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التأسيس

كلمة عرفان للمؤسسين 

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 
حيــث مــا زالــت سياســاته الحكيمــة تقودنــا حتــى يومنــا هــذا 
تحقيقــًا لهدفنــا المشــترك فــي النهــوض لخدمــة عمالئنــا 

ومســاهمينا.

المرحوم الحاج هاشم عطا الشوا
مؤسس بنك فلسطين

بنــك  تأســيس  علــى  عامــًا  ســتين  بمــرور  نحتفــل  ونحــن 
الحــاج  المرحــوم  المؤســس  اليــوم  نســتذكر  فلســطين، 
هاشــم عطــا الشــوا الــذي بــادر وبعزيمــة قويــة الــى إنشــاء 
هــذا الصــرح اإلقتصــادي الكبيــر، حيــث قــام بتأســيس البنــك 
ــارات فــي  بهــدف دعــم وتشــجيع المزارعيــن وأصحــاب البي
قطــاع غــزة لتوســيع أعمالهــم. فكانــت شــجرة البرتقــال جــزءًا 
مــن هويــة هــذا البنــك وهويــة وطننــا. لقــد كــرس المرحــوم 
ــك توســعًا  ــه، وســار بهــذا البن ــه لخدمــة شــعبه ووطن حيات
وانتشــارًا وتطويــرًا ليصــل بــه الــى مســتويات متقدمــة 
مــن العلــو حتــى آخــر رمــق فــي حياتــه.. رحــم اللــه الحــاج 

هاشــم رحمــة واســعة.

نبـــذة عـــن بنـــك فلســـطين
ــي  ــه ف ــر أعمال ــزة، وباش ــة غ ــام 1960 بمدين ــي الع ــطين ف ــك فلس ــس بن تأس
1961 كمؤسســة ماليــة رائــدة تســعى للنهــوض  العاشــر مــن شــباط عــام 
بمســتوى الخدمــات المصرفيــة فــي فلســطين مــع التركيز علــى تمويل المشــاريع 
الصغيــرة والمتوســطة، إلــى أن توســعت خدماتــه لتلبــي جميــع االحتياجــات المالية 
لمختلــف الشــرائح والقطاعــات اإلقتصاديــة. يعــد بنــك فلســطين اليــوم مــن أكبــر 
ــى صــدارة  ــون دوالر، ليحافــظ عل ــغ 208  ملي ــة، بــرأس مــال يبل ــوك الوطني البن
البنــوك العاملــة فــي فلســطين مــن حيــث رأس المــال المدفــوع وموجــودات بلغــت 
ــر  ــن أكث ــك م ــد البن ــار دوالر. ويع ــه 5.8 ملي ــا قيمت ــام 2020 م ــة الع ــى نهاي حت
ــًا،  ــًا ومكتب ــى 74 فرع ــت إل ــي وصل ــروع الت ــدد الف ــث ع ــن حي ــارًا م ــوك انتش البن
باإلضافــة إلــى مــا يزيــد عــن 160 صــراف آلــي منتشــر فــي مختلــف محافظــات 
الوطــن. وبــكادر بلــغ عــدده 1749 موظفــة وموظــف، يعملــون علــى خدمــة أكثــر 
مــن مليــون  عميــل مــن أفــراد، شــركات ومؤسســات بمختلــف األنــواع واألحجــام 
باإلضافــة إلــى الفلســطينيين المغتربيــن، كمــا بلغــت الحصــة الســوقية للبنــك 
مــن التســهيالت االئتمانيــة للقطــاع المصرفــي الفلســطيني بنســبة  32.42 % .

ــة  ــك باالهتمــام بعملي ــة اســتمر البن تطبيقــا الســتراتيجية اإلســتدامة المصرفي
ــز  ــة  والتركي ــة االلكتروني ــوات الرقمي ــر االســتثمار فــي القن ــي عب الشــمول المال
علــى دعــم المنشــآت الصغيــرة والمتوســطة فــي فلســطين. واســتمر البنــك فــي 
ــا المعلومــات، لالرتقــاء بمســتوى  ــة وتكنولوجي ــة والمركزي ــى االتمت ــز عل التركي
الخدمــات المقدمــة مــن البنــك، باإلضافــة الــى زيــادة الكفــاءة. فقــد اســتمر بنــك 
فلســطين فــي العــام  2020  فــي التركيــز علــى تطويــر القنــوات االلكترونيــة و 

االســتمرار فــي بنــاء المركزيــات فــي العمليــات.

ــرأة  ــن الم ــج لتمكي ــدة برام ــل ع ــى تفعي ــام 2020 عل ــالل الع ــك خ ــتمر البن   أس
وتشــجيعها  المــرأة  لتمكيــن  خاصــة  برامــج  تخصيــص  عبــر  الفلســطينية 
للمشــاركة الفاعلــة فــي الحيــاة االجتماعيــة واإلقتصاديــة بقطاعاتهــا المختلفــة 
لدعــم الشــمول المالــي، باإلضافــة إلــى زيــادة نســبة توظيــف النســاء العامــالت 
فــي البنــك. وقــد حــاز البنــك خــالل االعــوام الســابقة علــى جائــزة أفضــل بنــك 
فــي العالــم فــي مجــال الشــمول المالــي مــن مجلــة The Banker العالميــة، 
ــة  ــل الدولي ــة العم ــرأة ومنظم ــدة للم ــم المتح ــة األم ــن هيئ ــي م ــر إيجاب وبتقدي

ــي. ــوع االجتماع ــام بالن ــة اإلهتم ــى سياس عل

عمــد البنــك الــى إعــادة هيكلــة البنــك ليضــم مجموعــة بنــك فلســطين، مــع إيــالء 
ــن  ــا ضم ــا بينه ــات فيم ــط العملي ــا وتراب ــة وعملياته ــركات التابع ــام للش االهتم
خطــة للتكامــل واالســتفادة مــن خبــرات شــركات المجموعــة وخدماتهــا، لتكويــن 
ــادر  ــع مص ــة وتنوي ــين األداء للمجموع ــي تحس ــهم ف ــات تس ــات وَالي ــة خدم رزم

الدخــل لمجموعــة بنــك فلســطين الماليــة.

ــم  ــى تقدي ــل عل ــم العم ــة ت ــة البديل ــي الطاق ــتثمار ف ــك لالس ــة البن ــن خط ضم
التســهيالت الالزمــة لمشــاريع الطاقــة الخضــراء، كمــا تــم تأســيس شــركة قــدرة 
لحلــول الطاقــة البديلــة لتوفيــر الطاقــة الكهربائيــة مــن الطاقــة الشمســية 
لتقليــل االعتمــاد علــى مصــادر الطاقــة الخارجيــة وصــواًل الــى الهــدف االســمى 

ــاج 100 ميجــاوات.  ــدرة انت ــى ق ــول عل وهــو الوص

يمتلــك بنــك فلســطين المركــز األول والوحيــد إلصــدار وقبــول بطاقــات االئتمــان 

والخصــم فــي فلســطين، حيــث يعتبــر المصــدر الوحيــد لهــذه البطاقــات بكافــة 
أنواعهــا: )Easy Life, Visa, Visa Electron, MasterCard, Cash Card(  مــن 
ــك  ــذ العــام 1999. واســتمر البن خــالل مركــز مختــص فــي فلســطين يعمــل من
بتطويــر برنامــج خدماتــه البنكيــة اإللكترونيــة “بنكــي” حيــث تــم اطــالق النســخة 
3.1 مــن تطبيــق بنكــي بخدمــات مميــزة منهــا: إضافــة أســعار الصــرف المميــزة 
الــى التطبيــق وإضافــة أمكانيــة شــحن رصيــد محفظــة بــال بــاي. كمــا تــم العمــل 

علــى تعديــل شــامل للشاشــات والعمليــات بمــا يرقــى بتجربــة المســتخدم.

عمــل بنــك فلســطين بالتعــاون مــع مؤسســة التمويــل الدوليــة IFC علــى تطبيــق 
الممارســات الفضلــى فــي إدارة المخاطــر ليكــون بذلــك أول مؤسســة فلســطينية 
ــواع  ــة أن ــراءات إلدارة كاف ــات واج ــس سياس ــث أس ــات، حي ــذه الممارس ــق ه تطب
المخاطــر ممــا يوفــر القاعــدة لنظــام إدارة كافــة أنــواع المخاطــر علــى كل 
المســتويات، كمــا أن وجــود نظــام فعــال وسياســة إلدارة المخاطــر لــه أثــر علــى 

ــادة الثقــة مــن قبــل المودعيــن وكافــة األطــراف ذات العالقــة.  اإلســتثمار وزي

فــي عــام 2005، أدرج ســهم بنــك فلســطين للتــداول فــي البورصة الفلســطينية، 
وأصبــح اآلن ثانــي أكبــر الشــركات المدرجــة حيــث تبلــغ قيمتــه الســوقية مــا 
يزيــد عــن 10% مــن إجمالــي القيمــة الســوقية ألســهم الشــركات المدرجــة فــي 

البورصــة.

وفــي عــام 2007، أســس البنــك شــركة الوســاطة لــألوراق الماليــة لتكــون الــذراع 
ــع والشــراء  ــم خدمــات البي ــى تقدي ــا تعمــل الشــركة عل ــك، كم االســتثماري للبن
ألســهم الشــركات المدرجــة فــي بورصــة فلســطين وبورصــات أخــرى فــي الشــرق 
األوســط، حيــث حصلــت لفتــرات متتاليــة علــى المركــز األول كأنشــط الشــركات 
فــي اســتقطاب المســتثمرين وحجــم التــداول مــن بيــن ثمانــي شــركات وســاطة 
فــي فلســطين. أســس البنــك فــي العــام 2011 شــركة ®PalPay لتســهيل عمليات 
الشــراء لمختلــف الســلع، ودفــع فواتيــر الخدمــات، وشــحن الهواتــف بمختلــف 
أنواعهــا عــن طريــق االنترنــت ومــن خــالل أكبــر شــبكة يمتلكهــا البنــك لنقــاط 
ــع موزعــة  ــي  6000 نقطــة بي ــى حوال ــة التــي يصــل عددهــا إل ــع اإللكتروني البي
علــى المحــال التجاريــة والفنــادق والمطاعــم ومراكــز االتصــاالت والخدمــات 

العامــة.

ــك  ــي البن ــيطرة ف ــة مس ــى حص ــطين عل ــك فلس ــتحوذ بن ــام 2016 اس ــي ع وف
ــالمية  ــة األس ــة الصيرف ــي تنمي ــًا ف ــك دورًا هام ــون للبن ــي ليك ــالمي العرب األس
فــي فلســطين ولينضــم البنــك األســالمي العربــي الــى مجموعــة بنــك فلســطين 
ــب  ــرع ومكت ــى 28 ف ــي ال ــالمي العرب ــك االس ــروع البن ــدد ف ــد زاد ع ــة.  وق المالي

ــة. ــالمية الحديث ــة االس ــها الصيرف ــدة أساس ــة جدي ــع بحل ــات يتمت وب

ــة  ــزه بتقديــم الخدمــات االجتماعي ــدور وانجــازات بنــك فلســطين وتمي ــرا ل تقدي
واإلقتصاديــة وتطــوره الدائم،والحفــاظ علــى الممارســات المثلــى اتجــاه البيئــة 
والمجتمــع والتوجــه نحــو الطاقــة النظيفــة حصــل البنــك فــي العــام 2020  علــى 
جوائــز محليــة ودوليــة عديــدة، كان مــن أبرزهــا؛ حصولــه علــى جائــزة »أفضــل 
بنــك فــي فلســطين« وجائــزة التميــز فــي إدارة األزمــات وجائــزة متعلقــة بتمويــل 

المشــاريع الخضــراء.
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الرؤية والقيم

مهمتنا
يضطلـــع بنك فلســـطين بمهمـــة جذورها متأصلـــة بالقيم منـــذ العام 1960 
وشـــاملة ألفضـــل الممارســـات المهنيـــة المســـتدامة والحداثـــة المصرفيـــة 
الرقميـــة للتأثيـــر على التنميـــة اإلقتصاديـــة واإلجتماعية في فلســـطين عبر 
الريـــادة الرقميـــة، والحفـــاظ علـــى حقـــوق المســـاهمين والمتعامليـــن فـــي 
شـــراكة وطنيـــة تمتد أواصرها إلـــى اإلقليم والعالم ضمن هذه المســـؤولية 

التشاركية.

رؤيتنا
نطمح ألن نكون المؤسسة المصرفية المتميزة بالقيم واإلستدامة والحداثة 

المصرفية الرقمية على المستوى المحلي والدولي.
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مؤشرات األداء الرئيسية

20162017201820192020الدوالر األمريكي

الدخل  222,247,443 177,484,615213,451,231221,616,842229,892,683إجمالي 

الضريبة قبل   40,160,368  51,795,049 67,999,09072,983,24469,825,341األرباح 

 22,412,148  38,936,722 53,055,98054,008,92854,110,093صافي األرباح )دوالر أمريكي(

5,809,809,988 5,264,944,640 4,121,322,9464,884,822,8514,657,182,978موجودات )دوالر أمريكي(

4,834,024,254 4,115,584,018 3,143,151,5913,768,631,7903,735,178,556ودائع العمالء )دوالر أمريكي(

أمريكي( )دوالر  3,266,748,588 2,983,385,227 2,213,463,7652,518,590,5402,687,155,004تسهيالت 

أمريكي( )دوالر  المساهمين   433,520,671  430,664,193 403,574,797449,961,687416,380,548حقوق 

 208,080,000  204,000,000 195,008,685200,000,000200,000,000رأس المال المدفوع )دوالر أمريكي(

 197,457,949  203,104,797 149,135,734182,781,606196,598,248صافي إيرادات الفوائد والعموالت )دوالر أمريكي(

الموظفين  1,749  1,731 1,6521,7051,728عدد 

العمالء( العمالء )يشمل كافة   669,740 542,474528,513560,513617,966عدد 

)العاملة في فلسطين( الفروع   74  73 677173عدد 

31.93 %30.7 %30.5 %31.47 %29.67 %الحصة السوقية - ودائع

- تسهيالت السوقية  34.12 %34.5 %32.97 %31.37 %32.68 %الحصة 

التغيـــر في مؤشـــرات األداء الرئيســـية للعام 2020 مقارنـــة مع عام 2019
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كلمة رئيس مجلس اإلدارة
مجموعة بنك فلسطين

هاشم الشوا
فلســـطين بنـــك  مجموعـــة   - اإلدارة  مجلـــس  رئيـــس 

السيدات والسادة المساهمين الكرام،

بالنيابــة عــن نفســي وعــن زميالتــي وزمالئــي أعضــاء مجلــس إدارة بنــك فلســطين، ومجموعــة شــركات بنــك فلســطين، يســرني أن أقــدم 
لكــم التقريــر الســنوي الــذي يلخــص أعمــال المجموعــة وإنجازاتهــا والنتائــج الماليــة التــي تحققــت مــع نهايــة العــام 2020. 

لقــد شــهد العالــم خــالل العــام الماضــي أوضاعــًا صحيــة واقتصاديــة صعبــة، بســبب انتشــار فايــروس كورونــا )COVID 19( الــذي رافقــه 
إعــالن حالــة الطــوارئ وأغــالق معظــم القطاعــات اإلقتصاديــة فــي فلســطين. فضــاًل عــن الظــروف اإلســتثنائية التــي تمــر بهــا فلســطين 
علــى المســتوى السياســي، األمــر الــذي أثــر بــدوره علــى مقــدرة هــذه القطاعــات علــى النمــو وتوســيع اإلســتثمار والتأخــر فــي تســديد 
المســتحقات المطلوبــة منهــا للبنــوك. أســهمت هــذه الظــروف فــي تعميــق الركــود اإلقتصــادي فــي جميــع مناحــي القطاعــات اإلقتصاديــة، 
وعلــى القــدرة الشــرائية وعلــى المشــاريع االســتثمارية، ال ســيما المشــاريع المتوســطة وصغيــرة الحجــم. ورغــم هــذه الظــروف الصعبــة 
ــك  ــتطاع البن ــن، اس ــاهمين ومودعي ــالء ومس ــن عم ــة م ــاب المصلح ــع أصح ــة جمي ــز وثق ــه المتمي ــك وطاقم ــة البن ــتثنائية وبعزيم واالس
ــورة  ــة المتط ــة الرقمي ــات التكنولوجي ــبل واإلمكاني ــالف الس ــرائح باخت ــة الش ــة لكاف ــة المتنوع ــه المصرفي ــم خدمات ــي تقدي ــتمرار ف اإلس

وهــذا مــا جعــل بنــك فلســطين قــادر علــى اإلســتدامة فــي ظــل هــذه الظــروف.

مواجهة الجائحة:

وفيمــا يتعلــق بحــرص البنــك علــى خدمــة مجتمعــه فقــد أعــاد البنــك تدويــر ميزانيتــه لدعــم انشــطة المســؤولية االجتماعيــة نحــو التصــدي 
ــا لدعــم  ــغ 8 مليــون شــيكل لدعــم جهــود الحكومــة الفلســطينية فــي مواجهــة انتشــار فايــروس كورون ــرع بمبل للجائحــة حيــث تــم التب
ــا فــي تقديــم مليــون شــيكل لمســاندة العمــال المتعطليــن عــن العمــل  العائــالت المنكشــفة اقتصاديــا، تضمــن التبــرع اســهام موظفين

جــراء هــذا الوبــاء، كمــا شــمل التبــرع الدعــم المالــي لجهــود وزارة الصحــة فــي مواجهــة انتشــار هــذا الوبــاء.

لألســف كانــت للجائحــة تداعيــات اقتصاديــة لمســناها فــي نتائــج أعمــال العــام 2020 بســبب إرتفــاع نســب التعثــر وخاصــة بســبب توقــف 
ــاة  ــروف الحي ــى ظ ــر عل ــا أث ــا كان له ــرة. كم ــاريع الكبي ــف المش ــرائية وتوق ــدرة الش ــاض الق ــل وانخف ــن العم ــات ع ــن القطاع ــد م العدي
والشــعور باألمــان واالطمئنــان، فــكان البــد للبنــك أن يقــف اواًل مــع موظفيــه وعمالئــه وشــركائه فــي هــذه الظــروف وتحمــل المســؤولية 
والحفــاظ علــى صحــة األنســان الفلســطيني ســواء كان فــردًا مــن عائلــة البنــك او فــردًا مــن العائلــة الكبيــرة فلســطين. فكانــت الصحــة 
والســالمة العامــة الهــدف األول، لــذا فقــد ســاهم البنــك فــي دعــم جهــود الوقايــة والتوعيــة داخليــًا وخارجيــًا، وجنــد المــوارد لرفــد امكانــات 
وزارة الصحــة ماليــًا أو عينيــًا عبــر اســتيراد أجهــزة طبيــة، باإلضافــة الــى توفيــر التمويــل الــالزم للحكومــة وقطاعــات الكهربــاء والصحــة 

خــالل فتــرة األزمــة.

إن مقومــات الصمــود التــي تتمتــع بهــا مجموعــة بنــك فلســطين هــي 
مخــزون القيــم والممارســات الفضلــى واإلســتدامة فــي تطويــر الــكادر 
الوظيفــي وتطويــر ســبل مواجهــة المخاطــر والتحــوط منهــا وااللتــزام 
بمبــادئ الشــفافية وجعــل الحفــاظ علــى البيئــة هدفــًا لتمويــل المشــاريع 
ــع  ــوق جمي ــى حق ــاظ عل ــى الحف ــك عل ــل البن ــا عم ــة. كم ــة للبيئ الصديق
المتعامليــن، هــذا هــو النهــج الــذي ســار عليــه بنــك فلســطين واســتطاع 
مــن امتصــاص اثــار االزمــات وتجنبهــا جاعــاًل منــه بنــكًا مســتدامًا. إن هــذه 
الممارســات مكنــت البنــك مــن الحصــول علــى شــهادة "أيــزو 9001:2015” 
والتــي بموجبهــا اســتكمل البنــك المواصفــات الدوليــة الخاصــة بنظــم إدارة 
الجــودة ليكون بنــك فلســطين أول بنــك يحصــل علــى هــذه الشــهادة فــي 

ــطين. فلس

خدمة العمالء:
ومــن اجــل التســهيل علــى عمالئنــا وحفاظــًا علــى ســالمتهم خــالل الجائحة 
فقــد حــرص البنــك علــى تطويــر خدماتــه اإللكترونيــة لتواكــب المتغيــرات 
فــي البيئــة المحليــة والعالميــة المتمثلــة بانتشــار فايــروس كورونــا حيــث 
قــام البنــك بتوفيــر قنــوات رقميــة متعــددة إليصــال الخدمــات البنكيــة 
ــى خدمــة  ــات الالزمــة عل ــى اجــراء التحديث ــا. كمــا عمــل البنــك عل لعمالئن
ــر  ــى معايي ــر ســهولة االســتخدام مــع المحافظــة عل بنكــي لتحقيــق معايي

األمــان، حيــث تضاعــف عــدد المســجلين فــي الخدمــات اإللكترونيــة.

ــى شــريحتين اساســيتين همــا الشــركات  لقــد ســاهم تصنيــف العمــالء إل
واألفــراد، وتوفيــر مــدراء الحســابات ومــدراء عالقــات العمــالء، فــي العمــل 
مــع العمــالء مــن الشــركات علــى إعــادة جدولــة القــروض بمــا يتماشــى مــع 
الظــروف الخاصــة مــع مراعــاة تداعيــات الجائحــة. وســاهم التحــول للخدمات 
اإللكترونيــة للعمــالء األفــراد فــي القــدرة علــى التواصــل معهــم، وقد شــعر 
ــي  ــالء ف ــتخدام العم ــن اس ــث زاد م ــة حي ــوات الرقمي ــة القن ــالء بحيوي العم
ــر،  ــكل كبي ــة بش ــة اإللكتروني ــالل الخدم ــن خ ــة م ــركات المالي ــذ الح تنفي
ــة  ــة اإللكتروني ــن للمعامــالت المالي ــث ارتفعــت نســبة العمــالء المنفذي حي

بشــكل ملحــوظ. 

الكادر البشري:
بنــك  فــي  كبــرى  أولويــة  يبقــى  البشــري  الــكادر  فــي  االســتثمار  إن 
فلســطين، وهــذا مــا عمــل عليــه البنــك خــالل اســتراتيجيته لهــذا العــام عبر 
االســتثمار بالعنصــر البشــري أواًل فــي الوقايــة مــن فايــروس كورونــا ومــن 
ثــم مــن خــالل مشــروع تطويــر سياســات وانظمــة المــوارد البشــرية والــذي 
يتضمــن الهيكليــة اإلداريــة الجديــدة للبنــك. وتطبيــق نظــام جديــد يتبنــى 
مؤشــرات واضحــة لــكل موظــف ويركــز علــى االجتهــاد والتميــز الــى جانــب 
اعتمــاد نظــام حوافــز مرتبــط بتحقيــق االهــداف لــكل وظيفــة ودائــرة وفرع 
ومكتــب ومركــز اتصــال. كمــا أســتمر البنــك بتوظيــف األشــخاص مــن ذوي 
االحتياجــات الخاصــة ضمــن رؤيتــه بتوظيــف مــا نســبته 6 % مــن الموظفين 
مــن ذوي االحتياجــات الخاصــة. كمــا يســعى البنــك الــى زيــادة نســبة االنــاث 

فــي القــوة العاملــة حيــث زادت نســبتهم الــى 41.5 % عــام 2020.

الجائحة والمغتربين:
ــر  ــي أكث ــدة ف ــطينية المتواج ــات الفلس ــرة للجالي ــة كبي ــك اهمي ــي البن يول
ــى  ــك عل ــرص البن ــد ح ــا فق ــروس كورون ــار فاي ــبب انتش ــارة وبس ــن ق م
ــر ســبل التواصــل  ــن الفلســطينيين عب اســتمرار التواصــل مــع المغتربي
ــا وتشــيلي ودول  ــات الفلســطينية فــي اوروب االلكترونــي مــع افــراد الجالي
ــى أوضــاع العمــالء والمســاهمين وضمــان  ــان عل ــج العربــي لالطمئن الخلي
احتياجاتهــم المصرفيــة فــي وطنهــم. وقــد ســاهم أبنــاء الجاليــة فــي 
تشــيلي والمملكــة العربيــة الســعودية فــي دعــم حملــة تبرعــات للمســاعدة 
ــزة  ــفيات غ ــد مستش ــم تزوي ــا، وت ــروس كورون ــار فاي ــة انتش ــي مواجه ف

ــي. ــس صناع ــزة تنف ــدس بأجه ــة والق والضف

االعترافات الدولية خالل الجائحة:
لقــد حصــل البنــك خــالل العــام المنصــرم علــى عــدة جوائــز التــي وضعــت 
البنــك فــي مقدمــة البنــوك الفلســطينية، مــن أهمهــا جائــزة أفضــل بنــك 
نتيجــة تقديــم خدمــات مصرفيــة مميــزة تلبــي احتياجــات عمالئنــا، وجائــزة 
متعلقــة بالتمويــل الخــاص بالمشــاريع الصديقــة بالبيئــة واالعتمــاد علــى 
الطاقــة المتجــددة لتقليــل مــن نســبة انبعــاث ثانــي اكســيد الكربــون الناتج 
عــن االنشــطة المختلفــة وجائــزة التميــز فــي إدارة االزمــات التــي تنــم عــن 
إدارة حكيمــة يتمتــع بهــا بنــك فلســطين فــي مواجهــة االزمــات علــى مــر 

الســنوات الســابقة وخاصــة اجــراءات البنــك فــي مواجهــة جائحــة كورونــا.

شركات مجموعة بنك فلسطين:
لقــد حقــق البنــك االســالمي العربــي نتائــج ماليــة متميــزة علــى مســتوى 
ــك  ــج البن ــال ونتائ ــت أعم ــث تضاعف ــطيني، حي ــي الفلس ــاع المصرف القط
خــالل أخــر 5 ســنوات بشــكل ملحــوظ حيــث واصــل البنــك النمــو فــي 
ــع  ــودات والودائ ــي الموج ــاع ف ــق ارتف ــد حق ــة فق ــرات المالي ــة المؤش كاف
ــا  ــو م ــون دوالر وه ــة 8 ملي ــة بقيم ــًا صافي ــرة وارباح ــهيالت المباش والتس
جعلــه فــي طليعــة البنــوك االســالمية وحصولــه علــى جوائــز عديــدة 

ــطين. ــي فلس ــالمي ف ــك اس ــل بن كأفض

أمــا شــركة الوســاطة لــألوراق الماليــة فقــد حافظــت علــى مكانتهــا للســنة 
الثانيــة عشــرة علــى التوالــي منــذ تأسيســها علــى المركــز األول بيــن 
شــركات الوســاطة فــي فلســطين مــن حيــث االســتحواذ علــى المســتثمرين 
الجــدد عبــر فتــح 392 حســاب جديــد خــالل عــام 2020. كمــا تســعى 
الشــركة دومــًا الــى توظيــف أحــدث التقنيــات التكنولوجيــة لتوفيــر المنتجات 
االســتثمارية الجديــدة لتلبيــة احتياجــات المســتثمرين بشــكل محتــرف، 
حيــث أطلقــت الشــركة مشــروعًا يهــدف الــى تقديــم خدمــات الوســاطة فــي 
ــى دول  ــات المتحــدة باإلضافــة ال ــدة منهــا أســواق الوالي عــدة أســواق جدي

ــة وبأســعار منافســة. اقليمي

ــة  ــي كاف ــي ف ــور التكنولوج ــة التط ــى مواكب ــاي عل ــال ب ــركة ب ــت ش عمل
الخدمــات المتعلقــة بالدفــع االلكترونــي مــن اجــل الوصــول الــى كافــة 
ــا، بمــا يوفــر الوقــت  شــرائح المجتمــع ومراعــاة كافــة احتياجــات متعامليه
ــركة  ــه الش ــت علي ــا عمل ــذا م ــة. وه ــالت المالي ــذ المعام ــي تنفي ــد ف والجه
حيــث تــم اطــالق المحفظــة اإللكترونيــة التــي تتيــح اســتخدامها مــن قبــل 
ــة  ــر امكاني ــث توف ــي، حي ــاب بنك ــون حس ــن ال يملك ــن مم ــة المواطني كاف
ــن  ــا يمك ــف كم ــحن الهوات ــر وش ــديد الفواتي ــتريات وتس ــن المش ــع ثم دف
شــحن عــداد الكهربــاء وطلــب بطاقــة فيــزا. كمــا يتــم شــحنها مــن خــالل 
ــن  ــن المواطني ــادل النقــد بي ــى تب ــي عــدم الحاجــة ال خدمــة بنكــي وبالتال

ــا. ــاء كورون وخاصــة فــي ظــل انتشــار وب

وفيمــا يتعلــق بشــركة قــدرة لحلــول الطاقــة البديلــة فقــد تــم تأسيســها 
األلمنيــوم  نابكــو لصناعــات  بنــك فلســطين وشــركة  بيــن  بالشــراكة 
ــن  ــتدامة م ــة المس ــق التنمي ــى تحقي ــدرة ال ــركة ق ــعى ش ــل. تس والبروفي
خــالل تنويــع مصــادر انتــاج الطاقــة الكهربائيــة المحليــة وتقليــل االعتمــاد 
الكهربائيــة،  الطاقــة  علــى  الحصــول  فــي  الخارجيــة  المصــادر  علــى 
وصــواًل الــى الهــدف االســتراتيجي عبــر توفيــر 100 ميجــاوات مــن الطاقــة 

الشمســية.

