة أعمال   	  
رائدة ومساحة عمل مشتركة ومركز تعليمي تكنولوجي يقوم 
بتحضيرالمطوريين ورياديي األعمال في غزة للمنافسة على 

مستوى عالمي.

الرياضة 
تسهم الرياضة بشكل كبير في تعزيز الصورة الحضارية للمجتمع 

الفلسطيني في مختلف دول العالم، باعتبارها لغة مشتركة بين 
الشعوب، ومن هذا المنطلق، قام البنك بتقديم دعمه ورعايته لهذا 
القطاع بما يشمل النوادي والبطوالت الرياضية، والمباريات الدولية 

مع منتخباتنا الفلسطينية وغيرها. من أهم المشاريع الرياضية التي 
ساهم البنك بدعمها للعام 2016:

رعاية بنك فلسطين للكرة النسوية 
اهتم بنك فلسطين في العام الماضي برعاية الكرة النسوية، ومن 

بينها رعاية بطولة الدوري النسوي العام، والذي يشكل البطولة 
الرئيسية لكرة القدم النسوية في فلسطين، بمشاركة األندية 

النسوية، وتأتي هذه المبادرة انسجامًا مع سياسة البنك بتعزيز 
مشاركة المرأة الفلسطينية ودعمها في مختلف مجاالت الحياة. 

 ومن الرعايات األخرى في مجال الرياضة: 

•	االستمرار في دعم أنشطة نادي هالل القدس.

•	االستمرار في رعاية النادي األهلي الرياضي.

•	استمرار دعم البنك لنادي غزة الرياضي.

•	رعاية ماراثون فلسطين الرابع بمشاركة ما يقارب ال 3000 عداء.

• التبرع لنادي شباب اريحا لتأهيل ملعب النادي ومحيطه.

•	التبرع  لنادي هالل أريحا. 

•		التبرع  لفريق نادي العيزرية.

4546



فلســـطين التقريـــر الســـنوي 2016بنك  |

الصحة والبيئة 
واصل البنك في العام 2016 مساهماته الكبيرة دعمًا للقطاع 
الصحي والحفاظ على البيئة، حيث أنهما يشكالن قطاعًا هامًا 

ومستدامًا لحياة المواطنين، وكان من الواجب طوعًا أن يساهم البنك 
في دعمها لما يشكل ذلك من فائدة كبيرة على المدى البعيد وعلى 

المستوى الوطني. ومن أهم المشاريع الصحية التي دعمها البنك 
للعام 2016:

استمرار حملة »بدي أسمع«
وهي حملة أطلقها البنك بالتعاون مع جمعية الهالل األحمر 

الفلسطيني لمساعدة ذوي االعاقة السمعية لجمع 1000 سماعة أذن 
للحاالت االجتماعية، في حين التزم البنك بالتبرع بـ 100 ألف دوالر، 
باإلضافة إلى تكاليف الحملة اإلعالمية الخاصة بتشجيع المواطنين 

على التبرع للحملة. 

ومن الرعايات األخرى في مجال الصحة والبيئة: 

	    رعاية مشروع فصل النفايات الصلبة - لبلدية رام اهلل.

	   واصل البنك تنفيذ اتفاقيته مع مركز رواق للتراث المعماري 
والذي يعمل على ترميم المباني التاريخية المميزة في فلسطين 

للمساهمة في الحفاظ عليها وتعزيز وجودها كأماكن تاريخية 
وحضارية فلسطينية، عبر مشاريع توّثق المواقع المعمارية 

التراثية في فلسطين.           

	    تنفيذ اتفاقية مع اتحاد العمل الزراعي للتعاون المشترك لدعم 
بنك البذور البلدية وتنشيط قطاع الزراعة وتطوير المحاصيل 

الزراعية واالنتاجية في الضفة الغربية.

	    افتتاح غرفتي عمليات متخصصة لجراحة الوجه والفكين و 
الجمجمة في مجمع فلسطين الطبي، وذلك ضمن الشراكة مع 

مؤسسة النداء الفلسطيني الموحد. 

	    رعاية بعثة طبية تأتي إلى فلسطين سنويًا إلجراء عمليات جنبًا 
إلى جنب مع أطباء فلسطينيين في شتى المجاالت الطبية، وذلك 
ضمن اتفاقية البنك مع اتحاد ابناء رام اهلل في الواليات المتحدة.

الثقافة والفنون 
تلعب الثقافة الحصة األكبر في نهضة المجتمع وتطوره ودفع عجلته 
نحو الرقي في شتى المجاالت العلمية والفكرية واألدبية. فهي إحدى 

مقومات الهوية الفلسطينية وجزء من مهمة الحفاظ على ميراث أجدادنا. 
ولذا، ارتأى البنك تعزيز ودعم النشاطات والحركة الثقافية في فلسطين 

عبر دعم العديد من الرعايات لمختلف الفعاليات الثقافية والمهرجانات 
والمعارض التي تجسد هويتنا وتضيء ذاكرتنا، باإلضافة إلى تكريم 

مبدعينا ومبتكرينا وشعرائنا. ومن أهم المشاريع الثقافية التي دعمها 
البنك للعام 2016:

دعم معهد ادوارد سعيد الوطني للموسيقى
االستمرار بتقديم الدعم لمعهد ادوارد سعيد الوطني للموسيقى، وذلك 

برعاية العديد من العروض الثقافية والموسيقية من ضمنها عرضًا 
لأوركسترا الوطنية الفلسطينية. ومهرجان ليالي الميالد ومهرجان البحر 

والحرية.

الرعايات في مجال الثقافة والفنون: 
	    رعاية مهرجان فلسطين لأدب لعام 2016،  والذي يتضمن عروضًا 

تخص الحياة الثقافية في فلسطين.

	   رعاية حفل “عشاء خيري”  لجمع التبرعات لدعم منتدى الفنانين 
الصغار.

	   استمرار دعم البنك لمركز يبوس الثقافي، ويعتبر هذه الدعم 
استثمارًا ثقافيًا يهدف لبناء وترسيخ الثقافة الوطنية الفلسطينية في 

قلب مدينة القدس لتعزيز مستوى الحضور الثقافي العربي وتجذره 
في المدينة المقدسة.

	    استمرار المساهمة في أنشطة فرقة الفنون الشعبية.

•	 رعاية مجموعة من المهرجانات الثقافية التي كرست الهوية 
الفلسطينية واستعادت تاريخ وعراقة شعبنا الفلسطيني. 
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المسؤولية االجتماعية 

مشروع البيارة 
واصل بنك فلسطين تنفيذ مشروع »حدائق البيارة«، في جميع المحافظات الفلسطينية ليوفر مكانًا  آمنًا لأطفال يتالءم مع 

احتياجاتهم الترفيهية وصحتهم البدنية. بمساهمة مؤسسات شريكة في داخل الوطن وخارجه، منها مؤسسة التعاون ومنى وباسم 
حشمه. فقد تم تشييد عدد من الحدائق الترفيهية لأطفال في عدة مناطق من ضمنها ؛ بلدات العيزرية قضاء مدينة القدس، 

وترمسعيا ودير دبوان وبيرزيت شمال غربي مدينة رام اهلل باإلضافة إلى تل الهوا وخانيونس ودير البلح في قطاع غزة. 

ومن الرعايات األخرى في مجال التنمية والشؤون االقتصادية وعالقات المغتربين 

	    استمرار التبرع لمعهد أبحاث السياسات اإلقتصادية الفلسطيني )ماس(، حيث يعمل في مجال التنمية االقتصادية وتعزيز 
المشاركة العامة في صياغة القرارات والسياسات االقتصادية واالجتماعية في فلسطين.

	    تقديم الرعاية الرئيسية لحفل جائزة مصدر فلسطين للعام 2016 بتنظيم من مركز التجارة الفلسطيني } بال تريد {.

	    اختتام مشروع بناء القدرات المهنية ألبناء الصيادين في قطاع غزة، حيث هدف المشروع إلى توفير تدريب مهني نوعي لعدد من 
ابناء العاملين في قطاع الصيد والمهن المساعدة.

	   رعاية المؤتمر  السنوي الخامس لفلسطيني االغتراب ضمن الشراكة مع مؤسسة األراضي المقدسة المسيحية المسكونية.

•			رعاية مؤتمر المغتربين ضمن اتفاقية البنك مع اتحاد ابناء رام اهلل في الواليات المتحدة.

التنمية والشؤون االقتصادية وعالقات المغتربين 
تتشعب الجوانب التنموية في فلسطين لتشكل خططًا لمشاريع تساهم في تعزيز النمو، والتخفيف من حدة البطالة. أما خارج الوطن، 
فقد طالت يد البنك لتشمل تقديم دعم للفعاليات التي تستقطب فلسطينيين مغتربين ومستثمرين في العالم العربي ايضًا، إلحداث 

نقلة نوعية على صعيد تطوير االقتصاد والمشاريع األخرى، ومن أهم المشاريع التي دعمها البنك في هذا المجال في العام 2016: 
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المسؤولية االجتماعية 

أطلق بنك فلسطين بالتعاون مع شريكه الثقافي فرقة الثالثي جبران أول ماراثون 
موسيقي خيري » ماراثون الثالثي جبران« إنطالقًا من مسؤوليته االجتماعية والذي 

صاحبه حملة إعالمية كبيرة بهدف جمع تبرعات لصالح مرضى سرطان الثدي، و بهدف 
التوعية حول هذا المرض في فلسطين.

هذا وتم تنظيم الماراثون الموسيقي على هامش الحملة التي يرعاها البنك سنويًا 
للتوعية بأهمية الفحص المبكر عن سرطان الثدي، والمساعدة في القضاء على المرض 

في فلسطين، بمشاركة نخبة من الفنانين الفلسطينيين المبدعين في مجاالت الكتابة 
والغناء والعزف وبالشراكة مع جمعية الهالل األحمر الفلسطيني ومركز دنيا التخصصي 

ألورام النساء.
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تمكين المرأة
احتلت المرأة الفلسطينية حيزًا هامًا من اهتمام البنك ونشاطاته التي 

هدفت لتشجيعها على المشاركة الفاعلة في الحياة االجتماعية واالقتصادية 
بقطاعاتها المختلفة. ففضاًل عن إطالق برامج مصرفية ومالية تساعدها 

على الدخول في معترك الحياة االقتصادية، قام البنك بتنفيذ حمالت 
لتوعيتها بمختلف المجاالت الثقافية والصحية واالجتماعية وغيرها، 
والذي انعكس إيجابًا على المجتمع بكافة قطاعاته. ويرى البنك بأن 

تطور المجتمعات يأتي عبر تمكين المرأة وإتاحة المجال لدور أكبر للنساء 
للمشاركة في مختلف مجاالت الحياة االجتماعية واالقتصادية. ومن أهم 

المشاريع التي دعمها البنك في هذا المجال في العام 2016: 

إطالق حملة أكتوبر للكشف المبكر عن سرطان 
الثدي

أطلق البنك للعام الخامس على التوالي بالتعاون مع مركز دنيا التخصصي 
ألورام النساء التابع لمؤسسة لجان العمل الصحي و جمعية برنامج العون 

واألمل لرعاية مرضى السرطان في رام اهلل حملة توعوية متميزة تحت 
عنوان “ أنت الحياة. افحصي وطمنينا “، وذلك ضمن حملة أكتوبر للكشف 

المبكر عن سرطان الثدي.

ومن الرعايات األخرى في مجال تمكين المرأة:    

•		رعاية سباق اليوم الوردي النسائي، وذلك دعمًا للجهود التوعوية 
لمكافحة مرض سرطان الثدي وضمن فعاليات شهر اكتوبر التوعوي 

بمرض سرطان الثدي.

المساعي االنسانية
في المجاالت اإلنسانية، استمر البنك في تقديم المساهمات 
اإلنسانية داخل الوطن وخارجه، ليتبنى عدة برامج ومشاريع 

وشراكات مع جمعيات خيرية ومؤسسات مجتمعية تكفل األيتام 
واألطفال وذوي االعاقة ومساعدة الحاالت االجتماعية. ومن أهم 

المشاريع التي دعمها البنك في هذا المجال في العام 2016: 

رعاية برنامج »وجد« لكفالة أيتام الحرب 
األخيرة على غزة

قدم البنك رعايته لبرنامج »وجد« الذي صمم لمساعدة أيتام الحرب 
األخيرة عام 2014 على قطاع غزة، والذي يهدف إلى تقديم الرعاية 

الشاملة والمستدامة لنحو 2,128 من األطفال األيتام الذين فقدوا 
أحد الوالدين أو العائلة بأكملها نتيجة العدوان على القطاع. وتشمل 

المجاالت التي يغطيها المشروع؛ التعليم والصحة والتدريب والتأهيل، 
وغيرها. حيث تقوم مؤسسة التعاون بتنفيذ المشروع بدعم من 

صندوق قطر للتنمية ومساهمة بنك فلسطين وصندوق الحاج هاشم 
عطا الشوا للوقف الخيري.

ومن الرعايات األخرى في مجال المساعي اإلنسانية:  

•		تنظيم	مجموعة	من	اإلفطارات	الرمضانية	لأيتام	في	مختلف	
مدن	الضفة	وغزة	بمشاركة	أكثر	من	3000	يتيم.

•		االستمرار	في	الشراكة	الخيرية	مع	جمعية	عطاء	فلسطين	التي	
تقدم	خدمات	إنسانية	في	مختلف	محافظات	الوطن.

•		رعاية	البنك	لماراثون	غزة	في	الواليات	المتحدة	التابع	لجمعية	
أصدقاء	األونروا،	والذي	يذهب	ريعه	لدعم	برامج	صحية	في	غزة.
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عالقات المساهمين 

ــات المســاهمين عــام 2011  ــك وحــدة عالق أســس البن
لدعــم الممارســة المثلــى من Bجــل خدمة المســتثمرين 
والمســاهمين وحمايــة حقوقهــم وتســهيل التواصــل 
والمحتمليــن  الحالييــن  المســاهمين  مــع  المســتمر 
إلبقائهــم علــى اطــالع دائــم بــأداء البنــك والســوق 
المالــي الفلســطيني، نظــرًا لتزايــد عــدد مســاهمي 
البنــك بصــورة مســتمرة وبنســبة أكثــر مــن 70 % منــذ 
إدراج ســهم البنــك فــي بورصــة فلســطين عــام 2005.

عملــت دائــرة عالقــات المســاهمين ضمــن فريــق العمــل 
الخــاص باندمــاج البنــك التجــاري الفلســطيني علــى 
ــابقًا  ــطيني س ــاري الفلس ــك التج ــاهمي البن ــاج مس ادم
ضمــن قائمــة مســاهمي بنــك فلســطين وتواصلــت 
معهــم عبــر شــتى وســائل االتصــال للترحيــب بهــم 
وإعالمهــم بنســبة مســاهمتهم فــي بنــك فلســطين 
بعــد عمليــة تخصيــص األســهم بنســبة 1:3 وبــدأت 
الدائــرة باالتصــال بهــم وتزويدهــم بالتقاريــر الفصلية 
ــغ عــدد  واإلفصاحــات الماليــة حســب األصــول، حيــث بل
مســاهمي البنــك التجــاري الفلســطيني الذيــن انضمــوا 

ــاهم  ــطين 487 مس ــك فلس ــاهمي بن ــة مس ــى قائم إل
ليصبــح اجمالــي عــدد مســاهمي بنــك فلســطين 4786 

ــاهم. مس

ومــن أجــل الحفــاظ علــى عالقــات متينــة وشــفافية 
ــام  ــن. ق ــن والمحتملي ــاهمين الحاليي ــع المس ــوى م قص
مــن  بالعديــد  الفعالــة  بالمشــاركة  فلســطين  بنــك 
المؤتمــرات االســتثمارية فــي الشــرق األوســط وأوروبــا 
وآســيا وأمريــكا الشــمالية والالتينيــة بهــدف اســتقطاب 
مســاهمين جــدد والتواصــل مــع المســاهمين الحالييــن. 
اســتمرت دائــرة عالقــات المســاهمين بتحديــث الموقــع 
اإللكترونــي الخــاص بهــا )www.bop.ps/ar/ir( حيــث 
ــة  ــات المتعلق ــة المعلوم ــر كاف ــه بنش ــن خالل ــت م قام
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 
ووســائل  الصناديــق  ومــدراء  المســتثمرين  كافــة 

ــة. ــة العالمي ــالم المالي اإلع
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جوالت ومشاركات دائرة عالقات المساهمين الدولية:

الفترة الزمنيةالمنطقة الجغرافيةالمشاركة

حزيران 2016تيانجين-الصينمؤتمر المنتدى االقتصادي العالمي-دافوس الصين

أيلول 2016دبي-اإلمارات العربية المتحدةمؤتمر جمعية عالقات المساهمين في الشرق األوسط-دبي 

أيلول 2016كوااللمبور-ماليزيامؤتمر خزانة إلستشراف المستقبل 

تشرين اول 2016جنيف-سويسراجولة استثمارية في أوروبا

تشرين ثاني 2016أبو ظبي ودبيمؤتمر المصارف في الشرق االوسط

كانون اول 2016لندن-المملكة المتحدةجولة استثمارية في أوروبا

واشنطن دي سيجولة في الواليات المتحدة األمريكية

هيوستن تكساس

مينسوتا

كانون اول 2016

وقد حصلت الدائرة على العديد من الجوائز في األعوام السابقة الخاصة بعالقات المساهمين ومنها:

جائزتي »أفضل شركة مدرجة في بورصة فلسطين في مجال عالقات المساهمين« للعام الرابع على التوالي، وجائزة »أفضل مسؤول عالقات 
مساهمين في فلسطين« من جمعية عالقات المستثمرين - الشرق األوسط.
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نشاط تداول سهم بنك فلسطين خالل العام 2016

تم إدراج سهم بنك فلسطين للتداول في بورصة فلسطين عام 2005. ويوضح الجدول أدناه نشاط تداول السهم للعام 2016 مقارنة مع العام 2015. 

مالحظات20162015البيان
17.1 % نسبة الزيادة بين العام 2016 و4,7864,0872015عدد المساهمين

41,829,09438,871,609عدد األسهم المتداولة
109,566,677104,804,214قيمة األسهم المتداولة )دوالر أمريكي(

4,8435,393عدد الصفقات المنفذة
22.21 %21.45 %معدل دوران السهم

100 % من عدد الجلسات خالل عام 2452462016عدد الجلسات التي تداول السهم فيها

15.24 % من القيمة السوقية للبورصة516,773,015525,000,000القيمة السوقية
3.043.01أعلى سعر تداول )دوالر أمريكي(
2.482.45أدنى سعر تداول )دوالر أمريكي(

2.653.00سعر اإلغالق )دوالر أمريكي(

عالقات المساهمين 
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بلغ عدد مساهمي البنك 4786 مساهما نهاية العام 2016 مقارنة  مع 4087 مساهمًا نهاية العام 2015. ونوضح فيما يلي المستثمرين الذين تبلغ  ملكيتهم 4% أو أكثر كما 
بتاريخ 31 كانون أول 2016.

كبار المساهمين

االسم
عدد األسهم          

في نهاية 2016 
نسبة المساهمة       

في نهاية 2016
عدد األسهم          
في نهاية 2015

نسبة المساهمة       
في نهاية 2015

6.51 %6.5211,389,434 %12,704,740شركة المهلب الكويتية العقارية
 )IFC( 4.98 %4.738,722,003 %9,220,403مؤسسة التمويل الدولية

ملكية أعضاء مجلس اإلدارة 

عدد األسهم في الجنسيةأعضاء مجلس اإلدارة 
نهاية 2016

نسبة المساهمة 
في نهاية 2016

عدد األسهم في 
نهاية 2015

نسبة المساهمة 
في نهاية 2015

3.94 %3.736,889,532 %7,283,219فلسطينيةهاشم هاني هاشم الشوا - رئيس مجلس اإلدارة
0.48 %0.46839,720 %912,467فرنسيةماهر جواد فرح

0.15 %0.0125,802 %27,276فلسطينيةمحمد نافذ محمد عمر الحرباوي
0.11 %0.11195,500 %206,671فلسطينيةهاني حسن محمد نجم

0.01 %0.0118,665 %19,731فلسطينيةفيصل غازي جميل الشوا
0.03 %0.0358,000 %61,314فلسطينيةطارق طاهر فارس  الشكعة

0.02 %0.0227,998 %29,597امريكيةجون بيير خوري 
0.01 %0.0123,332 %24,665فلسطينيةطارق بن عمر بن عبدالفتاح العقاد

0.01 %0.0119,995 %21,137فلسطينيةلنا جمال عبدالكريم أبو حجلة
0.01 %0.0118,665 %19,731كويتيةعبداهلل قيس عبداهلل الغانم

ملكية أقارب أعضاء مجلس اإلدارة من الدرجة األولى والثانية

الجنسيةاالسم
عدد األسهم في

 نهاية 2016
عدد األسهم في 

نهاية 2015

5,971,4145,648,636فلسطينيةعائلة القدومي

5,497,0625,199,924فلسطينيةهدى هاني الشوا

2,202,1832,103,168فلسطينيةدينا هاني الشوا

1,478,4701,398,553فلسطينيةليندا باترك الشوا

138,059130,597سويسريةبرناديتا فيجانو الشوا 

109,52453,856فرنسيةجنفييف شانتل ماري بوامند 

ملكية اإلدارة التنفيذية

الجنسيةالمنصب االسم
عدد األسهم في 

نهاية 2016
عدد األسهم في 

نهاية 2015

19,78518,716فلسطينيةنائب المدير العام رشدي محمود رشيد الغالييني

14,17613,410فلسطينيةنائب المدير العام – مدير العملياتعالءالدين محمد زكي ال رضوان

15,12514,308فلسطينيةمساعد المدير العام – مدير الخزينةإحسان كمال عمر شعشاعة

52,13749,319فلسطينيةمساعد المدير العام – المدير الماليسلمان "محمد طعمة" سلمان قميلة

30,06146,072فلسطينيةمساعد المدير العام لفروع الضفة الغربيةهاني صالح عبد القادر ناصر

36,39934,432فلسطينيةمساعد المدير العام لفروع قطاع غزةوائل عبد اللطيف خليل الصوراني

11,06810,470فلسطينيةمساعد المدير العام لشؤون االئتمانسوزان جورج سعادة خوري

20,03218,950فلسطينيةالمستشار القانونيخميس  فوزي محمد عصفور

كبار المساهمين
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خدمات الحافظ األمين 

خدمة الحفظ األمين
حصل بنك فلسطين على رخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية في عام 2014  لممارسة مهام 

الحافظ األمين. وفي عام 2015 وقع البنك اتفاقية مع بورصة فلسطين » PEX« لممارسة أعمال الحفظ األمين 
لأوراق المالية المدرجة في السوق المالي للمستثمرين المحليين واألجانب.

الهدف من هذه الخدمة:
في بنك فلسطين، نقدم حلول آمنة وسهلة لالستثمار في سوق فلسطين لأوراق المالية “PEX”. والقيام 

بمهام الحافظ األمين بمهنية عالية وتتضمن خدمات الحفظ األمين التالي:

تنظيم وحفظ سجالت دقيقة للعمالء، وقبض ثمن األوراق المالية المباعة من الوسيط ودفع ثمن األوراق 
المالية المشتراة إلى الوسيط المشتري نيابة عن العمالء.

كما يقوم الحافظ األمين بإرسال تقارير دورية إلى عمالئه عن محافظهم والحسابات النقدية الخاصة بهم 
وإعالمهم بكافة اإلجراءات المتخذة من قبل مصدري األوراق المالية والمتعلقة بالفوائد واألرباح والحقوق 

العائدة لأوراق المالية الخاصة بهم. إضافة إلى قبض األرباح المستحقة على األوراق المالية الخاصة بعمالئه، 
وأية خدمات أخرى ال تتعارض مع القانون واألنظمة والتعليمات المعمول بها في بورصة فلسطين.

تتلخص مهام الحافظ األمين كالتالي:

  حفظ األوراق المالية.
  متابعة وإبالغ العمالء عن أي إجراءات للشركات، وحضور االجتماعات العامة واتخاذ

      اإلجراءات نيابة عن العمالء بناًء على طلبهم.
  قبض األرباح بالنيابة عن العمالء و إيداعها في حساباتهم الخاصة.

  ترتيب وتسوية عملية التسويات.
  متابعة السوق وأخبار الشركات وإرسالها للعمالء فورًا.

  توفير التقارير الدورية الشاملة.
  الحفاظ على الدفاتر والسجالت .

  حضور اجتماعات الهيئات العامة للشركات نيابة عن العمالء والتصويت عنهم في حال
      تفويضهم لنا بذلك.

 اإلجابة على األسئلة الخاصة بالعمالء بسرعة و دقة . 
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الشركات التابعة 

شركة الوساطة لألوراق المالية
ــام 2016، فقــد بلغــت حصــة الشــركة مــن حجــم  ــة عــدة نجاحــات خــالل الع ــأوراق المالي حققــت شــركة الوســاطة ل
التــداول فــي بورصــة فلســطين مــا يزيــد عــن 187 مليــون دوالر بمــا نســبته 21.75 % مــن إجمالــي حجــم التــداول فــي 
البورصــة، كمــا حافظــت الشــركة علــى ريادتهــا فــي اســتقطاب المســتثمرين الجــدد لبورصــة فلســطين و حصلــت علــى 
ــغ عــدد المســتثمرين الحاصليــن علــى رقــم مســتثمر 13,500 مســتثمرًا مــن اجمالــي 50,088  المركــز األول حيــث بل
مســتثمرًا مســجلين فــي بورصــة فلســطين بنســبة بلغــت 27 %. وعلــى صعيــد التــداول فقــد بلــغ تــداول الشــركة فــي 
بورصــة فلســطين واألســواق اإلقليميــة مــا يزيــد عــن 342 مليــون دوالر، فيمــا بلغــت إجمالــي قيــم محافظ المســتثمرين 
مــن خــالل الشــركة مــا يزيــد عــن 509 مليــون دوالر. وقــد حققــت الشــركة أرباحــًا قدرهــا 405,294 دوالر خــالل العــام 
2016. وحصــل العديــد مــن موظفــي الشــركة علــى شــهادة الوســيط المعتمــد لتصبــح الشــركة األولــى فــي فلســطين 

مــن ناحيــة عــدد الوســطاء المعتمديــن لديهــا بعــدد 14 وســيط معتمــد.

وقــد حــازت شــركة الوســاطة علــى جائــزة »أفضــل شــركة وســاطة فــي فلســطين« مــن EMEAFinance للســنة الرابعة 
ــى التوالي. عل

تأسس البنك اإلسالمي العربي كأول شركة مصرفية إسالمية تعمل 
في فلسطين، في عام 1995 وهو شركة مساهمة عامة مسجلة 

تحت رقم 563201011، وباشر نشاطه المصرفي مطلع العام 1996 
ويقوم بممارسة األعمال المصرفية وأعمال االستثمار وفقًا ألحكام 

الشريعة اإلسالمية من خالل المركز الرئيسي بمدينة البيرة وفروعه 
المنتشرة في فلسطين والبالغة ستة عشر فرعًا ومكتبًا، وال يوجد 

للبنك أية فروع خارج فلسطين، كما وال يوجد للبنك أي شركات تابعة  
حتى 2016/12/31. 

الرؤية
ــار أول،  ــالمي كخي ــي اإلس ــام المصرف ــل بالنظ ــق العم ــيخ وتعمي ترس
والقيــام بــدور فعــال فــي النهــوض باالقتصــاد الفلســطيني وتحقيــق 
مبــدأ التكافــل ومراعــاة األهــداف االجتماعيــة اإلســالمية، وتقديــم 
عاليــة  جــودة  وذات  عصريــة  إســالمية  مصرفيــة  وخدمــات  حلــول 

ومنافســة.

األهداف االستراتيجية:

 الحفاظ على الهوية المصرفية اإلسالمية والتأكيد عليها.

 التوسع في الشبكة المصرفية.

 استمرار التميز في البرامج والخدمات.

 تعزيز تمويالت األفراد.

 تعزيز دور البنك في المسؤولية المجتمعية.

أداء البنك 
يبين الجدول أدناه توضيحًا ألداء البنك اإلسالمي العربي خالل 5 

سنوات، ويتبين أن حجم البنك نما بشكل ملحوظ بكافة بنوده 
الرئيسية، إذ ارتفعت موجوداته بما يقارب 416 مليون دوالر )٪111 (

وارتفعت التمويالت المباشرة لديه بما يقارب 248 مليون دوالر 
)%144(، وودائع العمالء بما يقارب 316 مليون دوالر )103%(، كما 

حقق البنك أرباحًا صافية بقيمة 6.2 مليون دوالر خالل العام 2016.
باإلشارة إلى أن خطة العمل االستراتيجية التي بدأ العمل بها وتطبيقها 
منذ بداية عام 2012 والتي تفترض ضرورة مضاعفة حجم البنك خالل 

الفترة 2012 لغاية 2016 حققت أهدافها، كما يبين الجدول الالحق:

البند 

 المبالغ بالمليون دوالر أمريكي

20122013201420152016

375470562651791الموجودات

172191247311420التمويالت المباشرة

308372435520624ودائع العمالء

0.63.54.15.26.2صافي األرباح

المركز التنافسي

رغــم مــا يشــهده الواقــع الفلســطيني علــى مختلــف الصعــد االقتصادية 
ــة مــن عــدم اســتقرار، إال أن البنــك اإلســالمي  والسياســية واالجتماعي
ــر  ــين وتطوي ــبيل تحس ــي س ــًا ف ــي قدم ــعي للمض ــم الس ــي دائ العرب
أدائــه العــام مــن خــالل تعزيــز قدرتــه التنافســية بيــن البنــوك العاملــة 
ــي توضــح نمــوًا  ــات الت فــي فلســطين, ويتضــح هــذا مــن خــالل البيان
فــي الحصــة الســوقية للبنــك مــن موجــودات وتمويــالت وودائــع العمــالء 
ــوقية  ــه الس ــت حصت ــث نم ــطيني، حي ــي الفلس ــاع المصرف ــي القط ف
مــن الموجــودات مــن 2.5% نهايــة العــام 2015 إلــى 7.5% نهايــة العــام 
ــن  ــرة م ــالت المباش ــي التموي ــوقية ف ــه الس ــت حصت ــا ونم 2016، كم
4.5% نهايــة العــام 2015 إلــى 9.5% نهايــة العــام 2016، ونمــت حصتــه 
مــن ودائــع العمــالء مــن 3.5% نهايــة العــام 2015 إلــى 1.6% نهايــة 
العــام 2016، وإذا مــا تمــت مقارنــة نســب النمــو بيــن البنــك اإلســالمي 
العربــي والقطــاع المصرفــي الفلســطيني خــالل العــام 2016 فــي 
البنــود ســابقة الذكــر يظهــر بــأن موجــودات البنــك كانــت نســبة نموهــا 
فــي العــام 2016 أكثــر مــن الضعــف  حيــث كانــت النســبة 22% بينمــا 
ــذي  ــر ال ــي 10 %، األم ــاع المصرف ــودات القط ــي موج ــادة ف ــت الزي بلغ
يظهــر تميــز أداء البنــك مــن جهــة وفرصتــه للنمــو والتطــور مــن جهــة 

آخــرى، الجــدول التالــي يوضــح ذلــك:

ودائع العمالءالتمويالت المباشرةالموجوداتالبند/ نسبة النمو

10 %18 %10 %القطاع المصرفي الفلسطيني

20 %35 %22 %البنك اإلسالمي العربي
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 | PalPay | شركة بال بي

الشركات التابعة 

شركة PalPay هي المشغل األول للمدفوعات االلكترونية 
في فلسطين، وتم تأسسيها سنة 2010 بالشراكة ما بين 

بنك فلسطين، وشركة PCNC Solutions والتي يمر 
من خالل أنظمتها 1.2 مليون حركة شهريًا، حيث بلغت 

قيمة المبالغ المحصلة من خالل أنظمة PalPay في سنة 
2016 إلى 601 مليون شيكل، أي بزيادة مقدراها 30 % 
مقارنة بسنة 2015. وهذه الحركات تمثل عمليات دفع 
وتحصيل لمختلف أنواع الخدمات من اتصاالت، كهرباء، 

مياه، انترنت، جامعات، مدارس وأقساط القروض الصغيرة، 
وشحن الهواتف النقالة وغيرها. بحيث بلغ عدد الشركات 

ومزودي الخدمات المتعاقدين مع شركة PalPay إلى أكثر 
من 60 شركة ومؤسسة، ويشكل التسديد لهذه الشركات 
والمؤسسات النسبة االكبر من إجمالي تحصيلها بل يصل 

في بعض الشركات إلى مستوى تحصيل 100% من إجمالي 
تحصيلها من خالل نظام PalPay دون وجود أي أخطاء 

أو خروقات على النظام. وبعد النجاح الباهر الذي حققته 
الشركة مع مؤسسات وشركات القطاع الخاص، تسعى 

شركة PalPay للعمل مع الوزارات والقطاعات الحكومية 
لتمكين المواطن الفلسطيني من تسديد التزاماته 

الحكومية من ضرائب ورسوم من خالل أنظمة وقنوات 
شركة PalPay اإللكترونية. 