ــطين  ــك فلس ــع بن ــراكة م ــل بالش ــي تعم ــداع فه ــكت لألب ــة انترس حاضن
الريادييــن  مشــاريعها  فــي  وتســتهدف  لهــا  االساســي  الداعــم  كونــه 
والمبدعيــن الفلســطينيين فــي مجــال الريــادة الماليــة وتوفــر لهــم فــرص 
التطــور والتقــدم بأفكارهــم مــن خــالل تعميــق عالقاتهــم مــع القطاعــات 
المختلفــة الالزمــة لنمــو أعمالهــم وتقريبهــم مــن الخبــراء األبــرز فــي 
فلســطين والعالــم ومــن خــالل توفيــر فــرص إنشــاء العالقــات المركزيــة 

ــادي. ــاخ الري ــركات المن ــع مح ــة م والهام
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النتائج المالية للعام 2020:

وبالرجــوع إلــى النتائــج الماليــة لمجموعــة بنــك فلســطين للعــام 2020، فقــد أظهــرت البيانــات ارتفاعــًا فــي قيمــة الموجــودات بحوالــي 545 مليــون 
دوالر لتصــل الــى 5,8 مليــار دوالر بعــد أن كانــت 5,26 مليــار دوالر وبنســبة نمــو بلغــت 10.35 %. كمــا ارتفعــت ودائــع العمــالء بمــا يزيــد عــن 718 
مليــون دوالر لتصــل الــى 4,5 مليــار دوالر بعــد أن كانــت 3,87 مليــار وبنســبة نمــو بلغــت 17.46 %، وهــو مــا يشــير الــى ثقــة العمــالء والمودعيــن 

بالخدمــات المتكاملــة التــي تقدمهــا المجموعــة.

وعلــى صعيــد التســهيالت االئتمانيــة، فقــد صعــدت كذلــك بنســبة 9.50 % لتصــل الــى حوالــي 3,266 مليــار دوالر بعــد أن كانــت 2,983 مليــار. كمــا 
ارتفعــت حقــوق المســاهمين فــي المجموعــة لتصــل الــى 433 مليــون دوالر بنســبة بلغــت حوالــي 0.66 % علمــًا بــأن رأس المــال المدفــوع ارتفــع 

أيضــًا ليصــل الــى 208 مليــون دوالر بنســبة 2 %، ممــا يعــزز المــالءة والســالمة الماليــة للبنــك. 

ــن  ــد تكوي ــك بع ــبة 42 % وذل ــاض بنس ــون دوالر بانخف ــت 38,9 ملي ــد أن كان ــي، بع ــون دوالر أمريك ــت 22,4 ملي ــد بلغ ــة، فق ــاح الصافي ــا األرب أم
مخصصــات تدنــي تســهيالت ائتمانيــة امتثــااًل للمعيــار الدولــي IFRS9. حيــث تأثــرت األربــاح الصافيــة لمجموعــة بنــك فلســطين بفعــل الظــروف 
اإلقتصاديــة والصحيــة االســتثنائية الصعبــة، فــي حيــن أن جــزءًا مــن هــذه المخصصــات نجــم عــن تعثــر عــدد مــن المشــاريع الصغيــرة والمتوســطة 
فــي ظــل الجائحــة والظــروف الصعبــة التــي مــرت بهــا فلســطين، مــا دفــع إجمالــي دخــل المجموعــة الــى االنخفــاض ليصــل الــى 222 مليــون دوالر 

نهايــة العــام الماضــي، مقارنــة مــع 230 مليــون دوالر حققتهــا المجموعــة فــي العــام 2019 وبنســبة انخفــاض بلغــت 3.33 %.

أن نســبة تغطيــة البنــك لهــذا المخصصــات تبلــغ 90٪ ، لــذا سيســتمر البنــك رغــم هــذه المعطيــات بدعــم وتمويــل المشــاريع الصغيــرة والمتوســطة 
الحجــم وتســهيل إجراءاتهــا ألنهــا تشــكل أكثــر مــن 90 %  مــن االقتصــاد الوطنــي، وتشــغل مــا يزيــد عــن 87 %  مــن األيــدي العاملــة فــي فلســطين. 
ــام  ــهد الع ــة. وش ــة إضافي ــهم مجاني ــع أس ــدة، وتوزي ــدار أدوات جدي ــر اص ــال عب ــة رأس الم ــز كفاي ــي تعزي ــك ف ــة البن ــر خط ــك عب ــيتحقق ذل وس
2020 تعاقــدات مــع مؤسســات مصرفيــة اوروبيــة وعربيــة لبرامــج اقــراض طويلــة األجــل للقطاعــات اإلقتصاديــة مــع برامــج تنميــة قــدرات لهــذه 

القطاعــات.

رؤية مستقبلية

إن العــام المنصــرم حمــل فــي طياتــه أعبــاًء كبيــرة ومســؤوليات عديــدة تحملهــا البنــك نحــو كافــة متعامليــه وشــركائه ضمــن منظــور اإلســتدامة 
ونهــج القيــم التــي تأســس البنــك عليهــا منــذ العــام 1960. إن توجهنــا للعــام 2021 هــو مبنــي علــى أساســات راســخة مــن اإلســتدامة وااللتــزام 

نحــو االســتمرار فــي:

- خدمة العمالء والعمل معهم في تخطي َاثار الجائحة اإلقتصادية.

- االســتثمار فــي التنميــة البشــرية والحفــاظ علــى موظفينــا مــن خــالل االجــراءات الســليمة والوقايــة وتنميــة القــدرات لضمــان الرضــى واألمــن 
الوظيفي.

- االستمرار في الرقمنة وتحديث القنوات االلكترونية لخدمة العمالء والتواصل معهم سواء استمرت الجائحة أو اندثرت.

- االستثمار في تمكين المرأة وتعزيز المحفظة الخاصة بها.

- االستثمار في الشباب عبر برامج مجموعة بنك فلسطين وحاضنة انترسكت وصندوق ابتكار.

- وضع األسس العلمية لمعايير اإلستدامة بشكل منهجي وحسب المعايير العالمية.

- تعزيز كفاية رأس المال وتفعيل الشراكات الدولية مع مؤسسات ومحافظ دولية.

رئيـــس مجلـــس اإلدارة - مجموعـــة بنك فلســـطين
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البيئة الرقابية 
سلطة النقد الفلسطينية

ســلطة النقــد الفلســطينية مؤسســة عامــة مســتقلة مســؤولة عــن رســم وتنفيــذ السياســات النقديــة 
والمصرفيــة لضمــان ســالمة القطــاع المصرفــي ونمــو االقتصــاد المحلــي بشــكل متــوازن. وهدفهــا 
األساســي المحافظــة علــى االســتقرار النقــدي والمالــي وتعزيــز النمــو اإلقتصــادي المســتدام وذلــك 

مــن خــالل:

التنظيــم الفعــال والشــفاف واإلشــراف علــى المصــارف ومؤسســات اإلقــراض المتخصصــة والصرافين 
العامليــن في فلســطين.

اإلشراف على تنفيذ وتشغيل نظم المدفوعات الحديثة بكفاءة عالية.	 

رسم وتنفيذ السياسة النقدية بهدف تحقيق االستقرار النقدي.	 

ــادر  ــم )2( الص ــطينية رق ــد الفلس ــلطة النق ــون س ــب قان ــطينية بموج ــد الفلس ــلطة النق ــل س وتعم
عــن المجلــس التشــريعي الفلســطيني عــام 1997، والــذي حــدد اســتقالليتها باإلضافــة إلــى قانــون 

ــام 2010. ــم 9 لع ــارف رق المص

وخطــت ســلطة النقــد خطــوات نوعيــة متميــزة، أشــاد بهــا العديــد مــن الخبــراء والمؤسســات الدوليــة، 
وفــي مقدمتهــا البنــك الدولــي وصنــدوق النقــد الدولــي. فقــد أشــاد صنــدوق النقــد الدولــي، وفــي أكثــر 
مــن تقريــر صــدر عنــه، بالنقلــة النوعيــة والتطــور الكبيــر الــذي حققتــه ســلطة النقــد، وخاصــة فــي 
ــى بنــك مركــزي حديــث كامــل  ــة، وجاهزيتهــا للتحــول إل ــا العالي ــر، وبمهنيتهــا وكفاءته العقــد األخي
ــق  ــا مــن تحقي ــا، ومكنته ــي نفذته ــة الت ــك عقــب اإلصالحــات المؤسســية المتواصل ــات، وذل الصالحي

المهــام األساســية التــي التــي تضطلــع بهــا البنــوك المركزيــة فــي العديــد مــن دول العالــم

أهــم المحطــات المفصليــة فــي تطــور عمــل ســلطة النقــد منــذ 

التأســيس وحتــى نهايــة عــام 2020:

1994 تأسســت ســلطة النقــد الفلســطينية بموجــب مرســوم رئاســي رقــم )184(	 

1997 صـدور قانـون سـلطة النقـد الفلسـطينية رقـم )2( عـن المجلـس التشـريعي الفلسـطيني	 

2007 صدور قانون مكافحة غسل األموال.	 

2008 إطالق نظام المعلومات االئتماني.	 

2008 صــدور مرســوم رئاســي بقانــون بشــأن ترخيــص ومراقبــة مهنــة الصرافــة.	 

2010 إنشاء نظام المدفوعات الوطني	 

2010 صدور قانون المصارف.	 

2010 إطالق نظام الشيكات المعادة )نشام(.	 

2012 إطالق برنامج حساب اساسي لكل مواطن.	 

2012 صدور قانون تسوية المدفوعات الوطني.	 

2013 إطــالق رقــم الحســاب المصرفــي الدولــي )االيبــان(.	 

2013 انشــاء المؤسســة الفلســطينية لضمــان الودائــع.	 

2014 إطالق نظام المقاصة اآللي.	 

2014 إطالق المفتاح العام للبنية التحتية.	 

2014 حصلــت ســلطة النقــد الفلســطينية علـــى جائــزة دوليــة عــن أفضــل فعاليــة	 

         للتوعيــة الماليـة فـــي منطقـــة الشـــرق األوســـط وشـــمال إفريقيـــا.

2015 إطالق نظام المفتاح الوطني )194(.	 

 	.)MIS( 2015 إطــالق نظــام ادارة المعلومــات الخاصــة بســلطة النقــد

 	.)GIS( 2015 إطــالق نظــام إدارة المعلومــات الجغرافيــة الخاصــة بســلطة النقــد

2015 إصـدار القانـون رقـم )20( بشـأن مكافحـة غسـل األمـوال وتمويـل اإلرهـاب.	 

2015 إصــدار المرســوم الرئاســي رقــم )14( بشــأن تنفيــذ قــرارات مجلــس األمــن.	 

2016 إصــدار قــرار رقــم )41( بنظــام بشــأن ترخيــص ورقابــة مهنــة الصرافــة.	 

2016: إشــــادة البنــــك الدولــــي وصنــــدوق النقــــد الدولـــي بـــدور ســـلطة النقـــد الفلســـطينية فـــي إدارة وتنظيـــم القطـــاع المصرفـــي 	 
وخاصـــة فـــي ظـــل األزمـــات.

2016: حصلـــت ســـلطة النقـــد الفلســـطينية علـــى الجائـزة العالميـة ”SAG AWARD ” فـي مجـال نظـم المعلومـــات.	 

2017 اطــــالق النســــخة الثانيــــة  Version IIمــــن نظــــام الشــــيكات المعــــادة ونظــــم التقاريــــر االئتمانيــــة والتســــويات الرضائيــــة والشــيكات 	 
ــة والمفقــودة. الموقوفــ

2017 توقيـع العديـد مـن مذكـرات التفاهـم مـع شـركات القطـاع الخـاص لتزويدهـا بخدمـة نظـام االسـتعالم االئتمانـي الموحـد.	 

2018: حصلت ســلطة النقــد الفلســطينية علــى شــهادة االمتثــال DSS-PCI  للمعايير الخاصــة بأمــن معلومــات بطاقــات الدفــع.	 

2018: أحـــرزت ســـلطة النقـــد تقدمـــا كبــيراً فـــي الترتيــب العالمـــي لنظـــام المعلومــــات االئتمانــــي لســــلطة النقد، فــــي بنــــد ســــهولة 	 
الوصــــــول لالئتمــــــان وفقــــــًا لتقريـــر منــــــاخ األعمــــال الســــنوي 2018 ،الصــــــادر عــــن البنــــك الدولــــي، لتصبــــــح فــــي المرتبــــة 20 

بداًل مــــــن المرتبــــــة 118 فــــي العــــام 2017.

2018: حصلت ســلطة النقــد الفلســطينية علــى جائـــزة دوليـــة عـــن أفضـــل فعاليـــة للتوعيـــة الماليـة فـي منطقـة الشـرق األوسـط وشـمال 	 
إفريقيــا.

2018: تكريــم معالـــي محافـــظ ســـلطة النقـــد بجائـــزة وســـام االتحــاد الذهبـــي لإلنجـــاز مـــن اتحـــاد المصـــارف العربيــة.	 

2018: إطـالق االسـتراتيجية الوطنيـة للشـمول المالـي فـي فلسـطين.	 

2019: انضمــام ســلطة النقــد لعضويــة مجموعــة العمــل الدوليــة للمخاطــر التشــغيلية للبنــوك المركزيــة. 	 

2019: قبول عضوية وحدة المتابعة المالية الفلسطينية في مجموعة ايجمونت الخاصة بوحدات مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب.	 

2019: سلطة النقد تطلق استراتيجية قطاع اإلقراض المتخصص في فلسطين بالتعاون مع البنك الدولي وشبكة شراكة.	 

2019: سلطة النقد ونقابة الصحفيين توقعان مذكرة تفاهم لتطوير اإلعالم اإلقتصادي.	 

2019: سلطة النقد الفلسطينية وهيئة األمم المتحدة للمرأة تعلنان نتائج التدقيق من منظور النوع االجتماعي لسلطة النقد.	 

2020: الهيئة العليا للرقابة الشرعية في سلطة النقد تعلن عن ضوابط إصدار المصارف اإلسالمية لبطاقات االئتمان.	 

ــًا بســبب جائحــة 	  ــر التمويــل للمشــاريع الصغيــرة والمتوســطة ومتناهيــة الصغــر، التــي تأثــرت اقتصادي 2020: إطــالق برنامــج "اســتدامة" لتوفي
كورونــا، بحجــم 300 مليــون دوالر، تســاهم ســلطة النقــد منهــا بمبلــغ 210 مليــون دوالر، ويتــم تنفيــذه مــن خــالل المصــارف ومؤسســات اإلقــراض 

المتخصــص.

2020: البدء بتقديم خدمات الدفع اإللكتروني في فلسطين. وقد تم ترخيص أربع شركات دفع إلكتروني. 	 

2020: سلطة النقد تطلق برنامج احتساب تكلفة االقتراض السنوية الذي يتيح للمواطنين اختيار تكلفة االقتراض األقل.	 
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البيئة الرقابية 

تأسســت هيئــة ســوق رأس المــال الفلســطينية 
ــة  ــون هيئ ــن قان ــم )2( م ــادة رق ــى الم ــتنادًا إل اس
ســوق رأس المــال رقــم )13( لســنة 2004. وهــي 
االعتباريــة  بالشــخصية  تتمتــع  هيئــة  بذلــك 
ــة  ــة القانوني ــي واإلداري واألهلي ــتقالل المال واالس
لمباشــرة كافــة األعمــال والتصرفــات التــي تكفــل 
لهــا تحقيــق أغراضهــا بمــا فــي ذلــك تملــك األمــوال 
ــة الالزمــة لســير أعمالهــا  ــر المنقول ــة وغي المنقول
وممارســة نشــاطاتها والتصــرف فيهــا وفــق أحــكام 

ــون. القان

منــذ  القليلــة  الســنوات  خــالل  الهيئــة  تمكنــت 
انجــازات ملموســة فــي  تأسيســها مــن تحقيــق 
القطاعــات التــي تشــرف عليهــا، حيــث أصبحــت 
العمليــات  جميــع  وترخــص  وتراقــب  تشــرف 
المتعلقــة بقطــاع األوراق الماليــة مــن اكتتــاب عــام 
أو ثانــوي أو إدراج أو زيــادة رأس المــال وغيرهــا. 
ــًا ملحوظــًا فــي إدارة و  ــة تقدم ــا وحققــت الهيئ كم
ــر خــالل  ــذي عانــى الكثي ــن ال إصــالح قطــاع التأمي
الســنوات الماضيــة. وتعمــل الهيئــة فــي الوقــت 
الحاضــر علــى اســتكمال البيئــة القانونيــة واإلدارية 
والتأجيــر  العقــاري  الرهــن  لقطاعــات  المنظمــة 
المصرفــي.  غيــر  المالــي  والنشــاط  التمويلــي 
فــي  ملحوظــًا  شــوطًا  الهيئــة  وقطعــت  كمــا 
اتصاالتهــا وتنســيق مهامهــا وبرامجهــا وخطواتهــا 
المســتقبلية مــع جميــع األطــراف المعنيــة ســواء 
فــي الوطــن وفــي الخــارج مســتفيدة مــن تجــارب 

ــاالت.  ــذه المج ــي ه ــة ف ــدول الناجح ال

بورصــة فلسـطيــن
هيئة سوق رأس المال 

الفلسطينية
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القطـــاع المصرفـــي في فلســـطين
حســب احصائيــات البنــك الدولــي فــإن هنالــك نســبة ال بــأس بهــا مــن المواطنيــن الفلســطينيين خــارج 
ــمول  ــة الش ــود إلتاح ــة الجه ــى مضاعف ــى إل ــة تبق ــإن الحاج ــذا ف ــع 60 % ل ــة بواق ــة البنكي ــاق الخدم نط
المالــي عبــر اســتراتيجيات التنــوع ومــا يرافقهــا مــن خدمــات مصرفيــة إلكترونيــة لضمــان توفيــر الخدمــة 

ألكبــر عــدد مــن الشــرائح المجتمعيــة والمناطــق الجغرافيــة فــي فلســطين. 

ــاك  ــطينية. وهن ــوك فلس ــبعة بن ــا س ــن بينه ــكًا، م ــطين 13 بن ــي فلس ــة ف ــوك العامل ــة البن ــم قائم تض
ــًا  ــث يوجــد حالي ــة النمــو والتوســع فــي القطــاع المصرفــي داخــل فلســطين، حي ــرة إلمكاني فرصــة كبي
379 فرعــًا ومكتبــًا تقــدم خدماتهــا للمواطنيــن البالــغ تعدادهــم 5 مليــون نســمة فــي فلســطين. ودون 
األخــذ بعيــن االعتبــار حجــم النمــو الســكاني فــي فلســطين، فــإن هنــاك حاجــة إلــى مضاعفــة عــدد فــروع 
البنــوك العاملــة فــي فلســطين للوصــول بهــا إلــى المعيــار العالمــي والــذي يقضــي بتوفيــر فــرع واحــد 
ــدد  ــي ع ــبي ف ــاض النس ــذا االنخف ــى ه ــطين إل ــك فلس ــر بن ــخص. وينظ ــكل 10,000 ش ــل ل ــى األق عل
الفــروع المصرفيــة، بمثابــة فرصــة لتوســيع نطــاق أعمالــه وتقديــم الخدمــات والمنتجــات عاليــة الجــودة 

وتحقيــق اإلســتدامة فــي النمــو واالشــتمال المالــي كل علــى حــد ســواء. 

وتعــد إمكانيــة النمــو المحتملــة لبنــك فلســطين كبيــرة؛ ففــي العــام 2020، بلغــت نســبة النمو فــي  حجم 
الموجــودات للقطــاع المصرفــي فــي فلســطين بنســبة 10.39 %، والودائــع بنســبة 13.09 %، فــي حيــن 
ارتفعــت حجــم التســهيالت االئتمانيــة بنســبة 11.48 % مقارنــة بعــام 2019. ويؤمــن بنــك فلســطين بــأن 
ــة الفلســطيني. وقــد  ــه الرائــدة فــي قطــاع الخدمــات المصرفي ــه للحفــاظ علــى مكانت ــأة ل الســاحة مهي
توجــت جهــوده المبذولــة فــي بنــاء 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 االلكترونيــة.

الماليــة  لــألوراق  فلســطين  ســوق  تأسســت 
كشــركة مســاهمة خصوصيــة فــي عــام 1995، 
ــن  ــة فلســطينية تؤمّ ــر ســوق مالي بهــدف توفي
ــتثمار  ــجيع االس ــق تش ــن طري ــار ع ــة االدخ تنمي
فــي األوراق الماليــة وتوجيــه المدخــرات لخدمــة 
االقتصــاد الوطنــي، كمــا تنظــم مراقبــة إصــدار 
يكفــل  بمــا  بهــا  والتعامــل  الماليــة  األوراق 
وســرعته،  وســهولته  التعامــل  هــذا  ســالمة 
فكانــت وال تــزال البورصــة العربيــة الوحيــدة 
المملوكــة بالكامــل مــن قبــل القطــاع الخــاص، 
ــي 18/02/1997. ــداول ف ــة ت ــدت أول جلس وعق

تحولــت الســوق إلــى شــركة مســاهمة عامــة 
فــي عــام 2010 وهــي مســجلة لــدى مراقــب 
الشــركات فــي وزارة االقتصــاد الوطنــي تحــت 
الرقــم )562601187( برأســمال مدفــوع يبلــغ 
10 مالييــن دوالر أميركــي، وقــد رافــق هــذا 
التحــول إطــالق الهويــة المؤسســية الجديــدة، 
ليصبــح االســم التجــاري لهــا "بورصة فلســطين" 
والتزامًــا  الفــرص".  "فلســطين  وشــعارها 
بمبــادئ الحوكمــة الرشــيدة تــم إدراجهــا للتــداول 
فــي 4/4/2012 لتكــون بذلــك ثانــي البورصــات 
جهودهــا  الســوق  وتركــز  المدرجــة.  العربيــة 
ــركات  ــهم الش ــي أس ــتثمار ف ــج االس ــى تروي عل
المدرجــة واســتقطاب مســتثمرين جــدد محلييــن 
ــطينيي  ــى فلس ــة إل ــن، إضاف ــن ودوليي وإقليميي
فــي  مقرهــا  مــن  أعمالهــا  وتباشــر  الشــتات، 
ــة  ــي مدين ــي ف ــا التمثيل ــس ومكتبه ــة نابل مدين

اهلل. رام 

 منــذ نشــأتها، حرصــت بورصــة فلســطين علــى 
مواكبــة أحــدث القوانيــن والتشــريعات واألنظمــة 
العصريــة التــي تســعى لضمــان أقصــى درجــات 
المســتثمرين.  وحمايــة  والنزاهــة  الشــفافية 
وســعت إلــى اقتنــاء أحــدث التكنولوجيــا فــي عالم 
أســواق المــال، فكانــت مــن أوائــل البورصــات 
العربيــة المؤتمتــة بالكامــل، وتســتخدم بورصــة 
األوراق  لتــداول   HORIZON فلســطين نظــام 
والتحويــل  اإليــداع  مركــز  ويتولــى  الماليــة. 
ــام  ــاهمين والقي ــجالت المس ــظ س ــث وحف تحدي
بعمليــات التســوية والتقــاص مــن خــالل نظامــه 
االلكترونــي "Equator" المرتبــط آليــا بنظــام 
ــاح  ــام االفص ــر نظ ــت بتطوي ــا قام ــداول. كم الت
الكترونــي "إفصــاح" والــذي يســتخدم مــن قبــل 
ــاء  ــركات األعض ــة والش ــركات المدرج ــة الش كاف
هــذا باإلضافــة إلــى نظــام االكتتــاب االلكترونــي 
"إكتتــاب" والــذي يســتخدم فــي عمليــات الطــرح 
االولــي العــام. علمــا بانــه قــد تــم توقيــع اتفاقية 
ــل  ــد الجي ــة لتوري ــداك األميركي ــركة ناس ــع ش م

ــد  ــتريم" وق ــداول "اكس ــة الت ــن أنظم ــد م الجدي
تــم خــالل العــام 2020 إطــالق مرحلــة التطبيــق 
ــام  ــى نظ ــة ال ــدة إضاف ــة الجدي ــي لألنظم الفعل
ــث  ــًا حي ــل المطــور داخلي ــداع والتحوي مركــز اإلي
مــن المتوقــع أن يبــدأ العمــل بهــذه األنظمــة 

ــا. ــدة قريب ــات الجدي والخدم

الــــى ذلــــك فقــــد أثبتــــــت البورصــــة نفســــها 
كســـــوق مالــي قــوي وواعـــــد بيــن نظيراتهــا 
فــــــي المنطقــــة حيــــــث تعــــد واحــــدة مــــن 
أفضـــــل البورصـــــات مـــن حيـــث العائــد علــى 
ــي  ــغ متوســطة حوالـــ ــذي بلــــ االســتثمار والــــ
5.60 % علــــى مـــدار الخمــس ســنوات األخيرة. 
وبلــغ عــدد الشــركات المدرجــة فــي نهايــة العــام 
بلغــت  ســوقية  بقيمــة  شــركة،   )46(  2020
موزعــة  أميركــي،  دوالر  مليــار   3.44 حوالــي 
علــى خمســة قطاعــات اقتصاديــة، هــي: البنــوك 
واالســتثمار،  والتأميــن،  الماليــة،  والخدمــات 
الســوق  وتتــداول  والخدمــات.  والصناعــة، 
والــدوالر  الدينــار  بعملتــي  العاديــة  باألســهم 
شــركات   8 الســوق  فــي  وتعمــل  األميركــي. 
أوراق ماليــة أعضــاء )شــركات وســاطة( كمــا فــي 
نهايــة العــام 2020. ويوجــد أربعــة بنــوك تعمــل 
بخدمــة "الحافــظ األميــن" لحفــظ وإدارة األوراق 
األجانــب  المســتثمرين  عــن  بالنيابــة  الماليــة 
وهــي بنــك القاهــرة عمــان وبنــك فلســطين 

والبنــك الوطنــي وبنــك األردن.

بورصــة فلســطين مدرجــة فــي أهــم المؤشــرات 
"األســواق  ضمــن  فهــي  العالميــة،  الماليــة 
المبتدئــة" "Frontier Markets" فــي مؤشــرات 
فوتســي "فايننشــال تايمــز العالميــة"، وهــي 
ضمــن مؤشــر مســتقل خــاص "بفلســطين" فــي 
كل مــن "مورغــان ســتانلي" و "ســتاندرد آنــد 

ــورز".  ب

ــي مــن  ــا أن للبورصــة حضــور إقليمــي ودول كم
خــالل عضويتهــا فــي العديــد مــن االتحــادات 
المتخصصــة باألســواق الماليــة، فهــي عضــو 
كامــل العضويــة فــي كل مــن اتحــاد البورصــات 
العربيــة  البورصــات  واتحــاد   )WFE( العالميــة 
)AFE( واتحــاد البورصــات األوروبية-اآلســيوية 
)FEAS( وملتقــى بورصــات الــدول اإلســالمية 
أفريقيــا  لــدول  اإليــداع  ومؤسســة   )OIC(
والشــرق األوســط )AMEDA( ومؤسســة وكاالت 
الترميــز الوطنيــة )ANNA(. هــذا باإلضافــة إلــى 
ــا البورصــة  ــد مــن مذكــرات التفاهــم منه العدي
وصنــدوق  المصريــة  والبورصــة  الســويدية 

ــي. ــد العرب النق
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القطاع المصرفي في فلسطين

مؤشرات النمو في القطاع المصرفي
20162017201820192020 الموجودات

 19,235,659,589  13,859,455,38315,472,566,49615,637,763,07917,347,170,110القطاع المصرفي

 5,809,809,988  4,121,322,9464,884,822,8514,657,182,9785,264,944,640بنك فلسطين

الودائع

 15,137,396,074  10,595,777,75111,973,385,26112,227,327,06413,384,708,641القطاع المصرفي

4,834,024,254 3,143,151,5913,768,631,7903,735,178,5564,115,584,018بنك فلسطين

 10,075,069,420  6,865,906,8988,025,978,8698,437,900,1299,037,905,231القطاع المصرفي

3,266,748,588 2,240,844,8382,554,216,8802,782,226,2252,983,385,227بنك فلسطين

2020 2019 2018 2017 2016 ودائع العمالء

القطاع المصرفي في فلسطين 9.7 % 13 % %2.1 9.5 % 13.09 %

% 17.46 %10.2 %0.89- % 19.9 %40.15 بنك فلسطين

2020 2019 2018 2017 2016 التسهيالت االئتمانية
% 11.48 %7 .1 %5.1 % 16.9 % 17.9 القطاع المصرفي في فلسطين

%9.50 %11.9 %8.9 % 14 %59.4 بنك فلسطين

نسبة النمو في الودائع والتسهيالت )عام عن عام(

حصة بنك فلسطين السوقية

حصة بنك فلسطين السوقية

حصة بنك فلسطين السوقية

في بورصة فلسطين

من الودائع المصرفية

من إجمالي التسهيالت المصرفية

% 10

% 31.93

% 34.12

إجمالي التسهيالت االئتمانية
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السيد/ ماهر فرح
نائب رئيس مجلس اإلدارة

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

تاريخ العضوية: 2002

خبرات
1997 – 2007 رئيس مجلس إدارة الشركة الدولية 

للمقاوالت - غزة
1977 – 1997 مدير عام مجموعة المقاولين الدولية – 

الكويت
1975 – 1977 مدير عام وشريك في شركة مشاريع الخليج  

– أبو ظبي
1971 – 1975 مهندس في شركة إتحاد المقاولين – الكويت

1961 – 1970 مهندس في شركة فيا سفلت الفرنسية

عضويات
عضو مجلس إدارة شركة أبراج لالستثمار العقاري- 

فلسطين
عضو مجلس إدارة البنك اإلسالمي العربي

السيد / هاشم الشوا
رئيس مجلس اإلدارة 

مجموعة بنك فلسطين
بكالوريوس هندسة –  جامعة لندن - المملكة المتحدة 1997

تاريخ الميالد: 1976/01/25
تاريخ العضوية:2007 

خبرات
رئيس مجلس اإلدارة/ مجموعة بنك فلسطين  المالية

رئيس مجلس إدارة شركة PalPay للمدفوعات اإللكترونية
رئيس مجلس إدارة شركة الوساطة لألوراق المالية

رئيس مجلس إدارة صندوق إبتكار
2007 - 2017   مدير عام بنك فلسطين 

2005 - 2007  مدير منتدب لمنطقة الخليج والشرق األوسط- 
HSBC Bank – سويسرا  

2002 – 2005 نائب الرئيس لمنطقة الشرق األوسط
  Citigroup Bank - جنيف - سويسرا    

1997-2002   مساعد نائب رئيس العمليات والتكنولوجيا
 - Citigroup Bank   - لندن - المملكة المتحدة

عضويات
عضو في المجلس االستشاري لألسواق الناشئة في معهد التمويل 

   IIF الدولي
عضو في المجلس اإلستشاري للبنك الدولي حول النوع اإلجتماعي 

والتنمية.
عضو مجلس أمناء جامعة بيت لحم – فلسطين 

عضو مجلس إدارة شركة دار الشفاء 

مجلس اإلدارة
الحوكمة والهيكلية اإلدارية

األستاذ الدكتور/ هاني نجم
عضو مجلس إدارة

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

تاريخ العضوية: 2004

خبرات
2005 و2018  رئيس جامعة األزهر - فلسطين

2006 منسق مشروع التعليم العالي المدعوم من البنك الدولي 
واالتحاد األوروبي - فلسطين 

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

1983 أستاذ في دائرة الهندسة الميكانيكية في جامعة  بيرزيت 
-فلسطين 

1981 باحث متقدم بجامعة ليستر - بريطانيا 
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 مجلس ادارة مجلس تنظيم قطاع المياه- فلسطين 
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  .
عضو الهيئة العامة لمجلس اإلسكان الفلسطيني.