 PalPay ولعل من أهم قنوات الدفع والتحصيل لشركة
والتي تستهدف المواطنين خارج نطاق الخدمة المصرفية 
هم شبكة التجار المعتمدون، والمنتشرون في جميع أنحاء 
الضفة الغربية وقطاع غزة، إذ بلغ عدد التجار المعتدمين 

 PalPay في سنة 2016 إلى 6100 تاجر. وتقدم شركة
خدمات التعاقد وتركيب أجهزة التفويض االلكتروني 

وصيانتها لهؤالء التجار من خالل وحدة خاصة في الشركة 
تعرف باسم وحدة خدمات التجار، والتي تعزز ثقافة الدفع 

االلكتروني والتخفيف من استخدام النقد.

وقد قامت شركة PalPay بتطوير واستحداث أنظمة دفع الكترونية 
جديدة تستهدف المواطنين أصحاب الحسابات البنكية من خالل 
استخدام أنظمة البنوك المتعاقدة مع شركة PalPay، من خالل 

تطبيق االنترنت البنكي والموبايل البنكي، والذي يتيح للمواطن 
االستعالم والدفع لمختلف أنواع الفواتير وشحن أرصدة الهواتف 

مباشرة من خالل حسابه البنكي. وقامت الشركة في العام 2016 
بالتعاقد مع عدة جهات دولية إنمائية لتقديم خدمات القسيمة 

االلكترونية Evoucher لتقديم معونات غذائية ومالية عبر خدمات 
الدفع االلكتروني تسهياًل لعمليات هذه المؤسسات الدولية في 

فلسطين.

 :PalPay من أهم ما يميز نظام شركة
ضمان الدفع بنسبة 100 % عن طريق إيداع المبالغ المدفوعة في   	

الحسابات البنكية الخاصة بالشركات والمؤسسات المزودة للخدمات 
وقبل تنفيذ الحركة.

يتمتع النظام بالحماية العالية، حيث تم فحص النظام من قبل   	
شركات عالمية للحماية واألمن وقد اثبت ذلك على مدار الخمس 

سنوات بمرور 1.2 مليون حركة دفع شهريًا على نظام بال باي دون 
التعرض ألي أخطاء أو خروقات على النظام.

تحويل قيم المبالغ المسددة مباشرة إلى الحسابات البنكية الخاصة   	
بالشركات والمؤسسات المزودة للخدمات ولحظة التسديد مع 

ظهور بيان تفاصيل الدفعات في كشف الحساب البنكي للشركة أو 
المؤسسة.

االغالق المحاسبي الفوري للمبالغ المسددة لحظة التسديد إلكترونيًا.  	

سهولة المطابقة المحاسبية، بحيث يتم إصدار كشف حساب بنكي   	
لفترة معينة، وإصدار كشف من نظام الشركة أو المؤسسة لنفس 

الفترة والمقارنة بينهما، بحيث يجب أن تتطابق مجاميع قيم 
الحركات في التقريرين.

توفير خدمات الدفع لمختلف أنواع الفواتير وشحن أرصدة الهواتف   	
النقالة لعمالء البنوك من خالل حساباتهم البنكية. 

يتكون نظام PalPay من األنظمة األساسية التالية 
التي تم تطويرها لتلبية احتياجات جميع أنواع 

الشركات والمؤسسات المزودة للخدمات: 

نظام االستعالم عن وتسديد مختلف أنواع الفواتير.   	

نظام الشحن المباشر ألرصدة الهواتف النقالة.  	

نظام شحن عدادات الكهرباء والماء المسبقة الدفع.   	

نظام تسديد أقساط القروض الممنوحة من مؤسسات اإلقراض   	
الصغير. 

نظام تسديد أقساط طلبة الجامعات والمدارس.   	

نظام إدارة القسائم والمساعدات المالية واإلنسانية.   	

نظام إدارة واستبدال نقاط الوالء.   	

نظام الجباية المالية اإللكترونية.   	

نظام خاص بأجهزة التفويض اإللكتروني، والذي يعمل كماكنة   	
لتسجيل المدفوعات النقدية لتسجيل المشتريات الغذائية والغير 

غذائية من خالل استخدام جهاز قارئ بار كود. 

	  أنظمة دفع من خالل تطبيقات االنترنت البنكي والموبايل البنكي. 

6162



فلســـطين التقريـــر الســـنوي 2016بنك  |

االعترافات الدولية بالقيم والحداثة 
المصرفية لبنك فلسطين

.The Banker جائزة افضل بنك في الشمول المالي عالميًا حسب تصنيف  
  جائزة   أفضل   الشركات   الفلسطينية   في   مجال   عالقات   المساهمين   من   جمعية   عالقات   المساهمين  -  الشرق   األوسط. 

  جائزة   أفضل   مسؤول   عالقات   مساهمين   في   فلسطين   من   جمعية   عالقات   المساهمين  -  الشرق   األوسط.
   جائزة   التميز   كأفضل   بنك   في   فلسطين   حسب   تصنيف   EUROMONEY   العالمية.

    جائزة   أفضل   بنك   في   فلسطين   المقدمة   من   مجلة   Global Finance   المصرفية   العالمية. 
    جائزة   أفضل   بنك   في   فلسطين   في   مجال   التجارة   الدولية   المقدمة   من   مجلة   Global Finance   المصرفية   العالمية. 

   .The Banker جائزة   أفضل   بنك   في   فلسطين   المقدمة   من   مجلة   
   .Emeafinance جائزة   أفضل   بنك   في   فلسطين،   ضمن   تصنيف   مجلة   المال   العالمية   

   .Emeafinanceجائزة   أفضل   بنك   في   الشرق   األوسط   في   مجال   المسؤولية   االجتماعية،   ضمن   تصنيف   مجلة   المال   العالمية    
   .Emeafinance جائزة   أفضل   رئيس   تنفيذي   في   الشرق   األوسط   حسب   تصنيف   مجلة   

.Emeafinance   جائزة   أفضل   بنك   في   الشرق   األوسط   حسب   تصنيف   مجلة   
    .Asiamoney جائزة   أفضل   بنك   في   فلسطين،   ضمن   تصنيف   مجلة   

   .CPI Financial/Banker ME جائزة   أفضل   بنك   في   فلسطين   من   المؤسسة   المالية   العالمية  
   إدراج   بنك   فلسطين   ضمن   تصنيف   CPI Financial 100   باعتباره   واحدا   من   أكبر   100   بنك   في   الشرق   األوسط.

  جائزة   أفضل   بنك   في   فلسطين   في   مجال   التجارة   الدولية   المقدمة   من   مجلة   Global Finance   المصرفية   العالمية.

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

منحــت مجلــة The Banker التابعــة لمجموعــة Financial Times العالميــة بنــك فلســطين 
جائــزة أفضــل بنــك فــي العالــم فــي مجــال الشــمول المالــي فــي عــام 2016. ومنــح البنــك هــذه 
الجائــزة كجــزء مــن دوره فــي إطــالق برنامــج »فلســطينية« الريــادي، والــذي يعمــل علــى تنفيــذ 
برامــج تدريبيــة وتوعويــة للمــرأة الفلســطينية فــي مجــال االستشــارات الماليــة وتمكيــن المــرأة 
الفلســطينية فــي إدارة شــؤونها الماليــة فــي المنــزل، ومــكان العمــل، خاصــة أصحــاب األعمــال 

الحــرة اللواتــي بحاجــة إلــى تنميــة أعمالهــن.

ــح  ــذي يتي ــي ال ــع اإللكترون ــج الدف ــل برنام ــزة بفض ــذه الجائ ــطين ه ــك فلس ــتحق بن ــا واس كم
لأشــخاص خــارج نطــاق الخدمــة البنكيــة التمكــن مــن دفــع الفواتيــر وأقســاط القــروض 
ــور  ــث ط ــطين. حي ــك فلس ــة ببن ــة الخاص ــع اإللكتروني ــاط البي ــر نق ــة عب ــق النائي ــي المناط ف
ــي  ــر الشــمول المال ــق معايي ــة بالشــراكة مــع شــركته التابعــة PalPay لتحقي ــك هــذه اآللي البن
للمواطنيــن الذيــن يقطنــون بعيــدًا عــن مراكــز المــدن الرئيســية التــي ال يتوفــر فيهــا خدمــات 

ــم. ــهياًل له ــك تس ــة وذل مصرفي
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دائرة التجارة 
والتسويات الدولية

دائرة الهندسة

دائرة المشتريات 

دائرة المقاصة
 العامة

دائرة الخدمات

دائرة العالقات الدولية
وعالقات المساهمين

دائرة المشاريع 
الصغيرة والمتوسطة

دائرة االستثمار 
والتوظيفات

دائرة إدارة 
النقد

دائرة العمالت 
األجنبية

دائرة المؤسسات
المالية

دائرة التخطيط
المالي

دائرة المحاسبة

دائرة السياسات 
اإلئتمانية الفروع 

والمكاتب

دائرة مكاتب 
التمثيل الدولية

دائرة العالقات
العامة 

والتسويق

دائرة خدمة
العمالء والجودة

 الشاملة

دائرة تطوير
 البرامج والمنتجات

دائرة البطاقات

دائرة النظم
 المساندة

دائرة النظم
 البنكية

دائرة البنية
 التحتية

دائرة تطوير
 القنوات االلكترونية

ضابط  اتصال مكافحة غسل األموال

إدارة تكنولوجيا
 المعلومات

دائرة الرقابة
 على اإلئتمان

دائرة إدارة األصول  
 الخاصة

مساعد المدير
 العام لمتابعة 
ورقابة اإلئتمان

مساعد المدير
 العام لتكنولوجيا

 المعلومات

الفروع 
والمكاتب

مساعد 
المدير العام

لفروع قطاع غزة

الحوكمة وإدارة المخاطر

لتعزيز ثقة المساهمين والموظفين والمستثمرين والجمهور، فقد تم 
إعداد الالئحة بشكل تعدى نطاق اإلطار القانوني والتنظيمي الذي 

وضعته هيئة سوق رأس المال الفلسطينية، وسلطة النقد الفلسطينية 
من خالل تبنيها مبادئ الحوكمة  وممارساتها المتعارف عليها عالميا.

تم في 2015/04/12 اعتماد سلطة النقد للمبادئ الخاصة بالمؤسسات 
المهمة نظاميًا، لدى تطبيق سلطة النقد لسياستها الرقابية بخصوص 

بنك فلسطين كبنك مهم ونظامي، االمر الذي يلزم توافق اجراءات 
واسس المخاطر داخليًا في البنك مع هذه المبادئ.

وترتكز الئحة الحوكمة في بنك فلسطين بشكل كبير على المبادئ التالية:

	 المساءلة: تؤكد حق المساهمين في المساءلة وتوجيه مجلس •
اإلدارة، وإدارته التنفيذية لضرورة وضع استراتيجية العمل 

والرقابة عليها.

	 اإلنصاف: يلتزم بنك فلسطين بحماية حقوق المساهمين •
وضمان معاملة عادلة لهم بما في ذلك حقوق صغار المساهمين. 

كما يخول لهم الحق في المطالبة بتصويب أية مخالفات بشأن 
حقوقهم من خالل مجلس اإلدارة.

	 الشفافية: يتعين على البنك التأكد من القيام بإفصاح دقيق •
في الوقت المناسب بشأن أي أمور جوهرية بما في ذلك الموقف 

المالي، األداء، الملكية، وحوكمة البنك بطريقة تسهل على جميع 
األطراف المعنية الحصول عليها.

	 المسؤولية: يقر البنك بحقوق كافة األطراف ذات المصلحة وفقًا •
لما هو منصوص عليه في القوانين واللوائح، كما يشجع التعاون 

معها في إقامة مشاريع تتسم بالسالمة المالية واالستدامة.

تضم السياسات والممارسات الرئيسية للحوكمة ما يلي:

	 حوكمة مجلس اإلدارة.•

	 إجراءات الرقابة اإلدارية.•

	 حقوق وعالقات المساهمين.•

	 الشفافية واإلفصاح.•

	 المسئولية االجتماعية.•

الحوكمـة وإدارة المخـاطــر
توفر مدونة الحوكمة لدى بنك فلسطين موجزا للسياسات واألحكام الرئيسة للبنك. وبتطبيق هذه المدونة، يؤكد البنك التزامه التام ودعمه 

لممارسة مبادئ الحوكمة الرشيدة على امتداد دوائره وأعماله. وتعني حوكمة الشركات وفقا لمفهوم »بنك فلسطين« بأنها مجموعة من النظم 
والعمليات والسياسات التي تهدف إلى توجيه البنك وتحقيق الرقابة عليه. وهي تشمل كافة العالقات بين مساهمي البنك ومجلس اإلدارة واإلدارة 

التنفيذية بغرض زيادة حقوق المساهمين على المدى البعيد.
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السيد / عالء الدين محمد آل رضوان
نائب المدير العام – مدير العمليات

بكالوريوس محاسبة - جامعة دمشق  - سوريا 1992
ماجستير إدارة األعمال – جامعة فان هولند 2012

تاريخ الميالد:  22 /06 /1965
تاريخ بداية العمل: 1993 

السيد / هاشم هاني الشوا
المدير العام

بكالوريوس هندسة – جامعة لندن- 
المملكة المتحدة 1997

تاريخ الميالد:  25 /01 /1976 
تاريخ بداية العمل: 2007

السيد/ وائل عبد اللطيف الصوراني
مساعد المدير العام لفروع قطاع غزة

بكالوريوس أحياء وكيمياء - جامعة 
صنعاء – اليمن 1993

تاريخ الميالد:  07 /02 /1967
تاريخ بداية العمل: 1995 

السيد / سلمان محمد طعمه قميلة
مساعد المدير العام – المدير المالي

بكالوريوس تجارة  محاسبة - جامعة 
عين شمس القاهرة – مصر 1981

تاريخ الميالد:  08 /07 /1958
تاريخ بداية العمل : 1982 

السيد / إحسان كمال شعشاعة
مساعد المدير العام – مدير الخزينة

بكالوريوس إدارة أعمال – تحليل نظم 
كمبيوتر - جامعة تكساس ستايت 1988  

تاريخ الميالد:  05 /09 /1963
تاريخ بداية العمل : 1991 

السيد / هاني صالح ناصر
مساعد المدير العام لفروع الضفة الغربية

بكالوريوس وماجستير إدارة عامة وقانون 
جامعة ماري كوري- بولندا 1993

تاريخ الميالد: 12 /02 /1967
تاريخ بداية العمل: 1994 

السيد/ رشدي محمود الغالييني
نائب المدير العام 

بكالوريوس اقتصاد وعلوم كمبيوتر 
الجامعة األمريكية - القاهرة  1986

تاريخ الميالد:  26 /05 /1962
تاريخ بداية العمل: 1989 

السيد/ خميس فوزي عصفور
المستشار القانوني

بكالوريوس حقوق - جامعة 
اإلسكندرية – مصر  1975

تاريخ الميالد: 1952/05/29
تاريخ بداية العمل: 1979

السيد/ محمود ماهر الشوا
مدير المخاطر

بكالوريوس محاسبة  
جامعة االمريكية في القاهرة – مصر 2005

ماجستير علوم مالية ومصرفية
جامعة ويلز بانغور – المملكة المتحدة 2007

تاريخ الميالد: 1982/07/24
تاريخ بداية العمل: 2005

السيد/ عبدالحي يوسف الشوا
رئيس دائرة الرقابة والتفتيش

بكالوريوس رياضيات
جامعة عين شمس - القاهرة 1981

تاريخ الميالد: 1957/12/02
تاريخ بداية العمل: 2002

السيد/ صقر محمود جندية
رئيس دائرة مراقبة االمتثال

بكالوريوس اقتصاد وعلوم سياسية
جامعة االسكندرية – مصر 1972

ماجستير تجارة واقتصاد
جامعة بنها – مصر 1990

تاريخ الميالد: 1949/02/01
تاريخ بداية العمل: 2009

السيد/ حسن العفيفي
مساعد مدير عام لتكنولوجيا المعلومات

بكالوريوس هندسة صناعية – جامعة روزفلت 
- شيكاغو – الواليات المتحدة 1985

بكالوريوس انظمة معلومات – جامعة روزفلت
 - شيكاغو – الواليات المتحدة 1985

تاريخ الميالد: 1962/06/12
تاريخ بداية العمل: 2015

السيدة/ سوزان جورج خوري
مساعد المدير العام لشؤون اإلئتمان

بكالوريوس رياضيات وإدارة أعمال 
جامعة لندن – المملكة المتحدة 1983

تاريخ الميالد: 1961/06/02
تاريخ بداية العمل: 2012

اإلدارة التنفيذية
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السيد / هاشم هاني الشوا
رئيس مجلس اإلدارة 

بكالوريوس هندسة –  جامعة لندن - المملكة المتحدة 1997
تاريخ الميالد: 1976/01/25

تاريخ العضوية:2007 

خبرات
1997 – 2002 مساعد نائب الرئيس ومدير مشروع للعمليات 

والتكنولوجيا Citigroup - لندن - المملكة المتحدة
2002 – 2005 نائب الرئيس ومسؤول كبار العمالء لمنطقة 

الشرق األوسط  Citigroup  – سويسرا
 HSBC - 2005 - 2007 مسؤول تطوير األعمال في الخليج

Private Bank – سويسرا
2007 - حتى تاريخه رئيس مجلس اإلدارة والمدير العام في 

بنك فلسطين - فلسطين

عضويات
عضو في المجلس االستشاري لأسواق الناشئة في معهد 

IIF التمويل الدولي
األمين العام لغرفة التجارة الدولية - فلسطين

نائب رئيس مجلس إدارة معهد فلسطين للدراسات المالية 
والمصرفية - فلسطين

عضو مجلس إدارة شركة أبراج رام اهلل - فلسطين
عضو مجلس الهيئة العامة لصندوق االستثمار الفلسطيني - 

فلسطين
عضو مجلس األمناء لجامعة بيت لحم - فلسطين

السيد/ ماهر جواد فرح
عضو مجلس إدارة

بكالوريوس هندسة مدنية - جامعة القاهرة - مصر  1966
تاريخ الميالد:  21/03/ 1945

تاريخ العضوية: 2002

خبرات
1967 – 1970 مهندس في شركة فيا سفلت الفرنسية

 1971 – 1975 مهندس في شركة إتحاد المقاولين – 
الكويت

1975 – 1977 مدير عام وشريك في شركة مشاريع 
الخليج – أبو ظبي

1982 – 1997 مدير عام مجموعة المقاولين الدولية – 
الكويت

1997 – 2007 رئيس مجلس إدارة الشركة الدولية 
للمقاوالت - غزة

عضويات
عضو مجلس إدارة شركة بيرزيت لأدوية - فلسطين

عضو مجلس إدارة الشركة العربية للفنادق – فلسطين
عضو مجلس إدارة شركة أبراج لالستثمار العقاري- 

فلسطين

السيد / محمد نافذ محمد عمر الحرباوي
عضو مجلس إدارة

 دبلوم إدارة أعمال - كلية المجتمع في األردن
 تاريخ الميالد: 08/ 09 / 1954

 تاريخ العضوية: 2006

خبرات
1978  - حتى تاريخه رئيس مجلس إدارة الشركة 

األهلية لصناعة الكرتون - فلسطين
 1992 - 2002 نائب رئيس مجلس إدارة الشركة 

الوطنية لصناعة الكرتون - فلسطين
1993  - حتى تاريخه رئيس مجلس إدارة ومدير عام 

شركة المصنوعات الورقية - فلسطين
1996  حتى تاريخه رئيس مجلس إدارة شركة 

الحرباوي لالستثمار والتجارة الدولية   -فلسطين
 2000 حتى تاريخه رئيس مجلس إدارة فندق برج 

الميزان - فلسطين

عضويات
1995 – 2004 رئيس مجلس إدارة ملتقى األعمال 

الفلسطيني - فلسطين
رئيس مجلس إدارة مركز التجارة الفلسطيني بال 

تريد - فلسطين
الرئيس الفخري للنادي األهلي – فلسطين

السيد / فيصل غازي الشوا
عضو مجلس إدارة

بكالوريوس هندسة مدنية - جامعة ممفس ستايت - الواليات 
المتحدة األمريكية 1992 

ماجستير إدارة أعمال - جامعة نورث فيرجينيا ستايت-  الواليات 
المتحدة األمريكية 2009 

تاريخ الميالد: 04/02/ 1968 
تاريخ العضوية: 2004

خبرات
مدير عام شركة الشوا للتجارة العامة والمقاوالت - فلسطين

عضويات
رئيس مجلس إدارة شركة الشوا للتجارة العامة والمقاوالت – فلسطين

نائب رئيس مجلس إدارة مركز التجارة الفلسطيني بال تريد - 
فلسطين

نائب رئيس مجلس إدارة شركة الشرق األوسط لصناعة األدوية - 
فلسطين

نائب رئيس مجلس إدارة شركة األمل لإلسفلت - فلسطين
عضو مجلس إدارة الشركة الفلسطينية للكهرباء – فلسطين

عضو مجلس إدارة الشركة الوطنية الفلسطينية لالتصاالت "الوطنية 
موبايل" - فلسطين

 2005 – 2009 عضو مجلس إدارة  (أمين سر) جمعية رجال األعمال 
- فلسطين

2006 – 2007  عضو هيئة تأسيس مجلس الشاحنين الفلسطينيين 
- فلسطين

عضو رابطة المهندسين - )TBP( الواليات المتحدة األمريكية
عضو اتحاد المقاولين - فلسطين

عضو نقابة المهندسين - فلسطين
عضو جمعية رجال األعمال الفلسطينية

األستاذ الدكتور/ هاني حسن نجم
عضو مجلس إدارة

دكتوراه في الهندسة - جامعة ليستر - المملكة المتحدة 1981 
تاريخ الميالد: 28/ 06/ 1952  

تاريخ العضوية: 2004

خبرات
 1981 باحث متقدم بجامعة ليستر - بريطانيا

1983 - حتى تاريخه أستاذ في دائرة الهندسة الميكانيكية في جامعة 
بيرزيت  -فلسطين

 1998 - 1993 عميد كلية الهندسة في جامعة بيرزيت - فلسطين
 2004 مستشار للتخطيط والتطوير في جامعة األقصى - فلسطين

 2005 رئيس جامعة األزهر - فلسطين
2006  منسق مشروع التعليم العالي المدعوم من البنك الدولي 

واالتحاد األوروبي - فلسطين
أستاذ زائر للعديد من الجامعات اإلقليمية والعالمية ومحكم للعديد 

من المشاريع المدعومة من االتحاد األوروبي.

عضويات
عضو مجلس إدارة شركة كهرباء فلسطين القابضة

عضو مجلس ادارة هيئة التقاعد الفلسطيني
عضو الهيئة العامة لمجلس اإلسكان الفلسطيني

عضو مجلس إدارة تطوير المشاريع الصغيرة  - فلسطين
عضو مجموعة اليورو أوسطية الستخدام المياه العادمة - اسبانيا

عضو مجلس أمناء جامعة األزهر - فلسطين
عضو مجلس أمناء جامعة القدس المفتوحة  - فلسطين

زميل مشارك في منظمة الطيران والمالحة الفضائية 
 )AIAA(األمريكية

مجلس اإلدارة
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السيد / طارق طاهر الشكعة
عضو مجلس إدارة - ممثل شركة بيرزيت لأدوية

بكالوريوس القانون التجاري - جامعة أوهايو - أثينا  1987
تاريخ الميالد: 18/ 02/ 1964

تاريخ العضوية: 2010

خبرات
 1987 - 1989 شركة الشكعة لأدوية  -فلسطين
 1989 - 1999 شركة القدس لأدوية - فلسطين
 2000 - 2005 شركة بيرزيت لأدوية - فلسطين

2005-  حتى تاريخه مدير عام شركة اللوتس لالستثمارات 
المالية - فلسطين

عضويات
عضو مجلس إدارة شركة اللوتس لالستثمارات المالية - 

فلسطين
عضو مجلس إدارة شركة الشرقية للكيماويات - فلسطين

عضو مجلس إدارة الشركة العربية للفنادق - فلسطين
عضو مجلس إدارة شركة أبراج لالستثمارات العقارية - 

فلسطين

السيد / جون بيير خوري
عضو مجلس إدارة – مرشح من قبل مؤسسة التمويل 

الدولية
بكالوريوس في العلوم السياسية واالقتصاد – كلية بودوين 

- الواليات المتحدة األمريكية 1970
ماجستير في إدارة األعمال المالية -  1980

برامج اإلدارة المتقدمة  1993 - 1980
تاريخ الميالد:25/ 6 / 1949

تاريخ العضوية: 2010

خبرات
 1976 - 1979 مدير بنك بوسطن  -الواليات المتحدة 

األمريكية1. 
 1980 - 1981 مساعد نائب الرئيس بنك بوسطن - الواليات 

المتحدة األمريكية2
 1981 - 1985 نائب الرئيس والمدير العام لفرع بنك بوسطن 

– نيجيريا3
1985 - 1989 نائب الرئيس والمدير العام لبنك بوسطن-  جزر 

األنتيل الهولندية4
 1989 - 1992 الرئيس والمدير العام لبنك بوسطن – فرنسا5

1992 - 1993 نائب الرئيس والمدير العام لبنك بوسطن - 
الواليات المتحدة األمريكية6

 Global -1993 - حتى تاريخه شريك إداري في شركاء بوسطن
/  الواليات المتحدة7

2005 – 2010 مدير الصندوق األوروبي الفلسطيني لضمان 
االئتمان في فلسطين8

2010 حتى تاريخه مدير تنفيذي وعضو مجلس إدارة للصندوق 
األوروبي الفلسطيني لضمان االئتمان في فلسطين9

2014 حتى تاريخه عضو مجلس إدارة وعضو لجنة المخاطر في 
بنك األمان – تونس10

طارق بن عمر العقاد
عضو مجلس إدارة

بكالوريوس في االقتصاد - جامعة هارفرد- الواليات المتحدة  1992
تاريخ العضوية: 2014

الخبرات
رئيس مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي للشركة العربية 

)APIC( الفلسطينية لالستثمار
مدير تنفيذي لشركة العقاد لالستثمار - السعودية

عضويات
رئيس مجلس اإلدارة لشركة سنيورة لأغذية -  األردن/ فلسطين

رئيس مجلس اإلدارة لشركة يونيبال للتجارة العامة – فلسطين
 -  MSSرئيس مجلس اإلدارة لشركة التوريدات والخدمات الطبية

فلسطين
رئيس مجلس اإلدارة في الشركة الفلسطينية للسيارات – هيونداي 

– فلسطين
PIF عضو مجلس إدارة في صندوق االستثمار الفلسطيني
PEC عضو مجلس إدارة في الشركة الفلسطينية للكهرباء

PPGC عضو مجلس إدارة في شركة فلسطين لتوليد الكهرباء
عضو مجلس إدارة ومجلس أمناء في مؤسسة الحسين للسرطان 

– األردن
عضو مجلس أمناء في كنغز أكاديمي 

لنا جمال أبو حجلة
عضو مجلس إدارة

بكالوريوس في العلوم – هندسة مدنية – جامعة آيوا – الواليات المتحدة 
األمريكية - 1985

تاريخ العضوية: 2014
ممثلة صغار المساهمين

خبرات
الدولية سابقا( CHF منذ عام 2003 المدير اإلقليمي لمؤسسة مجتمعات عالمية 

في فلسطين )المسماة 
1986 - 2003 - نائبة الممثل المقيم لبرنامج األمم المتحدة - برنامج مساعدة 

UNDP/PAPPالشعب الفلسطيني التابع لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي

عضويات
عضو في مجلس إدارة صندوق االستثمار الفلسطيني

نائبة رئيس مجلس إدارة مؤسسة فلسطين من أجل عهد جديد
عضو مجلس إدارة صندوق إقراض الطالب الفلسطيني

عضو محلس إدارة شركة فيتاس لالقراض الصغير
عضو في مجلس أمناء معهد أبحاث السياسات االقتصادية الفلسطيني )ماس(

عضو في مجلس تأسيس ألمؤسسة الفلسطينية للدبلوماسية العامة
عضو في مؤسسة التعليم من اجل التوظيف

عضو في منتدى سيدات األعمال
 YPO/WPO عضو في مؤسسة المدراء الرؤساء الدولية

زميلة في مؤسسة ASPEN الدولية ضمن شبكة قيادات الشرق األوسط
رئيسة مجلس أمناء فرقة الفنون الشعبية الفلسطينية

عبداهلل قيس الغانم
عضو مجلس إدارة

ماجستير في إدارة األعمال الدولية )MBA( - جامعة ثاندربيرد لأعمال 
الدولية – 2005

بكالوريوس – علوم مالية ومصرفية – جامعة بوسطن - 1996
تاريخ العضوية: 2014

خبرات
2015 - مساعد مدير عام - األعمال المصرفية االستثمارية - بنك الخليج - 

الكويت 
مدير ادارة االستثمار – شركة آسيا لالستثمارات – الكويت - 2015 2012

مؤسسة التمويل الدولية – دولة اإلمارات المتحدة -2011 2012
 بنك بوبيان – الكويت2010-2011

الكويت - HSBC بنك 2006 – 2010
شركة المهلب الكويتية العقارية – الكويت 2001 – 2006

مجلس اإلدارة
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لجان مجلس اإلدارة

اسماء السادة األعضاء
إجمالي الحضور16/1/2416/2/2116/3/316/4/2416/5/2916/6/2616/9/3016/10/3016/12/4

لكل عضو 123456789

9حضورحضورحضورحضورحضورحضورحضورحضورحضورالسيد/ هاشم هاني الشوا
7حضور حضور حضور حضورحضورحضور--حضورالسيد/طارق العقاد 

حضور  حضورالسيد/ عبد اهلل الغانم
حضور حضور حضورحضور)هاتف(

9حضورحضورحضور تلفون 

9حضورحضورحضورحضورحضورحضورحضورحضورحضورالسيدة/ لنا ابو حجلة
9حضورحضورحضورحضورحضورحضورحضورحضورحضورالسيد/ م.فيصل الشوا

9حضورحضورحضورحضورحضورحضورحضورحضورحضورالسيد/ د.هاني نجم
9حضورحضورحضورحضورحضورحضورحضورحضورحضورالسيد/ ماهر فرح

9حضورحضورحضورحضورحضورحضورحضورحضورحضورالسيد/ محمد نافذ الحرباوي
9حضورحضورحضورحضورحضورحضورحضورحضورحضورالسيد/ طارق الشكعة

حضور  حضورحضورالسيد/ جون خوري
9حضورحضورحضورحضورحضورحضور)هاتف(

حضور وغياب السادة أعضاء مجلس اإلدارة عن جلسات مجلس 
اإلدارة لبنك فلسطين لعام 2016       

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:

	 مراجعة واعتماد ومراقبة األهداف االستراتيجية طويلة المدى وخطط 
عمل اإلدارة التنفيذية.