عضو الهيئة العامة للمؤسسة المصرفية الفلسطينية.
زميل مشارك في منظمة الطيران والمالحة الفضائية األمريكية

السيد / فيصل 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 

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  
عضو مجلس إدارة البنك اإلسالمي العربي

تاريخ االستقالة 09/04/2020

السيد / طارق طاهر الشكعة
عضو مجلس إدارة  

بكالوريوس القانون التجاري - جامعة أوهايو -الواليات المتحده   
 1987

تاريخ الميالد: 02/18/ 1964 
تاريخ العضوية: 2010

خبرات 
 2005  حتى تاريخه مدير عام شركة اللوتس لالستثمارات 

المالية - فلسطين 
2000 - 2005 شركة بيرزيت لألدوية - فلسطين 
1989 - 1999 شركة القدس لألدوية - فلسطين 
1987 - 1989 شركة الشكعة لألدوية  -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  
 عضو مجلس إدارة الشركة العربية لإلستثمار )أبيك(

تاريخ االستقالة 31/08/2020

السيدة/ لنا أبو حجلة
عضو مجلس إدارة

بكالوريوس هندسة مدنية وبيئية – جامعة آيوا – الواليات 
المتحدة أالمريكية – 1985

ماجستير في القيادة والتنمية المستدامة – جامعة كمبريا، 
المملكة المتحدة

تاريخ الميالد: 03/ 07/ 1963  
تاريخ العضوية: 2014

ممثلة صغار المساهمين

خبرات
منذ عام 2003 المدير االقليمي لمؤسسة مجتمعات عالمية في 

فلسطين
1986-2003 : نائبة الممثل المقيم لبرنامج االمم المتحدة 

  UNDP-PAPP أالنمائي- برنامج مساعدة الشعب الفلسطيني

عضويات
عضو في مجلس إدارة صندوق االستثمار الفلسطيني

 رئيسة مجلس إدارة مجموعة عمار العقارية
عضو في مجلس إدارة  شركة سند للصناعات اإلنشائية

نائبة رئيس مجلس إدارة شركة فيتاس فلسطين لإلقراض
رئيسة مجلس أدارة جمعية انترسكت لدعم الريادة واالبداع
عضو في مجلس أمناء معهد أبحاث السياسات اإلقتصادية 

الفلسطينية- ماس  
عضو مجلس أمناء فرقة الفنون الشعبية الفلسطينية

عضو في مؤسسة التعليم من اجل التوظيف
عضو في منتدى سيدات االعمال – فلسطين 

مؤسس ورئيسة جمعية شيم- شباب يصنع المستقبل 
  YPOعضو في مؤسسة المدراء الرؤساء الدولية

زميلة في مؤسسة ASPEN الدولية ضمن شبكة القيادات 
العالمية
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السيد / طارق العقاد
عضو مجلس إدارة

بكالوريوس في االقتصاد – جامعة هارفرد - 1992
تاريخ الميالد: 24/ 01/ 1971  

تاريخ العضوية: 2014

الخبرات
رئيس مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي للشركة العربية 

الفلسطينية لالستثمار )أيبك( - فلسطين 
عضو مجلس ادارة تنفيذي لشركة العقاد لالستثمار - السعودية

عضويات
رئيس مجلس إدارة شركة سنيورة للصناعات الغذائية -  األردن/فلسطين

رئيس مجلس إدارة شركة يونيبال للتجارة العامة – فلسطين 
رئيس مجلس إدارة شركة تليد للخدمات التجارية – السعودية   

رئيس مجلس ادارة شركة التوريدات والخدمات الطبية  - فلسطين
رئيس مجلس إدارة الشركة الفلسطينية للسيارات – فلسطين 

عضو مجلس إدارة في الشركة الفلسطينية للكهرباء - فلسطين 
عضو مجلس إدارة في شركة فلسطين لتوليد الكهرباء - فلسطين 

عضو مجلس إدارة ومجلس أمناء في مؤسسة الحسين للسرطان – األردن
باإلضافة الى عضوية مجالس ادارات في العديد من الشركات الريادية 

في قطاعات االستثمار، والصناعة، والتوزيع، والخدمات في فلسطين 
واالردن والسعودية.     

 
  

السيد/ عبداهلل الغانم
عضو مجلس إدارة

ممثاًل عن شركة المهلب الكويتية العقارية
تاريخ الميالد: 08/ 02/ 1976  

تاريخ العضوية: 2014
 

المؤهالت األكاديمية  
ماجستير في إدارة األعمال الدولية )MBA( - جامعة ثاندربيرد 

لألعمال الدولية – 2005
 بكالوريوس –جامعة بوسطن - 1996

لخبرات
 2016 - مستشار

2016-2015 مساعد المدير العام - بنك الخليج - الكويت
2012 - 2015   مدير ادارة االستثمار – شركة آسيا 

لالستثمارات – الكويت
2011  2012- مؤسسة التمويل الدولية – دولة اإلمارات 

المتحدة 
2010 - 2011  بنك بوبيان – الكويت
2006 - 2010  بنك  HSBC   الكويت

2001 - 2006  شركة المهلب الكويتية العقارية – الكويت  
  

الدكتورة/ تفيدة الجرباوي
عضو مجلس إدارة

الدكتوراه في الكيمياء التحليلية من جامعة سينسناتي/
أوهايو في الواليات المتحدة األمريكية عام 1981.

تاريخ الميالد: 08/ 03/ 1955  
تاريخ العضوية: 2019

 خبرات 
2011 -  2020 مدير عام مؤسسة التعاون

2010-2011 نائب مدير عام مؤسسة التعاون 
2008-2010 مدير دائرة العمليات البرامجية في مؤسسة التعاون
2006-2008  مدير دائرة البحث والتخطيط  في مؤسسة التعاون

إلعداد المعلمين والمعلمات، ومديرة كلية التعليم التقني 
والمهني للفتيات التابعة لوكالة الغوث الدولية

1995 أستاذة زائرة في جامعة بون- ألمانيا
1987 أستاذة زائرة في جامعة مينيسوتا- الواليات المتحدة 

األامريكية
1981-1994 أستاذ مساعد في الكيمياء، ومن ثم  رئيس دائرة 

الكيمياء-جامعة بيرزيت
مؤلفة للعديد من الدراسات والبحوث  في الكيمياء والتعليم 

ووضع المرأة 
 

عضويات:
استشاري مجلس إدارة كلية بارد – جامعة القدس 

استشاري برنامج مهنة التعليم- جامعة هارفرد- التعليم العالي
لجنة إصالح التعليم الفلسطيني 

هيئة أخالقيات العلوم والتكنولوجيا التابعة لليونيسكو 
أخالقيات العلوم الحياتية الخاصة بالمرأة والتابعة لليونيسكو 

المجلس األعلى للتعليم التقني والمهني 
هيئة الترخيص والجودة في التعليم العالي
المجلس االستشاري لهيئة مكافحة الفساد

مجلس المستشارين والخبراء لمؤسسة منار للمشاركة المجتمعية 

مجلس اإلدارة
الحوكمة والهيكلية اإلدارية

السيدة/ ندى شوشة
عضو مجلس إدارة

 بكالوريوس إقتصاد وعلوم إجتماعية - االقتصاد 
السياسي - جامعة جنيف -  1984   

تاريخ الميالد: 17/ 12/ 1962  
تاريخ العضوية: 2017

خبرات
مؤسسة التمويل الدولية  

دائرة الشرق األوسط وشمال إفريقيا.    
2016  إلى اآلن:مستشار إقليمي 

2012 - 2016:مدير إقليمي )مصر، اليمن،  ليبيا( 
2009  - 2012:مسؤول إقليمي رئيسي )مصر(

مجموعة المؤسسات المالية 
2002  - 2008: مسؤول رئيسي – اإلستثمارات     

شركة آرثر أندرسن – مصر: 
1997 - 2002:مدير اإلستشارات المالية واإلقتصادية / 

مجموعة المؤسسات المالية  
المجموعة الدولية لإلستثمارات – مصر: 

1994 - 1997:   مستشار رئيسي
شركة بير ستيرنز – جنيف: 

1987 - 1991:مدير حسابات تنفيذي 
أي تي أي جي/ إرنست وينج  – جنيف : 

1984 - 1987:  شريك – دائرة اإلستثمار وإدارة األصول .

عضويات:
عضو في مجلس اإلدارة ولجنة اإلستثمار - صندوق المشاريع 

األمريكية المصرية )الوكالة األمريكية للتنمية الدولية(
عضو في مجلس اإلدارة ورئيس لجنة المخاطر  - بنك فلسطين 

)الضفة الغربية وقطاع غزة(
عضو في مجلس اإلدارة ولجنة التدقيق  - أى إكس إى ) مصر (
عضو في مجلس اإلدارة ولجنة المكافآت - م.س فارم )األردن( 
عضو في مجلس اإلدارة ورئيس لجنة التدقيق  - عيادات داوي 

)مصر ( 

السيدة/ مها عواد
عضو مجلس إدارة

بكالوريوس إقتصاد /جامعة بير زيت 
 تاريخ الميالد:  24/ 04/ 1962

 تاريخ العضوية: 2018

خبرات
 2008 وحتى اآلن: عضو مجلس إدارة شركة أوتوزون 

للتجارة.
2014 - 2018 رئيس مجلس إدارة منتدى سيدات األعمال.

قنصل فخري لدولة أندونيسيا.
2006 - 2015 رئيس مجلس إدارة الشاحنين الفلسطينين.

2005 - 2015 رئيس مجلس إدارة مؤسسة رواق.
1997 - 2008 رئيس مجلس إدارة ومديرعام شركة أبو 

شوشة التجارية.
1988 وحتى اآلن:رئيس إدارة ومديرعام شركة أبو شوشة 

للمقاوالت .

عضويات
عضو مجلس أمناء جامعة القدس.

عضو مجلس إدارة جمعية اإلغاثة الطبية.
عضو مجلس إدارة سيدات األعمال العرب/جامعة الدول 

العربية.
عضو مؤسس في العديد من مؤسسات القطاع الخاص.

السيد / إريك شحادة
عضو مجلس إدارة 

1995-1998 مدرسة التجارة في باريس )مدرسة إدارة األعمال في 
باريس( باريس، فرنسا

تخصص في المالية والرقابة اإلدارية
1991-1995 جامعة بوينت بارك بيتسبرغ بكالوريوس في العلوم 

السياسية
1985-1990 كلية Ste Barbe البكالوريا في العلوم االجتماعية 

واالقتصاد
تاريخ الميالد:  29/ 05/ 1971

 تاريخ العضوية: 2020

 خبرات
2017 - حاليا، الرئيس - الرئيس التنفيذي لمجموعة My Money Group باريس، 

فرنسا.
  GE Money Bank France & DOM  2017-2012  الرئيس التنفيذي لشركة

باريس، فرنسا.
2012 - 2009 المدير المالي والرئيس التنفيذي للعمليات مكتب مبادلة جنرال 

إلكتريك كابيتال أبوظبي، اإلمارات العربية المتحد. 
2008-2009 المدير اإلداري والمدير المالي - االستراتيجية و BD/M-A، جنرال 

إلكتريك كابيتال الشرق األوسط دبي، اإلمارات العربية المتحدة 
2006-2008 المدير المالي ، جنرال إلكتريك موني تايلند، بانكوك، تايلند. 
2005 - 2006 التخطيط المالي وتحليل األسقف - GE المال آسيا، بانكوك. 

تايالند. 
2004 - 2005 كبير الموظفين الماليين GE Money نيوزيلندا، أوكالند، نيوزيلندا

2003 - 2004 التخطيط المالي - تحليل Mgr -GE Money نيوزيلندا، أوكالند، 
نيوزيلندا

 2002 - 2003 أوروبا التمويل التكامل Mgr - مساعد المراقب المالي - جنرال 
إلكتريك الرعاية الصحية أوروبا باريس، فرنسا 

2000 – 2002 أوروبا التمويل اإللكتروني ستة سيغما الحزام
 األسود - GE الرعاية الصحية أوروبا باريس, فرنسا

 )FMP - GE Healthcare Europe( 1998 - 2000 برنامج اإلدارة المالية

عضويات
 Française des( عضو مجلس إدارة الجمعية الفرنسية للجمعيات المالية

)Sociétés Financières
My Partner Bank عضو مجلس إدارة

MMB Société de Credit Foncier رئيس مجلس إدارة
Caraibes رئيس مجلس إدارة بنك

الرئيس الحالي والمدير التنفيذي لمجموعة My Money Group باريس ، فرنسا
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الحوكمة والهيكلية اإلدارية

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.

لجنة المراجعة والتدقيق
 أعضاء اللجنة

السيدة / لنا أبو حجلة - رئيسة اللجنة
السيدة / مها عواد - عضوًا

السيد/ إريك شحادة - عضوًا
الرقابة  أدوات  متابعة  اإلدارة في  اللجنة في مســاعدة مجلس  دور  يتمثــل 

التركيز بشــكل خاص على: للبنك مع  الماليــة 

 )1( نزاهة أدوات الرقابة الداخلية وسالمة التقارير المالية.

 ) 2( تمتع المدقق الخارجي بالمؤهالت المناسبة واالستقاللية.

)3( أداء الرقابــة والتفتيــش والتدقيــق الداخلــي ومدققــه الخارجــي ودائــرة 
مراقبــة االمتثــال.

ومــن أجــل أن تنفيــذ دورهــا، تتمتــع اللجنــة بالســلطات والمســؤوليات 
التاليــة:

	 مراجعة نظم الرقابة الداخلية.

ــرة  ــي ودائ ــق الداخل ــش والمدق ــة والتفتي ــرة الرقاب ــر دائ ــة تقاري 	 مراجع
الماليــة  وغيــر  الماليــة  الموضوعــات  ذلــك  فــي  بمــا  االمتثــال  مراقبــة 
ــا  ــي يواجه ــر الت ــى المخاط ــيطرة عل ــبل الس ــة وس ــراءات التصحيحي واإلج

ــك. البن

ــرة  ــة والتفتيــش ودائ ــرة الرقاب 	 مراجعــة واعتمــاد الخطــط الســنوية لدائ
ــك  ــة البن ــع مراجع ــوال م ــيل االم ــة غس ــال مكافح ــط اتص ــال وضاب اإلمتث

ــر. للتقاري

ــاهمين  ــس اإلدارة والمس ــة لمجل ــة المقدم ــم المالي ــة القوائ ــة دق 	 مراجع
ــن. ــتخدمين اآلخري والمس

	 مراجعــة مــدى التــزام البنــك بالقوانيــن واألنظمــة والتعليمــات الصــادرة 
ــريعات  ــس اإلدارة والتش ــن مجل ــادرة ع ــد الص ــد والقواع ــلطة النق ــن س ع

األخــرى الســارية فــي فلســطين.

	 مراجعــة خطــة المدقــق الخارجــي والتأكــد مــن احتــواء الخطــة علــى كافــة 
أنشــطة البنــك.

	 ضمــان دقــة ونزاهــة الحســابات وااللتــزام بالقوانيــن واللوائــح الســارية 
علــى أنشــطة البنــك.

	 تطوير معايير اإلفصاح والشفافية ورفعها لمجلس اإلدارة العتمادها.

ومتابعــة  النقــد  ســلطة  تقاريــر  فــي  الــواردة  المالحظــات  مراجعــة   	
ــات  ــع التوصي ــا ورف ــن تنفيذه ــد م ــذة للتأك ــة المتخ ــراءات التصحيحي اإلج

اإلدارة. لمجلــس  بشــأنها 

	 التنسيق مع لجنة إدارة المخاطر لعرض الموقف واألداء المالي للبنك.

	 دراســة النظــام المالــي المطبــق فــي البنــك وتقديــم توصيــات لتحســينه 
والتأكــد مــن تمثيــل هــذه التوصيــات للموقــف الحالــي تمثيــاًل عــاداًل وعــدم 

تســجيل بيانــات غيــر صحيحــة.

ــم  ــن مخاوفه ــري ع ــكل س ــالغ بش ــن اإلب ــح للموظفي ــام يتي ــق نظ 	 تطبي
بشــأن المخالفــات المحتملــة وبطريقــة تجعــل مــن الممكــن التحقيــق فــي 
هــذه المخالفــات بشــكل مســتقل ومتابعتهــا دون تعرضهــم للعقــاب مــن 
ــة  ــة المراجع ــى لجن ــم. وتتول ــن زمالئه ــيئة م ــة الس ــائهم أو المعامل رؤس

ــذ هــذه اإلجــراءات. ــة تنفي ــق مراقب والتدقي

	 العمــل كحلقــة وصــل بيــن مجلــس اإلدارة والمدقــق الخارجــي، ومجلــس 
اإلدارة والمدقــق الداخلــي، والمدقــق الداخلــي والمدقــق الخارجــي.

	 متابعة التزام البنك بقواعد السلوك المهني.

	 إخطــار مجلــس اإلدارة بالموضوعــات التــي تحتــاج إلــى تدخــل فــوري 
وعاجــل وتقديــم التوصيــات بشــأن اإلجــراءات العالجيــة المناســبة.

ــة برفــع تقاريرهــا لمجلــس اإلدارة عــن كافــة األمــور التــي  	 تقــوم اللجن
ــة  ــن ممارس ــس اإلدارة م ــن مجل ــا يمّك ــا بم ــاق اختصاصه ــي نط ــل ف تدخ
وموثقــة  حقيقيــة  معلومــات  وتقديــم  البنــك  إدارة  مراقبــة  وظيفــة 

للمســاهمين.

	 تزويــد مجلــس اإلدارة بالمشــورة المســتقلة والموضوعيــة فيمــا يتعلــق 
بكفــاءة التدابيــر المتعلقــة بالتدقيــق واإلمتثــال ومكافحــة غســيل األمــوال 

وتمويــل اإلرهــاب

لجان مجلس اإلدارة
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لجنة اإلمتثال والمخاطر
أعضاء اللجنة

السيدة / ندى شوشة – رئيسة اللجنة
السيدة / لنا أبو حجلة - عضوًا
السيد / إريك شحادة - عضوًا

ــذ مســؤولياته  ــة فــي مســاعدة مجلــس اإلدارة فــي تنفي ــل دور اللجن يتمث
الرقابيــة فيمــا يتعلــق بــكل مــن :

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

 )2( تقييــم ومراجعــة كافــة أنــواع المخاطــر كمخاطــر االئتمــان والخزينــة 
ــات. والعملي

 )3( إجــراءات إدارة المخاطــر بالبنــك والفــروع التابعــة لــه، ومــن أجــل تنفيــذ 
دورهــا تتمتــع اللجنــة بالمســؤوليات التالية:

	 الموافقــة علــى السياســات العامــة إلدارة المخاطــر وضمــان وجــود إطــار 
فعــال إلدارة المخاطــر للمبــادرة بتحديــد وقيــاس وتخفيــف ومتابعــة كافــة 
ــر  ــول إدارة المخاط ــتمر ح ــوار المس ــجيع الح ــك وتش ــر بالبن ــواع المخاط أن

علــى كافــة مســتويات البنــك (أي ترويــج ثقافــة المخاطــر(.

ــه،  ــك أن يتحمل ــذي يمكــن للبن ــد المســتوى العــام مــن المخاطــر ال 	 تحدي
والتأكــد مــن أن حجــم المخاطــر ومســتويات تقبلهــا متماشــية مــع المســتوى 

العــام المتفــق عليــه.

	 الحصــول علــى تأكيــد مــن اإلدارة التنفيذيــة والمدقــق الداخلــي بــأن 
عمليــات ونظــم المخاطــر تعمــل بكفــاءة مــن خــالل أدوات رقابيــة ســليمة 

ــدة. ــات المعتم ــزام بالسياس وااللت

	 التأكــد مــن التــزام البنــك بالقوانيــن واللوائــح الســارية الخاصــة بكافــة 
ــر. ــراءات إدارة المخاط ــات وإج سياس

ــر  ــا بالمعايي ــان التزامه ــات لضم ــال والمخصص ــة رأس الم ــة كفاي 	 مراجع
ــك. ــة وتماشــيها مــع وضــع المخاطــر بالبن اإلرشــادية الرقابي

ــة  ــع محفظ ــول وض ــة ح ــن اإلدارة التنفيذي ــواردة م ــر ال ــة التقاري 	 مراجع
ــراز  ــك، وإب ــة للبن ــب الحاج ــل) أو حس ــى األق ــنوية (عل ــع س ــر الرب المخاط
مجــاالت واتجاهــات وتنبــؤات المخاطــر الرئيســية واإلجــراءات التــي تتخذهــا 

ــة. ــر معين ــع مخاط ــل م اإلدارة للتعام

ــا اإلدارة  ــي تتخذه ــراءات الت ــر واإلج ــرض للمخاط ــات التع ــة عملي 	 مراجع
لمتابعــة ومراقبــة وتســجيل وكافــة أنــواع المخاطــر بمــا فــي ذلــك مخاطــر 
االئتمــان والســوق ومخاطــر التشــغيل والســيولة واالمتثــال والســمعة 
والمخاطــر االســتراتيجية وكافــة أنــواع المخاطــر الداخليــة والخارجيــة التــي 

تؤثــر علــى البنــك.

ــي  ــاعدتها ف ــرورة - لمس ــد الض ــإلدارة – عن ــاد ل ــه واإلرش ــم التوجي 	 تقدي
تحســين ممارســات إدارة المخاطــر و/ أو تخفيــف مخاطــر معينــة بمــا فــي 
ذلــك وجــود كــوادر مؤهلــة علــى مســتوى اإلدارة لتنفيــذ أنشــطة إدارة 

ــال. ــكل فع ــر بش المخاط

ــك  ــر بالبن ــة المخاط ــع محفظ ــكل دوري بوض ــس اإلدارة بش ــار مجل 	 إخط
وإخطــار المجلــس بشــكل فــوري بــأي تغييــرات جوهريــة فــي وضــع 

محفظــة المخاطــر بالبنــك.

	 مراجعــة تعييــن وأداء واســتبدال مديــر المخاطــر ومراقبــة كفــاءة دوائــر 
إدارة المخاطــر بشــكل عــام.

المخاطــر  مديــر  بمســاعدة  والتدقيــق  المراجعــة  لجنــة  جهــود  دعــم   	
فــي المتابعــة والتقييــم طبقــا للتعليمــات الصــادرة عــن ســلطة النقــد 

. لفلســطينية ا

لجان مجلس اإلدارة
الحوكمة والهيكلية اإلدارية

اللجنة التنفيذية:
أعضاء اللجنة

السيد / هاشم الشوا  – رئيس اللجنة
السيد / ماهر فرح - عضوًا

السيد / عبدالله الغانم - عضوًا
السيد / طارق العقاد - عضوًا

أدوار ومسؤوليات
تتولــى اللجنــة التنفيذيــة لمجلــس اإلدارة المســؤولية الرئيســية فــي االشــراف علــى نشــاط وعمليــات وأعمــال البنــك لضمــان اســتمرار البنــك فــي 
تحقيــق أهدافــه االســتراتيجية طويلــة االجــل. وبهــذه الصفــة، تمــارس اللجنــة االشــراف المباشــر علــى المهــام والوظائــف الرئيســية الدارة االصــول 
والخصــوم، نمــو االصــول، تطــور االعمــال، الموازنــات الســنوية، كفايــة رأس المــال، عمليــات الدمــج واالســتحواذ، التوســع فــي االســواق الجديــدة، 

االتفاقيــات الدوليــة والتمثيليــة، وبرامــج المســؤولية االجتماعيــة للبنــك

تقــوم اللجنــة بدراســة ومناقشــة الطلبــات المقدمــة لهــا فيمــا يخــص الطلبــات االئتمانيــة والقــرارات االســتثمارية و أيــة التزامــات ماليــة أخــرى أو 
طلبــات أخــرى تتعلــق بأنشــطة وعمليــات وخدمــات البنــك تزيــد عــن صالحيــات اإلدارة التنفيذيــة، ويتــم اطــالع المجلــس بكامــل هيئتــه فــي هــذه 

الحالــة التخــاذ القــرار المناســب.

 وفــي حــال كانــت الطلبــات أعلــى مــن صالحيــات اللجنــة تقــوم اللجنــة بعــد دراســتها وتقييمهــا بتقديــم التوصيــات بشــأنها لمجلــس اإلدارة التخــاذ 
القــرار المناســب بالخصــوص. 

ــة فــي  ــرات الجوهري ــك التغيي ــة، بمــا فــي ذل ــات لمجلــس اإلدارة بشــأن خطــط األعمــال أو إعــادة الهيكل ــم التوصي ــة بمراجعــة وتقدي تقــوم اللجن
ــوك المراســلة. ــات البن ــات، وعالق ــع الجغرافــي للفــروع والعملي ــف الرئيســية، التوزي ــام والوظائ المه

وفي هذا السياق، تقوم اللجنة بتنفيذ الخطط المذكورة بناء على تقارير المدير العام والفريق التنفيذي للبنك.

تحــدد اللجنــة نطــاق عملهــا وبرامجهــا وأهدافهــا وخططهــا الســنوية بمــا يمكــن مــن تحديــد مســؤولياتها وتقييــم عملهــا واالنشــطة واالعمــال التــي 
تشــرف عليهــا أو تتخــذ قــرارات بشــأنها.
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لجنة الموارد البشرية وحوكمة البنك
أعضاء اللجنة

السيد / د. هاني نجم – رئيس اللجنة
السيدة / ندى شوشة - عضوًا
السيد/ عبد الله الغانم - عضوًا

الدكتورة / تفيدة الجرباوي - عضوًا
السيد/ إريك شحادة - عضوًا

يتمثــل دور اللجنــة فــي مراقبــة إطــار حوكمــة البنــك وعمليــة ترشــيح أعضــاء 
مجلــس اإلدارة وسياســات مكافــأة وتقييــم أعضــاء مجلــس اإلدارة واإلدارة 
ــوارد  ــات الم ــر سياس ــي وتطوي ــالل الوظيف ــة اإلح ــط عملي ــة وتخطي التنفيذي
البشــرية. ومــن أجــل تنفيــذ دورهــا، تســند إلــى اللجنة الســلطات والمســئوليات 

التاليــة:

	 مراجعــة واعتمــاد سياســات المــوارد البشــرية لضمــان أنهــا عادلــة وتنافســية 
وكاملــة وتحقــق مصالــح بنــك فلســطين علــى المــدى الطويــل.

	 المســاعدة فــي مراقبــة التغيــرات والتحســينات الرئيســية فــي دائــرة المــوارد 
البشــرية مــن أجــل ضمــان تلبيتهــا الســتراتيجية البنــك.

ــذا  ــة ه ــإلدارة ومراجع ــات ل ــض الصالحي ــات وتفوي ــدول بالصالحي ــداد ج 	 إع
الجــدول ســنويا ورفعــه لمجلــس اإلدارة لالعتمــاد.

	 دراســة التضــارب المحتمــل لمصالــح األعضــاء والصفقــات مــع األطــراف ذات 
الصلــة التــي يقــوم بهــا األعضــاء وتقديــم مقترحــات فــي هــذا الشــأن لمجلــس 

اإلدارة طبقــا لدليــل حوكمــة البنــك.