	 مراقبة األداء العام ومدى التقدم لتحقيق األهداف االستراتيجية.

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

	 تحديد مستوى تحمل المخاطر وضمان وجود ثقافة المخاطر.

	 اإلشراف على صحة القوائم المالية للتأكد من االلتزام بالمتطلبات 
القانونية والتنظيمية باإلضافة إلى التأكد من جودة أداء واستقاللية 

المدقق الخارجي والداخلي.

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

هيكل الصالحيات.

	 اإلشراف على األنشطة االستثمارية والتمويلية واتخاذ القرارات 
االستثمارية والتمويلية األساسية.

	 اإلشراف على سياسات وإطار إدارة الموارد البشرية والحوكمة 
واعتمادهما.

	 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.

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

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

	 ضمان مراعاة مصالح المساهمين.

رئيس ونائب رئيس المجلس. ينتخب المجلس من بين أعضائه رئيسًا 
ونائبًا لرئيس المجلس. ويحل نائب رئيس المجلس محل رئيس المجلس 

ويمارس صالحياته ويتولى مهامه في غيابه. ويكون رئيس المجلس 
مسؤواًل في المقام األول عن أنشطة المجلس واللجان المنبثقة عنه. 

ويعتبر رئيس المجلس بمثابة الناطق الرسمي باسم المجلس. كما أنه 
يرأس المجلس والجمعية العمومية.

وتتمثل مهام رئيس المجلس في ضمان التالي:

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

التدريبية.

أداء المجلس للمهام المنوطة به؛ 			

تلقي أعضاء المجلس جميع المعلومات الالزمة ألداء المهام المسندة  			
إليهم.

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

توفير الوقت الكافي لدى المجلس للتشاور واتخاذ القرار. 			

أداء اللجان للمهام المسندة إليها بشكل صحيح. 			

تقييم أداء أعضاء المجلس على األقل مرة واحدة سنويًا.  		

انتخاب المجلس نائبًا لرئيس المجلس. 		

تقييم مجلس اإلدارة
لجنة الحوكمة والموارد البشرية في بنك فلسطين مسؤولة عن تقييم  			

اللجان المنبثقة عن مجلس اإلدارة.
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لجنة المراجعة والتدقيق
 أعضاء اللجنة

السيد / د. هاني نجم – رئيس اللجنة
السيد / محمد نافذ الحرباوي

السيدة / لنا أبو حجلة
 

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

 )1( نزاهة أدوات الرقابة الداخلية وسالمة التقارير المالية.

 ) 2( تمتع المدقق الخارجي بالمؤهالت المناسبة واالستقاللية.

)3( أداء الرقابة والتفتيش والتدقيق الداخلي ومدققه الخارجي ودائرة 
مراقبة االمتثال.

ومن أجل أن تنفيذ دورها، تتمتع اللجنة بالسلطات والمسؤوليات التالية:

	 مراجعة نظم الرقابة الداخلية.

	 مراجعة تقارير دائرة الرقابة والتفتيش والمدقق الداخلي ودائرة 
مراقبة االمتثال بما في ذلك الموضوعات المالية وغير المالية واإلجراءات 

التصحيحية وسبل السيطرة على المخاطر التي يواجهها البنك.

	 مراجعة دقة القوائم المالية المقدمة لمجلس اإلدارة والمساهمين 
والمستخدمين اآلخرين.

	 مراجعة مدى التزام البنك بالقوانين واألنظمة والتعليمات الصادرة عن 
سلطة النقد والقواعد الصادرة عن مجلس اإلدارة والتشريعات األخرى 

السارية في فلسطين.

	 مراجعة خطة المدقق الخارجي والتأكد من احتواء الخطة على كافة 
أنشطة البنك.

	 ضمان دقة ونزاهة الحسابات وااللتزام بالقوانين واللوائح السارية على 
أنشطة البنك.

	 تطوير معايير اإلفصاح والشفافية ورفعها لمجلس اإلدارة العتمادها.

	 مراجعة المالحظات الواردة في تقارير سلطة النقد ومتابعة اإلجراءات 
التصحيحية المتخذة للتأكد من تنفيذها ورفع التوصيات بشأنها لمجلس 

اإلدارة.

	 التنسيق مع لجنة إدارة المخاطر لعرض الموقف واألداء المالي للبنك.

	 دراسة النظام المالي المطبق في البنك وتقديم توصيات لتحسينه 
والتأكد من تمثيل هذه التوصيات للموقف الحالي تمثياًل عاداًل وعدم 

تسجيل بيانات غير صحيحة.

	 تطبيق نظام يتيح للموظفين اإلبالغ بشكل سري عن مخاوفهم بشأن 
المخالفات المحتملة وبطريقة تجعل من الممكن التحقيق في هذه 

المخالفات بشكل مستقل ومتابعتها دون تعرضهم للعقاب من رؤسائهم 
أو المعاملة السيئة من زمالئهم. وتتولى لجنة المراجعة والتدقيق مراقبة 

تنفيذ هذه اإلجراءات.

	 العمل كحلقة وصل بين مجلس اإلدارة والمدقق الخارجي، ومجلس 
اإلدارة والمدقق الداخلي، والمدقق الداخلي والمدقق الخارجي.

	 متابعة التزام البنك بقواعد السلوك المهني.

	 إخطار مجلس اإلدارة بالموضوعات التي تحتاج إلى تدخل فوري وعاجل 
وتقديم التوصيات بشأن اإلجراءات العالجية المناسبة.

	 تقوم اللجنة برفع تقاريرها لمجلس اإلدارة عن كافة األمور التي تدخل 
في نطاق اختصاصها بما يمّكن مجلس اإلدارة من ممارسة وظيفة 
مراقبة إدارة البنك وتقديم معلومات حقيقية وموثقة للمساهمين.

لجان مجلس اإلدارة

لجنة إدارة المخاطر
أعضاء اللجنة

السيد / جون خوري – رئيس اللجنة
السيد / محمد نافذ الحرباوي

السيدة / لنا أبو حجلة

يتمثل دور اللجنة في مساعدة مجلس اإلدارة في تنفيذ مسؤولياته 
الرقابية فيما يتعلق بكل من :

)1( المخاطر الناتجة عن نشاط البنك وعملية الرقابة عليها.

 )2( تقييم ومراجعة كافة أنواع المخاطر كمخاطر االئتمان والخزينة 
والعمليات.

 )3( إجراءات إدارة المخاطر بالبنك والفروع التابعة له، ومن أجل تنفيذ 
دورها تتمتع اللجنة بالمسئوليات التالية:

	 الموافقة على السياسات العامة إلدارة المخاطر وضمان وجود إطار فعال 
إلدارة المخاطر للمبادرة بتحديد وقياس وتخفيف ومتابعة كافة أنواع 

المخاطر بالبنك وتشجيع الحوار المستمر حول إدارة المخاطر على كافة 
مستويات البنك )أي ترويج ثقافة المخاطر(.

	 تحديد المستوى العام من المخاطر الذي يمكن للبنك أن يتحمله، والتأكد 
من أن حجم المخاطر ومستويات تقبلها متماشية مع المستوى العام 

المتفق عليه.

	 الحصول على تأكيد من اإلدارة التنفيذية والمدقق الداخلي بأن عمليات 
ونظم المخاطر تعمل بكفاءة من خالل أدوات رقابية سليمة وااللتزام 

بالسياسات المعتمدة.

	 التأكد من التزام البنك بالقوانين واللوائح السارية الخاصة بكافة 
سياسات وإجراءات إدارة المخاطر.

	 مراجعة كفاية رأس المال والمخصصات لضمان التزامها بالمعايير 
اإلرشادية الرقابية وتماشيها مع وضع المخاطر بالبنك.

	 مراجعة التقارير الواردة من اإلدارة التنفيذية حول وضع محفظة 
المخاطر الربع سنوية )على األقل( أو حسب الحاجة للبنك، وإبراز مجاالت 

واتجاهات وتنبؤات المخاطر الرئيسية واإلجراءات التي تتخذها اإلدارة 
للتعامل مع مخاطر معينة.

	 مراجعة عمليات التعرض للمخاطر واإلجراءات التي تتخذها اإلدارة 
لمتابعة ومراقبة وتسجيل كافة أنواع المخاطر بما في ذلك مخاطر 

االئتمان والسوق ومخاطر التشغيل والسيولة واالمتثال والسمعة 
والمخاطر االستراتيجية وكافة أنواع المخاطر الداخلية والخارجية التي 

تؤثر على البنك.

	 تقديم التوجيه واإلرشاد لإلدارة – عند الضرورة - لمساعدتها في 
تحسين ممارسات إدارة المخاطر و/ أو تخفيف مخاطر معينة بما في ذلك 

وجود كوادر مؤهلة على مستوى اإلدارة لتنفيذ أنشطة إدارة المخاطر 
بشكل فعال.

	 إخطار مجلس اإلدارة بشكل دوري بوضع محفظة المخاطر بالبنك 
وإخطار المجلس بشكل فوري بأي تغييرات جوهرية في وضع محفظة 

المخاطر بالبنك.

	 مراجعة تعيين وأداء واستبدال مدير المخاطر ومراقبة كفاءة دوائر إدارة 
المخاطر بشكل عام.

	 دعم جهود لجنة المراجعة والتدقيق بمساعدة مدير المخاطر في 
المتابعة والتقييم طبقًا للتعليمات الصادرة عن سلطة النقد الفلسطينية.
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لجنة التسهيالت االئتمانية
أعضاء اللجنة

السيد / فيصل الشوا – رئيس اللجنة
السيد / هاشم الشوا

السيد / ماهر فرح
السيد / طارق العقاد

تتمثل مهام اللجنة بالتالي:

	 االطالع المستمر على كافة التقارير والبيانات والدراسات التي تمكنها 
من أداء عملها بمهنية وكفاءة.

	 إطالع مجلس اإلدارة بشكل وافى ودوري على وضع المحفظة االئتمانية 
من حيث حجمها والتطورات الناشئة عليها والتسهيالت المصنفة 

والمخصصات المعدة لمواجهة أي خسائر وجهود المتابعة والتحصيل. 
ويفترض باللجنة إعالم مجلس اإلدارة بشكل فوري بأي تغيرات جوهرية 

تطرأ على وضع المحفظة االئتمانية للمصرف.

	 وضع السياسة االئتمانية للبنك وشروط منح التسهيالت والضمانات 
والسقوف االئتمانية وحدود صالحيات لجنة التسهيالت لإلدارة التنفيذية 

في الفروع، بما يتوافق مع القوانين وتعليمات سلطة النقد وقرارات 
وتوصيات لجنة إدارة المخاطر والمعايير المصرفية وعرضها على مجلس 

اإلدارة للمصادقة، كما تترتب على اللجنة مسؤولية مراجعة السياسات 
االئتمانية دوريًا وتحديثها بما يتناسب مع التطورات في البيئة االقتصادية 

والسياسة المصرفية والتغيرات في وضع المصرف.

	 إقرار الخطط التسويقية المعدة من اإلدارة التنفيذية لمنح التسهيالت 
االئتمانية بكافة أشكالها.

	 التأكد من التزام اإلدارة التنفيذية بالسياسات االئتمانية وبالصالحيات 
التي يحددها مجلس اإلدارة.

	 دراسة طلبات منح و/أو تجديد التسهيالت والتمويل المرفوعة من 
لجنة التسهيالت في اإلدارة التنفيذية واتخاذ القرار المناسب بشأنها 

وفق الصالحيات والسقوف المناطة باللجنة، ورفع التوصيات على 
طلبات التسهيالت ذات المبالغ التي تزيد عن صالحيات اللجنة مشفوعة 

بالتنسيبات الالزمة لمجلس إدارة البنك.

	 دراسة وضع الديون المتعثرة القائمة، ووضع الخطط الالزمة للعمل على 
تخفيضها والتأكد من مدى كفاية المخصصات مقابلها وفقًا لتعليمات 

سلطة النقد إضافة لتقديم التوصيات المتعلقة بإعدام هذه الديون.

لجنة االستثمار
أعضاء اللجنة

السيد / ماهر فرح – رئيس اللجنة
السيد / هاشم الشوا
السيد / فيصل الشوا
السيد / عبدالله الغانم

السيد / طارق العقاد

يتمثل دور اللجنة في مساعدة مجلس إدارة البنك بتنفيذ مسؤولياته 
الرقابية على االستثمارات. وتتحمل اللجنة مسؤولية صياغة السياسات 

العامة لالستثمار والتي تخضع لموافقة مجلس اإلدارة، باإلضافة إلى 
وضع المعايير اإلرشادية لالستثمار تعزيزًا لهذه السياسات. ولتنفيذ 

دورها، تسند إلى اللجنة السلطات والمسؤوليات التالية:

	 استعراض جميع التقارير والدراسات المرتبطة بوضع االستثمارات 
الحالية للبنك وظروف األسواق المالية المحلية والدولية وكافة البيانات 

التي تمكن اللجنة من ممارسة مسؤولياتها بطريقة مهنية وفعالة.

	 إخطار مجلس اإلدارة بشكل دوري بوضع محافظ االستثمار وإخطار 
المجلس دون تأخير بأي تغييرات جوهرية في وضع هذه االستثمارات.

	 التطوير والمراجعة والتحديث الدوري لسياسة االستثمار وضمان التزامها 
بالقوانين واللوائح والمعايير المصرفية على أن ترفع اللجنة نتائج هذه 

الجهود لمجلس اإلدارة للموافقة عليها. ويجب أن تحدد هذه السياسة 
بشكل واضح آلية اتخاذ قرارات االستثمار واألسقف المحددة للسلطات 

والمراكز المختلفة.

	 الموافقة على صفقات استثمارية معينة وتقديم توصيات لمجلس 
اإلدارة بشأن قرارات االستثمارات التي تخرج عن نطاق صالحيات اللجنة 

حسب سياسة االستثمار المعتمدة من مجلس اإلدارة.

	 ضمان التزام اإلدارة التنفيذية بتنفيذ قرارات االستثمار واألسقف 
والسلطات المحددة من قبل اللجنة.

لجان مجلس اإلدارة

لجنة الموارد البشرية وحوكمة 
البنك

أعضاء اللجنة
السيد / طارق الشكعة – رئيس اللجنة

السيد / د. هاني نجم
السيدة / لنا أبو حجلة

يتمثل دور اللجنة في مراقبة إطار حوكمة البنك وعملية ترشيح أعضاء 
مجلس اإلدارة وسياسات مكافأة وتقييم أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة 
التنفيذية وتخطيط عملية اإلحالل الوظيفي وتطوير سياسات الموارد 

البشرية. ومن أجل تنفيذ دورها، تسند إلى اللجنة السلطات والمسؤوليات 
التالية:

	 مراجعة واعتماد سياسات الموارد البشرية لضمان أنها عادلة وتنافسية 
وكاملة وتحقق مصالح بنك فلسطين على المدى الطويل.

	 المساعدة في مراقبة التغيرات والتحسينات الرئيسية في دائرة الموارد 
البشرية من أجل ضمان تلبيتها الستراتيجية البنك.

	 إعداد جدول بالصالحيات وتفويض الصالحيات لإلدارة ومراجعة هذا 
الجدول سنويًا ورفعه لمجلس اإلدارة لالعتماد.

	 دراسة التضارب المحتمل لمصالح األعضاء والصفقات مع األطراف ذات 
الصلة التي يقوم بها األعضاء وتقديم مقترحات في هذا الشأن لمجلس 

اإلدارة طبقًا لدليل حوكمة البنك.

	 مراجعة أي تغيير في الوضع )بما في ذلك تنفيذ متطلبات استقاللية 
العضو( والتبعية المهنية لأعضاء الحاليين وتقديم مقترحات في هذا 

الشأن لمجلس اإلدارة طبقًا لدليل حوكمة البنك.

	 مراقبة تنفيذ عملية تنصيب األعضاء الجدد وبرنامج التطوير والتثقيف 
المستمر ألعضاء مجلس اإلدارة حسب الضرورة.

	 مراجعة سياسات وممارسات الحوكمة على كافة مستويات البنك 
وتقديم مقترحات بهذا الشأن لمجلس اإلدارة لتحسين فعالية وكفاءة هذه 

السياسات.

رئيس ونائب رئيس المجلس. ينتخب المجلس من بين أعضائه رئيسًا 
ونائبًا لرئيس المجلس. ويحل نائب رئيس المجلس محل رئيس المجلس 

ويمارس صالحياته ويتولى مهامه في غيابه. ويكون رئيس المجلس 
مسؤواًل في المقام األول عن أنشطة المجلس واللجان المنبثقة عنه. 

ويعتبر رئيس المجلس بمثابة الناطق الرسمي باسم المجلس. كما أنه 
يرأس المجلس والجمعية العمومية.

وتتمثل مهام رئيس المجلس في ضمان التالي:

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

التدريبية.

أداء المجلس للمهام المنوطة به. 			

تلقي أعضاء المجلس جميع المعلومات الالزمة ألداء المهام المسندة  			
إليهم.

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

توفير الوقت الكافي لدى المجلس للتشاور واتخاذ القرار. 			

أداء اللجان للمهام المسندة إليها بشكل صحيح. 			

تقييم أداء أعضاء المجلس على األقل مرة واحدة سنويًا. 			

انتخاب المجلس نائبًا لرئيس المجلس. 		

رئيس المجلس والمدير العام:

يرى بنك فلسطين أن الجمع بين المنصبين ساهم في وجود رؤيا واضحة 
لدى كل من أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية حيث يظهر هذا 
بوضوح في أداء وتطور بنك فلسطين ومن الجدير بالذكر أن مدونة 

الحوكمة الصادرة من لجنة بازل تسمح بالجمع بين المنصبين شريطة 
وجود وظائف رقابية بالبنك قوية وهذا ما عمل بنك فلسطين جاهدًا 

على تدعيمه خالل السنوات الماضية. كما أن البنك مستمر في تطوير 
وتدعيم هذه الوظائف الرقابية، لتبقى دائما متناسبة مع متطلبات العمل. 

علمًا أن العديد من الدراسات تؤكد أن الفصل بين المنصبين ال يعزز من 
أداء البنك. فأظهرت الكثير من األبحاث العالمية خاصة في الدول النامية 
أن فصل مهام رئيس مجلس اإلدارة عن المدير لم يكن لصالح البنوك 

وبالتالي قامت بعض البنوك المركزية كالبنك المركزي المصري بتعديل 
مدونة الحوكمة والسماح بالجمع بين المنصبين إن كان ذلك يصب 

بمصلحة البنك.

تقييم مجلس اإلدارة

لجنة الحوكمة والموارد البشرية في بنك فلسطين مسؤولة عن  					
تقييم اللجان المنبثقة عن مجلس اإلدارة.
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الحوكمة وإدارة المخاطر

تأسيس  بنك فلسطين هو  المخاطر في  الرئيسي إلدارة  الهدف 
التي  المخاطر  ومراقبة  وإدارة  وقياس  تحديد  يمكن من خاللها  آليات 

نتائج  أي  ودرء  التعاطي معها  وتمكنه من  بفاعلية  البنك  تواجه 
»العائد  مبدأ  تعزيز  المخاطر في  إدارة هذه  الغاية من  وتكمن  سلبية. 

المخاطر  أن  التأكد من  البنك من خالل  نتائج  المخاطرة« في   –
المحيطة:

والموضوعة من  المخاطر  درجة شهية  بها  التي تسمح  الحدود  في 
وإجراءات  تم تضمينها في سياسات  والتي  البنك  إدارة  قبل مجلس 

البنك.

الطويل  المدى  المساهمين على  ملكية  لتعظيم  منها  التحوط  تم 
والمساهمين،  المودعين  »العمالء،  العالقة  ذات  األطراف  ولحماية 

النقد«. الموظفين، سلطة 

والتي  اإلدارة  قبل مجلس  الموضوعة من  الربحية  بأهداف  مرتبطة 
الوصول  الهدف في  يكمن  بحيث  لتحقيقها.  األعمال  تسعى وحدات 

الموضوعة  المحددات  المثلى ضمن  المخاطرة«   – »العائد  درجة  إلى 
اإلدارة. قبل مجلس  المقبولة من  المخاطر  ودرجة شهية 

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

تعتبر  كامل حيث  تجنبها بشكل  تعني  ال  المخاطر  إدارة  إن عملية 
يقبل  البنك  فإن  ولذلك  المصرفي.  العمل  أصيل من  المخاطر جزء 

البنك ولكنه  المخاطر كجزء من استراتيجية  تحمل مستوى معين من 
المخاطر. درجة هذه  مع  متناسب  مالي  وغير  مالي  عائد  يتوقع 

ثالثًا: حوكمة المخاطر:

المبادئ التالية تحدد اإلطار العام لحوكمة المخاطر في بنك فلسطين:

إدارة المخاطر كيان مستقل عن جميع الوحدات األخرى في البنك. واالستقاللية 
ال تعني االنعزال حيث يجب ان تكون إدارة المخاطر قريبة من كافة الوحدات 
ذات العالقة للتأكد من أن إدارة المخاطر تعمل بشكل فاعل على مستوى البنك.

)نظم  المستقلة  المخاطر مصادر معلوماتها  إدارة  تستخدم 
التقييم  بطاقات  تقارير/  بلومبرج،   ،MIS اإلدارية  المعلومات 

المدققة( المالية  البيانات  االئتماني، 

إلى  للوصول  تقترح وسائل  أن  البنك  المخاطر في  يمكن إلدارة 
للحد  الوصول  مثل  المخاطرة«  درجة  »المبني على  األمثل  العائد 

المحفظة  لتوزيع  المثلى  الحدود  وكذلك  السيولة  األمثل من 
االئتمانية.

إدارة  قبل  يتم تطويرها من  التي  واألدوات  المنهجيات  تعتبر 
المصرف. بها  يعمل  التي  العمل  بيئة  متناسبة مع طبيعة  المخاطر 

لدى  الرقابية  المنظومة  الثاني في  الدفاع  المخاطر خط  إدارة  تعتبر 
الرقابية  األنظمة  فعالية  التأكد من  واضح في  دور  ولها  كما  البنك 

األعمال. المتمثل في وحدات  األول  الخط  في 

مسؤولية مجلس اإلدارة:
المسؤول عن  اإلدارة وهو  أحد صالحيات مجلس  المخاطر هو  إدارة  إن وضع سياسة 
أو كلما تطلبت  السنوية  المراجعة  المخاطر وكذلك  اعتماد استراتيجية ودرجة شهية 
الحاجة لذلك. يفوض المجلس عملية اإلشراف على جميع أنشطة إدارة المخاطر إلى 
تقع  الصالحية،  هذه  تفويض  من  وبالرغم  اإلدارة.  مجلس  بمستوى  المخاطر  لجنة 

مسؤولية فعالية إدارة المخاطر وااللتزام بهذه السياسة على عاتق المجلس.

يقوم مجلس اإلدارة بمراجعة إطار عمل إدارة المخاطر مرة سنويًا على األقل أو كلما 
اقتضت الحاجة وتبعًا لألحداث الداخلية والخارجية.

تتضمن مسؤوليات مجلس اإلدارة المتعلقة بإدارة المخاطر الجوانب التالية:

تطوير استراتيجية العمل اعتمادًا على مسودة المقترحات الخاصة  	 • 	
بالموازنة وتخطيط رأس المال )التقييم الداخلي لكفاية رأس المال(.

اعتماد سياسات إدارة المخاطر وتوضيح / تفصيل درجة شهية  	 • 	
المخاطر كجزء من هذه السياسة متضمنة الحدود ودرجة التحمل.

تأسيس إطار حوكمة المخاطر كجزء من سياسة إدارة المخاطر.  	 • 	

مراجعة الحاالت التي تتسم بدرجة مخاطر مرتفعة والمسلط عليها  	 • 	
الضوء من قبل لجنة المخاطر بمستوى مجلس اإلدارة.

تفويض الصالحيات إلى لجنة المخاطر بمستوى مجلس اإلدارة  	 • 	
للمراجعة المستمرة لفعالية إطار العمل الخاص بإدارة المخاطر.

رفع التقارير للمساهمين حول إدارة المخاطر بالبنك كجزء من  	 • 	
التقرير السنوي ألعمال البنك.

اعتماد اإلفصاحات العامة. 	 • 	

يفوض مجلس اإلدارة المسؤوليات التالية للجنة المخاطر بمستوى مجلس اإلدارة:

التأكد من تطبيق وتطوير اإلطار العام إلدارة المخاطر في البنك. 	 • 	

مراقبة مدى فعالية إدارة المخاطر في البنك ومتابعة اإلجراءات  	 • 	
التصحيحية.

مراجعة حزمة التقارير المقدمة من إدارة المخاطر ربع سنويًا على  	 • 	
األقل.

مراجعة سياسة إدارة المخاطر سنويًا على األقل والتوصية بالتعديل  	 • 	
إذا تطلب األمر.

المراقبة المستمرة لعرضات المخاطر الهامة في البنك. 	 • 	

مراقبة االمتثال لسياسات إدارة المخاطر في البنك، تعليمات سلطة  	 • 	
النقد وأي متطلبات أخرى إلدارة المخاطر.

الموافقة على تعيين مدير المخاطر والمسؤولين الرئيسيين في  	 • 	
إدارة المخاطر واعتماد الهيكل التنظيمي إلدارة المخاطر.

إدارة المخاطر

عمليات
 تقييم 
المخاطر

إدارة أحداث 
المخاطر

الثقافة 
المصرفية 

والتدريب

مؤشرات
 المخاطر
 الرئيسية

إطار 
الحوكمة

سياسات 
وإجراءات العمل 

في البنك
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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 ووصواًل 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 ارتباطًا 
بالموازنة المالية للبنك.

لجنة إدارة المخاطر بمستوى اإلدارة التنفيذية
} لجنة الموجودات والمطلوبات {

•  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.

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

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

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

النهائية.

الحوكمة وإدارة المخاطر

دوائر إدارة المخاطر:
المسؤولة  الدوائر  المخاطر وهي  لمدير  البنك  المخاطر في  إدارة  دوائر  تتبع 

البنك  المصرفية في  المخاطر  العام إلدارة  اإلطار  وتطوير  عن تطبيق 
التالية: النقاط  وتنحصر مسؤولياتها في 

إعداد المسودات الخاصة بسياسات وإجراءات المخاطر في البنك.  •  

تطوير اإلجراءات والمنهجيات واألدوات المتعلقة بإدارة المخاطر في   •  
البنك.

مراقبة ملف المخاطر المصرفية على مستوى البنك ورفع التقارير .  •  

مراجعة قبلية و/أو بعدية لبعض العمليات المصرفية وفقًا للمحددات   •  
الواردة في سياسة إدارة المخاطر.

تقديم تقييم مبني على دراسة المخاطر لبعض اإلجراءات ورفع   •  
النتائج والتوصيات إلى لجنة المخاطر.

دعم ثقافة المخاطر على مستوى البنك وتطوير لغة مشتركة مبنية   •  
على هذه الثقافة وتقديم الدعم والتدريب الالزم لتحقيق ذلك.

تقديم تفسيرات للوائح والممارسات المتعلقة بالمخاطر ونشرها على   •  
مستوى وحدات األعمال.

تقديم التدريب للفروع ووحدات األعمال والمتعلق بكيفية إدارة   •  
المخاطر وتشديد الرقابة على العمليات.

مراجعة اإلجراءات، السياسات، المنتجات والعمليات الهامة المؤثرة على   •  
ملف المخاطر المصرفية في البنك قبل الموافقة النهائية.

مسؤوليات وحدات األعمال:
ووحدات  الفروع  عاتق  تقع على  اليومية  المخاطر  إدارة  إن عملية 

التالي: األعمال  وتتضمن مسؤوليات وحدات  العامة  اإلدارة  األعمال في 

تحديد، قياس، تقييم، مراقبة ورفع تقارير عن المخاطر  	• 	
المختلفة المتعلقة بوحدة العمل.

تقييم فعالية األنظمة والضوابط المستخدمة لمراقبة العمل  	• 	
اليومي وتصميم وتشغيل أنظمة تتناسب وطبيعة العمل 

ومراقبتها. 

التوصية بمقترحات عمل تتوافق ودرجة شهية المخاطر  	• 	
المنصوص عليها في سياسات العمل.

رفع التقارير عن الحاالت والحوادث المرتبطة بمخاطر »خسائر  	• 	
مرتبطة بالعمليات« إلى دوائر المخاطر المعنية بشكل دوري.
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دائرة مخاطر العمليات
نظرًا للتطور السريع في الصناعة المصرفية وما تتطلبه إدارة مخاطر العمليات والرقابة عليها، وسعيًا من إدارة بنك فلسطين لتطبيق متطلبات 

بازل، قامت دائرة مخاطر العمليات وبتوجيهات من لجنة المخاطر بشراء برنامج متقدم في إدارة مخاطر العمليات SAS EGRC وهو مستخدم 
في 70,000 وحدة عمل )شركات ومؤسسات( في 135 دولة حول العالم، وتم منح البرنامج لقب أفضل برنامج إدارة مخاطر عمليات في 

تصنيفات تكنولوجيا المخاطر لعام 2015.

سوف يسهل هذا البرنامج تحديد مخاطر العمليات، وإجراء التقييم الذاتي للمخاطر والضوابط الرقابية، مما يؤدي إلى تسهيل اتخاذ قرارات دعم 
الضوابط الرقابية أو إضافة ضوابط جديدة تناسب حجم المخاطر، وبالتالي تخفيف حدة مخاطر العمليات للحد األدنى الممكن، باإلضافة إلى 

رفع كفاءة خطط الرقابة والتفتيش للحد األقصى من خالل تطبيق الرقابة المبنية على المخاطر Risk Based Approach، والذي يعتبر التوجه 
الحديث في إدارة المخاطر والرقابة على العمليات.

عالوة على ذلك سوف يزود هذا البرنامج مجلس اإلدارة بمؤشرات المخاطر الرئيسية، والتقارير المفصلة التي تساعد مجلس اإلدارة في تقدير 
حجم المخاطر الحالية والمستقبلية، وتكلفة إدارتها وبالتالي يتم اتخاذ القرارات بناءًا على معلومات دقيقة وسليمة. 

تطويرات العام 2016

إدارة أمن المعلومات وتطبيق معايير أمن بطاقات 
الدفع )PCI( العالمية.

إنطالقًا من رؤية بنك فلسطين بتقديم الخدمات اإللكترونية األفضل، و النهوض بمستوى الخدمات المصرفية اإللكترونية 
فقد اعتمد بنك فلسطين نظام إدارة قوي وفعال لحماية كافة المعلومات الحساسة و الغاية في األهمية ، للتأكد من تزويد 

نظام بطاقات الدفع الذكية بأعلى وأحدث المعايير األمنية ، و لضمان حماية العمليات المصرفية اإللكترونية من مخاطر السرقة 
واإلحتيال التقني ، وذلك بإعتماد و تطبيق معايير أمن صناعة البطاقات العالمية )PCI DSS( لإللتزام بأعلى معايير حماية 

صناعة الخدمات المصرفية اإللكترونية، فقد ركز البنك على تطبيق معايير أمن المعلومات )ISO27001( بصورة مستدامة في 
جميع أنحاء المنظومة التقنية، وذلك من خالل فريق من األفراد المؤهلين وذوي معرفة لكيفية الحفاظ على سرية معلومات 

العمالء الكرام واألنظمة األساسية على أعلى مستوى، مع وجود دعم قوي من السياسات العالمية واإلجراءات المطبقة في كل 
عملية من عمليات بنك فلسطين.