ــات اســتقاللية  ــذ متطلب ــك تنفي ــر فــي الوضــع )بمــا فــي ذل 	 مراجعــة أي تغيي
ــذا  ــي ه ــات ف ــم مقترح ــن وتقدي ــاء الحاليي ــة لألعض ــة المهني ــو( والتبعي العض

ــك. ــة البن ــل حوكم ــا لدلي ــس اإلدارة طبق ــأن لمجل الش

	 مراقبــة تنفيــذ عمليــة تنصيــب األعضــاء الجــدد وبرنامــج التطويــر والتثقيــف 
المســتمر ألعضــاء مجلــس اإلدارة حســب الضــرورة.

البنــك  مســتويات  كافــة  علــى  الحوكمــة  وممارســات  سياســات  مراجعــة   	
وتقديــم مقترحــات بهــذا الشــأن لمجلــس اإلدارة لتحســين فعاليــة وكفــاءة 

هــذه السياســات.

ينتخب المجلس من بين أعضائه رئيسًا ونائبًا لرئيس المجلس. 

ــه  ــارس صالحيات ــس ويم ــس المجل ــل رئي ــس مح ــس المجل ــب رئي ــل نائ ويح
ــام  ــي المق ــؤواًل ف ــس مس ــس المجل ــون رئي ــه. ويك ــي غياب ــه ف ــى مهام ويتول
األول عــن أنشــطة المجلــس واللجــان المنبثقــة عنــه. ويعتبــر رئيــس المجلــس 
بمثابــة الناطــق الرســمي باســم المجلــس. كمــا أنــه يــرأس المجلــس والجمعيــة 

العموميــة.

وتتمثل مهام رئيس المجلس في ضمان التالي:

مشــاركة أعضــاء المجلــس، عنــد التعييــن، فــي برنامــج تعريف   	 
ــم  ــج التعلي ــي برام ــة، ف ــت الحاج ــل وإذا دع ــن بالعم الموظفي

ــة؛ ــج التدريبي ــي أو البرام اإلضاف

أداء المجلس للمهام المنوطة به؛  	 

تلقــي أعضــاء المجلــس جميــع المعلومــات الالزمــة ألداء المهــام   	 
المســندة إليهــم؛

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

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

بنــك فلســطين  فــي  البشــرية  والمــوارد  الحوكمــة  لجنــة     	 
مســؤولة عــن تقييــم اللجــان المنبثقــة عــن مجلــس اإلدارة.

لجان مجلس اإلدارة
الحوكمة والهيكلية اإلدارية
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الحوكمة وإدارة المخاطر

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:

السياسات،  )وتشمل  المخاطر  إلدارة  العام  لإلطار  األقل  على  سنوية  مراجعة    	
اإلجراءات، التقارير، المنهجيات(.

في  والمحدد  المصرفية  المخاطر  من  مقبول  البنك ضمن مستوى  بقاء  ضمان    	
في  تصحيحية  بإجراءات  والتوصية  المجلس  من  المعتمدة  المخاطر  إدارة  سياسة 

حال مالحظة االنحراف عن هذه السياسة.

	  تحليل تقارير إدارة المخاطر واتخاذ اإلجراءات اإلدارية بناء عليها بهدف المحافظة 
الحدود  إلى  ووصوال  المصرفية  المخاطر  من  المقبولة  الحدود  ضمن  البنك  على 

المثلى.

البنك  نطاق  على  األساسية  المخاطر  وإدارة  واإلشراف  التقييم  بعملية  القيام    	
العمليات، مخاطر  المثال ال الحصر مخاطر االئتمان، مخاطر  وتتضمن على سبيل 

سعر الفائدة والسيولة والسوق »الخزينة«.

	  المراجعة السنوية للموازنة المبنية على المخاطر وتخطيط رأس المال ارتباطا 
بالموازنة المالية للبنك.

لجنة إدارة المخاطر بمستوى اإلدارة التنفيذية
} لجنة الموجودات والمطلوبات {

والبيئة  والسوقية  والسياسية  اإلقتصادية  المتغيرات  بين  العالقة  دراسة    	
التنافسية وتأثيرها على المخاطر المصرفية المحيطة بالبنك.

زمنية  سقوف  وتحديد  النقد  سلطة  لمتطلبات  االمتثال  ومتابعة  مراقبة    	
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.

الهدف الرئيســي إلدارة المخاطر في بنك فلسطين هو تأسيس آليات 
يمكــن من خاللها تحديد وقياس وإدارة ومراقبة المخاطر التي تواجه 
البنــك بفاعليــة وتمكنــه من التعاطي معهــا ودرء أي نتائج ســلبية. 
وتكمــن الغايــة من إدارة هــذه المخاطر فــي تعزيز مبــدأ »العائد – 
المخاطرة« في نتائج البنك من خالل التأكد من أن المخاطر المحيطة: 
في الحدود التي تسمح بها درجة شهية المخاطر والموضوعة من قبل 
مجلس إدارة البنك والتي تم تضمينها في سياســات وإجراءات البنك. 
تــم التحــوط منها لتعظيم ملكية المســاهمين علــى المدى الطويل 
والمســاهمين،  المودعين  »العمــالء،  العالقة  األطــراف ذات  ولحمايــة 

النقد«. الموظفين، سلطة 

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

اإلدارة. قبل مجلس  المقبولة من  المخاطر  شهية 

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

إن عملية إدارة المخاطر ال تعني تجنبها بشكل كامل فتعتبر المخاطر 
جــزءًا أصيــاًل من العمــل المصرفــي. ولذلك فإن البنــك يقبل تحمل 
البنك ولكنه يتوقع  المخاطر كجزء من استراتيجية  مستوى معين من 

المخاطر. درجة هذه  مع  متناسب  مالي  وغير  مالي  عائد 

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.

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

المدققة( المالية 

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

االئتمانية. المحفظة  لتوزيع  المثلى  الحدود  وكذلك  السيولة 

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

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

األعمال. المتمثل في وحدات  األول  الخط 

مسؤولية مجلس اإلدارة:
المسؤول عن  اإلدارة وهو  أحد صالحيات مجلس  المخاطر هو  ادارة  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 سنويا على األقل أو كلما 
اقتضت الحاجة وتبعا لألحداث الداخلية والخارجية.

تتضمن مسؤوليات مجلس اإلدارة المتعلقة بإدارة المخاطر الجوانب التالية:

المقترحــات  مســودة  علــى  اعتمــادا  العمــل  اســتراتيجية  تطويــر    	  
الخاصــة بالموازنــة وتخطيــط رأس المــال )التقييــم الداخلــي لكفايــة 

المــال(. رأس 

ــهية  ــة ش ــل درج ــح / تفصي ــر وتوضي ــات إدارة المخاط ــاد سياس اعتم   	  
ودرجــة  الحــدود  متضمنــة  السياســة  هــذه  مــن  كجــزء  المخاطــر 

التحمــل.

تأسيس إطار حوكمة المخاطر كجزء من سياسة إدارة المخاطر.    	  

ــلط  ــة والمس ــر مرتفع ــة مخاط ــم بدرج ــي تتس ــاالت الت ــة الح مراجع   	  
عليهــا الضــوء مــن قبــل لجنــة المخاطــر بمســتوى مجلــس اإلدارة.

ــة المخاطــر بمســتوى مجلــس اإلدارة  ــى لجن ــات إل تفويــض الصالحي   	  
للمراجعــة المســتمرة لفعاليــة إطــار العمــل الخــاص بــإدارة المخاطــر.

ــر للمســاهمين حــول إدارة المخاطــر بالبنــك كجــزء مــن  رفــع التقاري   	  
التقريــر الســنوي ألعمــال البنــك.

اعتماد اإلفصاحات العامة.   	  

يفوض مجلس اإلدارة المسؤوليات التالية للجنة المخاطر بمستوى مجلس اإلدارة:

التأكد من تطبيق وتطوير اإلطار العام إلدارة المخاطر في البنك.   	  

مراقبــة مــدى فعاليــة إدارة المخاطــر فــي البنــك ومتابعــة اإلجــراءات    	  
التصحيحيــة

ــنويا  ــع س ــر رب ــن إدارة المخاط ــة م ــر المقدم ــة التقاري ــة حزم مراجع   	  
علــى األقــل.

والتوصيــة  األقــل  علــى  ســنويا  المخاطــر  إدارة  سياســة  مراجعــة    	  
األمــر. تطلــب  إذا  بالتعديــل 

المراقبة المستمرة لعرض المخاطر الهامة في البنك.   	  

مراقبــة االمتثــال لسياســات إدارة المخاطــر فــي البنــك، تعليمــات    	  
المخاطــر. إلدارة  أخــرى  متطلبــات  وأي  النقــد  ســلطة 

الموافقــة علــى تعييــن مديــر المخاطــر والمســؤولين الرئيســيين فــي    	  
إدارة المخاطــر واعتمــاد الهيــكل التنظيمــي إلدارة المخاطــر.

إدارة المخاطر
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الحوكمة وإدارة المخاطر

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

التالية: النقاط  مسؤولياتها في 

إعداد المسودات الخاصة بسياسات وإجراءات المخاطر في البنك.  	  

تطويــر اإلجــراءات والمنهجيــات واألدوات المتعلقــة بــإدارة المخاطــر فــي   	  
ــك. البن

مراقبــة ملــف المخاطــر المصرفيــة علــى مســتوى البنــك ورفــع التقاريــر   	  
.

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

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

ــتركة  ــة مش ــر لغ ــك وتطوي ــتوى البن ــى مس ــر عل ــة المخاط ــم ثقاف دع  	  
مبنيــة علــى هــذه الثقافــة وتقديــم الدعــم والتدريــب الــالزم لتحقيــق 

ــك. ذل

تقديــم تفســيرات للوائــح والممارســات المتعلقــة بالمخاطــر ونشــرها   	  
علــى مســتوى وحــدات األعمــال.

تقديــم التدريــب للفــروع ووحــدات االعمــال والمتعلــق بكيفيــة إدارة   	  
العمليــات. علــى  الرقابــة  وتشــديد  المخاطــر 

مراجعــة اإلجــراءات، السياســات، المنتجــات والعمليــات الهامــة المؤثــرة   	  
علــى ملــف المخاطــر المصرفيــة فــي البنــك قبــل الموافقــة النهائيــة.

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

التالي: األعمال  وتتضمن مسؤوليات وحدات  العامة  اإلدارة  في 

ــر  ــن المخاط ــر ع ــع تقاري ــة ورف ــم، مراقب ــاس، تقيي ــد، قي تحدي  	  
العمــل. بوحــدة  المتعلقــة  المختلفــة 

تقييــم فعاليــة األنظمــة والضوابــط المســتخدمة لمراقبــة العمــل   	  
ــل  ــة العم ــب وطبيع ــة تتناس ــغيل أنظم ــم وتش ــي وتصمي اليوم

ومراقبتهــا 

التوصيــة بمقترحــات عمــل تتوافــق ودرجــة شــهية المخاطــر   	  
العمــل. سياســات  فــي  عليهــا  المنصــوص 

بمخاطــر  المرتبطــة  والحــوادث  الحــاالت  عــن  التقاريــر  رفــع   	  
»خســائر مرتبطــة بالعمليــات« إلــى دوائــر المخاطــر المعنيــة 

دوري. بشــكل 

حضور وغياب الســـادة أعضاء مجلس اإلدارة عن جلســـات مجلس 
اإلدارة لبنك فلسطين لعام 2020      

 

اجتماعات مجلس اإلدارة
الحوكمة والهيكلية اإلدارية

أجمالي الحضور 
لكل عضو 23/12/2020 29/11/2020 25/10/2020 27/09/2020 27/08/2020 31/05/2020 26/04/2020 27/02/2020 30/01/2020 اسماء السادة األعضاء

9 8 7 6 5 4 3 2 1

9 حضور حضور حضور حضور حضور حضور حضور حضور حضور السيد/ هاشم الشوا

9 حضور حضور حضور حضور حضور حضور حضور حضور حضور السيد/ ماهر فرح

9 حضور حضور حضور حضور حضور حضور حضور حضور حضور السيد / هاني نجم

9 حضور حضور حضور حضور حضور حضور حضور حضور حضور السيد/ طارق العقاد

7 حضور حضور حضور حضور حضور حضور حضور السيد/ عبداهلل الغانم 

9 حضور حضور حضور حضور حضور حضور حضور حضور حضور السيدة/ لنا ابو حجلة

9 حضور حضور حضور حضور حضور حضور حضور حضور حضور السيدة/ مها عواد

9 حضور حضور حضور حضور حضور حضور حضور حضور حضور السيدة/ ندى شوشة

9 حضور حضور حضور حضور حضور حضور حضور حضور حضور الدكتورة/ تفيدة الجرباوي

4 حضور حضور حضور حضور السيد/ إريك شحادة

5 حضور حضور حضور حضور حضور السيد/ طارق الشكعة

2 حضور حضور السيد/ فيصل الشوا

10 10 10 10 9 9 10 11 11 مجموع الحضور للجلسات
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سياسة مكافحة غسل األموال والعقوبات:
يعمــل بنــك فلســطين علــى حمايــة خدماتــه ومنتجاتــه مــن اســتغاللها فــي عمليــات أو أنشــطة غســل األمــوال وتمويــل اإلرهــاب، وذلــك مــن 
ــات  ــد الحاجــة لتواكــب المتطلب ــة المعتمــدة فــي هــذا المجــال والتــي يتــم تحديثهــا وتطويرهــا ســنويًا وعن خــالل سياســاته وإجراءاتــه الداخلي
الرقابيــة المحليــة والتوصيــات العالميــة مثــل: توصيــات الفاتــف األربعيــن، إرشــادات لجنــة بــازل لمكافحــة غســل األمــوال وتمويــل االرهــاب، 
ــون  ــرار بقان ــك بق ــزام البن ــن الت ــًا م ــاب، وانطالق ــل اإلره ــوال وتموي ــل األم ــة غس ــال مكافح ــي مج ــدة ف ــات الرائ ــبرج والممارس ــادئ ولفس مب
مكافحــة غســل األمــوال وتمويــل اإلرهــاب الفلســطيني، والتعليمــات الصــادرة بموجبــه، والمعاييــر والتوصيــات الدوليــة ذات الخصــوص، ومــن 

هــذا المنطلــق، وفــي تطبيقــه لسياســة إعــرف عميلــك KYC وبــذل العنايــة الواجبــة CDD فــإن بنــك فلســطين:

ال يحتفظ بحسابات ألشخاص مجهولي الهوية أو ذوي األسماء الوهمية أو الصورية.	 

ال يحتفظ البنك وال يفتح حسابات لألشخاص العابرين.	 

ال يحتفظ البنك وال يتعامل مع بنوك ومؤسسات الظل.	 

ال يتم فتح حسابات أو إجراء أية عمليات مصرفية للعمالء المدرجين على القوائم السوداء.	 

يتم فحص حسابات العمالء بشكل دوري للتأكد من عدم إدراج أي منهم على القوائم السوداء.	 

كما ال يتعامل البنك مع العمالء الذين ينخرطون بأي مما يلي: 	 

o .صنع األسلحة والذخائر واإلتجار بها بصورة غير مشروعة

o  اإلتجار بالبشر

o المواد اإلباحية

o المقامرة عبر اإلنترنت دون عرض محلي على األرض

 o.االنتهاكات المتعمدة أو المتعمدة للقانون أو اللوائح أو السياسة المتعلقة بالجرائم المالية و/ أو االحتيال 

o  االنتهاكات المتكررة غير المقصودة أو العرضية للقانون أو اللوائح أو السياسة المتعلقة بالجرائم المالية و/ أو
االحتيال.

o .إساءة استخدام الحسابات في عمليات غسل األموال أو تمويل اإلرهاب أو االحتيال

o .تسهيل األنشطة التجارية التي يمكن تفسيرها على أنها جريمة ضريبية

o .رفض تقديم معلومات أو وثائق كافية يطلبها البنك

o الرشوة والفساد

يقــوم بالتعــرف علــى العمــالء الطبيعييــن واإلعتبارييــن والمســتفيد الحقيقــي والتحقــق مــن هوياتهــم مــن خــالل  الوثائق 	 
أو البيانــات أو المســتندات قبــل وأثنــاء وبعــد فتــح الحســاب وعنــد الشــك فــي صحــة أو كفايــة البيانــات المتعلقــة بتحديــد 

هويــة العميــل التــي تــم الحصــول عليهــا مســتقباًل وعنــد اإلشــتباه فــي غســل األمــوال وتمويــل اإلرهــاب.

يتعــرف ويجمــع المعلومــات حــول الغــرض مــن العمليــات الجاريــة والمتوقعــة علــى الحســاب والطبيعــة المقصــودة لعالقــة العمــل 	 
مســتخدمًا نمــوذج فتــح الحســاب المصمــم لديــه وفقــًا لسياســة إعرف عميلــك وسياســة البنــك وتعليمات ســلطة النقد الفلســطينية، 

باإلضافــة للنمــاذج المخصصــة لكافــة أنــواع العمليــات التــي تتــم علــى حســابات العمــالء )ايداعــات، ســحوبات، حــواالت، الــخ(.

يعمــل علــى تحديــد وتقييــم المخاطــر علــى مســتوى العمــالء والحســابات ويتعامــل معهــا وفقــًا لتصنيــف العمــالء حســب درجــة 	 
ــالء ذوي  ــة للعم ــًة خاص ــي عناي ــا، ويول ــل معه ــي يتعام ــدان الت ــاطه والبل ــة نش ــل وطبيع ــط العمي ــاب ونم ــة الحس ــر ونوعي الخط
المخاطــر المرتفعــة مــن خــالل طلــب مصــادر الدخــل والثــروة واإلقامــة لهــؤالء العمــالء باإلضافــة للموافقــات اإلداريــة وفــق درجــة 

المخاطــر.

ــح 	  ــة لفت ــات الالزم ــك والمتطلب ــرف عميل ــة إع ــق سياس ــل لتطبي ــات العم ــول آلي ــات ح ــروحات والتوضيح ــات والش ــدار التعليم إص
ــالء. ــع العم ــأ م ــة تنش ــة أو عالق ــكل عملي ــابات ول الحس

يطبــق معاييــر وسياســة إعــرف عميلــك وبــذل العنايــة بالنســبة للعالقــات القائمــة عبــر الحــدود مــع المصــارف المراســلة مــن خــالل 	 
جمــع المعلومــات عنهــا وتقييــم ســمعة المؤسســة المتلقيــة وطبيعــة اإلشــراف الــذي تخضــع لــه والحصــول علــى مصادقــة اإلدارة 

العليــا قبــل إقامــة العالقــة مــع المؤسســة المتلقيــة وتقييــم ضوابطهــا فيمــا يتعلــق بمكافحــة غســل األمــوال وتموبــل اإلرهــاب.

ــم الســوداء مــن خــالل أحــدث األنظمــة لمطابقــة حســابات العمــالء 	  ــى القوائ ــواردة عل ــة الحــواالت الصــادرة وال ــم فحــص كاف يت
والجهــات المســتفيدة و/ أو المحولــة لهــذه الحــواالت علــى القوائــم ورد أيــة حوالــة فــي حــال تبيــن وجــود أيــة طــرف مــن أطــراف 

ــى القوائــم الســوداء. ــة مدرجــًا عل الحوال

يســتخدم البنــك أحــدث البرامــج لتحليــل حســابات العمــالء ومتابعــة الحــركات التــي تتــم علــى حســاباتهم ويقــوم بتعديــل وتطويــر 	 
البرامــج لتتوائــم مــع أحــدث المســتجدات فــي مجــال الرقابــة علــى العمليــات، مــن خــالل ســيناريوهات مخصصــة لمراقبــة األنمــاط 

المتبعــة لغســل األمــوال و/ أو تمويــل االرهــاب.

يطبــق البنــك العديــد مــن المعاييــر لمتابعــة العمليــات واألنشــطة المختلفــة كمؤشــرات أوليــة أو كمؤشــرات اشــتباه، حيــث توجــد 	 
مؤشــرات اشــتباه عامــة، ولــدى فتــح الحســابات، إجــراء المعامــالت المختلفــة، الحــواالت الــواردة والصــادرة، اإليداعــات والســحوبات 
ــادات  ــارة واإلعتم ــات التج ــل عملي ــندات، تموي ــهم والس ــراء األس ــتثمارات وش ــق، االس ــر الصنادي ــهيالت، تأجي ــح التس ــة، من النقدي

ــة. ــات االليكتروني ــذ العملي والكفــاالت، تفعيــل الحســابات الجامــدة والمغلقــة وتنفي

يحتفظ بالسجالت والوثائق الخاصة بالعمالء وفقًا للمدة القانونية المنصوص عليها بالقانون والتعليمات.	 

يمتنــع البنــك عــن تنفيــذ العمليــات الماليــة المشــتبه بهــا تتضمــن جريمــة غســل األمــوال أو تمويــل اإلرهــاب أو أي مــن الجرائــم 	 
األصليــة ويتــم ابــالغ وحــدة المتابعــة الماليــة علــى الفــور.

يقــوم البنــك برفــع تقاريــر اشــتباه علــى وجــه الســرعة فــي حــال توفــر أســس معقولــة لإلشــتباه بــأن األمــوال تشــكل متحصــالت 	 
ــن  ــاب أو أي م ــل اإلره ــوال أو تموي ــل األم ــة غس ــى جريم ــرًا عل ــون مؤش ــد يك ــاط ق ــة أو نش ــم بواقع ــه عل ــة، أو إن كان لدي جرمي

الجرائــم األصليــة.

يعقــد البرامــج التدريبيــة والحلقــات النقاشــية حــول معاييــر ومؤشــرات وأنشــطة مكافحــة غســل األمــوال وتمويــل اإلرهــاب وبخاصة 	 
ــن الجدد. للموظفي

يتــم تعميــم التعليمــات والتعاميــم الصــادرة عــن الجهــات الرقابيــة للدوائــر والفــروع فــور ورودهــا وإصــدار الشــروحات واإليضاحــات 	 
الالزمــة لهــا.

تتمتــع دائــرة مكافحــة غســل األمــوال باإلســتقالل بحيــث تتبــع الوحــدة للجنــة المراجعــة والتدقيــق المنبثقــة عــن مجلــس اإلدارة 	 
ــق  ــن التدقي ــق م ــع للتدقي ــا تخض ــر ولكنه ــي وادارة المخاط ــق الداخل ــال والتدقي ــة اإلمتث ــن مراقب ــا ع ــتقاللية عمله ــرًة واس مباش

ــر اإلشــتباه. ــي بمــا ال يتعــارض مــع ســرية المعلومــات الخاصــة بتقاري الداخل

التطويرات:
ــة  ــات الرقابي ــات الجه ــالء وتوقع ــع العم ــى ودائ ــًا عل ــوال وحرص ــلي األم ــة لغاس ــة رادع ــة رقابي ــى بيئ ــاظ عل ــة الحف ــطين بأهمي ــك فلس ــن بن ــًا م إيمان
والعالميــة والمســتثمرين ومراســلي البنــك حــول العالــم، فــإن البنــك قــد عمــل خــالل العــام الماضــي علــى تطويــر التالــي ليواكــب أفضــل الممارســات 

مكافحة غسل األموال
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ــة:  ــق الخارجي ــركات التدقي ــل ش ــهادة أفض ــة بش العالمي

o .تطوير سياسة مكافحة غسل األموال وتمويل االرهاب والعقوبات

o .تطوير منهجية سياسة إحتساب مخاطر العمالء وفق أفضل الممارسات العالمية

o  ،تطويــر منهجيــة إحتســاب مخاطــر الجرائــم الماليــة علــى مســتوى المؤسســات لكافــة منتجــات وخدمــات وقنــوات البنــك
وآليــات إحتســاب المخاطــر المتأصلــة والمتبقيــة.

o .تطوير إجراءات عمل االبالغ عن تقارير اإلشتباه بما يواكب الممارسات العالمية

o تطوير إجراءات عمل الفحص على قوائم العقوبات والحظر بما يواكب الممارسات العالمية

o  ــر ــاب وتطوي ــل اإلره ــوال وتموي ــل األم ــاط غس ــركات وأنم ــة الح ــة ومراقب ــالت المالي ــص المعام ــراءات فح ــر إج تطوي
ــاب. ــل االره ــوال وتموي ــل األم ــًا لغس ــتخدمة عالمي ــاط المس ــة األنم ــمل كاف ــة لتش ــيناريوهات الرقاب س

o .تطوير إجراءات فتح الحساب بما يتوائم مع النهج القائم على المخاطر

o  .تطوير النظام البنكي ليتوائم مع منهجية المخاطر

مكافحة غسل األموال
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السيد / عالء الدين محمد آل رضوان
نائب المدير العام

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

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

السيد/ رشدي محمود الغالييني
المدير العام 

بكالوريوس اقتصاد وعلوم كمبيوتر 
الجامعة األمريكية - القاهرة  1986

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

 

السيد/ وائل عبد اللطيف الصوراني
مدير إدارة أعمال غزة

بكالوريوس أحياء وكيمياء - جامعة 
صنعاء – اليمن 1993

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

 

السيد/ حسن العفيفي
مدير إدارة العمليات وتكنولوجيا 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

السيد/ حنا باسيل جورج سحار
مدير إدارة اإلئتمان

ماجستير إدارة أعمال
تاريخ الميالد: 1972/10/06

تاريخ بداية العمل: 2020

السيد/ كامل عارف كامل حسيني
مدير إدارة العالقات الدولية وعالقات المساهمين

ماجستير إدارة أعمال  
The American University,

Washington,D.C. 1990
تاريخ الميالد: 11/ 1966/02

تاريخ بداية العمل: 2016

السيد/ ثائر عبدالهادي علي حمايل
مدير ادارة أعمال األفراد

ماجستير إدارة أعمال
جامعة بيرزيت - فلسطين 2014

تاريخ الميالد: 1978/05/13
تاريخ بداية العمل: 2000

السيد/ محمود ماهر الشوا
 مدير اإلدارة المالية

ماجستير مالية ومصرفية  
University of Wales 2007
تاريخ الميالد: 1982/07/24

تاريخ بداية العمل: 2005

السيد/ نجيب جاسر نجيب ياسر
مدير إدارة التدقيق

ماجستير إدارة أعمال
University of North Carolina 2006 

تاريخ الميالد: 1978/05/30
تاريخ بداية العمل: 2017

السيدة/ سوزان جورج خوري
مديرة إدارة المخاطر

بكالوريوس رياضيات وإدارة أعمال 
جامعة لندن – المملكة المتحدة 1983

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

السيد سليمان محمد سليمان نصر 
مدير ادارة الخزينة

ماجستير إدارة اعمال
جامعة بيرزيت

تاريخ الميالد: 1978/10/25
تاريخ بداية العمل:2000

السيدة/ رنده صليبا سليمان موسى “عبداهلل” 
مديرة إدارة الموارد البشرية

ماجستير إدارة أعمال 
 جامعة بير زيت- فلسطين 2012

تاريخ الميالد: 1974/05/14
تاريخ بداية العمل: 2011

اإلدارة التنفيذية والدوائر الرقابية
الحوكمة والهيكلية اإلدارية

السيد/ حاتم غالب حسن مصطفى 
مدير إدارة متابعة ورقابة االئتمان

بكالوريوس إدارة اعمال 
Winona State University 1984 

تاريخ الميالد: 1961/01/04
تاريخ بداية العمل: 1994

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/ خميس فوزي عصفور
المستشار القانوني

بكالوريوس حقوق - جامعة 
اإلسكندرية – مصر  1975

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

السيد ناصر محمد رشدي باكير
مدير إدارة أعمال الشركات

إدارة اعمال بكالوريوس 
Winona State University 2012

تاريخ الميالد: 1969/7/23
تاريخ بداية العمل:1994
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افصاحات
الرواتب والمكافآت ألعضاء اإلدارة التنفيذية للمجموعة

بلغــت الرواتــب والمكافــآت لــإلدارة التنفيذيــة العليــا مبلــغ 5,365,750 دوالر 
أمريكــي 

مصاريف سفر و ندوات لإلدارة التنفيذية
ال يوجد مصاريف سفر وندوات لإلدارة التنفيذية خالل عام 2020

التسهيالت الممنوحية لإلدارة التنفيذية 
مبلــغ  العليــا  التنفيذيــة  لــالدارة  الممنوحــة  التســهيالت  مجمــوع  بلــغ 

1,540,024دوالرأمريكــي

المكافأة المقترحة ألعضاء مجلس اإلدارة على األرباح
بلغــت قيمــة المكافــأة المقترحــة ألعضــاء مجلــس اإلدارة للعــام 2020 مقــدار 

800,000 دوالر أمريكي

االعتماد على موردين وعمالء رئيسيين
ــًا أو خارجيــا يشــكلون  ال يوجــد مورديــن محدديــن أو عمــالء رئيســيين محلي

10 % فأعلــى مــن إجمالــي المشــتريات أو المبيعــات للشــركة.

اإلمتيازات
ــن  ــركة أو أي م ــا الش ــع به ــازات تتمت ــة أو امتي ــة حكومي ــة حماي ــد أي ال توج
منتجاتهــا بموجــب القوانيــن و األنظمــة أو غيرهــا. كمــا التوجــد أيــة بــراءات 

ــا. ــت الشــركة عليه ــاز حصل اخترعــات أو حقــو امتي

العمليات غير المتكررة
ال يوجــد أي أثــر مالــي لعمليــات ذات طبيعــة غيــر متكــررة حدثــت خــالل 

الســنة الماليــة وال تدخــل ضمــن نشــاط الشــركة الرئيســية.