وتبع ذلك إستثمار البنك في أحدث التقنيات األمنية إلحكام سرية وحماية العمليات التقنية، ورفع مستوى الجاهزية األمنية لدرء 
مخاطر اإلختراق في البنية التحتية اإللكترونية في بنك فلسطين، نحن على دراية تامة بممارسات االحتيال المصرفي حول 
العالم في الوقت الحاضر، ولذلك فنحن في بنك فلسطين نضع المحافظة على سرية وأمن معلومات عمالئنا المصرفية من 

أهم األولويات.

الحوكمة وإدارة المخاطر
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الرواتب والمكافآت لإلدارة التنفيذية 

بلغت الرواتب والمكافآت لإلدارة التنفيذية العليا متمثلة بالمدير العام 
ونائبيه ومساعديه مبلغ 3,547,995 دوالر أمريكي.

مصاريف سفر وندوات لإلدارة التنفيذية 

بلغت مصاريف سفر وندوات اإلدارة التنفيذية العليا متمثلة بالمدير العام 
ونائبيه ومساعديه مبلغ 321,381 دوالر أمريكي.

التسهيالت الممنوحة لإلدارة التنفيذية 

بلغ  مجموع التسهيالت الممنوحة لإلدارة التنفيذية العليا متمثلة بالمدير 
العام ونائبيه ومساعديه مبلغ 4,537,217 دوالر أمريكي.

المكافأة المقترحة ألعضاء مجلس اإلدارة على األرباح

بلغت قيمة المكافأة المقترحة ألعضاء مجلس اإلدارة للعام 2016 مقدار 
1,169,826 دوالر أمريكي. 

االعتماد على موردين و عمالء رئيسيين

ال يوجد موردين محددين أو عمالء رئيسيين محليًا أو خارجيًا يشكلون 
10% فأعلى من إجمالي المشتريات و/أو المبيعات للشركة.

االمتيازات

ال توجد أية حماية حكومية أو امتيازات تتمتع بها الشركة  أو أي من 
منتجاتها بموجب القوانين واألنظمة أو غيرها. كما ال توجد أية براءات 

اختراعات أو حقوق امتياز حصلت الشركة عليها.

العمليات غير المتكررة

ال يوجد أي أثر مالي لعمليات ذات طبيعة غير متكررة حدثت خالل السنة 
المالية وال تدخل ضمن نشاط الشركة الرئيسية.

اإلجراءات القانونية

بلغ عدد القضايا المقامة على البنك وشركاته التابعة )73( و)51( قضية 
كما في 31 كانون األول 2016 و2015، على التوالي، وذلك ضمن النشاط 

الطبيعي للبنك. بلغت قيمة القضايا مبلغ يعادل 12,515,965 دوالر 
أمريكي ومبلغ يعادل 12,111,145 دوالر أمريكي كما في 31 كانون 

األول 2016 و2015، على التوالي، وفي تقدير إدارة ومحامي البنك فإنه 
لن يترتب على البنك أية إلتزامات لقاء هذه القضايا بإستثناء ما تم 

تخصيصه لمواجهتها. 

القرارات ذات األثر المادي
تعتبر القرارات العسكرية اإلسرائيلية أحد العوائق الرئيسية في إدارة 

عمليات البنك، خاصًة الحصار المفروض على قطاع غزة والحواجز 
العسكرية التي تقطع أوصال الضفة الغربية، وبالرغم من ذلك، فإن بنك 

فلسطين وبما يمتلكه من كفاءات استطاع التكيف مع هذه القرارات. 

إن امتالك بنك فلسطين ألكبر شبكة مصرفية في األراضي الفلسطينية 
مّكنه من إدارة عملياته واستمراريتها بكفاءة في ظل هذه الظروف.

السيطرة على الشركة

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

أعمال مجلس اإلدارة للعام 2016

عقد مجلس اإلدارة خالل العام 2016 تسعة جلسات لممارسة المهام 
الموكلة له كما هو مذكور في مدونة الحوكمة والنظام الداخلي للبنك.

مسائل ُأحيلت للتصويت من قبل حملة االسهم 

ال يوجد أية مسائل أثيرت أو ُأحيلت من قبل أي من حملة االسهم خالل 
العام 2016  

البيانات المالية األولية

ال يوجد اختالف بين البيانات المالية األولية والتي سبق اإلفصاح عنها 
والبيانات النهائية فيما عدا ما يلي:

زيادة الموجودات االخري بمبلغ 20,700 دوالر امريكي وانخفاض استثمار 
في شركات حليفة بنفس القيمة نتيجة اعادة التبويب.

انخفاض اجمالي المصاريف بمبلغ 12,069 دوالر امريكي مقابل انخفاض 
اجمالي الدخل بنفس القيمة نتيجة اعادة التبويب. 

مدققي الحسابات

قام بتدقيق البيانات المالية للعام 2016 شركة ارنست و يونغ. 

آلية إيصال المعلومات 

سيتم إرسال التقرير السنوي لجميع السادة المساهمين على عناوينهم 
المسجلة لدينا مع بطاقة الدعوة الخاصة باجتماع الهيئة العامة، كما 

سيكون التقرير متاحًا لإلطالع في جميع فروعنا وعلى موقع البنك 
اإللكتروني:

http://www.bop.ps/ar/home 

افصاحات

اجندة اجتماع الجمعية العمومية لبنك فلسطين وتوصيات مجلس االدارة

يسر مجلس إدارة بنك فلسطين بدعوة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية المنعقد في مقر 
المركز الرئيسي للبنك في رام اهلل مع فندق الروتس- شارع الرشيد- شاطىء غزة، بالتواصل المرئي عبر الفيديو 

كنفرنس، في تمام الساعة 12:30 ظهرا من يوم الخميس الموافق 2017/4/6.

جدول أعمال الجمعية العمومية العادية ومقترحات مجلس اإلدارة

•  تالوة تقرير مجلس اإلدارة ومناقشته والمصادقة عليه.

•  عرض تقرير فاحص الحسابات ومناقشة البيانات المالية للشركة والمصادقة عليهما للسنة المالية المنتهية في 
.2016/12/31

•  إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31

•  انتخاب فاحص حسابات جديد لعام 2017 وتحديد أتعابه أو تفويض المجلس بذلك.

•  المصادقة على توصية مجلس اإلدارة على صرف مكافأة للسادة أعضاء مجلس إدارة البنك عن العام 2016.

•  مناقشة اقتراح مجلس اإلدارة بتوزيع مبلغ 25,351,129 دوالر أمريكي من األرباح المتحققة بواقع 13٪ من رأس المال 
المدفوع على النحو التالي:     

        	  20,359,814 دوالر نقدًا بواقع 10.44 % من رأس المال المدفوع.  

        	  4,991,315 دوالر كأسهم مجانية بواقع 2.56 % من رأس المال المدفوع.

وذلك على السادة المساهمين أعضاء الجمعية العمومية المسجلين لدى بورصة فلسطين بتاريخ يوم االربعاء الموافق 
2017/4/5 كل بقدر نصيبه في رأس مال الشركة.

اجتماع الجمعية العمومية

8586
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تعتبر اإليضاحات المرفقة من 1 إلى 50 جزءًا من هذه القوائم المالية الموحدة وتقرأ معها

قائمة المركز المالي الموحدة
كما في 31 كانون األول 2016

2016 2015
دوالر أمريكيدوالر أمريكيإيضاح

الموجودات
5801.160.640684.752.354نقد وأرصدة لدى سلطة النقد الفلسطينية

6621.058.507319.370.957أرصدة لدى بنوك ومؤسسات مصرفية
710.117.2627.159.702موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل 

82.213.463.7651.388.805.441تسهيالت وتمويالت ائتمانية مباشرة
937.186.14724.348.175موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل

10256.782.668253.816.907موجودات مالية بالكلفة المطفأة
115.006.03918.776.355إستثمار في شركات حليفة

-1215.904.566إستثمارات عقارية
1369.320.40950.059.029ممتلكات وآالت ومعدات

148.522.4832.982.306مشاريع تحت التنفيذ
1510.421.6124.468.172موجودات غير ملموسة

1669.685.13230.663.842موجودات أخرى
الموجودات 4.118.629.2302.785.203.240مجموع 

الملكية وحقوق  المطلوبات 
المطلوبات

17308.987.53658.989.649ودائع سلطة النقد الفلسطينية
1889.225.299101.273.608ودائع بنوك ومؤسسات مصرفية

192.981.754.6642.153.616.828ودائع العمالء
20161.396.92789.165.470تأمينات نقدية
-2150.000.000قرض مساند

2228.867.11621.727.908مخصصات متنوعة
236.519.2492.926.053مخصصات الضرائب

2488.303.64251.747.420مطلوبات أخرى
المطلوبات 3.715.054.4332.479.446.936مجموع 

الملكية حقوق 
1195.008.685175.000.000رأس المال المدفوع

2524.848.4159.034.692عالوة إصدار
2641.431.50536.332.937إحتياطي إجباري 

26246.052205.523إحتياطي إختياري 
2630.553.49022.655.293إحتياطي مخاطر مصرفية عامة

2639.001.73734.232.752إحتياطي تقلبات دورية
)3.109.880()297.057(9إحتياطي القيمة العادلة 

36.171.38330.647.037أرباح مدورة 
366.964.210304.998.354مجمــوع حقوق ملكية مســاهمي البنك

436.610.587757.950حقوق جهات غير مسيطرة
403.574.797305.756.304مجمــوع حقوق الملكية

الملكية وحقوق  المطلوبات  4.118.629.2302.785.203.240مجموع 

تعتبر اإليضاحات المرفقة من 1 إلى 50 جزءًا من هذه القوائم المالية الموحدة وتقرأ معها

قائمة الدخل الموحدة
2016 31 كانون األول  للسنة المنتهية في 

20162015
دوالر أمريكيدوالر أمريكيإيضاح

28129.049.764105.308.242الفوائد الدائنة
)17.420.310()28.052.964(29الفوائد المدينة

100.996.80087.887.932صافي إيرادات الفوائد 
-3015.147.458صافي إيرادات التمويل واإلستثمار

3132.991.47627.767.636صافي إيرادات العموالت
149.135.734115.655.568صافي إيرادات الفوائد والتمويل واإلستثمار والعموالت

10.469.5067.861.779أرباح عمالت أجنبية 
32715.965660.465صافي أرباح موجودات مالية 

83.184.6561.259.978إسترداد مخصص تدني تسهيالت ائتمانية مباشرة 
-121.076.303أرباح تقييم إستثمارات عقارية

11433.4771.189.884حصة البنك من نتائج أعمال شركات حليفة
-22.070.113إيرادات ناتجة عن إندماج أعمال 

3310.398.86110.159.560إيرادات أخرى
177.484.615136.787.234إجمالي الدخل

المصروفات
)40.842.825()52.720.908(34نفقات الموظفين

)31.001.357()42.017.903(35مصاريف تشغيلية أخرى
)6.065.634()8.157.934(12 و14إستهالكات وإطفاءات 

)3.782.218()6.175.232(8مخصص تدني تسهيالت وتمويالت ائتمانية مباشرة 
)519.745()408.548(ديون معدومة لم يسبق التخصيص لها 

)5.000()5.000(36غرامات سلطة النقد الفلسطينية
)82.216.779()109.485.525(إجمالي المصروفات
67.999.09054.570.455الربح قبل الضرائب
)11.403.022()14.943.110(23مصروف الضرائب

53.055.98043.167.433ربح السنة

ويعود إلى:

50.985.68043.091.915مساهمي البنك

42.070.30075.518جهات غير مسيطرة

53.055.98043.167.433

380.270.23الحصة األساسية والمخفضة للسهم من ربح السنة

9394
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تعتبر اإليضاحات المرفقة من 1 إلى 50 جزءًا من هذه القوائم المالية الموحدة وتقرأ معها

قائمة الدخل الشامل الموحدة
للسنة المنتهية في 31 كانون األول 2016

2016 2015
دوالر أمريكيدوالر أمريكيإيضاح

53.055.98043.167.433ربح السنة

بنود الدخل الشامل األخرى:
بنود لن يتم إعادة تصنيفها إلى قائمة الدخل الموحدة في فترات الحقة:

93.152.6191.676.967التغير في القيمة العادلة للموجودات المالية 

3.152.6191.676.967إجمالي بنود الدخل الشامل األخرى

56.208.59944.844.400إجمالي الدخل الشامل للسنة
ويعود إلى:

54.138.29944.768.882مساهمي البنك
42.070.30075.518جهات غير مسيطرة

56.208.59944.844.400

ضاحات المرفقة من 1 إلى 50 جزءًا من هذه القوائم المالية الموحدة وتقرأ معها
تعتبر اإلي

9596

ق الملكية الموحدة
ي حقو

ت ف
قائمة التغيرا

للسنة المنتهية في 31 كانون األول 2016
إحتياطيات

س المال
رأ

 المدفوع
صدار

عالوة ا
إجباري

إختياري
مخاطر

صرفية عامة
م

تقلبات دورية
القيمة العادلة

أرباح مدورة
حقوق الملكية

حقوق جهات 
سيطرة

غير م
مجموع

حقوق الملكية
2016

دوالر أمريكي
دوالر أمريكي

دوالر أمريكي
دوالر أمريكي

دوالر أمريكي
دوالر أمريكي

دوالر أمريكي
دوالر أمريكي

دوالر أمريكي
دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

صيد في بداية السنة 
الر

175.000.000
9.034.692

36.332.937
205.523

22.655.293
34.232.752

)3.109.880(
30.647.037

304.998.354
757.950

305.756.304

سنة
ربح ال

-
-

-
-

-
-

-
50.985.680

50.985.680
2.070.300

53.055.980

شامل األخرى
بنود الدخل ال

-
-

-
-

-
-

3.152.619
-

3.152.619
-

3.152.619

سنة
شامل لل

إجمالي الدخل ال
-

-
-

-
-

-
3.152.619

50.985.680
54.138.299

2.070.300
56.208.599

إحتياطي القيمة العادلة لنتائج بيع موجودات 
مالية مثبتة مباشرة في األرباح المدورة

-
-

-
-

-
-

)339.796(
339.796

-
-

-
سيطرة ناتجة عن إندماج 

حقوق جهات غير م
ضاح 2(

  أعمال)إي
-

-
-

-
-

-
-

-
-

33.908.742
33.908.742

ضاح 25(
صدار ناتجة عن إندماج أعمال )إي

عالوة إ
-

15.813.723
-

-
-

-
-

-
15.813.723

-
15.813.723

س مال ناتجة عن إندماج أعمال 
زيادة رأ

ضاح 2(
)إي

10.008.685
-

-
-

-
-

-
-

10.008.685
-

10.008.685

المحول إلى اإلحتياطيات
-

-
5.098.568

40.529
7.898.197

4.768.985
-

)17.806.279(
-

-
-

ضاح 27(
توزيعات أسهم )إي

10.000.000
-

-
-

-
-

-
)10.000.000(

-
-

-

ضاح 27( 
توزيعات أرباح نقدية )إي

-
-

-
-

-
-

-
)18.000.000(

)18.000.000(
)126.405(

)18.126.405(

سور األسهم الموزعة
ك

-
-

-
-

-
-

-
5.149

5.149
-

5.149

صيد في نهاية السنة 
الر

195.008.685
24.848.415

41.431.505
246.052

30.553.490
39.001.737

)297.057(
36.171.383

366.964.210
36.610.587

403.574.797

إحتياطيات

س المال المدفوع
رأ

صدار
عالوة ا

إجباري
إختياري

مخاطر
صرفية عامة

م
تقلبات دورية

القيمة العادلة
أرباح مدورة

حقوق الملكية
حقوق جهات 
سيطرة

غير م
مجموع

حقوق الملكية
2015

دوالر أمريكي
دوالر أمريكي

دوالر أمريكي
دوالر أمريكي

دوالر أمريكي
دوالر أمريكي

دوالر أمريكي
دوالر أمريكي

دوالر أمريكي
دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

صيد في بداية السنة 
الر

160.000.000
9.034.692

32.023.745
147.932

19.249.207
27.849.613

)4.797.893(
35.916.850

279.424.146
682.432

280.106.578

سنة
ربح ال

-
-

-
-

-
-

-
43.091.915

43.091.915
75.518

43.167.433

شامل األخرى
بنود الدخل ال

-
-

-
-

-
-

1.676.967
-

1.676.967
-

1.676.967

سنة
شامل لل

إجمالي الدخل ال
-

-
-

-
-

-
1.676.967

43.091.915
44.768.882

75.518
44.844.400

نتائج بيع موجودات مالية مثبتة مباشرة في 
ضاح 9(

األرباح  المدورة )إي
-

-
-

-
-

-
11.046

)11.046(
-

-

المحول إلى اإلحتياطيات
-

-
4.309.192

57.591
3.406.086

6.383.139
-

)14.156.008(
-

-
-

ضاح 27(
توزيعات أسهم )إي

15.000.000
-

-
-

-
-

-
)15.000.000(

-
-

-

ضاح 27( 
توزيعات أرباح نقدية )إي

-
-

-
-

-
-

-
)19.200.000(

)19.200.000(
-

)19.200.000(

سور األسهم الموزعة
ك

-
-

-
-

-
-

-
5.326

5.326
-

5.326

صيد في نهاية السنة 
الر

175.000.000
9.034.692

36.332.937
205.523

22.655.293
34.232.752

)3.109.880(
30.647.037

304.998.354
757.950

305.756.304
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قائمة التدفقات النقدية الموحدة
للسنة المنتهية في 31 كانون األول 2016 

2015 2016إيضاح
دوالر أمريكيدوالر أمريكيأنشطة التشغيل

67.999.09054.570.455ربح السنة قبل الضرائب
تعديالت:

8.157.9346.065.634إستهالكات وإطفاءات
)660.465()715.965(صافي أرباح موجودات مالية 

6.175.2323.782.218مخصص تدني تسهيالت وتمويالت إئتمانية 
)1.259.978()3.184.656(إسترداد مخصص تدني تسهيالت ائتمانية 

4.757.4633.896.094مخصصات متنوعة 
-)788.671(أرباح تقييم إستثمارات عقارية

)1.189.884()433.477(حصة البنك من نتائج أعمال شركات حليفة
)434.442()101.937(أرباح إستبعاد ممتلكات وآالت ومعدات

81.865.01364.769.632
التغير في الموجودات والمطلوبات:

)239.502.037()376.225.200(تسهيالت وتمويالت ائتمانية مباشرة
)28.842.043()38.649.100(متطلبات اإلحتياطي اإللزامي النقدي 

)14.552.047()16.910.637(موجودات أخرى
195.434.199245.136.208ودائع العمالء

)64.877.985(35.273.251تأمينات نقدية
24.806.72512.046.741مطلوبات أخرى

)25.821.531()94.405.749(صافي النقد المستخدم في أنشطة التشغيل قبل الضرائب والمخصصات المدفوعة
)9.504.032()12.495.516(ضرائب مدفوعة 

)488.419()785.715(مخصصات متنوعة مدفوعة
)35.813.982()107.686.980(صافي النقد المستخدم في أنشطة التشغيل

اإلستثمار أنشطة 
-)2.238.000(شراء موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل

-)3.536.944(شراء موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل
)63.363.135()59.203.370(شراء موجودات مالية بالكلفة المطفأة

2.805.74611.779بيع موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل ومن خالل الدخل الشامل 
77.878.49736.189.263إستحقاق موجودات مالية 

)19.412.000(11.567.565ودائع لدى بنوك ومؤسسات مصرفية تستحق خالل فترة تزيد عن ثالثة أشهر 
-)2.322.642(إستثمارات لدى بنوك إسالمية تستحق خالل فترة تزيد عن ثالثة أشهر 

)50.000(-إستثمار في شركات حليفة
1.156.435)24.208.435(إستثمار في شركات تابعة

-175.314.639نقد وما في حكمه محول للبنك نتيجة إندماج أعمال 
1.946.6811.704.136عوائد أسهم مقبوضة

)1.802.339()2.240.190(موجودات غير ملموسة
)1.419.378()8.411.015(مشاريع تحت التنفيذ

-)380.983(شراء إستثمارات عقارية
-649.965بيع إستثمارات عقارية

)6.966.189()12.746.738(شراء ممتلكات وآالت ومعدات
396.470519.592بيع ممتلكات وآالت ومعدات

)53.431.836(155.271.246صافي النقد من )المستخدم في( أنشطة االستثمار
التمويل أنشطة 

-50.000.000قرض مساند
)18.294.451()18.419.384(أرباح نقدية موزعة

5.1495.326كسور األسهم الموزعة المباعة
)18.289.125(31.585.765صافي النقد من )المستخدم في( أنشطة التمويل

)107.534.943(79.170.031الزيادة )النقص( في النقد وما في حكمه
599.643.127707.178.070النقد وما في حكمه في بداية السنة

37678.813.158599.643.127النقد وما في حكمه في نهاية السنة 

تعتبر اإليضاحات المرفقة من 1 إلى 50 جزءًا من هذه القوائم المالية الموحدة وتقرأ معها

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
31 كانون األول 2016

1. عــام
ــطين،  ــي فلس ــزة ف ــة غ ــي مدين ــطينية، ف ــة الفلس ــلطة الوطني ــي الس ــركات ف ــجل الش ــدى مس ــِجل ل ــام 1960 وس ــك( ع ــطين )البن ــك فلس ــس بن تأس

ــة.  ــه الالحق ــنة 1929 وتعديالت ــركات لس ــون الش ــب قان ــم )563200096( بموج ــت رق ــدودة تح ــة مح ــاهمة عام ــركة مس كش
يتألــف رأســمال البنــك المصــرح بــه مــن 200 مليــون ســهم بقيمــة إســمية دوالر أمريكــي واحــد للســهم. بلــغ رأس المــال المدفــوع 195.008.685 مليــون 

دوالر أمريكــي كمــا فــي 31 كانــون األول 2016. 
تم إدراج أسهم البنك للتداول في بورصة فلسطين خالل عام 2005.

مــن أهــم غايــات البنــك القيــام بجميــع أعمــال البنــوك وتشــمل هــذه األعمــال فتــح الحســابات الجاريــة واإلعتمــادات وقبــول الودائــع واألمانــات وإقــراض 
ــك  ــة للبن ــة الخارجي ــب التمثيلي ــغ عــدد المكات ــًا. بل ــى )41( مكتب األمــوال مــن خــالل فروعــه المنتشــرة فــي فلســطين وعددهــا )26( فرعــًا باإلضافــة إل
المرخصــة مــن قبــل ســلطة النقــد الفلســطينية مكتبيــن أحدهمــا فــي مدينــة دبــي فــي دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة واآلخــر فــي دولــة تشــيلي. كمــا 

بلــغ عــدد فــروع البنــك اإلســالمي / شــركة تابعــة )13( فرعــًا باإلضافــة إلــى مكتبــًا واحــدًا، )إيضــاح 2(.
بلــغ عــدد موظفــي البنــك  كمــا فــي 31 كانــون األول 2016 )1.652( موظفــًا مقابــل )1.405( موظفــًا كمــا فــي 31 كانــون األول 2015. بلــغ عــدد موظفــي 

الشــركات التابعــة )461( موظفــًا.
تــم إقــرار هــذه القوائــم الماليــة مــن قبــل مجلــس إدارة البنــك خــالل جلســته رقــم )349( بتاريــخ 12 شــباط 2017، وتــم الموافقــة عليهــا وإقرارهــا مــن 

ســلطة النقــد الفلســطينية بتاريــخ 20 آذار 2017.

2. القوائم المالية الموحدة
تمثل القوائم المالية الموحدة القوائم المالية لشركة بنك فلسطين وشركاته التابعة كما في 31 كانون األول 2016.

لقد كانت نسب ملكية البنك في رأسمال شركاته التابعة كما يلي: 

بلد المنشأ واألعمال

رأس المال المكتتبنسبة الملكية
دوالر أمريكي%

2016201520162015
-50.000.000-51.98فلسطينالبنك اإلسالمي العربي

87873.560.0003.560.000فلسطينشركة الوساطة 
85851.500.0001.500.000فلسطينشركة بال بي 
100100100.000100.000فلسطينشركة 2000 

المتبعة في الشركات  السياسات  لتتوافق  البنك بإجراء تعديالت  للبنك وعند الضرورة يقوم  المالية  السنة  التابعة هي ذات  المالية للشركات  السنة  إن 
التابعة مع السياسات المحاسبية للبنك.

العربي حيث اصبحت إجمالي  البنك اإلسالمي  2016 شراء حصة إضافية تعادل 31% من أسهم  آذار   25 للبنك بتاريخ  العادية  العامة غير  الهيئة  أقرت 
حصة بنك فلسطين في البنك اإلسالمي العربي ما نسبته 51.98 % ممثلًة حصة مسيطرة ، وعليه تم توحيد القوائم المالية للبنك اإلسالمي العربي مع 
القوائم المالية الموحدة للبنك. ساهم البنك اإلسالمي العربي في صافي نتائج أعمال البنك بربح بمبلغ 4.169.937 دوالر أمريكي خالل الفترة من تاريخ 

السيطرة  في 29 نيسان 2016 وحتى 31 كانون األول 2016 وبلغت حصة الجهات غير المسيطرة منها مبلغ 2.002.404 دوالر أمريكي. 

قام البنك بقيد عمليات توحيد األعمال بالقيمة العادلة لموجودات ومطلوبات البنك اإلسالمي العربي، حيث نتج عن ذلك حق شهرة بمبلغ 3.774.558 
دوالر أمريكي، وتم قياس حقوق الجهات غير المسيطرة في البنك اإلسالمي العربي بالقيمة العادلة. هذا وكون عملية توحيد األعمال تمت على مراحل 
فقد تم إعادة تقييم أسهم البنك اإلسالمي العربي التي امتلكها البنك قبل االستحواذ على أساس القيمة العادلة بتاريخ االستحواذ ونتج عن ذلك ربح 

بمبلغ 2.062.233 دوالر أمريكي تم قيده في قائمة الدخل الموحدة.
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تم تحديد توزيع سعر الشراء على عملية اإلستحواذ بشكل مبدئي وسيتم اإلنتهاء من هذه الدراسة خالل سنة من تاريخ اإلستحواذ وفقًا للمعايير. فيما 
يلي القيمة العادلة لموجودات ومطلوبات البنك اإلسالمي العربي في تاريخ االستحواذ:

دوالر أمريكيالموجودات 

124.250.702نقد وأرصدة لدى سلطة النقد الفلسطينية

133.867.501أرصدة لدى بنوك ومؤسسات مصرفية

6.022.642إستثمارات لدى بنوك إسالمية

369.317.389تمويالت ائتمانية مباشرة

9.108.855موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل 

13.250.000موجودات مالية بالكلفة المطفأة

15.174.615إستثمارات عقارية

11.526.191ممتلكات ومعدات

30.346.705موجودات أخرى

712.864.600

المطلوبات 

51.151.306ودائع بنوك ومؤسسات مصرفية

553.828.019ودائع العمالء وحقوق اصحاب حسابات االستثمار المطلقة 

23.798.923تأمينات نقدية

3.187.792مخصصات متنوعة

1.000.755مخصصات الضرائب

9.284.015مطلوبات أخرى

642.250.810
70.613.790القيمة العادلة لصافي الموجودات 

)33.908.742(حصة حقوق الجهات غير المسيطرة من صافي الموجودات بالقيمة العادلة 
)40.479.606(القيمة العادلة لالستثمار في البنك اإلسالمي العربي

3.774.558حق الشهرة

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.

باإلضافة إلى ذلك قام البنك بتاريخ 8 أيلول 2016 باالستحواذ الفعلي على المحفظة البنكية للبنك التجاري الفلسطيني )التجاري( تنفيذًا لقرار الهيئة 
العامة غير العادية للبنك التي كانت قد أقرت بتاريخ 25 آذار 2016. تم توقيع إتفاقية اإلستحواذ بتاريخ 4 أيار 2016 بعد اقرارها من قبل الهيئة العامة 
غير العادية للتجاري، والتي بموجبها قام بنك فلسطين بشراء موجودات وااللتزام بمطلوبات التجاري المحددة كما بتاريخ اتفاقية اإلستحواذ  كمركز مالي 
مبدئي لالتفاق، مقابل إصدار سهم واحد من أسهم بنك فلسطين لكل ثالثة أسهم من أسهم التجاري لصالح مساهمي التجاري وبذلك أصبح عدد األسهم 
التي أصدرها بنك فلسطين 10.008.685 سهمًا مقابل 30.026.056 سهمًا من أسهم التجاري مما أدى إلى زيادة رأس مال البنك بمبلغ 10.008.685 

دوالر أمريكي. نتج عن ذلك ربح بمبلغ 7.880 دوالر أمريكي تم قيده في قائمة الدخل الموحدة.

فيما يلي القيمة العادلة لموجودات ولمطلوبات البنك التجاري الفلسطيني في تاريخ االستحواذ:

دوالر أمريكيالموجودات 

15.358.049نقد وأرصدة لدى سلطة النقد الفلسطينية

30.391.803أرصدة لدى بنوك ومؤسسات مصرفية

1.438.642موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل 

140.034.105تسهيالت ائتمانية مباشرة

1.222.845موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل 

11.479.401موجودات مالية بالكلفة المطفأة

7.763.243ممتلكات ومعدات

2.720.476موجودات أخرى
210.408.564مجموع الموجودات

المطلوبات وحقوق الملكية

المطلوبات

27.963.319ودائع بنوك ومؤسسات مصرفية

152.520.229ودائع العمالء وتأمينات نقدية 

699.128مخصصات متنوعة

3.395.601مطلوبات أخرى

184.578.277
حقوق الملكية 

10.008.685رأس المال المدفوع

15.813.723عالوة إصدار

7.879أرباح مدورة

25.830.287مجموع حقوق الملكية

210.408.564مجموع المطلوبات وحقوق الملكية

3. السياسات المحاسبية
1.3 أسس اإلعداد 

تم إعداد القوائم المالية الموحدة للبنك كما في 31 كانون األول 2016 وفقًا لمعايير التقارير المالية الدولية الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة الدولية 
ووفقًا لتعليمات سلطة النقد الفلسطينية.

تم إعداد القوائم المالية الموحدة وفقًا 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.

2.3  أسس توحيد القوائم المالية 

تشمل القوائم المالية الموحدة القوائم المالية للبنك وشركاته التابعة كما في 31 كانون األول 2016. تتحقق 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 
للسيطرة على  التوحيد عند فقدانه  وينتهي  السيطرة  البنك على  التابعة عند حصول  للشركات  المالية  القوائم  يبدأ توحيد  أعاله.  المذكورة  السيطرة 
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.
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المحاسبية السياسات  في  التغييرات   3.3

إن السياسات المحاسبية المتبعة في إعداد القوائم المالية للبنك كانت متفقة مع تلك التي تم استخدامها إلعداد القوائم المالية الموحدة  كما في السنة 
ينتج عن تطبيق هذه  المفعول، لم  نافذة  والتي أصبحت  الدولية  المالية  التقارير  التعديالت على معايير  البنك بتطبيق بعض  السابقة باستثناء قيام 

التعديالت أي أثر على القوائم المالية الموحدة للبنك.

أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية بعض المعايير والتعديالت والتي ال تزال غير نافذة المفعول ولم يتم تبنيها بعد من قبل البنك. إن المعايير التالية 
هي التي تتوقع إدارة البنك بأن يكون لتطبيقها، عند سريان مفعولها، أثر على المركز أو األداء المالي أو حول افصاحات القوائم المالية الموحدة للبنك. 