اإلجرات القانونية
ــة )207( و )186(  ــركاته التابع ــك وش ــى البن ــة عل ــا المقام ــدد القضاي ــغ ع بل
قضيــة كمــا فــي 31 كانــون األول 2020 و2019، علــى التولــي، وذلــك ضمــن 
النشــاط الطبيعــي للبنــك. بلغــت قيمــة القضايــا مبلــغ يعــادل 62,029,218 
دوالر أمريكــي ومبلــغ يعــاد 40,336,275 دوالر أمريكــي كمــا فــي 31 كانــون 
األول 2020 و2019، علــى التوالــي، وفــي تقديــر إدارة ومحامــي البنــك فإنــه 
لــن يترتــب علــى البنــك أيــة إلتزامــات لقــاء هــذه القضايــا باســتثناء مــا تــم 

تخصيصــه لمواجهتهــا.

القرارات ذات األثر المادي
“تعتبــر القــرارات العســكرية اإلســرائيلية أحــد العوائــق الرئيســية فــي إدارة 
ــزة والحواجــز  ــة الحصــار المفــروض علــى قطــاع غ ــك، خاص عمليــات البن
العســكرية التــي تقطــع أوصــال الضفــة الغربيــة، وبالرغــم مــن ذلــك، فــإن 
 البنــك فلســطين وبمــا يمتلكــه من كفاءات اســتطاع التكيف مع هــذه القرارات
إن متــالك بنــك فلســطين ألكبــر شــبكة مصرفيــة فــي األراضي الفلســطينية 

مكنــه مــن إدارة عملياتــه واســتمراريتها فــي ظــل هــذه الظروف”

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

أعمال مجلس اإلدارة للعام 2020
عقــد مجلــس اإلدارة خــالل عــام 2020  تســع جلســات لممارســة المهــام 
الموكلــة لــه كمــا هــو مذكــور فــي مدونــة الحكومــة والنظــام الداخلــي للبنك.

مسائل أحيلت للتصويت من قبل حملة األسهم
ال يوجــد أيــة مســائل أثيــرت أو أحيلــت مــن قبــل أي مــن حملــة االســهم خــالل 

.2020 العام 

البيانات المالية األولية
ال يوجــد اختــالف بيــن البيانــات الماليــة األوليــة المفصــح عنهــا ســابقأ و 

البيانــات الماليــة النهائيــة

مدققي الحسابات
قام بتدقيق البيانات المالية للعام 2020 شركة ارنست ويونغ.

آلية إيصال المعلومات
ســيتم إرســال التقريــر الســنوي الكترونيــا لجميــع الســادة المســاهمين علــى 
عناوينهــم المســجلة لدينــا مــع بطاقــة الدعــوة الخاصــة باجتمــاع الهيئــة 
ــى  ــا وعل ــع فروعن ــي جمي ــالع ف ــا لألط ــر متاح ــيكون التقري ــا س ــة، كم العام

ــي. ــك االلكترون ــع البن موق

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

دائرة البطاقات

نائب مدير
إدارة البطاقات

 دائرة
 ذكاء األعمال

دائرة الخدمات 
اإللكترونية لألفراد

دائرة العالقات
العامة والتسويق

 مدير إدارة 
اعمال االفراد 

دائرة 
خدمات األفراد

دائرة االستثمار 
والتوظيفات

نائب مدير إدارة 
الخزينة

دائرة إدارة 
النقد

دائرة العمالت 
األجنبية

دائرة المؤسسات
المالية

دائرة التجارة
والتسويات الدولية

دائرة المقاصة
العامة

دائرة
 الحواالت

وحدة 
العمليات المركزية

وحدة 
الصالحيات المركزية

دائرة التخطيط
المالي

دائرة المحاسبة

دائرة
 التدريب

دائرة 
الموارد البشرية

دائرة السياسات 
اإلئتمانية

دائرة تسهيالت
المشاريع الصغيرة

 والمتوسطة

دائرة النظم
 المساندة

دائرة النظم
 البنكية

دائرة البنية
 التحتية

نائب مدير إدارة 
تكنولوجيا المعلومات

دائرة الرقابة
 على اإلئتمان

دائرة إدارة األصول  
 الخاصة

 مدير إدارة 
الموارد البشرية

 مدير إدارة
 المالية

 مدير إدارة متابعة 
ورقابة اإلئتمان

 مدير
 إدارة اإلئتمان

 مدير إدارة العمليات
وتكنولوجيا المعلومات

 مدير إدارة 
الخزينة

دائرة إدارة المشاريع والجودة

دائرة
 المشتريات

ضابط اتصال مكافحة غسل األموال

مدير إدارة المخاطر

لجنة الموارد البشرية والحوكمة

اللجنة التنفيذية لمجلس اإلدارة

لجنة المراجعة والتدقيق

أمين سر مجلس إدارة بنك فلسطيندائرة مراقبة اإلمتثال

دائرة الشؤون القانونية

مجلس إدارة 
بنك فلسطين

 مدير إدارة العالقات الدولية
وعالقات المساهمين

دائرة العالقات الدولية
 وعالقات المغتربين

وحدة مكاتب التمثيل الدولية

دائرة عالقات المساهمين

 مدير إدارة 
أعمال غزة

دائرة الرقابة والتفتيش مدير إدارة التدقيق

نائب مدير عام

الفروع 
والمكاتب / غزة

نائب مدير
إدارة أعمال غزة 

نائب مدير إدارة 
أعمال الشركات

رئيس 
مجلس إدارة

بنك فلسطين

دائرة الخدمات

نائب مدير
إدارة الهندسة

والخدمات

دائرة الهندسة

الفروع 
والمكاتب/ الضفة

دائرة خدمات 
الشركات

 مدير إدارة 
أعمال الشركات

دائرة المسؤولية اإلجتماعية

نائب مدير إدارة
 العمليات 

المدير العام

لجنة إدارة المخاطر

دائرة المشاريع
 الصغيرة و المتوسطة

دائرة الخدمات
 والمدفوعات اإللكترونية

الهيكلية اإلدارية لبنك فلسطين
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عالقات المساهمين

دائرة عالقات المساهمين
واصــل بنــك فلســطين ســعيه لمواكبــة المعاييــر الدوليــة وتطبيــق أفضــل الممارســات فيمــا يخــص عالقــات المســاهمين، حيــث قــام بأنشــاء 
ــتثماراتهم  ــص اس ــا يخ ــاؤالتهم فيم ــى كل تس ــة عل ــم واإلجاب ــة طلباته ــوم بمتابع ــاهمين وتق ــات المس ــة بعالق ــتقله مختص ــرة مس دائ
وأرباحهــم فــي بنــك فلســطين. ونظــرًا للظــروف الطارئــة والغيــر عاديــة التــي شــهدها العالــم فــي العــام المنصــرم، خــالل جائحــة كورونــا 
حرصــت دائــرة عالقــات المســاهمين علــى البقــاء علــى أتصــال دائــم مــع جميــع المســاهمين عــن طريــق أرســال بيانــات صحفيــة توضــح اخــر 
التطــورات فــي البنــك، ومبــادرات البنــك اتجــاه المجتمــع المحلــي، باإلضافــة الــى اجــراءات البنــك االحترازيــة لضمــان ســير العمــل علــى أكمــل 

وجــه مــع ضمــان ســالمة الموظفيــن والعمــالء والمســاهمين وكافــة المتعامليــن مــع البنــك.

ــا  ــل رغــم اجــراءات الطــوارئ المعمــول به ــة فــي موعــده المحــدد ودون تأجي ــة العمومي ــاع الجمعي ــام الماضــي بعقــد اجتم ــك الع ــام البن ق
فــي فلســطين، إال أن البنــك التــزم بواجبــه اتجــاه مســاهميه، حيــث تــم عقــد اجتمــاع الجمعيــة العموميــة ضمــن اجــراءات الســالمة بوجــود 
عــدد محــدود جــدًا فــي كل مــن رام اهلل وغــزة، وذلــك التزامــًا مــن البنــك بواجبــه بتوزيــع األربــاح علــى المســاهمين خاصــة فــي الظــروف 
ــة  ــة العمومي ــاع الجمعي ــد اجتم ــح بع ــع األرب ــاهمين بتوزي ــات المس ــرة عالق ــت دائ ــا التزم ــة. كم ــت الجائح ــي رافق ــة الت ــة الصعب اإلقتصادي
مباشــرة، وتــم التواصــل مــع جميــع المســاهمين ســواء عــن طريــق األيميــل أوالهاتــف للتأكــد مــن إســتالمهم ألرباحهــم. كمــا وقامــت دائــرة 
عالقــات المســاهمين بإبقــاء المســاهمين علــى اطــالع بكافــة االفصاحــات الماليــة والغيــر ماليــة، عــن طريــق أرســال تقاريــر وأخبــار دوريــة 
لهــم. باإلضافــة الــى االجابــة علــى جميــع تســاؤالتهم واستفســاراتهم. كمــا والتــزم فريــق الدائــرة بحضــور كافــة االجتماعــات والمؤتمــرات 
الدوليــة والمحليــة المتعلقــة بكيفيــة إدارة أزمــة جائحــة كورونــا بمــا يخــص المســاهمين، واتبــاع الممارســات الفضلــى فــي العمــل بنــاء علــى 

المعاييــر الدوليــة لضمــان ســالمة جميــع األفــراد وابقــاء الشــفافية واألفصــاح بيــن البنــك والمســاهمين.

 Global Finance مــن مجلــة Outstanding crisis leadership  كمــا حصــل البنــك علــى عــدة جوائــز منهــا جائــزة التميــز فــي ادارة االزمــات
وجائــزة متعلقــة بالتمويــل المســتدام Green Finance   وجائــزة Best Bank  مــن مجلــة Emeafinance يأتــي حصــول البنــك علــى هــذه 

الجوائــز فــي ظــل جائحــة كورونــا التــي فرضــت تغييــراً  كبيــر علــى َاليــة العمــل مــع الحفــاظ علــى تقديــم أفضــل الخدمــات للعمــالء.

نشاط تداول سهم بنك فلسطين خالل العام 2020
تم إدراج سهم بنك فلسطين للتداول في بورصة فلسطين عام 2005. ويوضح الجدول أدناه نشاط تداول السهم للعام 2020. 

2020 مالحظات البيان

4.71 % من إجمالي عدد المساهمين 4,660 عدد المساهمين
11.614 % من إجمالي التداول 10,040,648 عدد األسهم المتداولة )#(
9.275 % من إجمالي التداول 17,631,929 قيمة األسهم المتداولة )$(

10.596 % من إجمالي عدد الصفقات 1,827 عدد الصفقات المنفذة
معدل الدوران للشركات: 4.38 %  % 4.83 معدل دوران السهم )٪(

88.18 % من إجمالي الجلسات 194 عدد الجلسات التي تداول فيها سهم الشركة
9.96 % من إجمالي القيمة السوقية 343,332,000 القيمة السوقية )$( كما في 2020/12/31

معدل األسهم الحرة للشركات: 36.72 %  % 80.57  )Free Float( نسبة األسهم الحرة
2.05 أعلى سعر تداول ) دوالر أمريكي(
1.50 أدنى سعر تداول )دوالر أمريكي(
1.65 سعر اإلغالق )دوالر أمريكي(



فلســـطين التقريـــر الســـنوي 2020بنك  | 4142

بلغ عدد مساهمي البنك 4,660  مساهمًا نهاية العام 2020 مقارنة  مع 4,650 مساهمًا نهاية العام 2019. ونوضح فيما يلي المستثمرين الذين تبلغ  ملكيتهم 4 % أو 
أكثر كما بتاريخ 31 كانون أول 2020.

كبار المساهمين

االسم
عدد األسهم          

في نهاية 2019
نسبة المساهمة       

في نهاية 2019
عدد األسهم          
في نهاية 2020

نسبة المساهمة       
في نهاية 2020

7.30 %6.9515,181,997 %14,170,970شركة المهلب الكويتية العقارية
 )IFC( 4.73 %4.739,838,440 %9,645,530مؤسسة التمويل الدولية

ملكية أعضاء مجلس اإلدارة 

عدد األسهم في الجنسيةاإلسم
نهاية 2019

نسبة المساهمة 
في نهاية 2019

عدد األسهم في 
نهاية 2020

نسبة المساهمة 
في نهاية 2020

3.75 %3.757,797,417 %7,644,527فلسطينيةهاشم هاني هاشم الشوا - رئيس مجلس اإلدارة
0.35 %0.47723,627 %954,537فرنسيةماهر جواد فرح

0.11 %0.10225,766 %221,340فلسطينيةهاني حسن محمد نجم
0.04 %0.0485,000 %85,000فلسطينيةطارق طاهر فارس  الشكعة

0.01 %0.0126,317 %25,801فلسطينيةطارق بن عمر بن عبدالفتاح العقاد
0.01 %0.0128,939 %28,372فلسطينيةلنا جمال عبدالكريم أبو حجلة

0.01 %0.0124,665 %24,182كويتيةعبداهلل قيس عبداهلل الغانم
0.01 %0.0116,646 %16,320مصريةندى سليمان شوشة

0.04 %0.0272,975 %50,000فلسطينيةمها صبحي عواد
0.07 %0.07153,000 %150,000فلسطينيةتفيدة الجرباوي

0.01 %20,218--فلسطينيةعماد اريك شحاده

كبار المساهمين 

ملكية اقارب أعضاء مجلس اإلدارة من الدرجة األولى والثانية

الجنسيةاالسم
عدد األسهم في

 نهاية 2019
عدد األسهم في

 نهاية 2020

5,770,9165,886,334فلسطينيةهدى هاني الشوا

2,258,5482,258,548فلسطينيةدينا هاني الشوا

1,516,3111,546,637فلسطينيةليندا باترك الشوا

152,296155,341سويسريةبرناديتا فيجانو الشوا 
3,232,1053,296,747كويتيةنبيل هاني قدومي

1,512,4071,542,655كويتيةياسمين نبيل قدومي
1,522,6251,553,077كويتيةليلى نبيل قدومي 

96,384143,481فلسطينية عمر بهاء الدين بهيج
201,270455,295فرنسيةجنفييف شانتل ماري بوامند 

ملكية اإلدارة التنفيذية

الجنسيةالمنصب االسم
عدد األسهم في 

نهاية 2019
عدد األسهم في 

نهاية 2020

20,6962,1109فلسطينيةالمدير العام رشدي محمود رشيد الغالييني

14,8282,228فلسطينيةنائب المدير العام عالءالدين محمد زكي ال رضوان

5,97211,091فلسطينية مدير إدارة ماليةمحمود ماهر محمود الشوا

16,57018,521فلسطينيةمدير إدارة العالقات الدولية وعالقات المساهمينكامل عارف كامل حسيني

10,20010,404فلسطينيةمدير ادارة العمليات وتكنولوجيا المعلوماتحسن ماجد عبدالقادر العفيفي

48,27649,241فلسطينيةمدير ادارة أعمال غزةوائل عبد اللطيف خليل الصوراني

9,6909,883فلسطينيةمدير ادارة الخزينةسليمان محمد سليمان نصر

18,84919,225فلسطينيةمدير إدارة أعمال الشركاتناصر محمد رشدي باكير

4,1203,202فلسطينيةمدير إدارة الموارد البشريةرنده صليبا سليمان عبداهلل

10,35310,560فلسطينيةمدير إدارة االئتمانحنا بسيل جورج سحار

إدارة العالقات الدولية وعالقات المساهمين
دائرة عالقات المساهمين 
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أجندة إجتماع الجمعية العمومية

يســر مجلــس إدارة بنــك فلســطين دعــوة المســاهمين الكــرام لحضــور إجتمــاع الجمعيــة 
العموميــة العاديــة المنعقــد فــي قاعــة االجتماعــات فــي مقــر المركــز الرئيســي للبنــك فــي 
ــة المحكمــة بالتواصــل مــع مقــر االجتمــاع لمســاهمي غــزة فــي  ــاح نزل ــه عيــن مصب رام الل
مبنــى اإلدارة العامــة غــزة – الرمــال عبــر الفيديــو كونفرنــس، الســاعة 11:00 ظهــرًا يــوم 

األربعــاء الموافــق 31/3/2021.

جدول أعمال الجمعية العمومية العادية ومقترحات مجلس اإلدارة.
تالوة تقرير مجلس اإلدارة ومناقشته والمصادقة عليه.	 

عــرض تقريــر فاحــص الحســابات ومناقشــة البيانــات الماليــة للشــركة والمصادقــة عليهمــا للســنة الماليــة  المنتهيــة 	 
.31/12/2020 في 

الموافقــة علــى انضمــام عضــو مجلــس اإلدارة الســيد/ عمــاد إريــك شــحادة إلــى عضويــة مجلــس اإلدارة حتــى تاريــخ 	 
انتهــاء الــدورة الحالية.

انتخاب فاحص حسابات لعام 2021 وتحديد اتعابه أو تفويض المجلس بذلك.	 

إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة عن السنة المالية المنتهية 31/12/2020.	 

المصادقة على توصية مجلس اإلدارة على صرف مكافأة للسادة أعضاء مجلس إدارة البنك عن العام  2020.	 

مناقشــة اقتــراح مجلــس اإلدارة بتوزيــع أربــاح بنســبة 5 % مــن رأس المــال المدفــوع بمــا يعــادل 10,404,000 دوالر 	 
ــدى بورصــة فلســطين لــألوراق الماليــة بتاريــخ 30/03/2021  كل بقــدر نصيبــه  علــى المســاهمين المســجلين ل

فــي رأس المــال علــى النحــو التالــي:

8,323,200 دوالر امريكي نقدا بواقع 4 % من رأس المال	 

2,080,800 دوالر امريكي كأسهم مجانية بواقع 1 % من رأس المال	 
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.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 المجال الرقمي لألفراد والشركات والتطبيقات 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   
   .Emeafinance جائزة   أفضل   بنك   في   الشرق   األوسط   في   مجالي   المسؤولية   اإلجتماعية والشمول المالي،   ضمن   تصنيف   مجلة   المال   العالمية    

الجوائز واإلعترافات الدولية

   .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.
.Globel Finance جائزة “التميز في إدارة األزمات من مجلة   

.Emeafinance  من مجلة Green Finance Award جائزة “ متعلقة بالتمويل المستدام   
.Globel Finance  جائزة “أفضل مزودي العمالت األجنبية من مجلة   
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تقرير مداوالت اإلدارة وتحليل األداء 
استراتيجية اإلستدامة والحداثة والتطور

تقرير المدير العام
ستون عامًا من اإلستدامة المصرفية

أحتفــل بنــك فلســطين ببلوغــه العــام الســتين العــام الماضــي، ولكــن لظــروف جائحــة كورونــا ركزنــا اهتمامنــا فــي الحفــاظ علــى عائلــة البنــك مــن 
ــم  ــن القي ــخة م ــس راس ــى أس ــام 1960، عل ــي الع ــوارنا ف ــا مش ــن بدأن ــا. نح ــاه علين ــؤولية الملق ــم المس ــي حج ــا نع ــركاء ألنن ــالء وش ــن وعم موظفي

ــتراتيجية  ــًا واس ــًا والتزام ــح نهج ــيس لتصب ــة للتأس ــوام التالي ــي األع ــرًا ف ــزًا كبي ــذ حي ــادئ لتأخ ــم والمب ــذه القي ــورت ه ــتدامة وتط واإلس

االهتمام بالعمالء وإعادة تقييم الخدمات:
لقــد أســتطاع البنــك زيــادة نســبة أســتخدام العمــالء األفــراد وجيــل الشــباب لقنواتــه وخدماتــه اإللكترونيــة فــي تنفيــذ المعامــالت الماليــة مــن 3 % الــى 
6 % مــن إجمالــي عمــالء البنــك، كمــا إن هنــاك نمــو ملحــوظ فــي اســتخدام البطاقــات التــي تركــز اســتخدامها فــي الفئــة الشــابة مــا بيــن 26-40 ســنة. 
هــذا يؤســس لالســتثمار فــي هــذه القنــوات وتعزيزهــا وإضافــة خدمــات مصرفيــة جديــدة توائــم هــذه التطــورات، وســيرافق هــذا الجهــد تحليــل للبيانــات 

وقيــاس نســبة الرضــى وقيــاس المؤشــرات لتحســين الخدمــات وتوجيــه حمــالت التســويق بشــكل مركــز ومــدروس.

لقــد كان البنــك مواكبــًا للتطــور اإللكترونــي قبــل الجائحــة وزادت الجائحــة مــن توجهــات البنــك نحــو الرقميــة، وخاصــة بالتنســيق مــع شــركة بــال بــاي 
لتعزيــز المنصــات اإللكترونيــة اإلضافيــة لخدمــات الدفــع اإللكترونــي والمحافــظ اإللكترونيــة للمؤسســات ولألفــراد خــارج المنظومــة المصرفيــة. 

التواصل مع العمالء: بنية تحتية قوية وخدمة عمالء متواصلة
إن واقــع اإلغالقــات فــي بدايــة الجائحــة تماشــيًا مــع نظــام الطــوارئ، والعمــل بنظــام الدوريــات بأعــداد محــدودة مــن الموظفيــن فــرض عبئــًا علــى البنــك 
لتقديــم الخدمــة بنفــس الوتيــرة والجــودة مــع تناقــص عــدد الموظفيــن المتواجديــن فــي الفــروع، وتطلــب ذلــك االســتثمار اإلضافــي فــي البنيــة التحيــة 
ــس اب  ــر الوات ــال عب ــوات األتص ــل قن ــال وتفعي ــز األتص ــالء أو مرك ــة العم ــواء لخدم ــازل س ــي المن ــن ف ــن العاملي ــم الموظفي ــات ودع ــة المعلوم ألنظم

والرســائل والبريــد اإللكترونــي بشــكل مكثــف.

التحديث مستمر للخدمات اإللكترونية:
ســاهمت الجائحــة فــي إعــادة تقييــم َاليــات التواصــل مــع العمــالء ومســار الخدمــات المقدمــة فــي الفــروع، وتــم تعجيــل اجــراءات العمــل والخدمــات لتصبــح 

إلكترونيــة لتوفــر الراحــة واألمــان للعمــالء وخاصــة خــالل فتــرة الجائحــة وكان مــن ابــرز هــذه التغييــرات واألتمتــة للخدمــات:

- التغييــر الكلــي لشاشــات تطبيــق بنكــي بمــا يحقــق رضــى المســتخدم ويحقــق أعلــى معاييــر ســهولة االســتخدام. لذلــك قمنــا بإعــادة تصميــم شاشــات 
التطبيــق وأطلقنــا النســخة 3.0 مــن بنكــي بتعديــل شــامل للشاشــات والعمليــات بمــا يرقــى بتجربــة المســتخدم ألعلــى الدرجــات.

- تنبيه العميل داخل التطبيق بجميع الحركات االلكترونية المنفذة بواسطة التطبيق مما يسهل على العميل متابعة حركاته االلكترونية

.Palpay إضافة أسعار الصرف المميزة الى التطبيق وإضافة إمكانية شحن رصيد محفظة -

- رفع سقف الحواالت لتصل بحدها األقصى إلى 10 االف دوالر من خالل الخدمات اإللكترونية.

- رفع سقف السحب واإليداع من خالل الصرافات اآللية إلى 4 االف دوالر.

المعايير البيئية لعمليات األقراض:
الشــمول المالــي اإللكترونــي هــو مــن شــيم اإلســتدامة تمامــًا مثــل الشــمول المالــي للشــرائح كافــة، مــن المــرأة للشــباب والريادييــن والمشــاريع الصغــرى 
والكبــرى. ستشــهد اإلســتدامة ايضــًا فــي البنــك اهتمامــا داخليــًا عبــر الممارســات الفضلــى وفــي البيئــة الداخليــة وخارجيــًا عبــر تعزيــز المعاييــر البيئيــة 

لعمليــات اإلقــراض وعبــر االســتثمار فــي شــركة قــدرة لالســتثمار فــي الطاقــة البديلــة.

نسب التعثر وإعادة الجدولة:
لقــد تأثــر قطــاع األعمــال وخاصــة المشــاريع الصغيــرة بتداعيــات الجائحــة ممــا أدى الــى تراجــع األعمــال فــي كافــة القطاعــات، فاضطــر البنــك الــى زيــادة 
نســبة التحــوط لمواجهــة النمــو الكبيــر فــي نســب التعثــر مــع الحــرص علــى تكويــن مخصصــات كافيــة  لهــذه القــروض. لقــد ســخر البنــك كافــة طاقــات 

دائــرة التســهيالت والمتابعــة مــع العمــالء إلعــادة الجدولــة وتحصيــل الديــون.

كفاية رأس المال:
فــي ســبيل مواجهــة تراجــع األربــاح وضمــان كفايــة رأس المــال مــن أجــل ضمــان أســتمرار النمــو وموائمــة المتطلبــات الرقابيــة والمعاييــر الدوليــة فــي 
كفايــة رأس المــال ودرء المخاطــر فــي مواجهــة أي تحديــات وتمكــن البنــك مــن أغتنــام الفــرص، فقــد عمــل البنــك علــى إنجــاز خطــة تعزيــز رأس المــال 

عبــر توزيــع أســهم مجانيــة وعبــر التشــارك فــي أفــكار عديــدة لرفــع رأس المــال مــع أطــراف تنمويــة دوليــة ودراســة ادوات تمويليــة مختلفــة.

ــًا، وتوفيــر مصــادر  ــام نــزول أســعار الفوائــد عالمي ــرة لتعزيــز قــدرة البنــك أغتن ــة تمويــل إلقــراض المشــاريع الصغي ــع اتفاقي شــهد العــام 2020 توقي
ــي لالســتثمار. ــك األوروب ــة والبن ــار والتنمي ــي إلعــادة األعم ــك األوروب ــي، البن ــدوق العرب ــل الصن ــة مث ــة ودولي ــة عربي ــل مــن مؤسســات تنموي تموي

الحوكمة واإلستدامة:
فــي ظــل أجــواء المخاطــر وأرتفــاع نســب التعثــر التــي فرضتهــا الجائحــة والتداعيــات اإلقتصاديــة، قــام البنــك بمراجعــة شــاملة لمنظومــة العالقــات مــع 
الشــركاء وأصحــاب الشــأن ومراجعــة لكافــة السياســات واالجــراءات لقيــاس نســب المخاطــر وتعزيــز مفاهيــم اإلســتدامة ســواء فــي إدارة األعمــال أو فــي 
إدارة المســؤولية المجتمعيــة والمســؤولية نحــو البيئــة والحوكمــة. فقــد شــهد مجلــس اإلدارة أنضمــام كفــاءات مصرفيــة عالميــة وشــهدت لجنــة محاربــة 
غســيل األمــوال تعزيــزًا للنظــم والمراجعــات لهكــذا مخاطــر وتــم تعزيزلجــان مجلــس اإلدارة عبــر التواصــل مــع اإلدارة التنفيذيــة فــي تحقيــق أفضــل 
ــه شــعار  ــك فــي ظــل تبني الممارســات فــي الحوكمــة واإلســتدامة. هــذه التوجهــات ســيتم تعزيزهــا ومأسســتها فــي العــام القــادم حســب خطــط البن

اإلســتدامة لألعــوام القادمــة.

نظرة مستقبلية:
يســتمر البنــك فــي معالجــة َاثــار العــام 2020، مــع التركيــز علــى خدمــة العمــالء بمفهــوم إداري شــمولي يرتكــز علــى تعزيــز إدارة العالقــة مــع العميــل 
وتكثيــف التواصــل وتقديــم النصــح واألرشــاد وخاصــة للعمــالء مــن المؤسســات والشــركات علــى مختلــف أحجامهــا لتحريــك الــدورة اإلقتصاديــة ومعالجــة 
َاثــار التراجــع ونســب التعثــر. هــذا التوجــه مــن المأمــول لــه أن يعــود بنتائــج إيجابيــة فــي نمــو المحفظــة األئتمانيــة، بعــد تحقيــق االســتقرار فيهــا وزيــادة 
نســبة التحصيــالت. إن التركيــز علــى العمــالء سيشــمل ادوات وبرامــج توفيــر وخدمــات الكترونيــة تســاعد علــى زيــادة رضــى العمــالء األفــراد والشــركات.
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بلغ صافي التسهيالت المصرفية التي 
قدمها البنك نهاية العام 2020 مبلغ 

3,266,748,588 دوالر أميركي، بنسبة نمو 
بلغت 9.50 % عن العام 2019.

حيث ساهمت هذه التسهيالت في دعم 
شرائح وقطاعات اقتصادية مختلفة، ومنشآت 

صغيرة توظف عددًا كبيرًا من العاطلين عن 
العمل، وتخفف من حدة البطالة وزيادة النمو، 
وتحقيق اإلستدامة كجزء من سياسة الشمول 
المالي لجميع شرائح المجتمع في ظل ظروف 

إقتصادية وصحية صعبة. 

3.266  مليار دوالر

التسهيالت المصرفية

4.834 مليار دوالر

 ودائع العمالء

وصلت ودائع العمالء نهاية عام 2020 ما 
قيمته 4,834,024,254 دوالر أميركي، 

ويعود سبب حفاظ البنك على هذه النسبة 
الممتازة من ودائع العمالء إلى  سياسة البنك 
في التركيز على خدمة القرى والمناطق التي 

ال يوجد بها خدمات مصرفية ضمن سياسة 
الشمول المالي. كما عزز البنك خالل العام 

2020 وخاصة في ظل الجائحة  من استخدام 
القنوات والخدمات اإللكترونية التي ساهمت 

في جلب المزيد من الودائع عبر برامج جذابة 
ومستهدفة للشرائح المجتمعية المختلفة. 
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بلغت قيمة إيرادات البنك مع نهاية عام 
2020 ما مجموعة 222,247,443 دوالر 

أمريكي، مقارنة مع 229,892,683 حققها 
البنك في العام 2019، مسجال أرباحًا 

صافية بعد خصم المصروفات والضرائب 
بلغت قيمتها 22,412,148 دوالر، ويعود 

هذا األنخفاض في صافي الدخل إلى 
خصم مخصصات مخاطر احتمالية التعثر 

بسبب األوضاع اإلقتصادية الصعبة 
الناجمة عن إقتطاع أموال المقاصة، 

وانتشار فايروس كورونا الذي أثر على 
مختلف جوانب اإلقتصاد في فلسطين.

بلغ مجموع موجودات البنك نهاية العام 
2020 مبلغ 5,809,809,988 دوالر، 

بالمقارنة مع نهاية العام 2019 ما قيمته 
5,264,944,640 دوالر،  ليدخل البنك 

بذلك قائمة كبار المؤسسات المالية، 
والبنوك في المنطقة العربية، حيث سُِجَل 

البنك ضمن قائمة أكبر 100 بنك في 
منطقة الشرق األوسط والخليج العربي.

433.5 مليون دوالر

حقوق المساهمين

22 مليون دوالر

صافي األرباح

5.81 مليار دوالر

مجموع الموجودات

المؤشرات المالية

% 31.93           % 34.12 
الحصة السوقية من التسهيالت                                     الحصة السوقية من ودائع العمالء  

يتمتــع بنــك فلســطين بحصــة ســوقية واعــدة فــي الســوق المصرفــي الفلســطيني تــزداد نســبتها عامــا بعــد عــام، 
كمــا يتمتــع بوضــع تنافســي وريــادي قــوي بيــن البنــوك العاملــة فــي فلســطين. فقــد بلغــت حصتنــا الســوقية مــن 

التســهيالت االئتمانيــة نهايــة العــام 2020 مــا نســبته 34.12 %. وبلغــت ودائــع العمــالء 31.93 %.

إن النتائــج الماليــة التــي تحققــت خــالل العــام 2020 تعبــر عــن المتانــة الماليــة لمجموعــة بنــك فلســطين، وقدرتهــا 
علــى العمــل فــي ظــل المتغيــرات الصعبــة التــي يعيشــها وطننــا، وعلــى تقديــم أفضــل الخدمــات المتميــزة. وعلــى 
ــة فــي انتشــار فايــروس  الرغــم مــن الظــروف الصعبــة والتحديــات الكبيــرة التــي شــهدها العــام 2020، والمتمثل
ــطين  ــك فلس ــا بن ــة ومعه ــة، إال أن المجموع ــدورة اإلقتصادي ــة لل ــرى المعطل ــود األخ ــى القي ــة إل ــا باالضاف كورون
تمكنــت مــن تحقيــق نتائــج طيبــة ومؤشــرات نمــو متميــزة فــي البيانــات الماليــة. حيــث أصبحــت مجموعــة بنــك 
فلســطين تديــر موجــودات قيمتهــا حوالــي 5.8 مليــار دوالر أمريكــي لتعــزز مــن مكانتهــا كعنصــر هــام فــي التنميــة 
اإلقتصاديــة واالجتماعيــة. كمــا أن اســتراتيجية المجموعــة تتمثــل فــي االســتمرار فــي إدارة األنشــطة والعمليــات 
بكفــاءة لتتناســب واحتياجــات ومتطلبــات الســوق، عبــر االســتمرار فــي تنويــع التمويــل للمشــاريع المختلفــة بهــدف 
دعــم النمــو والتخفيــف مــن حــدة المخاطــر باإلضافــة إلــى مراعــاة الظــروف المحيطــة والتحــوط لضمــان اإلســتدامة 

واإلســتمرارية ودرء المخاطــر. 

تقرير مداوالت اإلدارة وتحليل األداء 
استراتيجية اإلستدامة والحداثة والتطور

بلغ رأس المال المدفوع مبلغ 
208,080,000 دوالر مقسمة إلى 

208,080,000 سهم بقيمة إسمية قيمتها 
دوالرًا واحدًا للسهم.

أما مجموع حقوق المساهمين، فقد 
بلغت في نهاية العام 2020 ما قيمته 

433,520,671 دوالر أمريكي.

يسرنا تقديم تقرير اإلدارة التنفيذية لمجمل نتائج األعمال والعمليات للعام 2020
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إدارة المخاطر

إدارة المخاطر

المعايير الدولية:
المخاطــر  إدارة  فــي  الدوليــة  المعاييــر  تطبيــق  علــى  فلســطين  بنــك  يعمــل 
ــك  ــم ذل ــر، ويت ــة إدارة المخاط ــن عملي ــزء م ــة. كج ــة المحيط ــن البيئ ــوط م والتح
 Risk Control( RCSA عبــر إســتخدام اســاليب التقييــم الذاتــي لمخاطــر العمليــات
ــازل والممارســات الســليمة  ــات ب ــي تتوافــق مــع متطلب Self-Assessment(، والت
إلدارة مخاطــر التشــغيل لإلرتقــاء ببيئــة رقابيــة متكاملــة. حيــث يتــم تحديــد 
ــب  ــر المترت ــدوث واألث ــة الح ــث إحتمالي ــن حي ــات م ــي العملي ــر ف ــاس المخاط وقي
حــال حدوثهــا. باإلضافــة إلــى تقييــم الضوابــط الرقابيــة العاملــة مــن حيــث جــودة 
ــزام فــي التطبيــق. وهــذا األســلوب يســاعد البنــك فــي التعــرف  ــم  وااللت التصمي
علــى المخاطــر بشــكل دقيــق ويشــرك عــددًا كبيــرًا مــن موظفيــه فــي التقييــم، 
ــغ الســليم عــن أحــداث  ــم المخاطــر والتبلي ــادرة لديهــم فــي تقيي ــا يعــزز المب مم
ــث  ــك بحي ــدات البن ــف وح ــي مختل ــر ف ــم إدارة المخاط ــخ مفاهي ــر، ويرس المخاط

ــك. ــح جــزءًا مــن ثقافــة موظفــي البن تصب

مؤشرات المخاطر:

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

المترتــب عليهــا.

ضمان إستمرارية األعمال:

علــى صعيــد بنــاء وتحديــث خطــط إســتمرارية العمــل، يقــوم بنــك فلســطين ببناء 
ــة،  ــات البنكي ــي العملي ــدات ف ــدى التعقي ــع م ــب م ــة تتناس ــط  بطريق ــذه الخط ه
والســيناريوهات محتملــة الحــدوث فــي منطقتنــا ذات المتغيــرات الكثيرة، وتتناســب 
مــع تنامــي حصتنــا الســوقية وتصنيفنــا كبنــك نظامــي، حيــث تــم تصميــم نمــاذج 
لتحليــل األثــر )BIA )Business Impact Analysis  تراعــي خصوصيــة بيئتنــا 
ــاذج  ــذه النم ــل ه ــم، وتحل ــي التقيي ــة ف ــر العالمي ــع المعايي ــق م ــة وتتواف المحلي
المخاطــر محتملــة الحــدوث مــن حيــث األثــر التشــغيلي والمالــي ودرجــة إعتماديــة 
الوحــدات علــى بعضهــا البعــض، وتحديــد أســتراتيجيات تتناســب مــع حجم  وشــهية 
المخاطــر، وبنــاء خطــط تواجــه إحتماليــة هــذه المخاطــر بطريقــة قابلــة للتطبيــق، 

والتــدرب علــى إنجازهــا ليكــون مســتوى الجهوزيــة علــى مســتوى الحــدث.

التدقيق لدرء المخاطر:

تجســيدًا  للتكامــل بيــن عمــل  دائــرة مخاطــر العمليــات ودائــرة الرقابــة والتفتيش، 
وتفعيــاًل لتطبيــق نهــج التدقيــق المبنــي علــى المخاطــرRisk Based Audit ، فــإن 
ــة اإلطــالع  ــات وفــر لدائــرة الرقابــة والتفتيــش إمكاني نظــام إدارة مخاطــر العملي
علــى  واإلطــالع   ،  Risk Profilesالعمــل وحــدات  جميــع  مخاطــر  ملفــات  علــى 
ــجلة  ــر المس ــداث المخاط ــاد بأح ــية KRI’s ، واألسترش ــر الرئيس ــرات المخاط مؤش
Incidents Register، فــي بنــاء خطــط التدقيــق بطريقــة تســتهدف الوحــدات 
ــًا  ــة، وأيض ــا التدقيقي ــي خططه ــات ف ــة كأولوي ــر المرتفع ــات ذات المخاط والعملي

ــل. ــرة بالشــكل األمث تســخير مــوارد الدائ

خطط وبدائل:

قامــت دائــرة مخاطــر العمليــات بتطويــر خطــة إســتمرارية العمــل وذلــك بنــاًء علــى 
ــع دوائــر ووحــدات البنــك المختلفــة،  اجــراء تقييــم أثــر انقطــاع األعمــال فــي جمي
ــث  ــك ككل، حي ــى أداء البن ــا عل ــر توقفه ــي يؤث ــات الحرجــة الت ــد العملي ــم تحدي وت
تــم تفحــص جهوزيــة الشــبكات والبرامــج واألنظمــة والتطبيقــات و التقاريــر 
ــي  ــال ف ــل إلدارة األعم ــع البدي ــن الموق ــة م ــام الحرج ــذ المه ــم تنفي ــة، وت الحرج
محــاكاة لســيناريو انقطــاع العمــل فــي الموقــع الرئيســي )المركــز الرئيســي لــإلدارة 
العامــة فــي رام اهلل(، وتــم فحــص انجــاز العمليــات بنجــاح مــن الموقــع البديــل فــي 

منطقــة بيــت لحــم- مبنــى بنــك فلســطين.

اإلمتثال   شهادة  على  والحصول  المعلومات  أمن  إدارة 
بمعايير أمن بطاقات الدفع )PCI( العالمية.

إنطالقــا مــن حــرص إدارة المخاطــر علــى حمايــة أنظمــة وخدمــات البنــك التقنيــة 
الرقميــة مــن التعــرض للهجمــات اإللكترونيــة، فقــد تــم تطبيــق أنظمــة إدراة 
ــن  ــر أم ــوادث ومخاط ــة لح ــة المركزي ــام المراقب ــة، ونظ ــة المركزي ــرات األمني الثغ
ــة  ــق الحماي ــي تطبي ــة ف ــر الدولي ــس والمعايي ــق المقايي ــات )SIEM( ووف المعلوم
ــات وأمنهــا وحمايتهــا مــن  ــع الخدمــات، لتضمــن ســرية البيان والتشــفير علــى جمي

ــرقة.  ــي والس ــال التقن ــر اإلحتي مخاط

وتــم تدعيــم البنيــة التحتيــة ألمــن المعلومــات بمنظومــة حمايــة شــبكات وإتصــاالت 
البنــك  الجــودة، تضمــن منــع أي تهديــد خارجــي مــن إختــراق أنظمــة  عاليــة 
Visa & Master- )الداخليــة، وتضمــن تشــفير بيانــات بطاقــات الدفــع اإللكترونيــة 
Card( وتطبيــق متطلبــات معاييــر حمايــة أمــن المعلومــات )PCI DSS( العالميــة، 
إلخضــاع جميــع الخدمــات المميــزة )3D Secure , E-Commerce( لهــذه المعاييــر 

الدوليــة فــي الحمايــة. 

التعاون في الكوارث:
وقــد طــور بنــك فلســطين موقــع التعافــي مــن الكــوارث وأجــرى الفحوصــات 
التقنيــة الالزمــة عليــه، حيــث أن هــذا الموقــع مجهــز بأحــدث التقنيــات التــي تمكــن 
البنــك مــن إعــادة توفيــر الخدمــات خــالل أقــل مــن 15 دقيقــة مــن الموقــع البديــل، 
وذلــك فــي حــال إنقطــاع الخدمــة مــن الموقــع الرئيســي، وتأتــي هــذه النتائــج بعــد 
ــا المتطــورة التــي تضمــن نقــل وحفــظ   اســتثمار بنــك فلســطين فــي التكنولوجي
البيانــات بشــكل آنــي فــي الموقــع البديــل، لتصبــح الخدمــات اإللكترونيــة مســتقرة 
ــر  ــل ومخاط ــتمرارية العم ــي إدارة إس ــة ف ــر الدولي ــى المعايي ــل ألعل ــكل يمتث بش
ــى  ــة عل ــه المحافظ ــلم أولويات ــي س ــع ف ــطين يض ــك فلس ــة. إن بن ــاع الخدم إنقط
ــكل  ــا بش ــاد عليه ــل األعتم ــتطيع العمي ــالء ليس ــة للعم ــم الخدم ــتمرارية تقدي إس

دائــم.  

رفع التقارير لمجلس اإلدارة:
يتــم رفــع التقاريــر لمجلــس اإلدارة مــن خــالل لجنــة ادارة المخاطــر و االمتثــال، بمــا 
يضمــن االطــالع  الدائــم لمجلــس اإلدارة علــى منظومــة المخاطــر Risk Profile و 

ســجل المخاطــر  و اجــراءات الضبــط الداخلــي المتعلقــة بهــا.
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دائرة المشاريع الصغيرة والمتوسطة
يعتبــر العــام 2020، مــن األعــوام التــي حملــت تحديــات كبيــرة فــي ظــل ظهــور وبــاء كورونــا ومــا رافقــه مــن تضــرر وتراجــع األعمــال بســبب االغالقــات 
المتكــررة. لذلــك ضاعــف البنــك مــن جهــوده فــي تمويــل المنشــآت الصغيــرة والمتوســطة والمتناهيــة الصغــر، التــي تشــكل نســبة كبيــرة مــن القطاعــات 
اإلقتصاديــة فــي فلســطين التــي لهــا اهميــة كبيــرة فــي تحقيــق النمــو المســتدام علــى المســتوى الوطنــي. حيــث تضــررت هــذه القطاعــات مــن الوبــاء، 
ولذلــك عمــل البنــك علــى تقديــم التمويــل الــالزم لضمــان اســتمرار عملهــا والحفــاظ علــى موظفيهــا بالتعــاون مــع ســلطة النقــد الفلســطينية ضمــن 
برنامــج “اســتدامة” الــذي اطلقتــه ســلطة النقــد الفلســطينية. كمــا عمــل البنــك بشــكل متــوازي علــى مســاعدة أصحــاب المنشــآت الصغيــرة والمتوســطة 
فــي تطويــر أعمالهــم فــي كافــة األماكــن بمــا فــي ذلــك المناطــق الريفيــة، مــن خــالل توفيــر التمويــل الــالزم ألعمالهــم. وقــد كان عامــا مليئــا باالنجــازات 
ايضــا علــى صعيــد تمويــل قــروض تركيــب انظمــة الخاليــا الشمســية لتوليــد وانتــاج الطاقــة الخضــراء الصديقــة للبيئــة ســواء فــي الضفــة الغربيــة 
أو قطــاع غــزة. مــا يجــدر ذكــره أن البنــك قــام بتوقيــع اتفاقيــات تمويــل قــروض الطاقــة الشمســية الخضــراء مــع كل مــن الوكالــة الفرنســية للتنميــة 
وســلطة الطاقــة الفلســطينية، وكذلــك العمــل علــى توفيــر التمويــل الــالزم لــذوي االحتياجــات الخاصــة والخريجيــن الجــدد والمتعطليــن عــن العمــل 
ــد  ــط. لق ــة والتخطي ــل، ووزارة المالي ــال، وزارة العم ــة للعم ــة االجتماعي ــغيل والحماي ــطيني للتش ــدوق الفلس ــع الصن ــة م ــات الموقع ــب االتفاقي بموج
تميــز العــام الماضــي بمســاندتنا لعمالئنــا مــن الشــركات الصغيــرة والمتوســطة، عبــر العمــل معهــم فــي إعــادة تقييــم محافظهــم االئتمانيــة لضمــان 

اســتمرارية األعمــال والتخفيــف عــن كاهلهــم ودرء المخاطــر المصرفيــة.

ــة  ــو وتلبي ــتمرار النم ــان اس ــة لضم ــر المالي ــارية غي ــات االستش ــم الخدم ــي تقدي ــك ف ــتمر البن ــة، اس ــر مالي ــارية الغي ــات االستش ــد الخدم ــى صعي عل
ــك بأســتمرار  ــه البن ــا يعمــل علي ــا زاد مــن تطــور المشــاريع وتوســعها وهــذا م ــد مــن الدعــم. وهــو م ــات األعمــال بمزي االحتياجــات المتنوعــة لصاحب

ــطين. ــي فلس ــي ف ــمول المال ــدأ الش ــز مب لتعزي

ــرة والمتوســطة انســجامًا مــع الخطــط التــي تــم وضعهــا، كمــا واصــل العمــل  وخــالل العــام 2020 اســتمر بنــك فلســطين بتمويــل المشــاريع الصغي
ــة فــي كافــة المناطــق. ــر الخدمــات المصرفي ــات المهمشــة وتوفي ــى الفئ للوصــول ال

المنشآت الصغيرة والمتوسطة
إدارة أعمال الشركات

محفظة التسهيالت للمنشآت الصغيرة والمتوسطة
  

20192020

 460 مليون دوالر448 مليون دوالر

اتفاقيات وشراكات 
قــام البنــك بتوقيــع اتفاقيــة تمويــل المشــاريع الصغيــرة والمتوســطة مــع االهتمــام بتعزيــز  قــدرة وصــول الســيدات الــى التمويــل مــع البنــك االوروبــي 

EBRD العــادة االعمــار والتنميــة

البنــك األوروبــي إلعــادة اإلعمــار والتنميــة وبنــك فلســطين يوقعــان اتفاقيــة لدعــم الشــركات الصغيــرة فــي فلســطين بقيمــة 15 
مليــون دوالر للتخفيــف مــن آثــار جائحــة كــورون
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برنامج 

 الشمول المالي  برامج تمكين المرأة “فلسطينية”
إدارة أعمال الشركات

انســجامًا مــع اســتراتيجيته فــي تحقيــق الشــمول المالــي وتمكيــن المــرأة مــن خــالل باقــة متنوعــة مــن البرامــج. أطلــق 
بنــك فلســطين فــي العــام 2015 برنامــج "فلســطينية" لتشــبيك المــرأة الفلســطينية بالعديــد مــن الخدمــات الماليــة وغيــر 
الماليــة التــي تلبــي احتياجاتهــنّ، مطلقــًا برنامجــه عبــر نشــاطات تهــدف الــى زيــادة الوعــي والتدريــب وفــرص اإلرشــاد 
والتوجيــه؛ فــي ظــل ســعيه لتطويــر هــذه البرامــج بمــا يتناســب مــع النمــو فــي حاجــة الســيدات للخدمــات الماليــة وغيــر 

ــات المنــازل.   الماليــة، بمــا فــي ذلــك تلبيــة احتياجــات الطالبــات، الرياديــات، الموظفــات وربّ

ــاط  ــق النش ــع توف ــة م ــا العالم،وخاص ــر به ــي م ــروف الت ــرًا للظ ــدي نظ ــوص بالتح ــه الخص ــى وج ــام 2020 عل ــم ع اتس
اإلقتصــادي عالميــًا ومحليــًا بســبب تفشــي جائحــة كورونــا فــي فلســطين. وبالرغــم مــن تلــك الظــروف لــم يتوقــف برنامــج 
ــر مــن  ــدة عليهــا، بهــدف الوصــول لعــدد أكب ــل قــام بتطويرهــا واضافــة خدمــات جدي ــه ب فلســطينية عــن تقديــم خدمات
ــث وصــل عــدد المســتفيدات مــن برنامــج  ــي، حي ــات التواصــل المرئ ــر َالي المســتفيدات واالســتمرار بالتواصــل معهــن عب

ــتفيدة.  ــى 12,500 مس ــطينية ال فلس

لــذا، وفــي عــام 2020 ونظــرأ للظــروف الصحيــة الســائدة، توجــه طاقــم برنامــج فلســطينية لتقديــم جميــع خدماتــه عبــر 
االنترنــت تماشــيًا مــع التوجــه العالمــي للعمــل عــن بعــد، وذلــك بهــدف اســتمرار تقديــم الخدمــات االستشــارية غيــر الماليــة 
والتــي تعتبــر مــن ضمــن الخدمــات األساســية التــي يقدمهــا بنــك فلســطين لصاحبــات األعمــال بهــدف تطويرهــن وتقديــم 

الدعــم الــالزم لهــن للنهــوض بمشــاريعهن. 

كان برنامــج فلســطينية إلدارة األعمــال Mini MBA متميــزًا فــي هــذا العــام حيــث انــه وألول مــرة تــم اطــالق الفــوج الخامس 
عبــر األتصــال المرئــي حرصــًا علــى ســالمة المتدربــات، وتــم التأكيــد علــى تقديــم البرنامــج التدريبــي بأفضــل وجــه رغــم 
التحديــات الموجــودة، حيــث تــم عمــل لقــاء اســتكمالي لمــدة ســاعة فــي منتصــف كل اســبوع للمتابعــة مــع الســيدات لإلجابــة 

علــى اي استفســار باإلضافــة لمراعــاة المــدة الالزمــة إلعطــاء المحاضــرات والمواعيــد المناســبة لذلــك.

ومــن بــاب تقديــم الدعــم لخريجــات برنامــج فلســطينية إلدارة األعمــال Mini-MBA، تــم إطــالق سلســلة "التعريــف بمشــاريع ســيدات فلســطينية" بهــدف 
ــهيل  ــل تس ــن أج ــتغرام. وم ــبوك واالنس ــى الفيس ــطينية عل ــة بفلس ــة الخاص ــل االجتماعي ــائل التواص ــى وس ــج عل ــات البرنام ــاريع خريج ــج لمش التروي
ــج  ــة ببرنام ــة WhatsApp خاص ــالق خدم ــم إط ــهولة، ت ــر بس ــريحة أكب ــة ش ــى خدم ــًا عل ــطينية وحرص ــج فلس ــن برنام ــتفيدات م ــع المس ــل م التواص

ــطينية. فلس

يعتبــر برنامــج التوعيــة المصرفيــة مــن أكبــر الخدمــات االستشــارية التــي يقدمهــا البرنامــج وأهمهــا، فــي الربــع األول مــن عــام 2020، تــم عقــد 33 لقــاء 
توعيــة مصرفيــة فــي الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة اســتفاد منهــا حوالــي 600 شــخص، لكــن نظــرًا الزديــاد عــدد االصابــات بالفيــروس كورونــا فــي ذلــك 
الوقــت، تــم التوجــه لعقــد لقــاءات التوعيــة المصرفيــة عبــر االنترنــت مــع إعطــاء حافــز عبــارة عــن مبلــغ 20 دوالر للتشــجيع علــى حضــور اللقــاءات. حيــث 

تــم عقــد 18 لقــاء اســتفاد منهــا حوالــي 300 مســتفيد ومســتفيدة.

لــم تتوقــف االستشــارات علــى لقــاءات التوعيــة المصرفيــة، تــم ايضــًا عقــد لقــاءات تحــت أســم " استشــارة اوناليــن" حيــث تــم االســتفادة مــن صفحــة 
فلســطينية علــى الفيســبوك واالنســتغرام لعمــل بــث مباشــر لإلجابــة علــى استفســارات المتابعيــن خــالل فتــرة البــث.  

فــي عــام 2020، توجــه العالــم للتســوق والشــراء عبــر االنترنــت، لذلــك كان فريــق برنامــج فلســطينية حريصــًا علــى اســتغالل ذلــك، فقــد قــام بتقديــم 
المســاعدة لبعــض خريجــات Mini MBA بفتــح متجــر خــاص بهــن علــى موقــع eBay ومســاعدتهن فــي عمــل حســاب علــى منصــة PayPal مــن اجــل 
تســهيل عمليــة اســتقبال األمــوال مــن أي مــكان بالعالــم. كمــا وتــم عمــل اتفاقيــة مــع شــركة Aramex لتســهيل عمليــة شــحن منتجــات الســيدات ألي 

مــكان فــي العالــم بأســعار مخفضــة.

وألن صفحــات التواصــل اإلجتماعــي مهمــة ايضــًا كوســيلة للترويــج والبيــع عبرهــا، تــم إعطــاء خريجــات برنامــج فلســطينية إلدارة األعمــال نصائــح مهمــة 
فــي إدارة صفحــات التواصــل االجتماعــي عبــر الفيســبوك واالنســتغرام.

وألن تعزيــز فــرص التشــبيك ورفــع الوعــي تجــاه البرامــج الداعمــة للمشــاريع الصغيــرة فــي الســوق يُعتبــر مــن النقــاط الهامــة جــدًا للنهــوض بهــا،  يقــوم 
بنــك فلســطين بتوظيــف عالقتــه مــع الشــبكة الواســعة مــن شــركائه فــي توفيــر وعــرض الفــرص والخدمــات لصاحبــات وأصحــاب المشــاريع ليســهل 
الوصــول لهــا. وفــي كل عــام تختلــف نوعيــة اللقــاءات والــورش باختــالف الخدمــات المقدمــة مــع الشــركاء فــي برامجهــم فــي المجــاالت الماليــة وغيــر 

الماليــة محليــًا ودوليــًا. 

تعتبــر هــذه الــورش عامــل رفــع الوعــي لصاحبــات وأصحــاب المشــاريع الصغيــرة وتوضيــح الخيــارات المتاحــة حــول آخــر المســتجدات فــي عالــم األعمــال 
واألتصــال وتقديــم أفضــل الســبل للوصــول الــى األدوات والقنــوات.

الخدمات االستشارية غير المالية
ــل  ــر الوصــول لمصــادر التموي ــر توفي ــي. فــال يعتب ــق الشــمول المال ــة لتحقي ــر المالي ــم الخدمــات االستشــارية غي ــة تقدي يؤمــن بنــك فلســطين بأهمي
كافيــًا دون توفيــر الوعــي الــالزم والبرامــج الداعمــة لمســاعدتهم فــي اختيــار الخدمــات الماليــة والخيــارات االســتثمارية التــي تلبــي احتياجاتهــم، باإلضافــة 
للتدريبــات والتوجيــه واإلرشــاد الالزمــة للوصــول بإمكانياتهــم للحــد األعلــى. هــذه الخدمــات االستشــارية غيــر الماليــة متاحــة لــكل مــن يلتــزم ويطمــح 

للوصــول للمعرفــة الالزمــة فــي مجــال تطويــر أعمالــه.

وال شــك أن تقــدّم البنــك وتطويــره لهكــذا لقــاءات وورش وبرامــج وخدمــات استشــارية يأتــي لتلبيــة اإلحتياجــات ومواكبــة التغيــر المســتمر فــي التوجهــات 
التــي تحــدث فــي الســوق  الفلســطيني.

https://apc01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Ffelestineya%2F%3Fhl%3Den&data=04%7C01%7Ctareq.mahajneh%40bankofpalestine.com%7C496c5ddc1c4441b6c22f08d88ace77a7%7C0fcc4d6ec4d14867a53c9426686e8029%7C0%7C0%7C637411966692629842%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=rGboo6DoP0ZaA%2FFqTGldnaLbr1Oow4iow9AKDZKmE60%3D&reserved=0
https://apc01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fpalwoman%2F&data=04%7C01%7Ctareq.mahajneh%40bankofpalestine.com%7C496c5ddc1c4441b6c22f08d88ace77a7%7C0fcc4d6ec4d14867a53c9426686e8029%7C0%7C0%7C637411966692619851%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=V8jxEkFrbgdIk%2FyN0HnSf4GT%2BOV9K2b4ldTFU7lyTzQ%3D&reserved=0
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محطات ما بين التمويل المستدام 
واإلستقرار المالي

إن التــزام بنــك فلســطين بحمايــة البيئــة والحفــاظ عليهــا يمكننــا مــن ممارســة االعمــال بطريقــة مســتدامة ويســاعدنا علــى تحقيــق 
التنميــة المســتدامة للمجتمــع الــذي نعمــل فيــه. وقــد اســتطعنا مــن خــالل اإلدارة الناجحــة لالثــار البيئيــة المباشــرة والغيــر المباشــرة 

التقليــل مــن تكاليــف التشــغيل وفــي نفــس الوقــت حمايــة البيئــة والحفــاظ عليهــا.
يظهــر التزامانــا مــن خــالل قراراتنــا االســتثمارية فــي المشــاريع ذات اهــداف التنميــة البيئيــة المســتدامة، حيــث إســتمرت ادارة بنــك 
فلســطين والشــركاء فــي برنامــج SUNREF Palestine مــن الوكالــة الفرنســية للتنميــة AFD واالتحــاد االوروبــي EU وســلطة 
الطاقــة الفلســطينية واالستشــاريين المختصيــن فــي مجــال الطاقــة المتجــددة وكفــاءة الطاقــة )Econoler and ESCOM ( فــي دعــم 
المشــاريع فــي فلســطين، حيــث تــم انعقــاد اكثــر مــن ورشــة عمــل خــالل العــام 2020 لتقديــم الدعــم الــالزم لجميــع المســتفدين. 
وبلــغ حجــم االســتثمار فــي برنامــج SUNREF  للعــام 2020 قيمــة 6 مليــون يــورو بمعــدل 73 مســتثمر فــي مشــاريع الطاقــة المتجــددة 
وكفــاءة الطاقــة، علمــا بــأن حجــم االســتثمار فــي الطاقــة البديلــة  خــالل العــام 2020 ادى الــى انخفــاض نســبة انبعــاث ثانــي اكســيد 

الكربــون فــي فلســطين بمــا يعــادل 9,013.38 طــن ســنويا.
 فــي األشــهر االولــى مــن العــام 2020 اســتمر انعقــاد ورشــات العمــل بالخصــوص، حيــث انعقــدت ورشــة عمــل مثمــرة فــي مدينــة غــزة لحــث اصحــاب 
المشــاريع االســتثمار فــي مجــال الطاقــة المتجــددة والــرد علــى استفســارات العمــالء وتقديــم الدعــم الفنــي والتقنــي الــالزم لتمكيــن التمويــل المســتدام. 
باالضافــة الــى جلســات النقــاش عبــر الويــب نظــرا لجائحــة كورونــا والتــي قدمــت االجابــة علــى جميــع التســاؤوالت بالخصــوص ممــا ادى الــى زيــادة عــدد 

المســتثمرين فــي مشــاريع الطاقــة المتجــددة وكفــاءة الطاقــة فــي فلســطين للعــام 2020.