سيتم تطبيق هذه المعايير عندما تصبح نافدة المفعول.

المالية المالية الدولي رقم )9( االدوات  التقارير  معيار 

قام مجلس معايير المحاسبة الدولية بإصدار معيار التقارير المالية الدولي رقم )9( »االدوات المالية« بكامل مراحله خالل تموز 2014، ويبين هذا المعيار 
المعالجة المحاسبية لتصنيف وقياس الموجودات المالية والمطلوبات المالية وبعض العقود لبيع أو شراء االدوات غير المالية. وقد تم إصدار هذا المعيار 
الستبدال معيار المحاسبة الدولي رقم )39( »تصنيف وقياس االدوات المالية«. قام البنك  بتطبيق المرحلة األولى من معيار التقارير المالية الدولي رقم 
)9( كما صدرت خالل العام 2009، وكان التطبيق األولي للمرحلة األولى في 1 كانون الثاني 2012 وسيقوم البنك بتطبيق معيار التقارير المالية الدولي 

رقم )9( الجديد بتاريخ التطبيق االلزامي في 1 كانون الثاني 2018 والذي سيكون له أثر على تصنيف وقياس األدوات المالية.

معيار التقارير المالية الدولي رقم )15( االيرادات من العقود مع العمالء

يحدد معيار رقم )15( المعالجة المحاسبية لكل أنواع اإليرادات الناشئة من العقود مع العمالء، وينطبق هذا المعيار على جميع المنشآت التي تدخل في 
عقود لتوريد السلع والخدمات للعمالء باستثناء العقود الخاضعة لمعايير اخرى مثل معيار المحاسبة الدولي رقم )17( االيجارات.

يحل هذا المعيار بداًل من المعايير والتفسيرات التالية:

معيار المحاسبة الدولي رقم )11( عقود اإلنشاء	 

معيار المحاسبة الدولي رقم )18( اإليراد	 

التفسير الصادر عن لجنة تفسيرات التقارير المالية الدولية رقم )13( برامج والء العمالء	 

التفسير الصادر عن لجنة تفسيرات التقارير المالية الدولية رقم )15( اتفاقيات إنشاء العقارات	 

التفسير الصادر عن لجنة تفسيرات التقارير المالية الدولية رقم )18( عمليات نقل الموجودات من العمالء	 

التفسير الصادر عن لجنة تفسيرات المعايير رقم )31( االيراد – عمليات المقايضة التي تنطوي على خدمات اعالنية.	 

يجب تطبيق المعيار رقم )15( للفترات التي تبدأ في أو بعد 1 كانون الثاني 2018 مع السماح بالتطبيق المبكر.

المالية الدولي رقم )16( عقود االيجار  التقارير  معيار 

قام مجلس معايير المحاسبة الدولية بإصدار معيار التقارير المالية الدولي رقم )16( “عقود االيجار” خالل كانون الثاني 2016 الذي يحدد مبادئ االعتراف 
والقياس والعرض واالفصاح عن عقود االيجار.

)17(، ووفقًا  الدولي رقم  المحاسبة  للمؤجر في معيار  المحاسبية  المتطلبات  )16( بشكل جوهري  الدولي رقم  المالية  التقارير  تشابه متطلبات معيار 
لذلك، يستمر المؤجر في تصنيف عقود اإليجار على أنها عقود إيجار تشغيلية أو عقود إيجار تمويلية، بحيث يقوم بمعالجة هذين النوعين من العقود 
بشكل مختلف. يتطلب معيار إعداد التقارير المالية الدولي رقم )16( من المستأجر أن يقوم باإلعتراف بالموجودات والمطلوبات لجميع عقود اإليجار التي 
تزيد مدتها عن 12 شهر، إال إذا كان االصل ذو قيمة منخفضة ويتطلب من المستأجر اإلعتراف بحقه في إستخدام األصل والمتمثل في اإلعتراف باألصل 

المستأجر واإللتزام الناتج المتمثل بدفعات اإليجار.

سيتم تطبيق هذه المعيار إعتبارًا من 1 كانون الثاني 2019، مع السماح بالتطبيق المبكر.

المحاسبية السياسات  4.3 ملخص ألهم 

بالمصاريف واإلعتراف  اإليرادات  تحقق 

يتم تحقق إيرادات الفوائد باستخدام طريقة الفائدة الفعلية باستثناء فوائد وعموالت التسهيالت والتمويالت االئتمانية المتعثرة.

يتم التحقق من ايرادات التمويالت واإلستثمارات وفقًا لمبدأ اإلستحقاق. 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.

االئتمانية  والتمويالت  التسهيالت 

يتم إدراج التسهيالت والتمويالت االئتمانية بالكلفة بعد تنزيل مخصص تدني التسهيالت والتمويالت االئتمانية والفوائد المعلقة.

دليل  يتوفر  وعندما  للبنك  المستحقة  المبالغ  تحصيل  إمكانية  عدم  تبين  إذا  المباشرة  االئتمانية  والتمويالت  التسهيالت  تدني  مخصص  تكوين  يتم 
موضوعي على أن حدثًا ما قد أثر سلبًا على التدفقات النقدية المستقبلية للتسهيالت والتمويالت االئتمانية المباشرة وعندما يمكن تقدير هذا التدني، 

تسجل قيمة المخصص في قائمة الدخل الموحدة. 

يتم تعليق الفوائد والعموالت واألرباح على التسهيالت والتمويالت اإلئتمانية المتعثرة والمصنفة الممنوحة للعمالء وفقًا لتعليمات سلطة النقد الفلسطينية.

يتم شطب التسهيالت والتمويالت االئتمانية المعد لها مخصصات في حال عدم جدوى اإلجراءات المتخذة لتحصيلها بتنزيلها من المخصص وفقًا 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 6 سنوات والفوائد المعلقة واألرباح والمخصصات المتعلقة بها من القوائم المالية 
الموحدة للبنك وفقًا لتعليمات سلطة النقد الفلسطينية.

مالية  إستثمارات في موجودات 

يتم قيد الموجودات المالية عند الشراء بالقيمة العادلة مضافًا إليها مصاريف االقتناء المباشرة، في حال عدم كونها موجودات مالية بالقيمة العادلة من 
خالل قائمة الدخل الموحدة. الحقًا لإلعتراف المبدئي، يتم قيد جميع الموجودات المالية إما بالقيمة العادلة أو بالكلفة المطفأة، كما يلي:

العادلة  بالقيمة  مالية  موجودات 

هي أدوات الملكية والمشتقات المالية والتي يتم االعتراف بها بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل، ويحق للمنشأة تصنيف أدوات الملكية غير المحتفظ 
بها ألغراض المتاجرة، باختيار ال يمكن التراجع عنه، من خالل بنود الدخل الشامل.

في حال تم اختيار تصنيف أدوات الملكية كموجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل، فإنه يتم قيد التغير في القيمة العادلة في حساب 
خاص ضمن حقوق الملكية، وعند التخلص منها يتم قيد األرباح أو الخسائر في حساب األرباح المدورة مباشرة، وال يتم قيدها في قائمة الدخل الموحدة.

يتم قيد أرباح توزيعات األسهم من االستثمار في أدوات الملكية في قائمة الدخل الموحدة عند نشوء الحق في استالمها.

المطفأة بالكلفة  مالية  موجودات 

هي أدوات الدين التي يتوافر بها الشرطين التاليين:

أن تكون أداة الدين متضمنة في نموذج أعمال يهدف إلى اإلحتفاظ بأدوات الدّين لتحصيل تدفقات نقدية تعاقدية.	 

أن تتضمن الشروط التعاقدية ألداة الدّين تواريخ محددة للتدفقات النقدية والتي تمثل فقط دفعات رأس المال والعوائد عليها.	 

وفي حال عدم توفر أحد الشرطين، أو كليهما، يتم تصنيف األداة المالية كموجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل. كما يتوفر للبنك الخيار 
بإعتماد تصنيف األداة المالية كموجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل حتى لو توفرت الشروط المذكورة في حال أن يقلل هذا التصنيف 

أي إعتراف غير ثابت أو غير مالءم.

الحقًا لإلعتراف المبدئي، يتم قيد أدوات الدّين بالكلفة المطفأة، بإستخدام طريقة الفائدة الفعلية، بعد تنزيل خسائر التدني، إن وجدت. يتم قيد الصكوك 
اإلسالمية عند الشراء بالكلفة. يقوم البنك بدراسة وجود أدلة على تدني القيمة الدفترية لهذه الموجودات المالية، وفي حال وجود هذه األدلة يتم إحتساب 

وقيد مبلغ التدني في قائمة الدخل الموحدة. يتم قيد إيرادات الفوائد واألرباح من الموجودات المالية بالكلفة المطفأة في قائمة الدخل الموحدة.

المالية الموجودات  إستبعاد 

وجميع  المالية  الموجودات  تحويل  عند  أو  الموجودات،  لهذه  النقدية  التدفقات  من  لإلنتفاع  التعاقدي  الحق  انتهاء  عند  المالية  الموجودات  استبعاد  يتم 
المخاطر وعوائد الملكية إلى منشأة أخرى. في حال لم يقم البنك بتحويل أو إبقاء كل المخاطر والعوائد األساسية وأبقت السيطرة على األصول المحولة، 
لملكية  الملكية  وعوائد  المخاطر  كل  البنك  أبقى  إذا  دفعها.  المتوقع  المبالغ  بقيمة  المطلوبات  ويسجل  الموجودات  في  المتبقية  حصته  البنك  يسجل 

الموجودات المالية المحولة، يستمر البنك في تسجيل الموجودات المالية.

العادلة القيمة  قياس 

يتم قياس القيمة العادلة لأدوات 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. 
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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 تمامًا 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 )استنادًا 
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 وفقًا 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.

والمعدات واآلالت  الممتلكات 

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 وفقًا للعمر االنتاجي المتوقع كما يلي:

العمر اإلنتاجي )سنوات(

50مباني وعقارات
6-17أثاث ومعدات 

5-10أجهزة الحاسب اآللي
5تحسينات المأجور

7وسائل نقل

إقتصادية متوقعة من  أو عند عدم وجود منفعة  التخلص منها  الممتلكات واآلالت والمعدات وأي أجزاء جوهرية منها عند  يتم شطب أي بند من بنود 
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 الحقًا، إن لزم األمر. 

لديون مستحقة وفاًء  للبنك  آلت ملكيتها  التي  الموجودات 

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 سابقًا.

عقارية إستثمارات 

العقارية مبدئيًا  لكليهما كإستثمارات عقارية. تدرج اإلستثمارات  أو  الزيادة في قيمتها  أو ألغراض  اإليجار  المحتفظ بها لغرض  العقارات  يتم تصنيف 
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.

الملموسة غير  الموجودات 

الموجودات غير الملموسة التي يتم الحصول عليها من خالل اإلندماج تقيد بالقيمة العادلة في تاريخ الحصول عليها. أما الموجودات غير الملموسة التي 
يتم الحصول عليها من خالل طريقة أخرى غير اإلندماج فيتم تسجيلها بالكلفة.

يتم تصنيف الموجودات غير الملموسة على أساس تقدير عمرها الزمني لفترة محددة أو لفترة غير محددة. ويتم إطفاء الموجودات غير الملموسة التي 
لها عمر زمني محدد خالل هذا العمر ويتم قيد اإلطفاء في قائمة الدخل الموحدة. أما الموجودات غير الملموسة التي عمرها الزمني غير محدد فيتم 

مراجعة التدني في قيمتها في تاريخ القوائم المالية الموحدة ويتم تسجيل أي تدني في قيمتها في قائمة الدخل الموحدة.

ال يتم رسملة الموجودات غير الملموسة الناتجة عن أعمال البنك ويتم تسجيلها في قائمة الدخل الموحدة في نفس الفترة.

يتم مراجعة أية مؤشرات على تدني قيمة الموجودات غير الملموسة في تاريخ القوائم المالية الموحدة. كذلك يتم مراجعة تقدير العمر الزمني لتلك 
الموجودات ويتم إجراء أية تعديالت على الفترات الالحقة.

تشمل الموجودات غير الملموسة أنظمة وبرامج الحاسب اآللي وحق الشهرة. 

تقوم إدارة البنك بتقدير العمر الزمني لكل بند من بنود أنظمة وبرامج الحاسب اآللي حيث يتم إطفاء أنظمة وبرامج الحاسب اآللي بطريقة القسط 
الثابت على فترة 10 سنوات. 

الشراء توحيد األعمال وشهرة 

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 لأعمال تقوم البنك بتقييم حصة حقوق الجهات غير المسيطرة في 

الشركة المستحوذ عليها بالقيمة العادلة. يتم اإلعتراف بمصاريف اإلستحواذ في قائمة الدخل الموحدة. 

اإلقتصادية  والظروف  التعاقدية  للشروط  وفقًا  عليها  المستحوذ  للشركة  المالية  والمطلوبات  الموجودات  بتقدير وتصنيف  اإلستحواذ  البنك عند  يقوم 
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 سابقًا في قائمة الدخل الموحدة.  

الشركة في صافي  الذي تم تحويله عن حصة  المالي  المقابل  الزيادة في  والتي تمثل  بالكلفة  التابعة  الشركات  الناتجة عن شراء  الشهرة  إثبات  يتم 
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.

الحقًا 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 للشركة قد تم توزيعها على هذه الوحدات أم ال.

حليفة  إستثمار في شركات 

يتم قيد اإلستثمار في الشركات الحليفة في القوائم المالية الموحدة بإستخدام طريقة حقوق الملكية. الشركة الحليفة هي تلك التي يكون للبنك نفوذًا 
مؤثرًا عليها وهو القدرة على المشاركة في القرارات المتعلقة بالسياسات المالية والتشغيلية للشركة المستثمر بها وليس التحكم بهذه السياسات. 

وفقًا لطريقة حقوق الملكية، يظهر اإلستثمار في الشركات الحليفة في قائمة المركز المالي الموحدة بالكلفة، مضافًا 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 وفقًا 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.

الحقًا 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 اإلعتراف بالمخصصات عندما يكون على البنك إلتزامات في تاريخ القوائم المالية الموحدة ناشئة عن أحداث سابقة وأن تسديد اإللتزامات محتمل 
ويمكن قياس قيمتها بشكل يُعتمد عليه.

103104



فلســـطين التقريـــر الســـنوي 2016بنك  |

الضرائب مخصص 

يقوم البنك باقتطاع مخصصات الضريبة وفقًا للمعيار المحاسبي الدولي رقم )12( وبموجب النسب الضريبية المقررة وفقًا للقوانين واألنظمة والتعليمات 
السارية المفعول في فلسطين والمرسوم الرئاسي الصادر في سنة 2007 الذي يعفي محافظات الجنوب )قطاع غزة( من الضرائب. وبالتالي فإن مخصص 

الضرائب ال يشمل نتائج أعمال فروع بنك فلسطين في قطاع غزة.

يقضي المعيار المحاسبي الدولي رقم )12( اإلعتراف بالفروقات الزمنية المؤقتة كما بتاريخ قائمة المركز المالي الموحدة، 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 
وتحتسب  المالي  المركز  بقائمة  االلتزام  طريقة  باستخدام  المؤجلة  الضرائب  احتساب  يتم  أساسها.  على  الضريبي  الربح  احتساب  يتم  التي  والقيمة 

الضرائب المؤجلة وفقًا 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 
ألن األرباح المعلنة تشمل إيرادات غير خاضعة للضريبة أو مصاريف غير قابلة للتنزيل في السنة المالية وإنما في سنوات الحقة أو خسائر متراكمة 

مقبولة ضريبيًا أو بنودًا ليست خاضعة أو مقبولة التنزيل ألغراض ضريبية.

النقد وما في حكمه

الفلسطينية  النقد  سلطة  لدى  واألرصدة  النقد  وتشمل  أشهر  ثالثة  مدة  تستحق خالل  التي  النقدية  واألرصدة  النقد  من  حكمه  في  وما  النقد  يتكون 
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.

القطاعات  معلومات 

يمثل قطاع األعمال مجموعة من الموجودات والعمليات التي تشترك معًا 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.

األجنبية العمالت 

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.

التقديرات إستخدام 

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: 

يتم مراجعة مخصص تدني التسهيالت والتمويالت االئتمانية ضمن األسس الموضوعة من قبل سلطة النقد الفلسطينية ووفقًا لمعيار المحاسبة الدولي رقم )93(.	 

تقوم اإلدارة بإعادة تقدير األعمار اإلنتاجية للموجودات الملموسة وغير الملموسة بشكل دوري لغايات إحتساب االستهالكات واإلطفاءات السنوية إعتمادًا 	 
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 وفقًا لأنظمة 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.	 

تعتمد اإلدارة على تقديرات خبراء عقاريين في تقييم اإلستثمارات العقارية.	 

تم تحميل السنة المالية بما يخصها من مصروف مخصص تعويض نهاية الخدمة وفقًا لقانون العمل الفلسطيني وبما يتوافق مع معايير المحاسبة الدولية. 	 

يتم التخصيص للقضايا المرفوعة على البنك لمواجهة أية إلتزامات قضائية إستنادًا لرأي المستشار القانوني للبنك.	 

4. حصص مؤثرة في شركات تابعة

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

مسيطرة: غير  لجهات  الملكية  نسبة 

إسم الشركة
20162015

%%بلد المنشأ واألعمال
-48.02فلسطينالبنك اإلسالمي العربي

1313فلسطينالوساطة
1515فلسطينبال بي 

الجوهرية: التابعة  الشركات  المسيطرة في  غير  الجهات  حصص 

20162015
دوالر أمريكي دوالر أمريكي 

-35.911.146البنك اإلسالمي العربي
572.653646.370الوساطة
126.788111.580بال بي 

36.610.587757.950

الجوهرية: التابعة  الشركات  العائدة لجهات غير مسيطرة في  األرباح 

20162015
دوالر أمريكيدوالر أمريكي

-2.002.404البنك اإلسالمي العربي
52.68874.870الوساطة
15.208648بال بي 

2.070.30075.518

فيما يلي ملخص لمعلومات مالية عن هذه الشركات التابعة قبل استبعاد األرصدة والمعامالت مع البنك:

:2016 ملخص بيانات قائمة الدخل للسنة المنتهية في31  كانون األول 

بال بي الوساطةالبنك االسالمي العربي*

دوالر أمريكيدوالر أمريكيدوالر أمريكي
16.060.0431.172.258969.476اإليرادات

)717.069()748.270()11.496.432(مصاريف إدارية وعامة
)153.387()63.200()1.114.883(إستهالكات واطفاءات

2.482.17044.50627.814إيرادات أخرى 
5.930.898405.294126.834الربح قبل الضريبة 

)25.448(-)1.760.961(ضريبة الدخل
4.169.937405.294101.386ربح السنة 

--)346.584(بنود الدخل الشامل األخرى للسنة
3.823.353405.294101.386إجمالي الدخل الشامل للسنة

* تمثل بيانات قائمة الدخل للبنك اإلسالمي العربي ملخص بيانات قائمة الدخل للفترة من تاريخ السيطرة  في 29 نيسان 2016 وحتى 31 كانون األول 
2016 )إيضاح 2(.
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:2015 31 كانون األول  المنتهية في  النقدية للسنة  التدفقات  ملخص بيانات قائمة 

بال بي الوساطة
دوالر أمريكيدوالر أمريكي

)39.917()1.748.994(أنشطة التشغيل 
)95.310()64.922(أنشطة اإلستثمار 

)135.227()1.813.916(النقص في النقد والنقد المعادل

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

20162015
دوالر أمريكيدوالر أمريكي

452.604.350469.882.569نقد في الصندوق
أرصدة لدى سلطة النقد الفلسطينية:

46.987.10014.376.858حسابات جارية وتحت الطلب
-18.025.388ودائع تبادلية 

283.543.802200.492.927متطلبات اإلحتياطي اإللزامي النقدي
801.160.640684.752.354

يتعين على البنك وفقًا لتعميم سلطة النقد الفلسطينية رقم )2010/67( االحتفاظ لدى سلطة النقد الفلسطينية بإحتياطي إلزامي نقدي بنسبة 9% من 
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.

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

20162015
دوالر أمريكيدوالر أمريكي

بنوك ومؤسسات مصرفية محلية:
3.953.368103.116حسابات جارية

67.069.08818.000.000ودائع تستحق خالل فترة ثالثة أشهر فأقل
71.022.45618.103.116

بنوك ومؤسسات مصرفية خارجية:
326.888.547126.003.791حسابات جارية وتحت الطلب

160.798.152131.540.050ودائع تستحق خالل فترة ثالثة أشهر فأقل
53.326.71043.724.000ودائع تستحق خالل فترة تزيد عن ثالثة أشهر 

541.013.409301.267.841
إستثمارات لدى بنوك إسالمية:

-3.000.000إستثمارات تستحق خالل فترة ثالثة أشهر 
-8.322.642إستثمارات تستحق خالل فترة تزيد عن ثالثة أشهر 

11.322.642-
-)2.300.000(مخصص تدني إستثمارات لدى بنوك إسالمية 

9.022.642-
621.058.507319.370.957

:2015 31 كانون األول  ملخص بيانات قائمة الدخل للسنة المنتهية في 

بال بي الوساطة
دوالر أمريكيدوالر أمريكي

1.433.9341.294.088اإليرادات

)1.218.807()802.372(مصاريف إدارية وعامة

)146.283()64.263(إستهالكات 

8.61175.321إيرادات أخرى 

575.9104.319الربح قبل الضريبة 

--ضريبة الدخل

575.9104.319ربح السنة 

--بنود الدخل الشامل األخرى للسنة

575.9104.319إجمالي الدخل الشامل للسنة

:2016 31 كانون األول  ملخص بيانات قائمة المركز المالي كما في 

بال بيالوساطةالبنك االسالمي العربي
دوالر أمريكيدوالر أمريكيدوالر أمريكي

791.442.1618.350.9251.145.947إجمالي الموجودات
)300.692()3.769.110()716.232.307(إجمالي المطلوبات

75.209.8544.581.815845.255مجموع حقوق الملكية
ويعود إلى:

39.298.7084.009.162718.467مساهمي البنك 
35.911.146572.653126.788لجهات غير مسيطرة

75.209.8544.581.815845.255

:2015 31 في كانون األول  ملخص بيانات قائمة المركز المالي كما 

بال بيالوساطة
دوالر أمريكيدوالر أمريكي

19.142.154862.334إجمالي الموجودات
)118.465()13.965.633(إجمالي المطلوبات

5.176.521743.869مجموع حقوق الملكية
ويعود إلى:

4.530.151632.289مساهمي البنك 
646.370111.580لجهات غير مسيطرة

5.176.521743.869

:2016 31 كانون األول  المنتهية في  النقدية للسنة  التدفقات  ملخص بيانات قائمة 

بال بي الوساطةالبنك االسالمي العربي

دوالر أمريكيدوالر أمريكيدوالر أمريكي
413.110)1.301.986()80.479.148(أنشطة التشغيل 

)290.226()14.846()17.868.045(أنشطة اإلستثمار 
-)1.000.000(55.791.552أنشطة التمويل

122.884)2.316.832()42.555.641()النقص( الزيادة في النقد والنقد المعادل
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2016 و2015 مبلغ 330.828.659 دوالر  31 كانون األول  البنوك والمؤسسات المصرفية التي ال تتقاضى فوائد أو عوائد كما في  بلغت األرصدة لدى 
أمريكي ومبلغ 126.106.907 دوالر أمريكي، على التوالي. كما تتضمن هذه األرصدة  ودائع تبادلية مع بنوك محلية بمبلغ 34.609.488 دوالر أمريكي 

كما في 31 كانون األول 2016.

بلغت األرصدة مقيدة السحب كما في 31 كانون األول 2016 و2015 مبلغ 1.132.110 دوالر أمريكي.

7. موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل

يمثل هذا البند أسهم مدرجة في بورصة فلسطين بلغت قيمتها العادلة 10.117.262 دوالر أمريكي و7.159.702 دوالر أمريكي كما في 31 كانون األول 
2016 و2015، على التوالي.

8. تسهيالت وتمويالت ائتمانية مباشرة
يشمل هذا البند ما يلي:

20162015
دوالر أمريكيدوالر أمريكي

أفراد
584.282.723403.501.225قروض 

1.139.5164.543.822حسابات جارية مدينة
36.941.88639.139.439بطاقات ائتمان

58.817.61852.110.904حسابات المكشوفين بالطلب
-145.653.113تمويالت 

شركات ومؤسسات
608.115.332417.986.914قروض 

153.611.858112.318.652حسابات جارية مدينة
32.246.75029.769.416حسابات المكشوفين بالطلب

-222.458.996تمويالت 

قطاع عام
177.059.584182.451.085قروض

167.959.116164.662.667حسابات جارية مدينة
-52.558.346تمويالت 

2.240.844.8381.406.484.124
)5.158.202()6.638.986(فوائد وعموالت وأرباح معلقة

)12.520.481()20.742.087(مخصص تدني تسهيالت وتمويالت ائتمانية مباشرة
2.213.463.7651.388.805.441

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

20162015
دوالر أمريكيدوالر أمريكي

5.158.2024.383.794الرصيد في بداية السنة
-643.267فوائد وأرباح معلقة محولة للبنك نتيجة إندماج أعمال 

1.748.0301.684.604فوائد وأرباح معلقة خالل السنة
)396.682()424.156(إسترداد فوائد معلقة

)71.650()23.832(فوائد وأرباح معلقة محولة لتسهيالت وتمويالت مضى على تعثرها أكثر من 6 سنوات
)323.932()924.748(فوائد معلقة تم شطبها 

-)28.716(أرباح معلقة محولة لإليرادات
)117.932(490.939فروقات عملة 

6.638.9865.158.202الرصيد في نهاية السنة 

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

20162015
دوالر أمريكيدوالر أمريكي

12.520.48110.007.223الرصيد في بداية السنة
-5.547.103مخصص تدني محول للبنك نتيجة إندماج أعمال

6.175.2323.782.218التخصيص خالل السنة
)1.259.978()3.184.656(إسترداد مخصص تدني 

إستبعاد مخصص تدني لتسهيالت وتمويالت مضى على تعثرها أكثر من 6 
)98.141()102.928(سنوات

)225.369()880.826(مخصص تم شطبه 
658.132314.528فروقات عملة

20.742.08712.520.481الرصيد في نهاية السنة

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

20162015
دوالر أمريكيدوالر أمريكي

2.741.5502.750.399الرصيد في بداية السنة
-7.579.676مخصص تدني محول للبنك نتيجة إندماج أعمال 

102.92898.141اإلضافات
)14.854()16.013(إسترداد مخصص تدني تسهيالت 

)6.555()35.960(مخصص تم شطبه 
)85.581(212.213فروقات عملة

10.584.3942.741.550الرصيد في نهاية السنة

مقابل   2016 األول  كانون   31 في  كما  أمريكي  دوالر   9.611.210 البالغة  مقدمًا  المقبوضة  والعموالت  الفوائد  تنزيل  بعد  بالصافي  القروض  تظهر 
البالغة  المؤجلة  األرباح  تنزيل  بعد  بالصافي  المباشرة  االئتمانية  التمويالت  تظهر  كما   .2015 األول  كانون   31 في  كما  أمريكي  دوالر   3.824.482

45.239.146 دوالر أمريكي كما في 31 كانون األول 2016.

بلغ إجمالي التسهيالت والتمويالت االئتمانية المباشرة المصنفة بعد تنزيل الفوائد والعموالت واألرباح المعلقة وفقًا لتعليمات سلطة النقد الفلسطينية 
كما في 31 كانون األول 2016 مبلغ 68.624.649 دوالر أمريكي أي ما نسبته )3.06%( من إجمالي التسهيالت والتمويالت االئتمانية المباشرة بعد تنزيل 
الفوائد والعموالت واألرباح المعلقة مقابل مبلغ 37.369.254 دوالر أمريكي أي ما نسبته )2.66%( من إجمالي التسهيالت االئتمانية المباشرة بعد تنزيل 

الفوائد والعموالت المعلقة كما في 31 كانون األول 2015.

بلغــت التســهيالت والتمويــالت االئتمانيــة المباشــرة المتعثــرة بعــد تنزيــل الفوائــد والعمــوالت واألربــاح المعلقــة مبلــغ 44.353.263 دوالر أمريكــي أي 
مــا نســبته )1.99%( مــن إجمالــي التســهيالت والتمويــالت االئتمانيــة المباشــرة بعــد تنزيــل الفوائــد والعمــوالت واألربــاح والعمــوالت المعلقــة كمــا فــي 31 
كانــون األول 2016 مقابــل مبلــغ 22.880.355 دوالر أمريكــي أي مــا نســبته )1.63%( مــن إجمالــي التســهيالت االئتمانيــة المباشــرة بعــد تنزيــل الفوائــد 

والعمــوالت المعلقــة كمــا فــي31 كانــون األول 2015. 

بناًء على تعليمات سلطة النقد الفلسطينية رقم )2008/1( تم إستبعاد التسهيالت والتمويالت االئتمانية المباشرة المتعثرة والتي مضى على تعثرها 
اكثر من 6 سنوات من القوائم المالية الموحدة للبنك. بلغت االرصدة المستبعدة من القوائم المالية الموحدة كما في 31 كانون األول 2016 و2015 مبلغ 
22.095.365 دوالر أمريكي و4.704.492 دوالر أمريكي كما بلغ رصيد المخصص والفوائد واألرباح المعلقة للحسابات المتعثرة مبلغ 20.942.781 دوالر 

أمريكي و4.621.299 دوالر أمريكي، على التوالي. 

بلغت التسهيالت والتمويالت االئتمانية الممنوحة للقطاع العام 397.577.046 دوالر أمريكي أي ما نسبته )17.74%( من إجمالي التسهيالت والتمويالت 
االئتمانية المباشرة كما في 31 كانون األول 2016 مقابل 347.113.752 دوالر أمريكي أي ما نسبته )24.68%( كما في 31 كانون األول 2015. 

بلغت التسهيالت والتمويالت االئتمانية للبنك الممنوحة بكفالة السلطة الوطنية الفلسطينية 5.408.824 دوالر أمريكي أي ما نسبته )0.24%( من إجمالي 
التسهيالت االئتمانية المباشرة كما في 31 كانون األول 2016 مقابل 6.432.631 دوالر أمريكي أي ما نسبته )%0.46( كما في 31 كانون األول 2016.

في كما  أمريكي  دوالر   824.466.897 مبلغ  االئتمانية  والتمويالت  التسهيالت  مقابل  المقدمة  للضمانات  العادلة  القيمة   بلغت 
31 كانون األول 2016 مقابل 440.998.181 دوالر أمريكي كما في 31 كانون األول 2015. 

بلغت التسهيالت والتمويالت االئتمانية الممنوحة لغير المقيمين كما في 31 كانون 2016 و2015 مبلغ 14.213.660 دوالر أمريكي و5.052.184 دوالر 
أمريكي، على التوالي. 
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فيما يلي توزيع التسهيالت والتمويالت االئتمانية بعد تنزيل الفوائد واألرباح المعلقة حسب النشاط االقتصادي للعمالء:

20162015
دوالر أمريكيدوالر أمريكي

95.816.51965.276.944الصناعة 
163.829.94194.977.243قطاع الخدمات

348.712.071188.343.111تجارة بالجملة والمفرق
451.483.149100.840.281العقارات واإلنشاءات

3.587.7601.325.902النقل
38.783.3997.711.117الزراعة

31.991.07224.597.263السياحة
46.892.60818.839.416القطاع المالي
397.577.046347.110.123القطاع العام

655.532.287552.304.522سلع إستهالكية
2.234.205.8521.401.325.922

يقوم البنك بمنح تسهيالت ائتمانية مضمونة من قبل موسسات ضمان القروض، فيما يلي توزيع هذه التسهيالت االئتمانية:

31 كانون األول 2016

الرصيد القائمالمبلغ الممنوح
تغطية الجهة 

الديون المتعثرةالضامنة 
دوالر أمريكي%دوالر أمريكيدوالر أمريكينوع التسهيالت

15.493.7468.658.241701.311.498مشاريع إنتاجية
23.265.26015.247.85160632.594قروض تشغيلية

28.109.75119.904.031502.109.962قروض تنموية
3536.687 - 8.884.9526.379.741100مشاريع صغيرة ومتوسطة

75.753.70950.189.8644.090.741

31 كانون األول 2015

الرصيد القائمالمبلغ الممنوح
تغطية الجهة 

الديون المتعثرةالضامنة 
دوالر أمريكي%دوالر أمريكيدوالر أمريكينوع التسهيالت

14.763.2438.662.71470678.694مشاريع إنتاجية
17.115.63913.461.62060222.929قروض تشغيلية

-17.258.96314.653.90150قروض تنموية
3589.734 - 6.398.9735.188.500100مشاريع صغيرة ومتوسطة

55.536.81841.966.735991.357

9.موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل
تشمل الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل ما يلي:

أسهم مدرجة في 
أسواق مالية

محافظ 
استثمارية

موجودات مالية غير 
المجموعمدرجة في أسواق مالية 

دوالر أمريكيدوالر أمريكيدوالر أمريكيدوالر أمريكي
31 كانون األول 2016

10.952.6271.390.1084.777.72517.120.460محلي
267.75520.065.687-19.797.932أجنبي

30.750.5591.390.1085.045.48037.186.147
31 كانون األول 2015

5.212.8441.105.082225.3976.543.323محلي
17.804.852--17.804.852أجنبي

23.017.6961.105.082225.39724.348.175

فيما يلي ملخص الحركة التي تمت على حساب إحتياطي القيمة العادلة:
20162015

دوالر أمريكيدوالر أمريكي
)4.797.893()3.109.880(الرصيد في بداية السنة

3.152.6191.676.967التغير في القيمة العادلة
11.046)339.796(إحتياطي القيمة العادلة لنتائج بيع موجودات مالية مثبتة مباشرة في األرباح المدورة

)3.109.880()297.058(الرصيد في نهاية السنة

10. موجودات مالية بالكلفة المطفأة 
تشمل الموجودات المالية بالكلفة المطفأة ما يلي:

أذونات خزينة 
حكومية

سندات مالية مدرجة 
في أسواق مالية

سندات مالية غير مدرجة 
المجموعصكوك إسالمية في أسواق مالية

دوالر أمريكيدوالر أمريكيدوالر أمريكيدوالر أمريكيدوالر أمريكي
31 كانون األول 2016

10.443.115-3.900.000-6.543.115محلي 
20.000.000246.339.553-78.875.707147.463.846أجنبي

85.418.822147.463.8463.900.00020.000.000256.782.668

31 كانون األول 2015
14.900.000-14.900.000--محلي
238.916.907--90.213.330148.703.577أجنبي

90.213.330148.703.57714.900.000-253.816.907

تتراوح أسعار الفائدة على الموجودات المالية بالدوالر األمريكي بين 2.13 % إلى %9.	 
تتراوح أسعار الفائدة على الموجودات المالية  بالدينار األردني بين3.86% إلى%6.49.	 
يبلغ سعر الفائدة على الموجودات المالية  باليورو %3.63.	 
تتراوح أسعار الفائدة على الموجودات المالية بالجنيه اإلسترليني بين 7.13% إلى %7.25.	 
تتراوح أسعار الفائدة على الموجودات المالية  بالدينار الكويتي بين 4.5% إلى %5.65.	 

تتضمن الموجودات المالية  المحلية استثمار البنك في أذونات خزينة حكومية فلسطينية حسب تعميم سلطة النقد الفلسطينية رقم )2016/64( بحيث 
يكون الحد األعلى لسعر الخصم على األذونات الصادرة بعملة الشيكل 8% وعلى األذونات الصادرة بعملة الدوالر األمريكي )ليبور6 شهور + 3%( سنويًا.

المالية إستثمار في صكوك إسالمية من اإلمارات والبحرين وتركيا والكويت والسعودية وقطر وإندونيسا بعائد متوقع يتراوح بين  الموجودات  تشمل 
2.48% و%10.5. 

تتراوح فترات إستحقاق هذه الموجودات المالية لفترة تزيد عن شهر إلى عشر سنوات.
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11. إستثمار في شركات حليفة

فيما يلي تفاصيل اإلستثمار في الشركات الحليفة كما في 31 كانون األول 2016 و2015:

رأس المال المكتتبنسبة الملكية
2016201520162015

دوالر أمريكيدوالر أمريكي%%بلد المنشأ
13.869.325-21-فلسطينشركة البنك اإلسالمي العربي *

21214.546.3414.542.102فلسطينشركة ابراج للتنمية واإلستثمار **
الشركة الفلسطينية لنقل األموال

والمقتنيات الثمينة والخدمات 
3030459,698364.928فلسطينالمصرفية ***

5.006.03918.776.355

فيما يلي ملخص الحركة التي تمت على قيمة االستثمار في شركات حليفة: 

20162015
دوالر أمريكيدوالر أمريكي

18.776.35518.692.906الرصيد في بداية السنة 
24.208.43550.000الزيادة في االستثمار في البنك االسالمي العربي 

433.4771.189.884حصة البنك من نتائج أعمال الشركات الحليفة
-)38.412.228(المحول إلى إستثمارات في شركات تابعة 

)1.156.435(-توزيعات نقدية من شركات حليفة
5.006.03918.776.355الرصيد في نهاية السنة 

*   تأسست شركة البنك اإلسالمي العربي المساهمة العامة المحدودة ومقرها الرئيسي في مدينة البيرة وباشرت نشاطها المصرفي في مطلع عام 
1996 من خالل القيام بممارسة األعمال المصرفية والمالية والتجارية وأعمال االستثمار وفقًا ألحكام الشريعة اإلسالمية وذلك من خالل المركز الرئيسي 
بمدينة البيرة وفروعه المنتشرة في فلسطين. يتألف رأسمال البنك اإلسالمي العربي المكتتب به من 50 مليون سهم بقيمة اسمية دوالر أمريكي واحد 
للسهم. تم إعادة تصنيف إستثمار البنك في البنك اإلسالمي العربي من إستثمار في شركة حليفة إلى إستثمار في شركة تابعة إبتداًء من تاريخ حصول 

البنك على حصة مسيطرة وتم توحيد قوائمه المالية مع القوائم المالية للبنك منذ ذلك التاريخ )إيضاح 2(.

**   تأسست شركة أبراج للتنمية واإلستثمار في فلسطين عام 2008 ومن أهدافها القيام بأعمال اإلنشاء واألنشطة العقارية التجارية بكافة أنواعها. 
يتألف رأسمال الشركة المكتتب به من 21.4 مليون سهم بقيمة اسمية دوالر أمريكي واحد للسهم.

***   تأسست الشركة الفلسطينية لنقل األموال والمقتنيات الثمينة والخدمات المصرفية في فلسطين سنة 2008 وتقوم بتقديم خدمات نقل النقود 
1 مليون سهم بقيمة اسمية دوالر أمريكي واحد  والمقتنيات الثمينة واألوراق التجارية داخل وخارج فلسطين. يتألف رأسمال الشركة المكتتب به من 

للسهم. 

يوضح الجدول التالي ملخص المعلومات المالية المتعلقة باستثمار البنك في شركاته الحليفة:

أمانأبراجالبنك اإلسالمي العربي *
201620152016201520162015

دوالر أمريكيدوالر أمريكيدوالر أمريكيدوالر أمريكيدوالر أمريكيدوالر أمريكيالمركز المالي للشركات الحليفة
650.593.11435.873.59837.730.5401.798.5591.144.102-إجمالي الموجودات
)260.253()598.810()10.840.016()8.962.887()581.587.989(-إجمالي المطلوبات

69.005.12526.910.71126.890.5241.199.749883.849-حقوق الملكية
14.491.0765.651.2495.647.010359.925220.962-حصة البنك

14.491.0765.651.2495.647.010359.925220.962-القيمة الدفترية قبل التعديل
--)315.743(-)840.692(-توزيعات أرباح نقدية

99.773143.966)789.165()1.104.908(218.941-تعديالت 

13.869.3254.546.3414.542.102459.698364.928-القيمة الدفترية بعد التعديل

االيرادات ونتائج األعمال
8.095.81422.348.949782.985976.411673.154485.324صافي اإليرادات 

)195.628()287.519()300.647()324.046()14.144.110()5.069.864(مصاريف تشغيلية وإدارية وعامة

)27.496()18.244(--)1.394.147()495.066(إستهالكات وإطفاءات 
--)347.276()424.719(--مصاريف تمويل

20.5097.190)98.676(24.703--)مصاريف( إيرادات أخرى 
2.530.8846.810.69258.923229.812387.900269.390الربح  قبل الضريبة

)42.917()72.000()35.000()11.500()1.609.000()480.000(مصروف الضريبة
2.050.8845.201.69247.423194.812315.900226.473صافي الربح للسنة بعد الضريبة

---)27.236()47.572()458.180(بنود الدخل الشامل
1.592.7045.154.12020.187194.812315.900226.473إجمالي الدخل الشامل

334.4681.092.3554.23940.91194.77056.618حصة البنك 

*  تمثل بيانات قائمة الدخل للبنك اإلسالمي العربي ملخص بيانات قائمة الدخل للفترة من 1 كانون الثاني 2016 حتى تاريخ السيطرة في 29 نيسان 
2016، )إيضاح 2(.

12. إستثمارات عقارية
التغيرات في القيمة  2(. تظهر اإلستثمارات العقارية بالقيمة العادلة ويتم إثبات  البند إستثمارات عقارية ناتجة عن اندماج االعمال )إيضاح  يمثل هذا 

العادلة في قائمة الدخل الموحدة.  فيما يلي تفاصيل الحركة التي تمت على اإلستثمارات العقارية:

2016
دوالر أمريكي

15.097.245رصيد بداية السنة
380.983إضافات خالل السنة

)649.965(استبعادات خالل السنة
1.076.303التغير في القيمة العادلة خالل السنة

15.904.566رصيد نهاية السنة
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13. ممتلكات وآالت ومعدات

أثاث ومعداتمباني وعقارات
أجهزة الحاسب 

اآللي 
تحسينات 

المجموعوسائل نقلالمأجور
دوالر أمريكيدوالر أمريكيدوالر أمريكيدوالر أمريكيدوالر أمريكيدوالر أمريكي2016

الكلفة:
31.669.03648.859.4177.122.6713.791.5003.049.56794.492.191الرصيد في بداية السنة 
683.06217.396.978-901.58012.045.7883.766.548إندماج أعمال )إيضاح 2(

7.978.1068.528.9062.208.446692.087823.62220.231.167اإلضافات
)1.103.711()514.989(-)234.258()354.464(-االستبعادات

40.548.72269.079.64712.863.4074.483.5874.041.262131.016.625الرصيد في نهاية السنة 

اإلستهالك المتراكم:
4.939.01429.085.5676.480.2233.047.474880.88444.433.162الرصيد في بداية السنة 
208.32010.426.558-89.2307.406.7152.722.293إندماج أعمال )إيضاح 2(

521.1475.598.472718.438320.515487.1027.645.674االستهالك للسنة
)809.178()328.038(-)229.023()252.117(-االستبعادات

5.549.39141.838.6379.691.9313.367.9891.248.26861.696.216الرصيد في نهاية السنة 

صافي القيمة الدفترية:

3134.999.33127.241.0103.171.4761.115.5982.792.99469.320.409 كانون األول 2016

أثاث ومعداتمباني وعقارات
أجهزة الحاسب 

اآللي 
تحسينات 

المجموعوسائل نقلالمأجور
دوالر أمريكيدوالر أمريكيدوالر أمريكيدوالر أمريكيدوالر أمريكيدوالر أمريكي2015

الكلفة:
31.669.03643.973.9296.787.0973.371.9092.083.55287.885.523الرصيد في بداية السنة 

4.907.743335.574419.5912.012.7467.675.654-اإلضافات
)1.068.986()1.046.731(--)22.255(-االستبعادات

31.669.03648.859.4177.122.6713.791.5003.049.56794.492.191الرصيد في نهاية السنة 

اإلستهالك المتراكم:
4.449.44724.849.9866.255.3992.804.7611.544.40839.904.001الرصيد في بداية السنة 

489.5674.256.446224.824242.713291.8195.505.369االستهالك للسنة
)976.208()955.343(--)20.865(-االستبعادات

4.939.01429.085.5676.480.2233.047.474880.88444.433.162الرصيد في نهاية السنة 
صافي القيمة الدفترية:

3126.730.02219.773.850642.448744.0262.168.68350.059.029 كانون األول 2015

 2016 31 كانون األول  أمريكي كما في  المصرفية بقيمة دفترية 9.759.579 دوالر  أعماله  للبنك لممارسة  أراٍض مملوكة  المباني والعقارات  تشمل 
و2015.

تتضمن الممتلكات واآلالت والمعدات بنود مستهلكة بالكامل وال زالت تستخدم في عمليات البنك وتبلغ كلفتها مبلغ 23.206.798 دوالر أمريكي ومبلغ 
22.435.422 دوالر أمريكي كما في 31 كانون األول 2016 و2015، على التوالي.

14. مشاريع تحت التنفيذ
يشمل هذا البند أعمال إنشاء مبنى اإلدارة العامة لبنك فلسطين في منطقة اإلرسال وأعمال تشطيب وتوسيع وتحسينات مأجور لفروع البنك الجديدة، 

واعمال تشطيب وتوسيع وتحسينات مأجور للبنك اإلسالمي العربي. فيما يلي الحركة على المشاريع تحت التنفيذ خالل السنة:

20162015
دوالر أمريكيدوالر أمريكي

2.982.3062.272.393الرصيد في بداية السنة
-1.111.073إندماج أعمال )إيضاح 2(

8.411.0151.419.378إضافات 
)709.465()3.981.911(محول إلى ممتلكات وآالت ومعدات

8.522.4832.982.306الرصيد في نهاية السنة

إن الكلفة المتوقعة الستكمال المشاريع تحت التنفيذ كما في 31 كانون األول 2016 تقدر بمبلغ 11.489.352 دوالر أمريكي.

15. موجودات غير ملموسة
يشمل هذا البند ما يلي:

 20162015
دوالر أمريكيدوالر أمريكي

6.647.0544.468.172برامج الحاسب اآللي *
-3.774.558حق الشهرة – إيضاح )2(

10.421.6124.468.172

* فيما يلي الحركة على حساب برامج الحاسب اآللي خالل السنة:

20162015
دوالر أمريكيدوالر أمريكي

4.468.1723.226.098الرصيد في بداية السنة
-946.017إندماج أعمال )إيضاح 2(

2.240.1901.802.339إضافات
)560.265()1.007.325(إطفاءات

6.647.0544.468.172الرصيد في نهاية السنة

16. موجودات أخرى
يشمل هذا البند ما يلي:

20162015
دوالر أمريكيدوالر أمريكي

23.973.78116.045.467ذمم مدينة وسلف ومصاريف مؤقتة لشركات تابعة 
20.324.72917.125شيكات مقاصة 

9.446.9024.928.305دفعات مقدمة
2.839.7133.116.210مخزون قرطاسية ومطبوعات وأجهزة 

3.500.2753.094.159فوائد وعموالت مستحقة 
-1.626.928موجودات آلت ملكيتها وفاء لديون 

-1.850.698موجودات ضريبية مؤجلة
6.122.1063.462.576حسابات مدينة أخرى 

69.685.13230.663.842
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17. ودائع سلطة النقد الفلسطينية
يشمل هذا البند ما يلي:

20162015
دوالر أمريكيدوالر أمريكي

290.987.53658.989.649ودائع ألجل تستحق خالل ثالثة أشهر
-18.000.000ودائع تبادلية 

308.987.53658.989.649

18. ودائع بنوك ومؤسسات مصرفية
يشمل هذا البند ما يلي:

حسابات جارية  وتحت الطلب
ودائع ألجل تستحق 

المجموعخالل ثالثة أشهر
دوالر أمريكيدوالر أمريكيدوالر أمريكي

31 كانون األول 2016
68.187.05768.187.057-محلي
144.91820.893.32421.038.242أجنبي

144.91889.080.38189.225.299
31 كانون األول 2015

3.841.35240.460.94844.302.300محلي
1.711.30055.260.00856.971.308أجنبي

5.552.65295.720.956101.273.608

19. ودائع العمالء
20162015

دوالر أمريكيدوالر أمريكي
ودائع العمالء

1.170.859.972921.749.842حسابات جارية وتحت الطلب 
724.488.449628.727.190ودائع التوفير

678.535.366596.235.861ودائع ألجل وخاضعة إلشعار
11.582.3856.903.935حسابات مدينة – مؤقتًا دائنة

2.585.466.1722.153.616.828
 

-290.343.642ودائع التوفير 
-105.944.850ودائع ألجل

396.288.492-
2.981.754.6642.153.616.828

بلغت ودائع القطاع العام كما في 31 كانون األول 2016 و2015 مبلغ 177.247.129 دوالر أمريكي ومبلغ 224.550.291 دوالر أمريكي أي ما نسبته 
5.94% و10.43% من إجمالي الودائع، على التوالي.

بلغت قيمة الودائع التي ال تتقاضى فوائد أو يُستوفى عليها عوائد كما في 31 كانون األول 2016 و2015 مبلغ 1.885.499.594 دوالر أمريكي ومبلغ 
1.533.802.688 دوالر أمريكي أي ما نسبته 63.23% و71.22% من إجمالي الودائع، على التوالي. 

بلغت قيمة الودائع الجامدة كما في 31 كانون األول 2016 و2015 مبلغ 113.112.660 دوالر أمريكي ومبلغ 90.689.846 دوالر أمريكي أي ما نسبته 
3.79% و4.21% من إجمالي الودائع، على التوالي. 

2016 و2015 مبلغ 17.834.132 دوالر أمريكي ومبلغ 9.288.701 دوالر أمريكي أي ما نسبته  31 كانون األول  بلغت قيمة الودائع المحجوزة كما في 
0.60% و0.43% من إجمالي الودائع، على التوالي. 

20. تأمينات نقدية
يشمل هذا البند تأمينات نقدية مقابل:

20162015
دوالر أمريكيدوالر أمريكي

114.912.39245.286.207تسهيالت وتمويالت ائتمانية مباشرة
30.069.65132.975.274تسهيالت وتمويالت ائتمانية غير مباشرة

16.414.88410.903.989أخرى
161.396.92789.165.470

21. قرض مساند 
حصــل البنــك خــالل الســنة علــى قــرض مســاند بموجــب اتفاقيــة تــم توقيعهــا بتاريــخ 20 حزيــران 2016 مــع مؤسســة التمويــل الدوليــة بمبلــغ 50 مليــون 
دوالر أمريكــي، ويســدد القــرض بموجــب هــذه االتفاقيــة علــى 10 أقســاط نصــف ســنوية خــالل مــدة 10 ســنوات منهــا 5 ســنوات فتــرة ســماح، ويســتحق 
القســط االول للقــرض بتاريــخ 15 كانــون األول 2021 ويســتحق القســط األخيــر بتاريــخ 15 حزيــران 2026. هــذا ويســتحق علــى القــرض نســبة فائــدة 
ســنوية بمتوســط يعــادل 7.52٪ تســدد علــى أســاس نصــف ســنوي تبــدأ بتاريــخ 15 كانــون األول 2016. يقــوم البنــك وألغــراض احتســاب كفايــة رأس 

المــال باحتســاب القــرض كجــزء مــن الشــريحة الثانيــة لرأســمال البنــك وفقــًا لتعليمــات ســلطة النقــد الفلســطينية وارشــادات بــازل.

22. مخصصات متنوعة

رصيد نهاية السنةالمستخدم خالل السنةالمكون خالل السنةإندماج أعمال رصيد بداية السنة
دوالر أمريكيدوالر أمريكيدوالر أمريكيدوالر أمريكيدوالر أمريكي

31 كانون األول 2016
26.947.681)785.715(20.212.3282.763.6054.757.463تعويض نهاية الخدمة 

1.919.435--1.515.580403.855مخصص قضايا 
21.727.9083.167.4604.757.463)785.715(28.867.116

31 كانون األول 2015
20.212.328)488.419(3.896.094-16.804.653تعويض نهاية الخدمة 

1.515.580---1.515.580مخصص قضايا 
18.320.233-3.896.094)488.419(21.727.908

23. مخصصات الضرائب
لقد كانت الحركة على حساب مخصصات الضرائب خالل السنة المنتهية في 31 كانون األول 2016 و2015 كما يلي:

20162015
دوالر أمريكيدوالر أمريكي

2.926.0531.027.063رصيد بداية السنة
-1.145.602مخصص ضرائب ناتج عن اندماج اعمال 

14.943.11011.403.022إضافات
)9.504.032()12.495.516(المسدد خالل السنة
6.519.2492.926.053رصيد نهاية السنة

20162015فيما يلي تفاصيل مخصص الضرائب للسنة:
دوالر أمريكيدوالر أمريكي

15.744.33712.131.582المخصص المكون للسنة
)728.560()801.227(خصومات ضريبية تشجيعية 

14.943.11011.403.022مصروف الضرائب الظاهر في قائمة الدخل الموحدة للسنة
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فيما يلي ملخص تسوية الربح المحاسبي مع الربح الضريبي للسنة:

20162015
دوالر أمريكيدوالر أمريكي

67.999.09054.570.455الربح المحاسبي للبنك
)13.466.097()15.117.009(تعديالت لغايات احتساب ضريبة القيمة المضافة

52.882.08141.104.358الدخل الخاضع لضريبة القيمة المضافة *
)5.669.567()7.294.080(ضريبة القيمة المضافة

)4.122.066()4.592.644(تعديالت لغايات احتساب ضريبة الدخل
40.995.35731.312.725الدخل الخاضع لضريبة الدخل

6.149.3044.696.909ضريبة الدخل
13.443.38410.366.476مجموع الضرائب المحتسبة

15.744.33712.131.582المخصص المكون خالل السنة
)728.560()801.227(خصومات ضريبية تشجيعية

14.943.11011.403.022صافي مخصص الضرائب المكون من قبل البنك

21%22%نسبة الضريبة الفعلية

*   يمثل هذا البند الدخل الخاضع للضرائب لفروع وعمليات بنك فلسطين التي تعمل في محافظات الشمال )مناطق الضفة الغربية( وذلك استنادًا إلى 
المرسوم الرئاسي رقم )18( لسنة 2007 والخاص بإعفاء مكلفي الضرائب في المحافظات الجنوبية )قطاع غزة( من الضرائب. حيث يتم توزيع ايرادات 
ومصروفات فروع البنك وفقًا لتقديرات محددة من قبل اإلدارة. وبالتالي فإن مخصصات الضرائب المكونة ال تشمل ضرائب عن نتائج أعمال فروع بنك 

فلسطين في قطاع غزة. كما يشمل هذا البند الدخل الخاضع للضرائب للشركات التابعة.

لم يتوصل بنك فلسطين إلى تسوية نهائية مع دائرة ضريبة الدخل وضريبة القيمة المضافة عن نتائج أعماله لأعوام 2013 و2014 و2015، علمًا بأن 
البنك كان قد قام بتقديم االقرار الضريبي خالل المدة القانونية، ويتابع المستشار الضريبي اجراء التسوية النهائية مع دائرة الضريبة. إن المبالغ الفعلية 

للضرائب التي قد تدفع تعتمد على نتائج المخالصات النهائية مع الدوائر الضريبية.

بلغت نسبة الضريبة القانونية للدخل 15%، كما بلغت نسبة ضريبة القيمة المضافة 16% وذلك كما في 31 كانون األول 2016. استنادًا ألحكام القرار 
بقانون رقم )4( لسنة 2014 بشأن تعديل القرار بقانون رقم )8( لسنة 2011 المتعلق بضريبة الدخل، فإن ضريبة الدخل على األرباح الناجمة عن تمويل 

المشاريع الصغيرة والمتوسطة تستوفى بنسبة 10% من تلك األرباح.

24. مطلوبات أخرى
يشمل هذا البند ما يلي:

20162015
دوالر أمريكيدوالر أمريكي

8.802.8288.070.302ضرائب مستحقة
20.057.1667.303.894شيكات بنكية مصدقة

2.423.73312.582.992ذمم عمالء شركات تابعة
30.115.7394.632.058أرصدة تحت التسوية مع سلطة النقد الفلسطينية

3.974.0394.267.018توزيعات أرباح نقدية غير مدفوعة
4.277.8954.290.190أمانات مؤقتة 

6.293.5413.102.493فوائد مستحقة وغير مدفوعة
-448.600عائد أصحاب حسابات اإلستثمار المطلق

1.062.857990.000مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة 
833.187601.056مستحق لصندوق إدخار الموظفين* 

-1.894.634مطلوبات ضريبة مؤجلة
8.119.4235.907.417أخرى

88.303.64251.747.420

قام البنك وفقًا لنظام صندوق إدخار الموظفين باقتطاع 5% شهريًا من الراتب األساسي لكل موظف ويساهم البنك بنسبة مماثلة وذلك حتى 31 أيار 
2015. بدايًة من 1 حزيران 2015 تم تعديل نظام اإلدخار فيما يتعلق بمساهمة البنك لتصبح كما يلي:

5% للموظفين الذين أمضوا في الخدمة حتى أقل من خمس سنوات.	 

8% للموظفين الذين أمضوا في الخدمة من خمس سنوات حتى أقل من عشر سنوات.	 

10% للموظفين الذين أمضوا في الخدمة لفترة عشر سنوات فأكثر.	 

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

أمريكي. 

أقر مجلس إدارة البنك في جلسته التي انعقدت في 15 حزيران 2008 إدخال مؤسسة التمويل الدولية كشريك إستراتيجي للبنك بمساهمة 5% من رأس 
مال البنك أي ما يعادل 4.070.239 سهمًا بقيمة إسمية مقدارها دوالر أمريكي واحد للسهم وعالوة إصدار بقيمة )2.06( دوالر أمريكي للسهم الواحد، 

بمجموع عالوة إصدار قدرها 8.384.692 دوالر أمريكي. 

أقرت الهيئة العامة غير العادية للبنك بتاريخ 25 آذار 2016 على اإلستحواذ على المحفظة البنكية للبنك التجاري الفلسطيني ونتج عن هذا اإلستحواذ 
قيام بنك فلسطين باصدار 10.008.685 سهمًا من اسهمه إلى مساهمي البنك التجاري الفلسطيني. بلغ سعر تداول سهم بنك فلسطين وقت اصدار 
هذه األسهم ذات القيمة األسمية دوالر أمريكي واحد للسهم مبلغ 2.58 دوالر لكل سهم مما نتج عنه عالوة إصدار قدرها 15.813.723 دوالر أمريكي 

)إيضاح 2(.

26. اإلحتياطيات
اإلجباري اإلحتياطي 

المصارف يقتطع ما نسبته 10%  من األرباح الصافية سنويًا تخصص لحساب اإلحتياطي اإلجباري. ال يجوز وقف هـذا  وفقًا لقانون الشركات وقانون 
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.

اإلختياري اإلحتياطي 

يمثل اإلحتياطي اإلختياري ما يتم إقتطاعه من قبل الشركات التابعة. 

عامة مصرفية  مخاطر  إحتياطي 

يمثل هذا البند قيمة اإلحتياطي الذي تم اقتطاعه وفقًا لتعليمات سلطة النقد الفلسطينية رقم )2015/8( بنسبة 1.5% من التسهيالت االئتمانية المباشرة 
التحصيل  برسم  الشيكات  بعد طرح  المباشرة  غير  االئتمانية  التسهيالت  و0.5% من  المعلقة  واألرباح  االئتمانية  التسهيالت  تدني  بعد طرح مخصص 
أو  االحتياطي  أي جزء من هذا  استخدام  المالية. ال يجوز  والمشتقات  الواردة  باالعتمادات  المتعلقة  المكفولة  المقبولة  والسحوبات  المقبولة  والكفاالت 

تخفيضه على أي وجه إال بموافقة مسبقة من سلطة النقد الفلسطينية.

دورية تقلبات  إحتياطي 

يمثل هذا البند قيمة اإلحتياطي الذي تم اقتطاعه وفقًا لتعليمات سلطة النقد الفلسطينية رقم )2011/1( بنسبة 15% من األرباح الصافية لتدعيم رأسمال 
البنك ولمواجهة المخاطر المحيطة بالعمل المصرفي. ال يجوز إستخدام أي جزء من إحتياطي التقلبات الدورية أو تخفيضه على أي وجه إال بموافقة مسبقة 

من سلطة النقد الفلسطينية. هذا وقد بلغ المتجمع في هذا الحساب ما يعادل 20% من رأسمال البنك خالل السنة وعليه تم وقف اإلقتطاع.

27. توزيعات أرباح 

أقرت الهيئة العامة للبنك في جلستها العادية التي انعقدت في 25 آذار 2016 توزيع أرباح بمبلغ 28.000.000 دوالر أمريكي عن نتائج أعمال البنك لعام 
2015 وذلك بواقع 10.000.000 دوالر أمريكي كتوزيعات أسهم و18.000.000 دوالر أمريكي أرباح نقدية على مساهمي البنك كٌل بنسبة ما يملكه من 
أسهم البنك. كما قامت شركة الوساطة )شركة تابعة( بتوزيع ارباح خالل الفترة بمبلغ 1.000.000 دوالر أمريكي حيث بلغت حصة الجهات غير المسيطرة 

من هذه االرباح مبلغ 126.405 دوالر أمريكي.