البيئة والمجتمع
إدارة أعمال الشركات

محطة الطاقة الشمسية ) Palsec( بقدرة 1.55 ميجاوات بالقرب من الخليل

)Ritz Leasing project( اسطول من المركبات الكهربائية ومحطة الشحن لمشروع

ورشة عمل في غزة حول برنامج SUNREF بالتعاون بين بنك فلسطين والوكالة الفرنسية للتنمية 
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البيئة والمجتمع
إدارة أعمال الشركات

ورشة عمل لتوعية حول برنامج SUNREF في القدس  بالتعاون مع الغرفة العربية للتجارة والصناعة

ويأخــذ التمويــل المســتدام فــي االعتبــار مبــادئ مراعــاة البيئــة والمســؤولية االجتماعيــة والحوكمــة ESG عنــد اتخــاذ قــرارات مزاولــة االعمــال 
ووضــع اســتراتيجيات االســتثمار. إن جهــود البنــك فــي مراعــاة هــذه االعتبــارات فــي مجــال التمويــل منــذ ســنوات لكنهــا زادت بمعــدل ســريع فــي 

االعــوام االخيــرة ممــا كان  لهــا أثــر جوهــري فــي اداء الشــركات واســتقرا ر النظــام المالــي بشــكل عــام.
وفــي ظــل جائحــة كورونــا، قدمــت ادارة البنــك حلــول لتمكيــن االقتصــاد الفلســطيني، حيــث وباالضافــة الــى تأجيــل اســتحقاق االقســاط للشــركات 
المقترضــة واالفــراد، تــم دعــم اصحــاب المشــاريع مــن خــالل برنامــج قــروض اســتدامة الــذي تــم االعــالن عنــه  فــي النصــف الثانــي مــن العــام 

2020 بنســب فوائــد متدنيــة تعزيــزا لدعــم المنشــات اإلقتصاديــة مــن جميــع القطاعــات المتضــررة مــن الجائحــة.

تعمــل إدارة البنــك حاليــًا علــى اضفــاء طابــع رســمي علــى مبــادىء سياســاتنا المتعلقــة بتلــك القضايــا للتاكــد مــن ان المشــاريع التــي 
ــًا وتعكــس ممارســات ادارة بيئيــة رصينــة. نمولهــا ونقــدم المشــورة بشــأنها تنفــذ بطريقــة مســؤولة اجتماعي

و فــي الســياق ذاتــه تــم المشــاركة مــن قبــل دائــرة التســهيالت االئتمانيــة مــع دائــرة العالقــات الدوليــة والتعــاون االســتراتيجي ودائــرة 
اإلدارة الماليــة ودائــرة تطويــر المنتجــات علــى وضــع نقطــة ارتــكاز عبــر الشــراكة  مــع Global Alliance for Banking on Values للتأكيــد 
علــى تبنــي مفهــوم اإلســتدامة مــن خــالل دعــم االقتصــاد الحقيقــي والتاكــد مــن توجيــه االقــراض بنــاء علــى خــط االســاس الثالثــي 

Triple Bottom Line الــذي يؤكــد ضــرورة دعــم التمويــل المســتدام والمجتمــع والبيئيــة. 

بنــاء منــاخ مــن التمويــل المســتدام ليــس غايــة فــي ذاتــه، ولكنــه الطريــق الوحيــد للوصــول الــى معاييــر  االقتصــاد الحقيقــي البنــاء وخــط 
.TBL االســاس الثالثي
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إدارة  أعمال األفراد
دائرة خدمات األفراد

دائـــرة خدمـــات األفراد
تأسســت دائــرة خدمــات األفــراد بهــدف تحســين جــودة الخدمــات المقدمــة للعمــالء األفــراد والموظفيــن والعامليــن 

فــي القطاعيــن العــام والخــاص. باإلضافــة الــى تعزيــز التواصــل معهــم واالهتمــام بمتطلباتهــم المصرفيــة، وتلبيــة 

احتياجاتهــم بطريقــة أكثــر فعاليــة. 

ــع المباشــر لألفــراد يضــم مجموعــة مــن  ــت فريقــًا للبي ــرًا فــي أقســامها، حيــث تضمن ــرة توســعًا كبي وشــهدت الدائ

الموظفيــن ذو خبــرة وكفــاءة مهنيــة عاليــة لتقديــم جميــع الخدمــات المتاحــة لشــريحة األفــراد، ال ســيما القــروض 

بأنواعهــا. كمــا ضمــت قســمًا للبيــع اإللكترونــي عبــر الهاتــف، حيــث يقــوم هــذا القســم باســتقبال طلبــات العمــالء 

مــن خــالل الموقــع االلكترونــي ومركــز اإلتصــال ويقــوم بمعالجتهــا ومتابعتهــا بســرعة ودقــة عاليــة مــع فريــق البيــع 

المباشــر .

أمــا القســم الثالــث فهــو مخصــص لتقديــم الخدمــات اإللكترونيــة E-Services ومتواجــد بكافــة فــروع ومكاتــب البنــك. 

ــة والبطاقــات وتفعيلهــا لكافــة عمــالء البنــك. كمــا  ــج لخدمــات البنــك اإللكتروني ويقــع علــى عاتقــه التعريــف والتروي

يعمــل هــذا القســم علــى تســهيل الحصــول علــى الخدمــات خــالل تطبيــق )بنكــي(. حيــث أصبــح باإلمــكان الوصــول 

لكافــة المعامــالت المصرفيــة مــن خــالل الهواتــف الذكيــة عبــر التطبيــق. 

ــرة الخدمــات المصرفيــة لألفــراد أول مركــز خدمــات مصرفيــة متنقــل فــي فلســطين )بنكــي رحــال(،  كمــا وتضــم دائ

والــذي يهــدف للوصــول إلــى كافــة شــرائح المجتمــع فــي المناطــق البعيــدة والنائيــة التــي ال يتوفــر فيهــا مقدمــي 

الخدمــة  علــى  الوصــول والحصــول  المالــي وتســهيل  الشــمول  تطبيقــًا لسياســة  المصرفيــة، وذلــك  الخدمــات 

المصرفيــة وجعلهــا نهــج الســتدامة الخدمــات المقدمــة مــن بنــك فلســطين.

وقــد تمكنــت دائــرة خدمــات األفــراد فــي بنــك فلســطين خــالل العــام الماضــي 2020 مــن اســتقطاب عــدد كبيــر 

مــن العمــالء المعتمديــن لــدى البنــوك المنافســة، ومنحهــم مجموعــة مــن التســهيالت والخدمــات المصرفيــة وفــق 

ــة العــام.  الخطــط الموضوعــة بداي



فلســـطين التقريـــر الســـنوي 2020بنك  | 6364

العالقات العامة والتسويق

العالقات العامة والتسويق
مثــل العــام 2020، عامــًا اســتثنائيًا بفعــل الظــروف السياســية واإلقتصاديــة والصحيــة. فقــد 
َشــِهَد جائحــًة أَثــرٌت ســلبًا علــى مختلــِف مجــاالِت الحيــاِة. وألقــت بظاللهــا علــى عمــل البنــوك 
الفلســطينية وعلــى بنــك فلســطين بشــكل خــاص. إال أنهــا كانــت تمثــل فرصــة للبنــك مــن 
أجــل تشــجيع العمــالء علــى اإلســتفادة مــن الخدمــات المصرفيــة اإللكترونيــة واإلقبــال علــى 
الريــادِة الرقميــِة والشــمول المالــي. فقــد قــام البنــك بتطويــَر عــدد مــن الوســائل والقنــوات 

اإللكترونيــة للتواصــل مــع العمــالء وتلبيــة احتياجاتهــم المصرفيــة عــن بعــد. 
وفــي ســبيل ذلــك، أطلــق البنــك العــام الماضــي  حزمــة مــن الخدمــات اإللكترونيــة المتطــورة، 

عبــر مجموعــة مــن الحمــالت اإلعالميــة المختلفــة. 

حملة إعالمية كبيرة لإلستفادة من الخدمات اإللكترونية بجائزة مالية يومية
أطلــق بنــك فلســطين العــام الماضــي حملــة كبيــرة لتشــجيع عمالئــه علــى اإلســتفادة مــن الخدمــات اإللكترونيــة بــداًل مــن زيــارة الفــروع فــي ظــل حالــة 
الطــوارئ واإلغالقــات التــي ســادت البــالد تحــت عنــوان )بنكــي مــن بيتــي(ـ. وتمنــح الحملــة مســتخدمي تطبيــق بنكــي واإلنترنــت البنكــي جائــزة يوميــة 

قيمتهــا 1000 شــيكل لــكل العمــالء. 

وتتميــز الحملــة الجديــد )حملــة بنكــي مــن بيتــي( بأنهــا تشــمل جميــع عمــالء البنــك المشــتركين بتطبيــق بنكــي الحالييــن والجــدد، فــي حيــن أنــه كلمــا 
زادت عــدد الحــركات المنفــذة مــن خــالل التطبيــق تــزداد النقــاط المجمعــة وتــزداد فــرص الدخــول بالســحب، كمــا ويمكــن للعمــالء معرفــة عــدد النقــاط 
المجمعــه مــن خــالل تطبيــق بنكــي، والتــي تمكــن للعمــالء مــن اســتبدالها بمبالــغ ماليــة أو شــراء احتياجاتهــم مــن محــالت الســوبر ماركــت ونقــاط البيــع 

اللكترونيــة المنتشــرة فــي مختلــف المتاجــر المتعــددة. 

إطالق حملة لترويج نسخة جديدة من تطبيق "بنكي ع موبايلي" 

أطلــق البنــك نســخة جديــدة مــن تطبيــق "بنكــي ع موبايلــي" والتــي تحتــوي علــى مجموعــة كبيــرة مــن الخدمــات الماليــة التــي تلبــي احتياجــات عمالئنــا 
مــن الخدمــات المصرفيــة اليوميــة التــي ينفذونهــا. علمــًا بــأن تطبيــق بنكــي هــو تطبيــق آمــن وشــامل تــم تصميمــه خصيصــًا لتلبيــة مجموعــة كبيــرة 
مــن الخدمــات البنكيــة دون الحاجــة لزيــارة البنــك. حيــث عــززت الحملــة مــن جهــود التوعيــة والحفــاظ علــى الســالمة العامــة بالبقــاء فــي البيــوت دون 

الخــروج وزيــارة الفــروع واإلحتشــاد لوجــود مخاطــر عاليــة تبعــًا لتعليمــات الوقايــة الصــادرة عــن الجهــات المختصــة. 
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خطط وإجراءات خالل فترة الطوارئ للتسهيل على العمالء 

اتخــذ البنــك مجموعــة مــن الخطــوات خــالل فتــرة الطــوارئ للتســهيل علــى العمــالء، حيــث قــام البنــك برفــع ســقوف الحــواالت لتصــل بحدهــا 
األقصــى إلــى 10,000 دوالر. ورفــع  ســقف الســحب وااليــداع  مــن الصرافــات اآلليــة الــى 4,000 دوالر. باإلضافــة الــى تأجيــل أقســاط القــروض 
للعمــالء ألربــع شــهور خــالل فتــرة الطــوارىء دون عمــوالت. فضــاًل عــن تمديــد صالحيــة البطاقــات التــي يصدرهــا والمنتهيــة خــالل شــهر آذار 
ــة التــي يقدمهــا وهــي  ــز المعرفــة بالخدمــات اإللكتروني ــة لتعزي ــى إطالقــه  حمل ــخ انتهائهــا. هــذا باإلضافــة ال ــة شــهور مــن تاري لمــدة ثالث
خدمــات تلبــي جــزءًا كبيــرًا مــن احتياجــات العميــل فــي البنــك والخدمــات، وقــد تــم تنفيذهــا عبــر مجموعــة مــن فيديوهــات توعويــة حــول طــرق 

اإلســتفادة مــن الخدمــات اإللكترونيــة. 

تمديد حملة "بوينتكم"
ــي  ــت البنك ــي أو اإلنترن ــق بنك ــر تطبي ــا عب ــي ينفذه ــركات الت ــراء الح ــل ج ــا العمي ــل عليه ــي يحص ــاط الت ــة النق ــى مضاعف ــك عل ــل البن عم

وضمــن برنامــج بوينتكــم، لتصبــح 50 نقطــة بــداًل مــن 25 كجــزء مــن الحملــة لتشــجيع عمالئنــا وكجــزء مــن نشــر ثقافــة اســتخدام الخدمــات 
اإللكترونيــة. وكلمــا زاد عــدد الحــركات المنفــذة مــن خــالل تطبيــق بنكــي، أو اإلنترنــت البنكــي، زادت فــرص العمــالء بالفــوز بالجائــزة اليوميــة 

بحملــة الخدمــات اإللكترونيــة. 

أمــا عــن النقــاط التــي يحصــل عليهــا العميــل، فإنــه وبمجــرد تحميــل تطبيــق بنكــي والدخــول ألول مــرة يحصــل العميــل علــى 1000 نقطــة، 
وعنــد طلــب دفتــر شــيكات، فلــكل دفتــر يحصــل العميــل علــى 50 نقطــة بــدل 25، فيمــا يحصــل التحويــالت بيــن الحســابات 50 نقطــة بــدل 
25 نقطــة، أمــا عمليــات إجــراء التحويــل لحســابات أخــرى 50 نقطــة بــدل 25 نقطــة. أمــا خدمــة الدفــع لصديــق 50 نقطــة بــدل 25 نقطــة، 
أمــا تســديد الفواتيــر 50 نقطــة بــدل 25 نقطــة، وبمجــرد تســجيل الدخــول للتطبيــق ولمــرة واحــدة شــهريًا فيحصــل علــى 50 نقطــة بــدل 25 

نقطــة، كمــا ويحصــل شــحن البطاقــات 50 نقطــة بــدل 25 نقطــة. 

وتأتــي هــذه الجهــود جنبــًا إلــى جنــب مــع الخطــوات التــي اتخذهــا البنــك للتخفيــف مــن حجــم الطلــب علــى زيــارة الفــروع ومبانــي البنــك مــن 
جانــب العمــالء، حيــث طــور البنــك مجموعــة مــن قنــوات اإلتصــال مــع العمــالء للتواصــل معهــم وتقديــم الخدمــات دون الحاجــة للتنقــل مــن 
مــكان آلخــر، والتــي مــن بينهــا خدمــة )IVR( خدمــة البنــك الناطــق، وخدمــة USSD إلجــراء المعامــالت البنكيــة ألجهــزة الموبايــل غيــر الذكيــة، 
ــك  ــتعالمات بن ــز اس ــى مرك ــة ال ــذا باإلضاف ــق WhatsApp. ه ــر تطبي ــالء عب ــع العم ــل م ــمية للتواص ــاة رس ــح قن ــى فت ــك عل ــل البن ــا عم كم
فلســطين الــذي يتيــح للعمــالء التواصــل مــع البنــك عبــر االتصــال علــى الرقــم 150 150 1700 لطلــب أو إالغــاء أي خدمــة أو لالســتعالم عــن 

أي حركــة. 

نجاحكم أحلى مع بنك فلسطين 
هــي حملــة أطلقهــا البنــك لــكل طالــب فــي الثانويــة العامــة "اإلنجــاز" ومدخــر فــي بنــك فلســطين بمبلــغ 200 دوالر فأكثــر أو يقــوم 

بفتــح حســاب توفيــر جديــد خــالل فتــرة الحملــة، وحصــل علــى معــدل 75 % فأعلــى تتــاح لهمــا  فرصــة الدخــول الــى الســحب علــى 5 

جوائــز ) أقســاط جامعيــة ( بقيمــة 1000 دوالر للجائــزة الواحــدة. 

شهر المرأة معنا غير 
ــول شــهر آذار، شــهر المــراة تحــت  ــك بمناســبة حل ــرة خاصــة بالنســاء الفلســطينيات، وذل ــة كبي ــق بنــك فلســطين فــي آذار 2020 حمل أطل

عنــوان "شــهر المــرأة معنــا غيــر" وتأتــي هــذه الحملــة تقديــرًا مــن البنــك للمــرأة الفلســطينية وتشــجيعها علــى تعزيــز مســاهمتها فــي بنــاء 
مجتمعنــا وتطويــر اقتصادنــا، وإيمانــًا منــه بضــرورة العمــل المتكامــل ودفعهــا لممارســة حقهــا بالعمــل واإلنتــاج. وشــملت الحملــة مجموعــة 
مــن  الجوائــز والمميــزات التــي تحصــل عليهــا عنــد فتــح حســاب جديــد أو طلــب أي بطاقــة معفــاة مــن عمولــة اإلصــدار. كمــا أطلــق مســابقة 
فلســطينية عبــر صفحتهــا Felestineya علــى موقــع فيســبوك، واالنســتغرام والدخــول فــي الســحب اليومــيّ علــى جائــزة قيمتهــا 50 دوالر 

أمريكــي.  
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التحول الرقمي
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دائرة الخدمات االلكترونية لألفراد 

الخدمات اإللكترونية لألفراد 
انطالقــًا مــن الرؤيــة الرقميــة لبنــك فلســطين عملــت دائــرة الخدمــات االلكترونيــة لألفــراد دائمــا علــى الســعي 
نحــو تحويــل النظــام المصرفــي لبنــك فلســطين مــن نظــام مصرفــي تقليــدي إلــى نظــام مالــي رقمــي يعكس 
مفهــوم الريــادة الرقميــة وقــد كانــت ســنة 2020 تعتبــر ســنة محوريــة فــي هــذا التحــول الرقمــي ســواء بســبب 
ــا حيــث كان  ــم مــن حيــث جائحــة كورون ــة النشــطة للتحــول الرقمــي او الوضــع العــام للعال السياســات الداخلي
هنــاك قفــزات نوعيــة علــى مســتوى الكــم و الحجــم فــي اســتخدام القنــوات االلكترونيــة ممــا يشــير إلــى تعزيــز 
ثقــة العمــالء وتغيــر ســلوكهم المالــي باالعتمــاد علــى الخدمــات االلكترونيــة كبديــل أمــن وفعــال ســواء علــى 

مســتوى تطبيــق بنكــي أو علــى مســتوى البطاقــات.

وفيمــا يلــي نعــرض بالتفصيــل االنجــازات التــي حققتهــا الدائــرة نتيجــة الجهــود المتواصلــة مــن قبــل موظفــي 
تطويــر المنتجــات االلكترونيــة لألفــراد خــالل عــام 2020:

التحول الرقمي

لقــد كان عــام 2020 حافــاًل بالتطويــرات والتحديثــات الخاصــة بنظــام بنكــي ســواء علــى مســتوى االســتخدام أو قواعــد البيانــات وفــق خطــة رقميــة تهــدف 
الــى الرقــي بالتطبيــق تدريجيــًا وصــواًل الــى تطبيــق رقمــي مميــز يعكــس رؤيتنــا فــي الريــادة الرقميــة.

Full UX changes : 3.0 بنكي

تعتبــر ســهولة االســتخدام ورضــى المســتخدم مــن أهــم معاييــر نجــاح التطبيقــات االلكترونيــة وعليــه كان البــد مــن العمــل علــى التغييــر الكلــي لشاشــات 
تطبيــق بنكــي بمــا يحقــق رضــى المســتخدم ويحقــق أعلــى معاييــر ســهولة االســتخدام. لذلــك قمنــا بإعــادة تصميــم شاشــات التطبيــق وأطلقنــا النســخة 

3.0 مــن بنكــي بتعديــل شــامل للشاشــات والعمليــات بمــا يرقــى بتجربــة المســتخدم ألعلــى الدرجــات.

وقــد اشــتملت هــذه النســخة أيضــا علــى إضافــة push notification إلــى التطبيــق بحيــث يتــم تنبيــه العميــل داخــل التطبيــق بجميــع الحــركات االلكترونيــة 
المنفــذة بواســطة التطبيــق ممــا يســهل علــى العميــل متابعــة حركاتــه االلكترونية.

بنكي 3.1 : 
 تم اطالق النسخة 3.1 من تطبيق بنكي بخدمات مميزة منها:

1 - إضافة أسعار الصرف المميزة الى التطبيق.

.Palpay 2 - إضافة إمكانية شحن رصيد محفظة

باإلضافــة لهــذه االصــدارات فقــد تــم تجهيــز ملــف كامــل بجميــع الخدمــات ضمــن رؤيتنــا الرقميــة للخمــس ســنوات القادمــة مــع العمــل علــى تحديــد قيمــة 
وتعقيــد كل مــن هــذه المشــاريع وترتيــب أولوياتهــا ووضعهــا ضمــن خــط زمنــي محــدد يضمــن التنفيــذ فــي الوقــت المناســب وبقــاء بنــك فلســطين فــي 

المقدمــة  دائمــا مــن ناحيــة الخدمــات المصرفيــة االلكترونيــة.

المؤشرات الرقمية 
	 اجمالي العمالء المسجلين في بنكي: 243,450 عميل ما يعادل 43 % من عمالء البنك.

	 انخفاض ملحوظ في نسبة العمالء الغير مسجلين في بنكي من 71 % بداية 2019 إلى 57 % نهاية نوفمبر 2020.

	 من المالحظ االرتفاع المستمر للعمالء المنتظمين من 8 % لـ 13 %  من اجمالي عمالء بنك فلسطين.

	 و ارتفاع نسبة العمالء المنفذين للمعامالت المالية من 3 % لـ 6 % من اجمالي عمالء بنك فلسطين.

	 علــى مســتوى الحــركات هنــاك قفــزات نوعيــة فــي اســتخدام الخدمــات االلكترونيــة حيــث أن هنــاك تحســن كبيــر طــرأ علــى تصرفــات العميــل مــن 
ــاة. اســتخدام حــذر الســتخدام ضمــن اساســيات الحي
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دائرة الخدمات االلكترونية لألفراد 

مركز اإلتصال
ــا  ــة كورون ــالل جائح ــزة خ ــي غ ــي ف ــال إضاف ــز اتص ــاء مرك 	 انش
ســاهم فــي مســاندة مركــز االتصــال األساســي فــي الضفــة 

وتقليــل نســبة المكالمــات المفقــودة.

	 تقســيم موظفــي مركــز االتصــال الــى عــدة مجموعــات كل منهــا 
ــة –  ــات الكتروني ــة ) خدم ــارات معين ــى استفس ــرد عل ــة بال مختص
استفســارات عامــة – بطاقــات – مكالمــات صــادرة وغيرهــا ( وقــد 

.Palpayتــم اضافــة خدمــة االســناد الخارجــي ل

	 تمديــد خدمــة موظفــي مركــز االتصــال للعمــالء حتــى منتصــف 
الليــل.

التواصــل  ذات  المنصــات  مختلــف  علــى  الــردود  توحيــد  تــم   	
العمــالء. مــع  المباشــر 

ــوري  ــتهداف الف ــم االس ــال يت ــز االتص ــي مرك ــالل موظف ــن خ 	 م
ــر ــال المباش ــق االتص ــن طري ــويقية ع ــالت تس ــي حم ــالء ف للعم

Whatsapp قنوات تواصل جديدة
تــم خلــق مســارات جديــدة للتواصــل مــع العمــالء وتقديــم الخدمــة لهــم ممــا يزيــد ثقــة العمــالء وخصوصــا ان قنــاة الwhatsapp هــي 
القنــاة األكثــر شــيوعا علــى مســتوى وســائل التواصــل االجتماعــي علــى مســتوى العالــم.  كمــا ونســعى إلــى زيــادة عــدد قنــوات االتصــال 

لخدمــة العمــالء مثــل الinstagram  و twitter  و بالتالــي زيــادة ثقــة النــاس و زيــادة اعتمادهــم علــى الخدمــات الرقميــة. 

ATM
تــم حصــر شــبكة الصرافــات اآلليــة التابعــة لبنــك فلســطين واعــادة تحديــث مواقعهــا علــى الموقــع االلكترونــي ومتابعــة مشــاكلها وتوحيــد 

ــف الصرافات. مل

الحمالت التسويقية 
منذ بداية 2020 تم اعتماد اليات ترويج جديدة لدعم مفهوم التحول الرقمي.

	  تــم الترويــج لنســخة بنكــي بحلتهــا الجديــدة والتــي عــززت ســهولة االســتخدام مــع اطــالق حملــة النقــاط والجوائــز الماليــة لمســتخدمي 
الخدمــات االلكترونيــة.

	 االستهداف المباشر )segment targeted(  من خالل مركز االتصال.

	 تعزيز حمالت التوعية و انتاج عشرات الفيديوهات التعليمية.

البطاقات
	  اصدار بطاقات التوفير

	 اصدار بطاقات بريمير

	 اصدار بطاقات كاش كارد بدون حساب

	 الطباعة الفورية لبطاقات االئتمان في الفروع و المكاتب

مؤشرات األداء
نمــو ملحــوظ فــي اســتخدام البطاقــات وخصوصــا بطاقــات الخصــم والمشــتريات وبطاقــات الــكاش كارد وتركــز االســتخدام فــي الفئــة 

الشــابة مــا بيــن 26-40 ســنة.

مؤشرات األداء
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74 فرعًا ومكتبًا
التوســـع األفقي للفـــروع والمكاتب

غــزة

الفرع الرئيسي |1992|

اإلدارة العامة | غزةالمركز الرئيسي لإلدارة العامة | رام اهلل

جباليا |1991| دير البلح |1994|النصيرات|1999|خان يونس |1989| 

53 موظف وموظفة

219 موظف وموظفة373 موظف وموظفة

23 موظف وموظفة23 موظف وموظفة36 موظف وموظفة 29 موظف وموظفة

السرايا |2000|  مكتب بيت حانون |2017|  الرمال |1998| رفح |1967|عمر المختار|1960|  المنطقة الصناعية|2015|

11 موظف وموظفة 5 موظف وموظفة61 موظف وموظفة26 موظف وموظفة4 موظف وموظفة 11 موظف وموظفة

تل الهوا - غزة |2014|  معبر رفح|2017| رفح الغربية|2015|الزهراء|2015|النصر|1997|بيت الهيا - غزة |2014|  بني سهيال |2013|

2 موظف وموظفة5 موظف وموظفة5 موظف وموظفة30 موظف وموظفة8 موظف وموظفة 11 موظف وموظفة 8 موظف وموظفة

 حافـــظ البنك على صدارته كأكبر شـــبكة مصرفية في فلســـطين حيث وصـــل عدد الفروع 
التابعـــة له إلى 74 فرعـــًا ومكتبًا من أصل 379 فرعـــًا تابعًا للبنوك العاملة في فلســـطين.

اســـتمر البنك في عملية التفرع وتوســـيع شـــبكته في مختلـــف المناطق ال ســـيما الريفية، 
وتعزيـــز وجود الخدمات عبر شـــبكة فروعه المنتشـــرة في جميع محافظـــات الوطن، وحافظ 
البنـــك على امتالكه ألكبر شـــبكة مصرفيـــة مكونة من 74 فرعـــًا ومكتبًا، بمـــا فيها مدينة 
القـــدس، في ضاحيـــة البريد ليقـــدم خدمات مالية ومصرفيـــة ألهلنا في المدينة المقدســـة 

ويكون جزءًا مـــن مقومات التنميـــة اإلقتصادية فيها.