أقرت الهيئة العامة للبنك في جلستها التي انعقدت في 24 نيسان 2015 توزيع أرباح بمبلغ 34.200.000 دوالر أمريكي عن نتائج أعمال البنك لعام 2014 
وذلك بواقع 15.000.000 دوالر أمريكي كتوزيعات أسهم و19.200.000 دوالر أمريكي أرباح نقدية على مساهمي البنك كٌل بنسبة ما يملكه من أسهم البنك.
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28. الفوائد الدائنة
يشمل هذا البند الفوائد الدائنة على الحسابات التالية:

20162015
دوالر أمريكيدوالر أمريكي

76.620.39859.837.726قروض 
22.453.26218.901.654حسابات جارية مدينة

13.340.53511.048.470حسابات طلب مكشوفة
10.429.2289.572.217موجودات مالية 

2.365.8032.225.158أرصدة لدى بنوك ومؤسسات مصرفية
3.837.6023.720.353بطاقات االئتمان 

2.9362.664أرصدة لدى سلطة النقد الفلسطينية

129.049.764105.308.242

29. الفوائد المدينة

يشمل هذا البند فوائد وعوائد على الحسابات التالية:

20162015
دوالر أمريكيدوالر أمريكي

ودائع العمالء:
22.169.19816.177.836ودائع ألجل وخاضعة إلشعار

1.814.754477.191ودائع التوفير
165.961242.849حسابات جارية وتحت الطلب

24.149.91316.897.876
1.762.944117.485ودائع سلطة النقد الفلسطينية

2.140.107404.949ودائع بنوك ومؤسسات مصرفية

28.052.96417.420.310

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

للفترة من 29 نيسان 2016 
حتى 31 كانون األول 2016

دوالر أمريكي
15.327.022إيرادات عوائد تمويالت 

1.287.857عوائد إستثمارات 
16.614.879

)1.475.846(ينزل: عائد اصحاب حسابات االستثمار المطلق
15.139.033حصة البنك من ايرادات التمويل واالستثمارات 

8.425عمولة البنك كمضارب من حساب االستثمار المخصص
15.147.458

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

20162015
دوالر أمريكيدوالر أمريكي

عموالت دائنة:
10.746.4789.383.251تسهيالت ائتمانية مباشرة

3.811.8083.803.751تسهيالت ائتمانية غير مباشرة 
3.144.9263.101.169عمولة رواتب

4.372.2883.999.518حواالت بنكية 
4.939.6763.972.556شيكات 

2.873.0112.292.478عمولة إدارة حساب
-1.969.274عموالت معامالت اسالمية 

3.536.2042.634.525خدمات بنكية مختلفة 
35.393.66529.187.248

)1.419.612()2.402.189(ينزل: عموالت مدينة

32.991.47627.767.636

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

20162015
دوالر أمريكيدوالر أمريكي

1.946.6811.704.136عوائد توزيعات موجودات مالية 
-)16.335(خسائر بيع موجودات مالية بالكلفة المطفأة

)207.993()579.385(خسائر غير متحققة من تقييم موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل
)835.678()634.996(عمولة إدارة إستثمارات

715.965660.465

33. إيرادات أخرى

20162015
دوالر أمريكيدوالر أمريكي

5.730.9754.820.282رسوم إصدار بطاقات فيزا وماستركارد
134.281120.890إيجارات الصناديق الحديدية

101.937434.442أرباح بيع ممتلكات وآالت ومعدات
1.023.0891.401.662إيرادات تداول أسهم

3.408.5793.382.284متفرقة

10.398.86110.159.560
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34. نفقات الموظفين

20162015
دوالر أمريكيدوالر أمريكي

35.184.64026.617.353رواتب ومنافع وعالوات الموظفين
4.565.9333.889.748تعويض نهاية خدمة الموظفين 

5.467.5504.122.066ضريبة القيمة المضافة على الرواتب
2.420.0562.200.016مكافآت وإكراميات

455.490715.216بدل مالبس
400.995315.283تنقالت

742.304644.245تدريب موظفين
2.134.7701.457.782تأمين ونفقات طبية

1.349.170881.116مساهمة البنك في صندوق إدخار الموظفين 

52.720.90840.842.825

35. مصاريف تشغيلية أخرى
20162015

دوالر أمريكيدوالر أمريكي
7.447.1005.530.547مؤسسة ضمان الودائع*

5.241.5204.481.536دعاية وإعالن 
3.474.5883.118.544مسؤولية إجتماعية **

3.378.3642.074.208بريد وفاكس وهاتف
1.718.8421.417.780قرطاسية ومطبوعات

3.524.8142.523.470صيانة وترميمات
2.709.8471.670.524االيجارات 

1.062.856990.000مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة
1.373.9921.139.022كهرباء ومياه

1.301.669771.686مصاريف سفر وندوات
699.284565.348رسوم ترخيص 

1.044.498660.312اشتراكات
870.006794.339محروقات 

1.442.353853.308مصاريف مهنية 
1.268.1721.139.316رسوم تأمين 

1.004.3981.074.897مصاريف نقل النقد
401.461344.407مصاريف ضيافة وحفالت 

164.777121.469مصاريف سيارات
167.95199.842طباعة دفاتر الشيكات 

3.721.4111.630.802متفرقة 

42.017.90331.001.357

*يتوجــب علــى البنــوك احتســاب رســوم اشــتراك ســنوية لحســاب مؤسســة ضمــان الودائــع الفلســطينية بنســبة 0.3% مــن إجمالــي رصيــد الودائــع المحــددة بموجــب قــرار 

بقانــون رقــم )7( لســنة 2013.

** يهتــم بنــك فلســطين بدعــم مشــاريع وأنشــطة المســئولية االجتماعيــة عبــر المســاهمة فــي تطويــر عــدة مجــاالت تتركــز فــي قطاعــات التعليــم والشــباب واالبــداع 

والرياضــة والصحــة والبيئــة والثقافــة والفنــون والتنميــة والشــئون االقتصاديــة وعالقــات المغتربيــن والمســاعي اإلنســانية وشــؤون المــرأة، وكمــا يعمــل البنــك علــى 

تشــجيع موظفيــه علــى العمــل التطوعــي مــن خــالل المشــاريع التنمويــة التــي يقودهــا مــع المؤسســات الشــريكة والمبــادرات االنســانية.

36. غرامات سلطة النقد الفلسطينية
يمثــل هــذا البنــد غرامــة مفروضــة مــن ســلطة النقــد الفلســطينية علــى البنــك خــالل الســنة المنتهيــة فــي 31 كانــون األول 2016 والبالغــة 5.000 دوالر أمريكــي بســبب 

البــدء بأعمــال تجهيــز مقــر مســتأجر للبنــك لنقــل بعــض الدوائــر إليــه قبــل الحصــول علــى موافقــة ســلطة النقــد الفلســطينية بمــا يخالــف التعليمــات رقــم )2011/2(.

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

20162015

دوالر أمريكيدوالر أمريكي
801.160.640684.752.354نقد وأرصدة لدى سلطة النقد الفلسطينية

يضاف:

621.058.507319.370.957أرصدة لدى بنوك ومؤسسات مصرفية 
1.422.219.1471.004.123.311

يُنزل:
)43.724.000()53.326.710(ودائع تستحق خالل فترة تزيد عن ثالثة أشهر 

-)8.322.642(إستثمارات تستحق خالل فترة تزيد عن ثالثة أشهر
)58.989.649()308.987.536(ودائع سلطة النقد الفلسطينية

)101.273.608()89.225.299(ودائع بنوك ومؤسسات مصرفية 
)200.492.927()283.543.802(متطلبات اإلحتياطي اإللزامي النقدي

678.813.158599.643.127

38. الحصة االساسية والمخفضة للسهم من ربح السنة

20162015
دوالر أمريكيدوالر أمريكي

50.985.68043.091.915ربح السنة العائد إلى مساهمي البنك

سهمسهم
187.550.158185.000.000المتوسط المرجح لعدد األسهم المكتتب بها خالل السنة

دوالر أمريكيدوالر أمريكي
0.270.23الحصة األساسية والمخفضة للسهم من ربح السنة العائد إلى مساهمي البنك
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39. معامالت مع جهات ذات عالقة
يعتبــر البنــك المســاهمين الرئيســيين وأعضــاء مجلــس االدارة واإلدارة العليــا وأيــة شــركات يســيطرون عليهــا أو لهــم القــدرة علــى التأثيــر بهــا كجهــات ذات عالقــة. تمــت 

خــالل الســنة معامــالت مــع هــذه الجهــات تمثلــت فــي ودائــع وتســهيالت وتمويــالت ائتمانيــة ممنوحــة كمــا يلــي:

شركات حليفة2016
مساهمون 
رئيسيون

أعضاء مجلس اإلدارة 
المجموعأخرى*واإلدارة التنفيذية

دوالر أمريكيدوالر أمريكيدوالر أمريكيدوالر أمريكيدوالر أمريكي

بنود قائمة المركز المالي الموحدة:
10.955.36626.790.32939.440.562-1.694.867تسهيالت وتمويالت ائتمانية مباشرة

26.755.0033.017.95429.802.959-30.002ودائع 
50.000.000--50.000.000-قرض مساند

إلتزامات محتملة:
543.636492.4661.036.102--كفاالت

107.780107.780---إعتمادات
1.011.6318,126,3059.137.936--سقوف غير مستغلة

بنود قائمة الدخل الموحدة:
347.7671.046.9721.493.535-98.796فوائد وعموالت مقبوضة
889.332153.12992.8191.135.280-فوائد وعموالت مدفوعة

شركات حليفة2015
أعضاء مجلس اإلدارة 

المجموعأخرى*واإلدارة التنفيذية
دوالر أمريكيدوالر أمريكيدوالر أمريكيدوالر أمريكي

بنود قائمة المركز المالي الموحدة:
2.162.0436.166.89119.168.12127.497.055تسهيالت ائتمانية مباشرة

4201.051.6926.540.6847.592.796ودائع 
إلتزامات محتملة:

456.624241.170697.794-كفاالت
111.81443.855155.669-إعتمادات

1.388.7718.726.44010.115.211-سقوف غير مستغلة
بنود قائمة الدخل الموحدة:

42.516158.6791.030.2131.231.408فوائد وعموالت مقبوضة
6.503101.539108.042-فوائد وعموالت مدفوعة

*   يتضمــن بنــد أخــرى مــدراء الفــروع وموظفيــن مــن غيــر االدارة التنفيذيــة وأقاربهــم ومســاهمين غيــر رئيســيين )بنســبة مســاهمة اقــل مــن  5% مــن رأســمال البنــك( 
وذلــك حســب مــا يتــم اإلفصــاح عنــه لســلطة النقــد الفلســطينية.

ــبته 	  ــا نس ــون األول 2016 و2015 م ــي 31 كان ــا ف ــة كم ــات ذات عالق ــة لجه ــرة الممنوح ــة المباش ــالت االئتماني ــهيالت والتموي ــي التس ــكل صاف يش
ــي. ــى التوال ــرة، عل ــة المباش ــهيالت االئتماني ــي التس ــن صاف 1.38% و 1.98% م

ــبته 	  ــا نس ــون األول 2016 و2015 م ــي 31 كان ــا ف ــة كم ــات ذات عالق ــة لجه ــرة الممنوح ــة المباش ــالت االئتماني ــهيالت والتموي ــي التس ــكل صاف يش
ــي. ــى التوال ــك، عل ــمال البن ــدة رأس ــن قاع 7.97% و11.69% م

تتراوح أسعار الفائدة على التسهيالت المباشرة بالدوالر األمريكي بين 1.8% إلى %14.4.	 
تتراوح أسعار الفائدة على التسهيالت المباشرة بالشيقل اإلسرائيلي بين 3% إلى %16.	 
تتراوح أسعار الفائدة على التسهيالت المباشرة بالدينار األردني بين 7.5% إلى %11.	 
تتراوح أسعار الفائدة على الودائع بالدوالر األمريكي بين 0.75% إلى %1.25.	 

فيما يلي ملخص لمنافع )رواتب ومكافآت ومنافع أخرى( اإلدارة العليا:

20162015
دوالر أمريكيدوالر أمريكي

800.231788.641المدير العام 
2.473.4941.691.582حصة اإلدارة العليا من الرواتب والمصاريف المتعلقة بها

274.270273.033حصة اإلدارة العليا من مصروف تعويض نهاية الخدمة
1.169.826990.000مكافآت ومصاريف أعضاء مجلس اإلدارة *

*  يشــمل هــذا البنــد مكافــآت أعضــاء مجلــس إدارة بنــك فلســطين بمبلــغ 990.000 دوالر أمريكــي لعــام 2016. فيمــا يلــي تفاصيــل مكافــآت أعضــاء مجلــس إدارة البنــك 

لعامــي 2016 و2015:

20162015

دوالر أمريكيدوالر أمريكي

100.125104.823هاشم هاني الشوا

100.12593.178فيصل غازي الشوا

100.125104.823هاني حسن نجم

100.125104.823ماهر جواد فرح

100.125104.823طارق الشكعة

100.125104.823محمد الحرباوي

100.125104.823جون خوري

100.125104.823عبد اهلل الغانم

100.125104.823لنـــا أبو حجلة

88.87558.238طارق العقاد

990.000990.000

ينــص بنــد )ت( مــن المــادة رقــم )56( مــن النظــام الداخلــي للبنــك بتوزيــع مــا نســبته 5% مــن األربــاح الصافيــة الســنوية ألعضــاء مجلــس اإلدارة. بلغــت نســبة المكافــأة 

الفعليــة ألعضــاء مجلــس اإلدارة مــا نســبته 1.87% و2.29% مــن ربــح ســنتي 2016 و2015، علــى التوالــي.
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40. القيمة العادلة لألدوات المالية 
يمثل الجدول التالي مقارنة للقيم الدفترية والقيم العادلة لأدوات المالية كما في 31 كانون األول 2016 و2015:

القيمة العادلةالقيمة الدفترية
2016201520162015

دوالر أمريكيدوالر أمريكيدوالر أمريكيدوالر أمريكيموجودات مالية

801.160.640684.752.354801.160.640684.752.354نقد وأرصدة لدى سلطة النقد الفلسطينية
621.058.507319.370.957621.058.507319.370.957أرصدة لدى بنوك ومؤسسات مصرفية

10.117.2627.159.70210.117.2627.159.702موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل
2.213.463.7651.388.805.4412.213.463.7651.388.805.441تسهيالت وتمويالت ائتمانية مباشرة

موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل:
30.750.55923.017.69630.750.55923.017.696أسهم مدرجة

1.390.1081.105.0821.390.1081.105.082محافظ إستثمارية 
5.045.480225.3975.045.480225.397أسهم غير مدرجة

موجودات مالية بالكلفة المطفأة: 
85.418.82290.213.33085.543.70690.213.330أذونات خزينة حكومية

147.463.846148.703.577150.023.688148.656.929سندات مدرجة
3.900.00014.900.0003.900.00014.900.000سندات غير مدرجة

-20.000.000-20.000.000صكوك إسالمية
52.588.20221.602.20252.588.20221.602.202موجودات مالية أخرى

3.992.357.1912.699.855.7383.995.041.9172.699.809.090مجموع الموجودات

مطلوبات مالية
308.987.53658.989.649308.987.53658.989.649ودائع سلطة النقد الفلسطينية

89.225.299101.273.60889.225.299101.273.608ودائع بنوك ومؤسسات مصرفية
2.981.754.6642.153.616.8282.981.754.6642.153.616.828ودائع العمالء

161.396.92789.165.470161.396.92789.165.470تأمينات نقدية
-50.000.000-50.000.000قرض مساند

77.606.18043.677.11877.606.18043.677.118مطلوبات مالية أخرى
3.668.970.6062.446.722.6733.668.970.6062.446.722.673مجموع المطلوبات

تم إظهار القيم العادلة للموجودات والمطلوبات المالية وفقًا للقيم التي يمكن أن تتم بها عمليات التبادل بين جهات معنية بذلك، باستثناء عمليات البيع اإلجبارية أو التصفية.

إن القيــم العادلــة للنقــد ولأرصــدة لــدى ســلطة النقــد الفلســطينية واألرصــدة لــدى البنــوك والمؤسســات المصرفيــة والموجــودات الماليــة األخــرى وودائــع ســلطة النقــد 
ــا  ــر لقيمه ــكل كبي ــة بش ــي مقارب ــرى ه ــة األخ ــات المالي ــة والمطلوب ــات النقدي ــالء والتأمين ــع العم ــض ودائ ــة وبع ــات المصرفي ــوك والمؤسس ــع البن ــطينية وودائ الفلس

الدفتريــة وذلــك لكــون تلــك األدوات ذات فتــرات ســداد أو تحصيــل قصيــرة األجــل.

تــم تقديــر القيمــة العادلــة للبنــود الخاضعــة للفائــدة مــن خــالل خصــم التدفقــات النقديــة المتوقعــة باســتخدام نفــس أســعار الفائــدة لبنــود تحمــل نفــس الشــروط 

وصفــات المخاطــر.
ــة مــن خــالل قائمــة الدخــل المدرجــة فــي األســواق الماليــة وفقــًا ألســعار تداولهــا فــي تاريــخ القوائــم  ــة للموجــودات الماليــة بالقيمــة العادل تــم تحديــد القيمــة العادل

ــة الموحــدة. المالي

تم تحديد القيمة العادلة للموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل المدرجة في األسواق المالية وفقًا ألسعار تداولها في تاريخ القوائم المالية الموحدة.

تــم تحديــد القيمــة العادلــة للوحــدات فــي المحفظــة اإلســتثمارية مــن خــالل الرجــوع إلــى حصــة البنــك فــي صافــي قيمــة الموجــودات للمحفظــة التــي تتضمــن أدوات 
ماليــة متداولــة.

تم تحديد القيمة العادلة للموجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل غير المدرجة باستخدام طرق تقييم مناسبة.

تــم تحديــد القيمــة العادلــة للتســهيالت والتمويــالت االئتمانيــة مــن خــالل دراســة المتغيــرات المختلفــة مثــل أســعار الفوائــد أو األربــاح وعوامــل المخاطــر وقــدرة المديــن. 
ال تختلــف القيمــة الدفتريــة للتســهيالت والتمويــالت االئتمانيــة عــن قيمتهــا العادلــة كمــا فــي 31 كانــون األول 2016.

41. قياس القيمة العادلة 
يستخدم البنك التسلسل التالي لتحديد واإلفصاح عن القيم العادلة ألدواته المالية: 

المستوى األول: بإستخدام أسعار التداول )غير المعدلة( ألدوات مالية مشابهة تمامًا في أسواق مالية نشطة لأدوات 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.	 

يمثــل الجــدول التالــي التسلســل الهرمــي لقيــاس القيمــة العادلــة لموجــودات البنــك. فيمــا يلــي اإلفصاحــات الكميــة لقياس القيمــة العادلــة والتسلســل الهرمــي للموجودات 

كمــا فــي 31 كانــون األول 2016:

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 أمريكيدوالر أمريكيدوالر أمريكيدوالر أمريكي

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

--3110.117.26210.117.262 كانون األول 72016(:
موجودات مالية بالقيمة العادلة من 

خالل الدخل الشامل )إيضاح 9(:
--3130.750.55930.750.559 كانون األول 2016مدرجة

-1.390.108-311.390.108 كانون األول 2016محافظ استثمارية
5.045.480--315.045.480 كانون األول 2016غير مدرجة

فيما يلي اإلفصاحات الكمية لقياس القيمة العادلة والتسلسل الهرمي للموجودات كما في 31 كانون األول 2015:

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 أمريكيدوالر أمريكيدوالر أمريكيدوالر أمريكي

موجودات مالية بالقيمة العادلة:

موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل 
--317.159.7027.159.702 كانون األول 2015قائمة الدخل - مدرجة )ايضاح 7(:

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

--3123.017.69623.017.696 كانون األول 2015مدرجة
-1.105.082-311.105.082 كانون األول 2015محافظ استثمارية

225.397--31225.397 كانون األول 2015غير مدرجة

لم يقم البنك بإجراء أي تحويالت بين المستويات المذكور أعاله خالل العامين 2016 و2015.
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42. التركز في الموجودات والمطلوبات
توزيع الموجودات والمطلوبات وبنود خارج قائمة المركز المالي الموحدة طبقًا للتوزيع الجغرافي كما يلي:

20162015

موجودات
مطلوبات وحقوق 

الملكية

بنود خارج قائمة 
المركز المالي 

موجوداتالموحدة
مطلوبات وحقوق 

الملكية

بنود خارج قائمة 
المركز المالي 

الموحدة
دوالر أمريكيدوالر أمريكيدوالر أمريكيدوالر أمريكيدوالر أمريكيدوالر أمريكيحسب المناطق الجغرافية

3.287.974.2794.047.590.983402.555.6572.222.165.0112.728.231.932318.551.424داخل فلسطين
1.073.983-1.174.34636.952.598-93.688.693اسرائيل

324.173.2135.122.39914.735.589216.715.6501.711.30013.476.243األردن
220.977.89115.007.25920.377.270138.913.64325.608.19018.635.770أوروبا
551.107-39.327.02250.000.000602.60826.897.004أمريكا

152,488,132908.58911.095.871143.559.33429.651.81810.147.587دول أخرى
4.118.629.2304.118.629.230450.541.3412.785.203.2402.785.203.240362.436.114المجموع

حسب القطاع
820.087.1961.377.309.721194.238.068494.272.998822.712.861218.279.836األفراد

الشركات والمؤسسات 
1.393.376.5691.816.901.527255.543.973894.532.4431.423.237.989144.156.278والقطاع العام

-1.311.270.549160.263.258-1.791.730.324467.513.633خزينة
-113.435.141456.904.349759.30085.127.250378.989.132أخرى

4.118.629.2304.118.629.230450.541.3412.785.203.2402.785.203.240362.436.114المجموع

43. إدارة المخاطر 
يقــوم البنــك باإلفصــاح عــن معلومــات تســاعد مســتخدمي القوائــم الماليــة الموحــدة فــي تقييــم طبيعــة ودرجــة المخاطــر التــي يتعــرض لهــا البنــك والناشــئة عــن األدوات 

الماليــة كمــا بتاريــخ القوائــم الماليــة الموحــدة وهــي كمــا يلــي:

إطار إدارة المخاطر 

تتــم إدارة المخاطــر المتعلقــة بأنشــطة البنــك وقياســها ومراقبتهــا بشــكل مســتمر لتبقــى فــي إطــار الحــدود المســموح بهــا، ونظــرًا ألهميــة عمليــة إدارة المخاطــر علــى 
أربــاح البنــك، يتــم توزيــع المهــام والمســؤوليات الرقابيــة المرتبطــة بهــذه المخاطــر علــى الموظفيــن.

المخاطر  إدارة  عملية 

يعتبــر مجلــس إدارة البنــك ولجنــة إدارة المخاطــر والتســهيالت مســؤولين عــن تحديــد ومراقبــة المخاطــر باإلضافــة إلــى وجــود عــدة جهــات مســؤولة عــن عمليــة إدارة 
مخاطــر البنــك فــي كافــة مناطــق تواجــده.

والتسهيالت المخاطر  إدارة  لجنة 

تقع مسؤولية تطوير إستراتيجية المخاطر وتطبيق المبادئ واألطر العامة والحدود المسموح بها على لجنة إدارة المخاطر والتسهيالت.

التقارير  وأنظمة  المخاطر  قياس 

تتــم مراقبــة المخاطــر والســيطرة عليهــا مــن خــالل مراقبــة الحــدود المســموح بهــا لــكل نــوع مــن أنــواع المخاطــر. تعكــس هــذه الحــدود اســتراتيجية عمــل البنــك وعوامــل 
الســوق المختلفــة المحيطــة باإلضافــة إلــى مســتوى المخاطــر المقبــول. يتــم جمــع المعلومــات مــن الدوائــر المختلفــة وتحليلهــا للتعــرف المبكــر علــى المخاطــر المتوقعــة 

التــي قــد تنجــم عنهــا. تعــرض هــذه المعلومــات علــى مجلــس إدارة البنــك ولجنــة ادارة المخاطــر والتســهيالت والدوائــر التنفيذيــة إلدارة المخاطــر والتســهيالت.

المخاطر

يتبــع البنــك سياســات إلدارة المخاطــر المختلفــة ضمــن إســتراتيجية محــددة وتتولــى دوائــر المخاطــر رقابــة وضبــط المخاطــر وإجــراء التوزيــع االســتراتيجي األمثــل لــكل 
مــن الموجــودات الماليــة والمطلوبــات الماليــة، وتشــمل هــذه المخاطــر مخاطــر االئتمــان ومخاطــر الســوق )مخاطــر أســعار الفائــدة ومخاطــر العمــالت ومخاطــر التغييــر 

بأســعار األســهم( ومخاطــر الســيولة.

االئتمان: أواًل: مخاطر 

مخاطــر االئتمــان هــي المخاطــر التــي قــد تنجــم عــن تخلــف أو عجــز الطــرف اآلخــر لــأداة الماليــة عــن الوفــاء بالتزاماتــه تجــاه البنــك ممــا يــؤدي إلــى حــدوث خســائر. يعمــل 
البنــك علــى إدارة مخاطــر االئتمــان مــن خــالل إعــداد دراســة تمويليــة تتضمــن التركيــز علــى التدفــق النقــدي والســداد، ووضــع ســقوف لمبالــغ التمويــل )فــرد أو مؤسســة( 
لــكل قطــاع وكل منطقــة جغرافيــة، كذلــك يعمــل البنــك علــى مراقبــة مخاطــر االئتمــان ويعمــل بإســتمرار علــى تقييــم الوضــع االئتمانــي للعمــالء، إضافــة إلــى حصــول 

البنــك علــى ضمانــات مناســبة مــن العمــالء.

االئتمان لمخاطر  التعرضات 

20162015
دوالر أمريكيدوالر أمريكي

بنود داخل قائمة المركز المالي الموحدة
348.556.290214.869.785أرصدة لدى سلطة النقد الفلسطينية

621.058.507319.370.957أرصدة لدى بنوك ومؤسسات مصرفية
تسهيالت وتمويالت ائتمانية مباشرة:

818.736.739494.272.998أفراد
997.399.648547.664.620شركات ومؤسسات

397.327.378346.867.823قطاع عام 

256.782.668253.816.907موجودات مالية بالكلفة المطفأة 
52.588.20221.602.202موجودات أخرى

3.492.449.4322.198.465.292
بنود خارج قائمة المركز المالي الموحدة

193.531.051180.079.687كفاالت
21.743.18619.981.010إعتمادات 

13.709.69225.594.303قبوالت
221.557.412136.781.114سقوف تسهيالت وتمويالت غير مستغلة

450.541.341362.436.114

المخاطر درجة  االئتمانية حسب  التعرضات 

تتوزع التسهيالت االئتمانية والتمويالت المباشرة حسب درجة المخاطر وفق الجدول التالي:

31 كانون األول 2016
المجموعالقطاع العامالشركات والمؤسساتاألفراد

دوالر أمريكيدوالر أمريكيدوالر أمريكيدوالر أمريكي

111.962.198132.658.156397.317.225641.937.579متدنية المخاطر 
1.523.643.624-695.796.414827.847.210مقبولة المخاطر 

منها مستحقة:
9.038.93324.402.43111.107.92144.549.285لغاية 30 يوم

24.271.386-7.121.13217.150.254تحت المراقبة
غير عاملة:

8.354.925-3.225.2185.129.707دون المستوى
8.729.89433.647.609259.82142.637.324مشكوك فيها

826.834.8561.016.432.936397.577.0462.240.844.838المجموع
)6.638.986(-)5.381.171()1.257.815(فوائد وعموالت وأرباح معلقة

)20.742.087()249.668()13.652.117()6.840.302(مخصص تدني التسهيالت 
818.736.739997.399.648397.327.3782.213.463.765
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31 كانون األول 2015
المجموعالقطاع العامالشركات والمؤسساتاألفراد

دوالر أمريكيدوالر أمريكيدوالر أمريكيدوالر أمريكي

4.470.29792.961.509346.857.670444.289.476متدنية المخاطر 
919.667.192-484.268.569435.398.623مقبولة المخاطر 

منها مستحقة:
12.974.99416.546.015885.26130.406.270لغاية 30 يوم

14.488.899-3.162.25011.326.649تحت المراقبة
غير عاملة:

3.591.236-2.071.8121.519.424دون المستوى
5.322.46218.868.777256.08224.447.321مشكوك فيها

499.295.390560.074.982347.113.7521.406.484.124المجموع
)5.158.202()3.629()4.379.757()774.816(فوائد وعموالت معلقة

)12.520.481()242.300()8.030.605()4.247.576(مخصص تدني التسهيالت 
494.272.998547.664.620346.867.8231.388.805.441

فيما يلي توزيع القيمة العادلة للضمانات المقدمة مقابل التسهيالت والتمويالت االئتمانية:

31 كانون األول 2016
المجموعالقطاع العامالشركات والمؤسساتاألفراد

دوالر أمريكيدوالر أمريكيدوالر أمريكيدوالر أمريكي
مقابل: الضمانات 

57.299.721101.711.588356.306159.367.615متدنية المخاطر
635.817.320-108.291.479527.525.841مقبولة المخاطر 

13.876.056-3.509.79710.366.259تحت المراقبة

غير عاملة:
2.056.384-574.4941.481.890دون المستوى
1.064.20612.275.16310.15313.349.522مشكوك فيها

170.739.697653.360.741366.459824.466.897المجموع

تشمل:
21.497.53388.750.096317.309110.564.938تأمينات نقدية

874.140-234.274639.866معادن ثمينة
22.853.074-379.52022.473.554أسهم متداولة
46.369.21028.845.94549.15075.264.305سيارات وآليات

614.910.440-102.259.160512.651.280عقارات
170.739.697653.360.741366.459824.466.897

31 كانون األول 2015
المجموعالقطاع العامالشركات والمؤسساتاألفراد

دوالر أمريكيدوالر أمريكيدوالر أمريكيدوالر أمريكي

مقابل: الضمانات 
76.528.191-2.773.81773.754.374متدنية المخاطر

353.375.869-18.321.290335.054.579مقبولة المخاطر 
3.993.100-410.2173.582.883تحت المراقبة

غير عاملة:
1.453.690-929.197524.493دون المستوى
3.595.9482.041.23010.1535.647.331مشكوك فيها

26.030.469414.957.55910.153440.998.181المجموع
تشمل:

2.741.56942.534.48510.15345.286.207تأمينات نقدية
731.314-253.595477.719معادن ثمينة

7.984.618-88.5067.896.112أسهم متداولة
24.478.476-5.703.30218.775.174سيارات وآليات

362.517.566-17.243.497345.274.069عقارات
26.030.469414.957.55910.153440.998.181

يلي: الجغرافي كما  التوزيع  االئتمانية حسب  التعرضات  تتوزع 

إجماليأخرى أمريكاأوروباإسرائيلدول عربيةداخل فلسطين
دوالر أمريكيدوالر أمريكيدوالر أمريكيدوالر أمريكيدوالر أمريكيدوالر أمريكيدوالر أمريكي2016

أرصدة لدى سلطة 
348.556.290-----348.556.290النقد الفلسطينية

أرصدة لدى 
بنوك ومؤسسات 

71.022.456173.047.69193.668.642190.731.93316.302.21676.285.569621.058.507مصرفية
تسهيالت 

وتمويالت ائتمانية 
2.199.250.1058.905.07020.0515.144.765142.3691.4052.213.463.765مباشرة

موجودات مالية 
25.101.19322.882.43776.501.158256.782.668-10.443.115121.854.765بالكلفة المطفأة 
موجودات مالية 

52.588.202-----52.588.202أخرى
كما في 31 كانون 

2.681.860.168303.807.52693.688.693220.977.89139.327.022152.788.1323.492.449.432األول 2016
كما في 31 كانون 

1.653.228.360198.914.35336.952.598138.913.64326.897.004143.559.3342.198.465.292األول 2015

131132



فلســـطين التقريـــر الســـنوي 2016بنك  |

يلي: االقتصادي كما  القطاع  االئتمانية حسب  التعرضات  تتوزع 

إجماليأخرىقطاع عامأوراق مالية عقاريتجارةصناعةمالي
دوالر أمريكيدوالر أمريكيدوالر أمريكيدوالر أمريكيدوالر أمريكيدوالر أمريكيدوالر أمريكيدوالر أمريكي2016

أرصدة لدى 
سلطة النقد 
348.556.290------348.556.290الفلسطينية

أرصدة 
لدى بنوك 

ومؤسسات  
621.058.507------621.058.507مصرفية

تسهيالت 
وتمويالت 

ائتمانية 
53.607.77994.577.882334.240.142449.832.709482.518397.327.378883.395.3572.213.463.765مباشرة

موجودات 
مالية 

بالكلفة 
89.171.441256.782.668-98.844.423--64.866.8043.900.000المطفأة 

موجودات 
52.588.20252.588.202------مالية أخرى
كما في 31 

كانون األول 
20161.088.089.38098.477.882334.240.142449.832.70999.326.941397.327.3781.025.155.0003.492.449.432

كما في 31 
كانون األول 

2015631.927.99568.404.742184.650.52499.334.288105.234.825346.867.823762.045.0952.198.465.292

ثانيًا: مخاطر الســوق 

تنشــأ مخاطــر الســوق عــن التقلبــات فــي أســعار الفوائــد وأســعار صــرف العمــالت وأســعار األســهم. يقــوم مجلــس اإلدارة بوضــع حــدود لقيمــة المخاطــر المقبولــة ويتــم 
مراقبــة ذلــك مــن قبــل إدارة البنــك بشــكل دوري.

الفائدة أسعار  مخاطر 

تنجــم مخاطــر أســعار الفائــدة عــن إحتمــال تأثيــر التغيــرات فــي أســعار الفائــدة علــى قيمــة األدوات الماليــة، يتعــرض البنــك لمخاطــر أســعار الفائــدة نتيجــة لعــدم توافــق 
أو لوجــود فجــوة فــي مبالــغ الموجــودات والمطلوبــات حســب اآلجــال الزمنيــة المتعــددة أو إعــادة مراجعــة أســعار الفوائــد فــي فتــرة زمنيــة معينــة ويقــوم البنــك بــإدارة هــذه 

المخاطــر عــن طريــق مراجعــة أســعار الفوائــد علــى الموجــودات والمطلوبــات مــن خــالل إســتراتيجية إدارة المخاطــر.

ــة واتخــاذ القــرارات المناســبة بخصــوص التســعير  ــم متابعــة كلفــة األمــوال الفعلي ــات بشــكل دوري كمــا يت ــى الموجــودات والمطلوب ــد عل ــم مراجعــة أســعار الفوائ يت
إســتنادًا لأســعار الســائدة.

إن أثر النقص المتوقع في أسعار الفائدة مساٍو ومعاكس ألثر الزيادة المبينة أدناه:

20162015

العملة
الزيادة في سعر الفائدة

حساسية إيراد الفائدة 
الزيادة في سعر الفائدة)قائمة الدخل الموحدة(

 حساسية إيراد الفائدة
)قائمة الدخل الموحدة(

دوالر أمريكي)نقطة أساس(دوالر أمريكي)نقطة أساس(
10732.66010727.161دوالر أمريكي

10168.06310127.958دينار أردني
10288.16410162.444شيقل إسرائيلي

109.7961035.212عمالت اخرى

فجوة إعادة تسعير الفائدة
فجوة اعادة تسعير الفائـــــدة31 كانون األول 2016

شهر فأقل
أكثر من شهر 

إلى 3 شهور
أكثر من 3 شهور 

إلى 6 شهور
أكثر من 6 شهور 

أكثر من سنةحتى سنة
عناصر بدون 

المجمـوعفـائدة
دوالر أمريكيدوالر أمريكيدوالر أمريكيدوالر أمريكيدوالر أمريكيدوالر أمريكيدوالر أمريكي

موجودات 
نقد وأرصدة لدى سلطة 

801.160.640801.160.640-----النقد الفلسطينية
أرصدة لدى بنوك 

212.419.72014.034.66719.870.20018.824.4001.132.110354.777.410621.058.507ومؤسسات مصرفية
موجودات مالية 

بالقيمة العادلة من 
10.117.26210.117.262-----خالل قائمة الدخل

تسهيالت وتمويالت 
584.746.16791.899.274136.959.602402.441.226577.722.584419.694.9122.213.463.765ائتمانية مباشرة

موجودات مالية
بالقيمة العادلة من

37.186.14737.186.147-----خالل الدخل الشامل
موجودات مالية 

6.476.3076.222.1597.470.34412.889.967203.723.89120.000.000256.782.668بالكلفة المطفأة 
إستثمار في شركات 

5.006.0395.006.039-----حليفة
15.904.56615.904.566-----إستثمارات عقارية

ممتلكات وآالت 
69.320.40969.320.409-----ومعدات

8.522.4838.522.483-----مشاريع تحت التنفيذ
موجودات غير 

10.421.61210.421.612-----ملموسة
69.685.13269.685.132-----موجودات أخرى

803.642.194112.156.100164.300.146434.155.593782.578.5851.821.796.6124.118.629.230مجموع الموجودات
مطلوبات 

ودائع سلطة النقد 
75.982.12018.000.000308.987.536---215.005.416الفلسطينية

ودائع بنوك ومؤسسات 
34.912.85189.225.299---39.312.44815.000.000مصرفية

246.158.423129.460.96573.700.650146.070.876107.459.1732.278.904.5772.981.754.664ودائع العمالء
161.396.927161.396.927-----تأمينات نقدية
50.000.000-50.000.000----قرض مساند

28.867.11628.867.116-----مخصصات متنوعة
6.519.2496.519.249-----مخصصات الضرائب

88.303.64288.303.642-----مطلوبات أخرى
500.476.287144.460.96573.700.650146.070.876233.441.2932.616.904.3623.715.054.433مجموع المطلوبات
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حقوق الملكية
195.008.685195.008.685-----رأس المال المدفوع

24.848.41524.848.415-----عالوة إصدار
41.431.50541.431.505-----إحتياطي إجباري

246.052246.052-----إحتياطي إختياري
إحتياطي مخاطر 

30.553.49030.553.490-----مصرفية عامة
إحتياطي تقلبات 

39.001.73739.001.737-----دورية 
إحتياطي القيمة 

)297.057()297.057(-----العادلة 
36.171.38336.171.383-----أرباح مدورة

حقوق ملكية مساهمي 
366.964.210366.964.210-----البنك

حقوق جهات غير 
36.610.58736.610.587-----مسيطرة

403.574.797403.574.797-----مجموع حقوق الملكية
مجموع المطلوبات 

500.476.287144.460.96573.700.650146.070.876233.441.2933.020.766.5624.118.629.230وحقوق الملكية
فجوة إعادة تسعير 

-)1.198.682.547(90.599.496288.084.717549.137.292)32.304.865(303.165.907الفائدة 
--303.165.907270.861.042361.460.538649.545.2551.198.682.547الفجوة التراكمية

فجوة اعادة تسعير الفائـــــدة31 كانون األول 2015

شهر فأقل
أكثر من شهر
إلى 3 شهور

أكثر من 3 شهور
إلى 6 شهور

أكثر من 6 
أكثر من سنةشهور حتى سنة

عناصر
المجمـوعبدون فـائدة

دوالر أمريكيدوالر أمريكيدوالر أمريكيدوالر أمريكيدوالر أمريكيدوالر أمريكيدوالر أمريكي
434.951.69496.598.582144.249.543421.189.223738.897.356949.316.8422.785.203.240مجموع الموجودات
مجموع المطلوبات 

340.236.010186.612.41148.394.719113.007.44394.861.2572.002.091.4002.785.203.240وحقوق الملكية
-)1.052.774.558(95.854.824308.181.780644.036.099)90.013.829(94.715.684فجوة إعادة تسعير الفائدة 

--94.715.6844.701.855100.556.679408.738.4591.052.774.558الفجوة التراكمية

العمالت  مخاطر 

مخاطــر العمــالت األجنبيــة هــي مخاطــر تغيــر قيمــة األدوات الماليــة نتيجــة التغيــر فــي أســعار العمــالت األجنبيــة. يعتبــر الــدوالر األمريكــي عملــة األســاس للبنــك. يقــوم 
مجلــس اإلدارة بتحديــد العمــالت المقبــول أخــذ مراكــز بهــا ووضــع حــدود للمركــز المالــي لــكل عملــة لــدى البنــك ســنويًا. يتــم مراقبــة مركــز العمــالت األجنبيــة بشــكل 
ــاع  ــم إتب ــول، كمــا يت ــى مــن المســتوى المقب ــى تحمــل البنــك لمخاطــر أعل ــة تجــاوزات فــي هــذه المراكــز قــد تــؤدي إل ــم التحقــق مــن عــدم وجــود أي يومــي بحيــث يت

اســتراتيجيات للتحــوط وللتأكــد مــن االحتفــاظ بمركــز العمــالت األجنبيــة ضمــن الحــدود المعتمــدة.

إن ســعر صــرف الــدوالر األمريكــي مربــوط بســعر ثابــت مــع الدينــار األردنــي وبالتالــي فــإن أثــر مخاطــر التغيــر فــي ســعر الدينــار األردنــي غيــر جوهــري علــى القوائــم 
الماليــة الموحــدة للبنــك.

إن أثر النقص المتوقع في أسعار العمالت مساٍو ومعاكس ألثر الزيادة المبينة أدناه:

األسهم بأسعار  التغير  مخاطر 

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

20162015

الزيادة في المؤشر
األثر على قائمة 
الدخل الموحدة

األثر على حقوق 
الملكية

األثر على قائمة 
الدخل الموحدة

األثر على حقوق 
الملكية

دوالر أمريكيدوالر أمريكيدوالر أمريكيدوالر أمريكي)%(المؤشر
101.011.7261.095.263715.970521.284بورصة فلسطين

1.780.485-1.979.793-10أسواق مالية خارجية

السيولة مخاطر  ثالثًا: 

تتمثــل مخاطــر الســيولة فــي عــدم قــدرة البنــك علــى توفيــر التمويــل الــالزم للوفــاء بإلتزاماتــه فــي تواريــخ اســتحقاقها، وللحــد مــن هــذه المخاطــر تقــوم اإلدارة بتنويــع 
مصــادر التمويــل وإدارة الموجــودات والمطلوبــات ومواءمــة آجالهــا واالحتفــاظ برصيــد كافٍ مــن النقــد ومــا فــي حكمــه.

شهر فأقل
أكثر من شهر إلى 

3 شهور
أكثر من 3 شهور 

إلى 6 شهور
أكثر من 6 شهور 

حتى سنة
أكثر مـن سنة
 حتى 3 سنوات 

أكثـر من 3 سنوات
بــدون استحقـاق

المجمـوع

31 كانون األول 2016
دوالر أمريكي

دوالر أمريكي
دوالر أمريكي

دوالر أمريكي
دوالر أمريكي

دوالر أمريكي
دوالر أمريكي

دوالر أمريكي
الموجودات:

سطينية
صدة لدى سلطة النقد الفل

نقد وأر
517.616.838

-
-

-
-

-
283.543.802

801.160.640
صرفية

سات م
صدة لدى بنوك ومؤس

أر
523.960.839

37.748.316
19.870.200

38.347.042
-

-
1.132.110

621.058.507
موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل   قائمة الدخل

-
-

-
-

-
-

10.117.262
10.117.262

سهيالت وتمويالت ائتمانية مباشرة
ت

128.689.586
177.145.916

163.876.399
621.635.670

565.230.607
556.885.587

-
2.213.463.765

شامل
موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل ال

-
-

-
-

-
-

37.186.147
37.186.147

موجودات مالية بالكلفة المطفأة 
6.476.307

6.222.159
7.470.344

12.889.967
95.603.617

128.120.274
-

256.782.668
إستثمار في شركات حليفة

-
-

-
-

-
-

5.006.039
5.006.039

إستثمارات عقارية د
-

-
-

-
-

-
15.904.566

15.904.566
ممتلكات وآالت ومعدات

-
-

-
-

-
-

69.320.409
69.320.409

شاريع تحت التنفيذ
م

-
-

-
-

-
-

8.522.483
8.522.483

موجودات غير ملموسة
-

-
-

-
-

-
10.421.612

10.421.612
موجودات أخرى

52.588.202
-

-
-

-
-

17.096.930
69.685.132

مجموع الموجودات
1.229.331.772

221.116.391
191.216.943

672.872.679
660.834.224

685.005.861
458.251.360

4.118.629.230
المطلوبات:

سطينية
ودائع سلطة النقد الفل

308.987.536
-

-
-

-
-

-
308.987.536

صرفية
سات م

ودائع بنوك ومؤس
74.225.299

15.000.000
-

-
-

-
-

89.225.299
ودائع العمالء

863.487.828
216.726.832

428.524.603
405.493.988

663.213.768
404.307.645

-
2.981.754.664

تأمينات نقدية
-

-
3.488.537

32.409.676
105.016.034

20.482.680
-

161.396.927
ساند

ض م
قر

-
-

-
-

-
50.000.000

-
50.000.000

صات متنوعة
ص

مخ
-

-
-

-
-

-
28.867.116

28.867.116
ضرائب

صات ال
ص

مخ
-

-
-

-
-

-
6.519.249

6.519.249
مطلوبات أخرى

77.606.180
-

-
-

-
-

10.697.462
88.303.642

مجموع المطلوبات
1.324.306.843

231.726.832
432.013.140

437.903.664
768.229.802

474.790.325
46.083.827

3.715.054.433
حقوق الملكية:

س المال المدفوع
رأ

-
-

-
-

-
-

195.008.685
195.008.685

صدار
عالوة إ

-
-

-
-

-
-

24.848.415
24.848.415

إحتياطي قانوني 
-

-
-

-
-

-
41.431.505

41.431.505
إحتياطي إختياري

-
-

-
-

-
-

246.052
246.052

صرفية عامة
إحتياطي مخاطر م

-
-

-
-

-
-

30.553.490
30.553.490

إحتياطي تقلبات دورية
-

-
-

-
-

-
39.001.737

39.001.737
إحتياطي القيمة العادلة 

-
-

-
-

-
-

)297.057(
)297.057(

أرباح مدورة 
-

-
-

-
-

-
36.171.383

36.171.383
ك

ساهمي البن
حقوق ملكية م

-
-

-
-

-
-

366.964.210
366.964.210

سيطرة
حقوق جهات غير م

-
-

-
-

-
-

36.610.587
36.610.587

مجموع حقوق الملكية
-

-
-

-
-

-
403.574.797

403.574.797
مجموع المطلوبات وحقوق الملكية

1.324.306.843
231.726.832

432.013.140
437.903.664

768.229.802
474.790.325

449.658.624
4.118.629.230

فجوة االستحقاق 
)94.975.071(

)10.610.441(
)240.796.197(

234.969.015
)107.395.578(

210.215.536
8.592.736

-
الفجوة التراكمية

)94.975.071(
)105.585.512(

)346.381.709(
)111.412.694(

)218.808.272(
)8.592.736(

-
-

135136



فلســـطين التقريـــر الســـنوي 2016بنك  |

ك بناًء على الفترات المتبقية على استحقاقاتها كما في 31 كانون األول 2016 و2015:
صيل موجودات ومطلوبات البن

فيما يلي تفا

شهر فأقل
أكثر من شهر إلى 

3 شهور 
أكثر من 3 شهور إلى 

6 شهور
أكثر من 6 شهور  

حتى سنة
أكثر مـن سنة
 حتى 3 سنوات 

أكثـر من 3 سنوات
بــدون استحقـاق

المجمـوع
31 كانون األول 2015

دوالر أمريكي
دوالر أمريكي

دوالر أمريكي
دوالر أمريكي

دوالر أمريكي
دوالر أمريكي

دوالر أمريكي
دوالر أمريكي

الموجودات:
سطينية

صدة لدى سلطة النقد الفل
نقد وأر

484.259.427
-

-
-

-
-

200.492.927
684.752.354

صرفية
سات م

صدة لدى بنوك ومؤس
أر

254.966.334
19.548.513

41.537.800
2.186.200

-
-

1.132.110
319.370.957

موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل   قائمة الدخل
-

-
-

-
-

-
7.159.702

7.159.702
سهيالت ائتمانية مباشرة

ت
45.253.058

66.764.490
82.000.332

474.852.928
377.463.987

342.470.646
-

1.388.805.441
شامل

موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل ال
-

-
-

-
-

-
24.348.175

24.348.175
موجودات مالية بالكلفة المطفأة 

-
749.975

7.052.186
29.542.306

45.353.868
171.118.572

-
253.816.907

إستثمار في شركات حليفة
-

-
-

-
-

-
18.776.355

18.776.355
ممتلكات وآالت ومعدات

-
-

-
-

-
-

50.059.029
50.059.029

شاريع تحت التنفيذ
م

-
-

-
-

-
-

2.982.306
2.982.306

موجودات أخرى
21.602.202

-
-

-
-

-
13.529.812

35.132.014
مجموع الموجودات

806.081.021
87.062.978

130.590.318
506.581.434

422.817.855
513.589.218

318.480.416
2.785.203.240

المطلوبات:
سطينية

ودائع سلطة النقد الفل
58.989.649

-
-

-
-

-
-

58.989.649
صرفية

سات م
ودائع بنوك ومؤس

101.273.608
-

-
-

-
-

-
101.273.608

ودائع العمالء
456.441.992

187.500.650
460.846.760

389.353.238
458.519.634

200.954.554
-

2.153.616.828
تأمينات نقدية

-
-

5.619.616
9.149.355

63.732.477
10.664.022

-
89.165.470

صات متنوعة
ص

مخ
-

-
-

-
-

-
21.727.908

21.727.908
ضرائب

صات ال
ص

مخ
-

-
-

-
-

-
2.926.053

2.926.053
مطلوبات أخرى

43.677.118
-

-
-

-
-

8.070.302
51.747.420

مجموع المطلوبات
660.382.367

187.500.650
466.466.376

398.502.593
522.252.111

211.618.576
32.724.263

2.479.446.936
حقوق الملكية:

س المال المدفوع
رأ

-
-

-
-

-
-

175.000.000
175.000.000

صدار
عالوة إ

-
-

-
-

-
-

9.034.692
9.034.692

إحتياطي إجباري 
-

-
-

-
-

-
36.332.937

36.332.937
إحتياطي إختياري

205.523
205.523

صرفية عامة
إحتياطي مخاطر م

-
-

-
-

-
-

22.655.293
22.655.293

إحتياطي تقلبات دورية
-

-
-

-
-

-
34.232.752

34.232.752
إحتياطي القيمة العادلة 

-
-

-
-

-
-

)3.109.880(
)3.109.880(

أرباح مدورة 
-

-
-

-
-

-
30.647.037

30.647.037
حقوق ملكية مساهمي البنك

-
-

-
-

-
-

304.998.354
304.998.354

سيطرة
حقوق جهات غير م

-
-

-
-

-
-

757.950
757.950

مجموع حقوق الملكية
-

-
-

-
-

-
305.756.304

305.756.304
مجموع المطلوبات وحقوق الملكية

660.382.367
187.500.650

466.466.376
398.502.593

522.252.111
211.618.576

338.480.567
2.785.203.240

فجوة االستحقاق 
145.698.654

)100.437.672(
)335.876.058(

108.078.841
)99.434.256(

301.970.642
)20.000.151(

-
الفجوة التراكمية

145.698.654
45.260.982

)290.615.076(
)182.536.235(

)281.970.491(
20.000.151

-
-

44. تحليل استحقاقات الموجودات والمطلوبات
يبين الجدول التالي تحليل الموجودات والمطلوبات وفقًا للفترة المتوقعة الستردادها أو تسويتها:

31 كانون األول 2016
المجموعبدون استحقاقأكثر من سنةسنة فأقل

دوالر أمريكيدوالر أمريكيدوالر أمريكيدوالر أمريكي
الموجودات

283.543.802801.160.640-517.616.838نقد وأرصدة لدى سلطة النقد الفلسطينية
1.132.110621.058.507-619.926.397أرصدة لدى بنوك ومؤسسات مصرفية

موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة 
10.117.26210.117.262--الدخل

2.213.463.765-1.091.347.5711.122.116.194تسهيالت وتمويالت ائتمانية مباشرة
موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل 

37.186.14737.186.147--الشامل
256.782.668-33.058.777223.723.891موجودات مالية بالكلفة المطفأة 

5.006.0395.006.039--إستثمار في شركات حليفة
15.904.56615.904.566--إستثمارات عقارية

69.320.40969.320.409--ممتلكات وآالت ومعدات
8.522.4838.522.483--مشاريع تحت التنفيذ

10.421.61210.421.612--موجودات غير ملموسة
17.096.93069.685.132-52.588.202موجودات أخرى

2.314.537.7851.345.840.085458.251.3604.118.629.230مجموع الموجودات

المطلوبات
308.987.536--308.987.536ودائع سلطة النقد الفلسطينية

89.225.299--89.225.299ودائع بنوك ومؤسسات مصرفية
2.981.754.664-1.914.233.2511.067.521.413ودائع العمالء

161.396.927-35.898.213125.498.714تأمينات نقدية
50.000.000-50.000.000-قرض مساند

28.867.11628.867.116--مخصصات متنوعة
6.519.2496.519.249--مخصصات الضرائب

10.697.46288.303.642-77.606.180مطلوبات أخرى
2.425.950.4791.243.020.12746.083.8273.715.054.433مجموع المطلوبات

حقوق الملكية
195.008.685195.008.685--رأس المال المدفوع

24.848.41524.848.415--عالوة إصدار
41.431.50541.431.505--إحتياطي قانوني
246.052246.052--إحتياطي إختياري

30.553.49030.553.490--إحتياطي مخاطر مصرفية عامة
39.001.73739.001.737--إحتياطي تقلبات دورية

)297.057()297.057(--إحتياطي القيمة العادلة 
36.171.38336.171.383--أرباح مدورة 

366.964.210366.964.210--حقوق ملكية مساهمي البنك
36.610.58736.610.587--حقوق جهات غير مسيطرة

403.574.797403.574.797--مجموع حقوق الملكية

2.425.950.4791.243.020.127449.658.6244.118.629.230مجموع المطلوبات وحقوق الملكية
-102.819.9588.592.736)111.412.694(فجوة االستحقاق 

--)8.592.736()111.412.694(الفجوة التراكمية
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31 كانون األول 2015
المجموعبدون استحقاقأكثر من سنةسنة فأقل

دوالر أمريكيدوالر أمريكيدوالر أمريكيدوالر أمريكي
الموجودات

200.492.927684.752.354-484.259.427نقد وأرصدة لدى سلطة النقد الفلسطينية
1.132.110319.370.957-318.238.847أرصدة لدى بنوك ومؤسسات مصرفية

7.159.7027.159.702--موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل
1.388.805.441-668.870.808719.934.633تسهيالت ائتمانية مباشرة

24.348.17524.348.175--موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل
253.816.907-37.344.467216.472.440موجودات مالية بالكلفة المطفأة 

18.776.35518.776.355--إستثمار في شركات حليفة
50.059.02950.059.029--ممتلكات وآالت ومعدات

2.982.3062.982.306--مشاريع تحت التنفيذ
13.529.81235.132.014-21.602.202موجودات أخرى

1.530.315.751936.407.073318.480.4162.785.203.240مجموع الموجودات

المطلوبات
58.989.649--58.989.649ودائع سلطة النقد الفلسطينية

101.273.608--101.273.608ودائع بنوك ومؤسسات مصرفية
2.153.616.828-1.494.142.640659.474.188ودائع العمالء

89.165.470-14.768.97174.396.499تأمينات نقدية
21.727.90821.727.908--مخصصات متنوعة

2.926.0532.926.053--مخصصات الضرائب
8.070.30251.747.420-43.677.118مطلوبات أخرى

1.712.851.986733.870.68732.724.2632.479.446.936مجموع المطلوبات

حقوق الملكية
175.000.000175.000.000--رأس المال المدفوع

9.034.6929.034.692--عالوة إصدار
36.332.93736.332.937--إحتياطي إجباري 
205.523205.523--إحتياطي إختياري

22.655.29322.655.293--إحتياطي مخاطر مصرفية عامة
34.232.75234.232.752--إحتياطي تقلبات دورية

)3.109.880()3.109.880(--إحتياطي القيمة العادلة 
30.647.03730.647.037--أرباح مدورة 

304.998.354304.998.354--حقوق ملكية مساهمي البنك
757.950757.950--حقوق جهات غير مسيطرة

305.756.304305.756.304--مجموع حقوق الملكية

1.712.851.986733.870.687338.480.5672.785.203.240مجموع المطلوبات وحقوق الملكية
-)20.000.151(202.536.386)182.536.235(فجوة االستحقاق 

--20.000.151)182.536.235(الفجوة التراكمية

45. التحليل 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.

ــركات  ــن الش ــالء م ــة بالعم ــرى الخاص ــة األخ ــات المصرفي ــة والخدم ــهيالت االئتماني ــع والتس ــة الودائ ــمل متابع ــام: يش ــاع الع ــات والقط ــركات والمؤسس ــابات الش حس
والمؤسســات والقطــاع العــام.

الخزينة: يشمل هذا القطاع تقديم خدمات التداول والخزينة وإدارة أموال البنك واإلستثمارات.

فيما يلي معلومات قطاعات األعمال موزعة حسب األنشطة:

أفراد
شركات ومؤسسات  

خزينةوقطاع عام 
المجموع

20162015أخرى
دوالر أمريكيدوالر أمريكيدوالر أمريكيدوالر أمريكيدوالر أمريكيدوالر أمريكي

81.141.14388.935.21425.801.71012.061.701207.939.768155.627.156إجمالي اإليرادات
مخصص تدني تسهيالت 

)3.782.218()6.175.232(--)1.473.850()4.701.382(وتمويالت  ائتمانية 
إسترداد مخصص تدني 

3.184.6561.259.978--2.869.793314.863تسهيالت ائتمانية 
69.067.40383.418.61217.983.0927.015.508177.484.615136.787.234نتائج أعمال القطاع

)82.216.779()109.485.525(مصاريف غير موزعة
67.999.09054.570.455الربح قبل الضرائب

)11.403.022()14.943.110(مصروف الضرائب
53.055.98043.167.433ربح السنة

معلومات أخرى
8.157.9346.065.634إستهالكات وإطفاءات

23.491.29410.187.906مصاريف رأسمالية

820.087.1961.393.376.5691.791.730.324113.435.1414.118.629.2302.785.203.240إجمالي موجودات القطاع
1.377.309.7211.816.901.527467.513.63353.329.5523.715.054.4332.479.446.936إجمالي مطلوبات القطاع 

الجغرافي التوزيع  معلومات 

يمثــل هــذا اإليضــاح التوزيــع الجغرافــي ألعمــال البنــك. يمــارس البنــك نشــاطاته بشــكل رئيســي فــي فلســطين والتــي تمثــل األعمــال المحليــة وكذلــك يمــارس البنــك 
نشــاطات دوليــة والتــي تمثــل األعمــال الدوليــة.

فيما يلي توزيع اإليرادات والموجودات للبنك حسب القطاع الجغرافي:

المجموعدوليمحلي
201620152016201520162015

دوالر أمريكيدوالر أمريكيدوالر أمريكيدوالر أمريكيدوالر أمريكيدوالر أمريكي
197.986.834144.841.7229.952.93410.785.434207.939.768155.627.156إجمالي اإليرادات

إجمالي موجودات 
3,287,974,2792.222.165.011830,654,951563.038.2294.118.629.2302.785.203.240القطاع

23,491,29410.187.906--23,491,29410.187.906مصاريف رأسمالية
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46. إدارة رأس المال
إن الهدف الرئيسي من إدارة رأس مال البنك هو الحفاظ على نسب رأس مال مالئمة بشكل يدعم نشاط البنك ويُعظم حقوق المساهمين.

يقــوم البنــك بــإدارة هيكلــة رأس المــال وإجــراء التعديــالت الالزمــة عليهــا فــي ضــوء تغيــرات الظــروف االقتصاديــة وطبيعــة العمــل. لــم يقــم البنــك بإجــراء أيــة تعديــالت 
علــى األهــداف والسياســات واإلجــراءات المتعلقــة بهيكلــة رأس المــال خــالل الفتــرة الحاليــة والســنة الســابقة، باســتثناء زيــادة راس المــال بمبلــغ 20.008.685 مليــون 
دوالر أمريكــي وذلــك مــن خــالل توزيعــات أربــاح علــى شــكل أســهم بمبلــغ 10.000.000 دوالر أمريكــي وزيــادة رأســمال ناتجــة عــن اإلســتحواذ علــى البنــك التجــاري بمبلــغ 
10.008.685 دوالر أمريكــي كقيمــة إســمية لهــذه األســهم ليصبــح رأس المــال المدفــوع 195.008.685 دوالر أمريكــي كمــا فــي 31 كانــون االول 2016،  مقابــل توزيعــات 

أربــاح علــى شــكل أســهم بمبلــغ 15.000.000 دوالر أمريكــي ليصبــح رأس المــال المدفــوع 175.000.000 دوالر أمريكــي كمــا فــي 31 كانــون األول 2015.

يتــم احتســاب نســبة كفايــة رأس المــال وفقــًا لتعليمــات ســلطة النقــد الفلســطينية المســتندة لمقــررات بــازل وعليــه تــم احتســاب القــرض المســاند ضمــن الشــريحة 
الثانيــة لرأســمال البنــك وفقــا لتعليمــات ســلطة النقــد الفلســطينية )إيضــاح 21(، وفيمــا يلــي نســبة كفايــة رأس المــال للفتــرة مقارنــة بالنســبة الســابقة:

20162015

المبلغ
نسبته إلى 
الموجودات 

نسبته إلى الموجودات 
المبلغالمرجحة بالمخاطر

نسبته إلى 
الموجودات 

نسبته إلى الموجودات 
المرجحة بالمخاطر

%%دوالر أمريكي%%دوالر أمريكي
381.971.6049.2714.71235.135.0978.4414.46رأس المال التنظيمي
324.109.2527.8712.48250.337.7328.9915.40رأس المال األساسي

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

20162015
دوالر أمريكيدوالر أمريكي

193.531.051180.079.687كفاالت
21.743.18619.981.010إعتمادات مستندية

13.709.69225.594.303قبوالت
221.557.412136.781.114سقوف تسهيالت ائتمانية مباشرة غير مستغلة

450.541.341362.436.114

بلغــت العقــود اآلجلــة لبيــع وشــراء العمــالت للعمــالء القائمــة كمــا فــي 31 كانــون األول 2016 مبلــغ 3.888.670 دوالر أمريكــي، وال يتــم اإلفصــاح عنهــا ضمــن االرتباطــات 
وااللتزامــات المحتملــة نظــرًا لقيــام البنــك بتغطيــة مخاطــر هــذه العقــود عبــر إبــرام عقــود مقابلــة لهــا لــدى بنــوك أخــرى، باإلضافــة إلــى قيــام البنــك بحجــز تأمينــات 

نقديــة بنســبة 5% إلــى 10% مــن كل عقــد لتغطيــة أيــة انحرافــات قــد تحــدث فــي األســعار أو عــدم التــزام العميــل بالعقــد.

48. القضايا المقامة على البنك
بلــغ عــدد القضايــا المقامــة علــى البنــك وشــركاته التابعــة )73( و)51( قضيــة كمــا فــي 31 كانــون األول 2016 و2015، علــى التوالــي، وذلــك ضمــن النشــاط الطبيعــي 
للبنــك. بلغــت قيمــة القضايــا مبلــغ يعــادل 12.515.965 دوالر أمريكــي ومبلــغ يعــادل 12.111.145 دوالر أمريكــي كمــا فــي 31 كانــون األول 2016 و2015، علــى التوالــي، 

وفــي تقديــر إدارة ومحامــي البنــك فإنــه لــن يترتــب علــى البنــك أيــة إلتزامــات لقــاء هــذه القضايــا باســتثناء مــا تــم تخصيصــه لمواجهتهــا )إيضــاح 22(.

49. تركز المخاطر في المنطقة الجغرافية  
يمــارس البنــك وشــركاته التابعــة غالبيــة أنشــطتهم فــي فلســطين إن عــدم اســتقرار الوضــع السياســي واالقتصــادي فــي المنطقــة يزيــد مــن خطــر ممارســة البنــك 

وشــركاته التابعــة ألنشــطتهم وقــد يؤثــر ســلبًا علــى أدائهــم. 

50. السياسة التطويرية
تشمل السياسة التطويرية للبنك األمور التالية:

مواصلة التعاون مع مؤسسة التمويل الدولية )CFI( لتصميم برامج تمويل خاصة بالشركات والمشاريع الصغيرة والمتوسطة.	 

تطوير برامج تمويل وخدمات خاصة بالمرأة لتلبية احتياجاتها المصرفية.	 

مواصلة التركيز على إدارة المخاطر حفاظًا على األداء والنمو المستدام.	 

استمرار اإلنتشار في مختلف المناطق الجغرافية في المدن والقرى والمناطق النائية لتلبية احتياجات عمالء البنك أينما تواجدوا.	 

تطوير أنظمة الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات.	 

إتاحة فرص تدريبية لجميع موظفي البنك على اختالف مستوياتهم الوظيفية.	 
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