 التوسع األفقي للفروع والمكاتب

معبر الكرامة

نعلين|2011|الماصيون | 2012 |

الكاسا مول الطيرة المنارة  اإللكتروني |2010| ترمسعيا|2009|

 اإلرسال|2001|دير دبوان |2006|

طنوس |1994|

البيرة|2016|القصبة|2016|بيرزيت|2009|

بدو |2015|سلواد |2009|بيتونيا |2012|

33 موظف وموظفة

6موظف وموظفة

12موظف وموظفة

4موظف وموظفة

5 موظف وموظفة

7 موظف وموظفة1 موظف

21موظف وموظفة

11موظف وموظفة

20 موظف وموظفة22موظف وموظفة6موظف وموظفة

6 موظف وموظفة7 موظف وموظفة8 موظف وموظفة

المبنى الرئيسيرام اهلل
 |2007| 

60 موظف وموظفة

المبنى الرئيسي جنين
 |2007|

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

7 موظف وموظفة16 موظف وموظفة 45 موظف وموظفة
5موظف وموظفة5موظف وموظفة6 موظف وموظفة

 سلفيت |2006|سلفيت

|2006|  

بديا |2014|

7 موظف وموظفة18 موظف وموظفة

نابلس 
|1996| 

القدس

بيت لحم

المبنى الرئيسي
|2009| 

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

شارع طولكرم - بيت ايبا  
  |2015|

رفيديا |2016|   الدوار |2016|  

|1999| 

فرع بيت لحم
 المبنى الرئيسي 

|2013|

أبو ديس|2009|

|2009|

ضاحية البريد |2017|الرام |2016|

 بيت ساحور|2016| بيت جاال|2009|

 49 موظف وموظفة

6موظف وموظفة5موظف وموظفة9 موظف وموظفة8 موظف وموظفة41 موظف وموظفة 20موظف وموظفة 8موظف وموظفة

18 موظف وموظفة16 موظف وموظفة20 موظف وموظفة

8 موظف وموظفة7 موظف وموظفة

 المبنى الرئيسي الخليل
|2011|

شارع السالم|1998| سعير|2008|

|1998|

|1994|

|1999|

باب الزاويةالظاهرية|2016|جامعة الخليل|2014|يطا|2008|دورا|2007| ترقوميا |2010|

8 موظف وموظفة8 موظف وموظفة5 موظف وموظفة10موظف وموظفة23 موظف وموظفة12موظف وموظفة9 موظف وموظفة56موظف وموظفة 19 موظف وموظفة

أريحا طـوباس

طولكرم

 مكاتب

 مكاتب

دبيتشيلي

قلقيلية طوباس|2006|

  طولكرم  |2005|

تشيلي

بنكي رحال

دبي

 عزون |2005|قلقيلية |2001|

|1994|

فرع أريحا
 المبنى الرئيسي 

 |2013|

المنطقة الصناعية 
أريحا|2017| 

6 موظف وموظفة23 موظف وموظفة
19موظف وموظفة

22 موظف وموظفة

3 موظف وموظفة2 موظف وموظفة

7 موظف وموظفة24 موظف وموظفة

 مكتب وسط البلد |2017|خضوري |2011|
10 موظف وموظفة3 موظف وموظفة

فرع رام اهلل

فرع جنين

فرع الخليل

 فرع نابلس

|2001| |2006|

|2005|

تمثيلية

متنقلة
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فلسطين بنك 
مكاتب التمثيل الدولية

المكتــب التمثيلــي لـــ بنك فلســطين 
في العاصمة التشــيلية "ســنتياغو" 
بســبب انتشــار مــرض كوفيــد 19 عــام  2020، كان الهــدف الرئيســي للمكتــب 

التمثيلــي لبنــك فلســطين فــي العاصمــة التتشــيلية "ســنتياغو" هــو الحفــاظ علــى 
الروابــط بيــن فلســطيني الشــتات فــي أمريــكا الالتينيــة وموطنهــم فلســطين. 
ولتحقيــق هــذه األهــداف، عمــل مكتبنــا التمثيلــي خــالل العــام الماضــي فــي مشــاريع 

ــا: ــال ومنه ــر األعم ــتثمار وتطوي ــل االس ــن أج ــل م ــز التواص ــة لتحفي مختلف

مواصلة الترويج لفرص اإلستثمار 
في البنك وفلسطين.

تشــجيع التبــرع باألمــوال مــن تشــيلي لفلســطين للمســاعدة فــي مكافحــة جائحــة 

ــة. ــادئ اإلســتدامة المجتمعي ــا ضمــن مب كورون
إلــى  اإلصطناعــي  التنفــس  وأجهــزة  األمــوال  إيصــال  تنســيق  فــي  المســاعدة 

الفلســطينية. المستشــفيات 
ــي  ــطينية ف ــة الفلس ــنويًا للجالي ــدًا س ــح تقلي ــذي أصب ــة" وال ــاء "مقلوب ــة عش رعاي
تشــيلي بهــدف جمــع األمــوال لمســاعدة أطفــال فلســطين رغــم ظــروف الجائحــة.

حفــل تســليم وزارة الصحــة الفلســطينيةأجهزة التنفــس االصطناعــي يتبــرع مــن الجاليــة الفلســطينية فــي تشــيلي 
بتنســيق بنــك فلســطين / تشــيلي وبــإدارة مؤسســة التعــاون.



فلســـطين التقريـــر الســـنوي 2020بنك  | 7778

مكاتب التمثيل الدولية مكتـــب دبي

أبرز اإلنجازات للمكتب التمثيلي:
ــدة  ــة المتح ــارات العربي ــي اإلم ــك ف ــي للبن ــب التمثيل ــود المكت ــالل وج ــن خ م
وجهــود العامليــن بالمكتــب وتواصلهــم مــع العمــالء. فقــد تــم تحقيــق نتائــج 
للعمــالء  الجديــدة والمحدثــة  المفتوحــة  الحســابات  جيــدة مــن حيــث عــدد 
الحالييــن واســتقطاب الودائــع ومنــح القــروض ســواًء لألشــخاص أو المؤسســات. 
حيــث تــم التواصــل مــع أكثــر مــن 1500 عميــل مســتهدف وكذلــك االحتفــاظ 
ببيانــات االتصــال الخاصــة بهــم لســهولة الوصــول إليهــم فــي تســويق منتجــات 

البنــك والترويــج لهــا.
ــن فــي  ــن المقيمي ــات 150 حســاب للمغتربي ــث بيان ــح وتحدي ــب بفت ــام المكت ق
اإلمــارات العربيــة المتحــدة ودول مجلــس التعــاون الخليجــي خــالل العــام 2020 
ــم  ــى تقدي ــز عل ــع والتركي ــط الودائ ــر أو رب ــات اســتقطاب حســابات التوفي لغاي
كافــة الخدمــات اإللكترونيــة للعمــالء الذيــن تــم التواصــل معهــم مثــل خدمــة 
البريــد اإللكترونــي، خدمــة الرســائل القصيــرة، اإلنترنــت البنكــي، والموبايــل 
البنكــي بهــدف تجســيد رؤيــة إدارة البنــك نحــو التحــول للصيرفــة الماليــة 
ــة  ــالت البنكي ــة المعام ــض كلف ــى تخفي ــؤدي إل ــا ي ــة FinTech مم التكنولوجي

بشــكل كبيــر.
حــرص المكتــب التمثيلــي فــي دبــي علــى التواصــل مــع المســتثمرين الحالييــن 
ــبته  ــا نس ــون م ــن يمثل ــدة والذي ــة المتح ــارات العربي ــة اإلم ــي دول ــن ف المقيمي
ــراء  ــدد لش ــتثمرين ج ــاد مس ــى إيج ــك وعل ــاهمي البن ــوع مس ــن مجم 4.1 % م
حصــص فــي بنــك فلســطين، ولقــد قــام المكتــب التمثيلــي بإقنــاع عــدد مــن 
المســتثمرين بشــراء أســهم البنكلبقــاء تواصــل المســتثمرين مــع وطنهــم 
األم، علمــًا أن جميــع المعامــالت قــد تمــت مــن خــالل شــركة الوســاطة لــألوراق 

ــة التابعــة للبنــك. المالي
ــة مــن خــالل  ــام بالمســؤولية االجتماعي ــى االهتم ــك فلســطين عل يحــرص بن
رعايــة الفعاليــات الثقافيــة واالجتماعيــة التــي تهــم المجتمــع الفلســطيني 
فــي االغتــراب وكذلــك التشــبيك بيــن رجــال األعمــال الفلســطينيين فــي 
ــى  ــرت عل ــي أث ــة الت ــة العالمي ــبب الجائح ــه وبس ــه، إال أن ــن وخارج ــل الوط داخ
العالــم أكمــل لــم يتمكــن المكتــب مــن رعايــة العديــد مــن الفعاليــات المخطــط 
ــد  ــات بي ــك الفعالي ــه لتل ــن ميزانيت ــودة ضم ــغ المرص ــع المبال ــام بوض ــا وق له
إدارة البنــك للتبــرع يهــا ضمــن صنــدوق وقفــة عــز ولدعــم الجهــود الجماعيــة 
لمواجهــة تلــك الجائحــة ولقــد قــام المكتــب التمثيلــي برعايــة األمســية العائليــة 
ــخ 16/02/2020  ــي بتاري ــو ظب ــي أب ــطيني ف ــل الفلس ــس العم ــاء مجل ألعض

يقــوم المكتــب التمثيلــي فــي دبــي بتمثيــل بنــك فلســطين مــن خــالل حضــور 
المؤتمــرات والنــدوات والفعاليــات العديــدة التــي تقــام بدولــة اإلمــارات العربيــة 
المتحــدة والتــي تعتبــر مــن أهــم الوســائل إلظهــار وجــود بنــك فلســطين فــي 
ــن  ــطين م ــي فلس ــك ف ــه البن ــل إلي ــذي وص ــتوى ال ــف بالمس ــارات والتعري اإلم
ــات  ــك الفعالي ــاركة بتل ــراف المش ــي األط ــع ممثل ــارف م ــل والتع ــالل التواص خ
والــذي بــدوره يعكــس الصــورة المشــرقة والمشــرفة عــن قــوة البنــك وانجازاتــه 
البــارزة علــى الصعيديــن المحلــي والدولــي إال ان مشــاركات هــذا العــام كانــت 

مــن خــالل التكنولوجيــا االفتراضيــة بســبب جائحــة كورونــا.

تــم تأســيس المكتــب التمثيلــي لبنــك فلســطين فــي مركــز دبــي المالــي 
ــز  ــي المرك ــطس 2015 ف ــهر أغس ــي ش ــي( ف ــب التمثيل ــي )المكت العالم

ــي العالمــي كشــركة أجنبيــة معــرف بهــا فــي الخــارج المال
 )Foreign Recognized Company( تمــارس نشــاط تشــغيل مكتــب 

ــل 2016.  ــي أبري ــميا ف ــب رس ــاح المكت ــم افتت ــي. وت تمثيل

التمثيلــي مزاولتــه  للمكتــب  المســموح  النشــاط 
الرخصــة: حســب 

وخدمــات  لمنتجــات  والترويــج  بالتســويق  التمثيلــي  المكتــب  يقــوم 
ــة  ــارات العربي ــة اإلم ــي دول ــوده ف ــالل وج ــن خ ــة األم م ــي الدول ــك ف البن
المتحــدة وقربــه مــن دول الخليــج، وكذلــك التواصــل مــع فلســطينيي 
الشــتات وجــذب اســتثمارات ورؤوس األمــوال المغتربيــن للعمــل بالســوق 
ــع أداء الســوق واالقتصــاد الفلســطيني  ــى رف ــؤدي إل ــا ي الفلســطيني مم
مــن خــالل دعــم القطــاع الخــاص وخلــق فــرص عمــل ومشــاريع لتشــغيل 
بتســهيل  التمثيلــي  المكتــب  ويقــوم  الفلســطينية.  العاملــة  األيــدي 
المعامــالت البنكيــة بيــن العمــالء وفروعهــم فــي الداخــل مــن خــالل قســم 
المغتربيــن  فــي البنــك، وكذلــك حــرص المكتــب التمثيلــي علــى التشــبيك 
بيــن رجــال األعمــال الفلســطينيين فــي الداخــل ورجــال األعمــال المقيمين 
ــة بينهــم والمحافظــة  فــي الخــارج مــن أجــل تحقيــق االســتفادة المتبادل

ــاق لألســتثمار داخــل فلســطين.  ــى آف عل
ومــن جانــب آخــر قــام المكتــب التمثيلــي بتمثيــل البنــك فــي العديــد مــن 
ــي  ــام ف ــي تق ــة الت ــعبية والمهني ــمية والش ــبات الرس ــات والمناس الفعالي
ــن صــورة إيجابيــة عــن البنــك  دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة لتكوي
ــعبية  ــى الش ــمية وحت ــة أو الرس ــة المتخصص ــاط المالي ــي األوس ــواء ف س
ــالل  ــن خ ــال أو م ــس األعم ــطينية أو مجال ــة الفلس ــالل الجالي ــن خ ــا م إم

ــة. ــات الرســمية اإلماراتي ــبات والفعالي المناس

رعاية حفل العشاء المقام على هامش معرض غذاء الخليج
 Gulf Food للشركات الفلسطينية المشاركة بالمعرض 22/02/2020.
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بنك فلسطين من المهجر إلى أرض الوطن

دائرة العالقات الدولية وعالقات المغتربين 

ــراد  ــة لألف ــارية متكامل ــتثمارية واستش ــة واس ــات مصرفي ــم خدم ــى تقدي ــن عل ــرة المغتربي ــي دائ ــل ف ــق العم ــوم فري يق
ــى مــد جســور التواصــل وتشــجيع الفلســطينين فــي المهجــر لإلســتثمار فــي  والشــركات ورجــال األعمــال، كمــا يعمــل عل
فلســطين، وإعــادة ضــخ رأس المــال الفلســطيني مــن الخــارج الــى الداخــل لدعــم اإلقتصــاد. علمــًا أنــه وبحســب آخــر دراســة 
للمغتربيــن الفلســطينين فــإن عددهــم وصــل إلــى 8 مليــون فلســطيني ويتمتعــون بثــروة ماليــة تقــدر بـــما يزيــد عــن 100 

مليــار دوالر أمريكــي، باإلضافــة لتمتعهــم  بقــوة إقتصاديــة وسياســية مؤثــرة فــي الــدول التــي يقيمــون بهــا.
باإلضافــة الــى تقديــم الخدمــات المصرفيــة واالســتثمارية، وانطالقــًا مــن إيمــان البنــك بأهميــة تطبيــق مبــادئ اإلســتدامة 
ــم  ــة مــن خــالل تقدي ــل برامــج المســؤولية األجتماعي ــرة تشــارك فــي دعــم وتفعي ــإن الدائ ــر، ف ــكل الدوائ ــا نهــج ل وجعله
الرعايــات والمشــاركة فــي الفعاليــات الخاصــة بالجاليــات الفلســطينية ليــس فقــط للعمــل علــى اســتقطاب العمــالء 
وتعريفهــم علــى خدمــات البنــك المصرفيــة، بــل لبنــاء األســس التــي تشــجعهم علــى اإلســتثمار فــي الوطــن، ضمــن مبــادئ 
اإلســتدامة المجتمعيــة عملــت الدائــرة فــي عــام 2020 علــى تنشــيط تفاعــل الجاليــات الفلســطينية مــع وطنهــم األم  فــي 
فلســطين عبــر حملــة تبرعــات للمســاعدة فــي مواجهــة انتشــار فايــروس كورونــا داخــل فلســطين ســواء مــن عمــالء البنــك 

فــي مكتبنــا فــي دبــي او تشــيلي او حــول العالــم.

وفــي ظــل أزمــة كورونــا وعــدم قــدرة الدائــرة علــى عمــل زيــارات للجاليــات حــول العالــم تم عقــد عــدة لقاءات 
عبــر ســبل التواصــل اإللكترونــي مــع أفــراد الجاليــات الفلســطينية فــي أوروبــا واألمريكيتيــن ودول الخليــج 
العربــي. وذلــك ســعيا الــى توســيع دائــرة العالقــات وفتــح أســواق جديــدة الســتقطاب العمــالء والمســاهمين 

وتقديــم الخدمــات المصرفيــة للمغتربيــن الفلســطينين.
ــالد  ــل متواجــد خــارج الب ــر مــن 2,961 عمي ــرة ألكث ــة مــن خــالل الدائ ــم الخدمــات المصرفي ــم تقدي كمــا يت

ــع. ــون دوالر ودائ ــون دوالر و105 ملي ــي 12 ملي ــة حوال ــة ائتماني بمحفظ
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إدارة العمليات وتكنولوجيا المعلومات

االستثمار مستمر في الريادة الرقمية

إنجازات دائرة تكنولوجيا المعلومات لعام 2020
لقد كان عام 2020 األكثر صعوبة بسبب تفشي وانتشار فايروس كورونا، وفي الوقت نفسه كان العام منصة جديدة 

لتحقيق األهداف وتنظيم المهام وااللتزام بالدور الوظيفي والعمل الجماعي، حيث تمكنا من تحقيق التوقعات بخصوص 
تنفيذ المشاريع المخطط لها والتعامل مع الطوارئ من قبل فريق عمل متخصص في تكنولوجيا المعلومات.

فيما يلي ملخص ألهم إنجازات دائرة تكنولوجيا المعلومات خالل العام 2020:

دائرة البنية التحتية:
يعتبر بنك فلسطين من أكبر البنوك الفلسطينية من حيث الفروع وأجهزة الصراف اآللي والخدمات المتنوعة التي يقدمها، وهو ما يتطلب بنية 

تحتية قوية وآمنة للتعامل مع هذه المتطلبات الكبيرة. يتم إجراء العديد من االستثمارات في الشبكات واألمان ومراكز البيانات والتخزين على مدار 
العام.

فيما يلي مشاريع البنية التحتية في عام 2020:

 ترقيــة شــبكة البنــك فــي مركــز البيانــات باســتخدام أحــدث تقنيــات Cisco ACI، والتــي تضمــن التشــغيل اآللــي والتحكــم المركــزي وفــرض . 	
سياســات األمــان وزيــادة الســرعة وتمكيــن االتصــال الســحابي فــي المســتقبل.

 تنفيــذ مشــروع الـــ VDI )ســطح المكتــب االفتراضــي( فــي العديــد مــن الفــروع والمكاتــب مثــل فــرع البيــرة، فــرع اإلرســال، بيتونيــا، الطيــرة، . 	
الكاســا مــول، مكاتــب أريحــا.

 إعداد البنية التحتية للعديد من المكاتب الجديدة وأجهزة الصراف اآللي وتجديد العديد من الفروع.. 	

 إعــداد اإلتصــاالت والشــبكات االفتراضيــة الخاصــة )VPN( مــع تطبيــق المزيــد مــن عوامــل األمــان مثــل المصادقــة المزدوجــة )2FA( للتعامــل . 	
مــع أزمــة Covid 19 والعمــل مــن المنــزل.

 تطويــر قــدرات مركــز اإلتصــال للتكامــل مــع المزيــد مــن خدمــات اإلدارات مثــل نظــام التحصيــل لجعــل التواصــل مــع العمــالء أســهل وأكثــر . 	
فعاليــة.

 اإلتصــال بشــبكات WAN SD الجديــدة لتوصيــل الشــبكة الداخليــة بمكاتبنــا التمثيليــة الدوليــة بأعلــى معاييــر التكنولوجيــا مــن حيــث الســرعة . 	
وســهولة التنفيــذ باســتخدام خوارزميــات التشــفير األكثــر تعقيــدًا.

 تأهيل موقع التعافي من الكوارث للتعامل مع خدمات أكثر أهمية مثل سويفت.. 	

النظم البنكية والقنوات اإللكترونية:

النظم البنكية:
دائرة النظم البنكية مسؤولة عن األنظمة األساسية التي تقدم الخدمات لعمالء البنك، والتي يتم تنفيذها بأكثر الطرق كفاءة لتقديم خدمة عالية 

الجودة تلبي احتياجات العمالء وتتكيف مع ثقافة البيئة التي تصبح جزًءا أساسيًا من حياتنا اليومية ومتاحة لجميع شرائح المجتمع وهذا ما يحرص عليه 
البنك دومًا تطبيقًا لمبادئ اإلستدامة المصرفية.

كانت اإلنجازات الرئيسية في النظم البنكية متوافقة مع استراتيجية البنك في تحقيق الرقمنة واالنتشار، وهي كالتالي:

تم إجراء استثمار عالي المستوى لتأهيل موظفينا في إدارة وتقييم متطلبات التغيير وتطوير الخدمات، ونتيجة لذلك قام البنك بتطبيق نظام  	
اعرف عميلك KYC لألفراد والشركات، وكان هذا هو األساس لمشاريع أخرى ناجحة مثل تحديث بيانات العمالء، الـ Segmentation، حساب لكل 

مواطن.

تطوير خدمة التكامل كان استثمارًا عظيمًا آخرًا لتأهيل النظام البنكي للتفاعل مع أنظمة أخرى داخلية ومع أطراف خارجية مثل Paltel وPMA و 	
PDIC. نتج عن هذا التكامل المزيد من األتمتة والكفاءة والخدمات عالية الجودة.

 تطوير النظام البنكي وإجراء المزيد من االستثمارات لتحقيق إستراتيجية البنك المتمثلة في الخدمات المركزية وأتمتة عمليات البنك المختلفة،  	
باإلضافة إلى االستثمارات الخاصة لالستجابة للعمليات والمتطلبات الجديدة لـمواجهة تأثيرات COVID 19 مثل إعادة الجدولة وتحصيل األصول 

االئتمانية. بعض هذه التطورات هي:

تنفيذ اثنين من التحديثات األمنية الرئيسية للنظام البنكي والتي تطبق سياسات أمنية متقدمة.. 	

إطالق نظام المقاصة اإللكترونية.. 	

فصل مكتب اإلرسال عن فرع را م اهلل وتحويله إلى فرع.. 	

تم تنفيذ نظام إعادة جدولة القروض والتحفظ على مستوى األستاذ.. 	

مركزة عمليات منح القروض وتفعيل موافقة المدير المركزية.. 	

	 .KYC نظام التقييم الفردي

نظام إدارة العمالء المغتربين.. 	

نظام إدارة شرائح العمالء.. 	

تجهيز نظام الوصوالت اآللية لطباعة الوصل بشكل آلي ومميز.. 	

0

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

120,000

140,000

160,000

180,000

200,000

Customer Update New Customers

01/.- ء+*) () '&%$#"!

2019 2020



فلســـطين التقريـــر الســـنوي 2020بنك  | 8384

إدارة العمليات وتكنولوجيا المعلومات

القنوات اإللكترونية:
كان العام الماضي عام التحسينات والتطورات الرائعة لخدمة الموبايل واالنترنت البنكي لألفراد؛ حيث أدى إصدار العديد من التحديثات للوصول إلى 

منتج أكثر أمانًا، باإلضافة إلى تجربة استخدام أفضل للعمالء وموظفي البنك ومسؤولي النظام.

أبرز اإلنجازات في خدمة االنترنت والموبايل البنكي لألفراد:
إضافة حمالت تبرع لمواجهة أضرار فايروس كورونا - )حملة وقفة عز(.  o 

التكامل لتسديد الفواتير عبر الصراف اآللي.  o

تجربة مستخدم جديدة كاملة من حيث التغيير على تصميم التطبيق وسهولة الوصول إلى الخدمات داخل التطبيق.  o

إرسال إشعارات بالحركات التي تتم على التطبيق.  o

استخدام البصمة في عمليات التحويل المالية.  o

تفعيل البطاقة من خالل التطبيق.  o

تحويل مالي بين عمالت مختلفة على التطبيق بأسعار صرف تفضيلية.  o

شحن رصيد محفظة بال بي من خالل تطبيق بنكي.  o

تحديثات خدمة االنترنت والموبايل البنكي لألفراد خالل 2020:

تفاصيل الخدماتتاريخ اإلصداررقم اإلصدار

3.022/03/2020

تجربة مستخدم جديدة كاملة من حيث التغيير على تصميم التطبيق 	 
وسهولة الوصول إلى الخدمات داخل التطبيق.

استخدام البصمة في عمليات التحويل المالية.	 

إرسال إشعارات بالحركات التي تتم على التطبيق.	 

إضافة حدود مالية لحركات الشحن وتسديد الفواتير.	 

تفعيل البطاقة من خالل التطبيق.	 

تحسينات عامة.	 

إصالح بعض األخطاء.	 3.0.123/03/2020

3.105/06/2020

تحويل مالي بين عمالت مختلفة على التطبيق بأسعار 	 
صرف تفضيلية

شحن رصيد محفظة بال بي من خالل تطبيق بنكي.	 

إصالح بعض األخطاء.	 

إصالح بعض األخطاء.	 3.1.109/06/2020
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النمو في التسجيل:
بلغ التسجيل خالل عام 2020 حوالي 3800 عميل مسجل شهريا.	 

في بداية عام 2020 بلغ إجمالي عدد العمالء المسجلين في الخدمة 197,958، ومع نهاية 2020 بلغ إجمالي عدد المستخدمين حوالي 243,450  	 
عمياًل.

الحركات المالية:
خالل عام 2020 كان هناك نمو كبير في حركات العمالء المالية عبر الخدمات اإللكترونية.	 

Q12018-Q22018-Q32018-Q42019-Q12019-Q22019-Q32019-Q42020-Q12020-Q22020-Q32020-Q4-2018الربع

1181111526125721362214451154281718019879186401888164223121571شحن وتسديد البطاقة

367392494564664710686783787136515121764حواالت خارجية

قسائم ألعاب 
74910341587182425592989287317441797238623282196وتطبيقات

629765747220899112442140731565919673223215891899274152823الدفع لصديق

414934545247411434024301648678563045931760636675388027183280شحن الهواتف

17550969         شحن محفظة بال بي

5459057439613396682898623114805126594156747171917248875310922399863التحويل بين الحسابات

64046436363637510988122 التحويل إلى وساطة

التحويل إلى آخرين 
149571691118810222083338938603464486637281309148390238040350848داخل البنك

164601737918879195382169322500254723026032469375914774756190دفع الفواتير
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اإلنترنت والموبايل البنكي للشركات:
كان عام 2020 هو عام االنتهاء من كافة التجيهزات لتطبيق االنترنت والموبايل البنكي للشركات، وقد أطلقنا خدمة االنترنت 

البنكي كبرنامج تجريبي لمؤسسات  كبرى في 24/11/2020. وحاليًا يخضع الموبايل البنكي لالختبار األمني وسيتم إصداره قرييًا.

بناًء على اهتمام العديد من المؤسسات والشركات، أجرينا استخدام تجريبي لبعض المؤسسات المحلية والدولية، حيث تم تقديم 
عرض توضيحي حول الخدمات اإللكترونية المتعلقة بالشركات.

الخدمات التي يقدمها النظام:
تصنيف مستخدمي الشركات على النظام إلى مستخدمين إداريين وتشغيليين.	 

يمكن للشركة إنشاء مستخدميها التشغيليين والتحكم في أدوارهم ووظائفهم.	 

يدعم النظام الموافقات متعددة المستويات في الوظائف التشغيلية.	 

يمكن تنفيذ أي معاملة مالية بحد أقصى 4 مستويات من الموافقة ومستويين على األقل من الموافقة.	 

إدارة الطلبات من خالل ميزة "مصفوفة التفويض".	 

االستعالم عن الرصيد وتفاصيل الحركات.	 

معالجة الشيكات.	 

التحويالت الداخلية والخارجية.	 

معالجة البطاقات.	 

شحن الهواتف ودفع الفواتير.	 

متابعة القروض.	 

تم أيضًا إضافة العديد من الخدمات التي تستهدف الشركات:	 

تحميل الرواتب: تتيح هذه الميزة للشركات تحميل وتنفيذ رواتب موظفيها من خالل اإلنترنت البنكي مباشرة ودون الحاجة إلى 	 
زيارة الفرع.

ملف مدفوعات متعددة: تتيح هذه الميزة الجديدة للشركات إجراء أنواع متعددة من التحويالت من خالل تحميل ملف واحد 	 
يتضمن مدفوعات داخلية وخارجية.

النمو في التسجيل:
إجمالي عدد مستخدمي اإلنترنت البنكي للشركات المفعلين والمسجلين حتى نهاية عام 2020 هو 33404.	 

في نهاية عام 2020 كان عدد المستخدمين النشطين الذين لديهم تسجيل دخول واحد على األقل إلى الخدمة هو 23133.	 

الحركات المالية:
لوحظ أن التحويالت اإللكترونية عبر االنترنت البنكي للشركات خالل عام 2020 كانت حوالي 2500 حركة شهريًا.

Q12019-Q22019-Q32019-Q42020-Q12020-Q22020-Q32020-Q4-2019الربع

906737799661545549647620الفواتير والشحن

786833789714654416552564شحن وتسديد البطاقات

19562069228924922722260229453668التحويل إلى آخرين

44074036434341963807352234473065التحويل بين حسابات العميل
 

10,271
31%

23,133
69%

فعال  العدد الكلي للعمالء
المسجلين في خدمة

اإلنترنت البنكي للشركات 

غير فعال
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الخدمات والبطاقات المصرفية
إدارة العمليات وتكنولوجيا والمعلومات

إدارة العمليات
يولــي بنــك فلســطين أهميــة كبيــر لمواكبــة التطــور فــي رقمنــة الخدمــات المصرفيــة واالســتثمار فــي التكنولوجيــا الرقميــة التــي 
تلبــي احتياجــات عــدد كبيــر مــن العمــالء بشــكل أســرع وأســهل وبدقــة عاليــة. وهــذا مــا تــم العمــل علــى إنجــازه فــي إدارة العمليــات، 
مــن تنفيــذ مشــروع المقاصــة اإللكترونيــة )ECC( إلــى تــداول الشــيكات مــع البنــوك المحليــة، والــذي كان لــه األثــر الكبيــر علــى توفيــر 
الوقــت والجهــد وعــدد العامليــن. باإلضافــة لتقديــم هــذه الخدمــة للعمــالء بأفضــل المعاييــر المصرفيــة العالميــة وخاصــة فــي ظــل 

جائحــة كورونــا.

2020 2019 2018 متوسط حجم الشيكات المتداولة مع البنوك المحلية  6 مليون شيك/ سنة

10 20 30
40 70 90 الوقت المستغرق لمعالجة 10 شيكات / دقيقة
55 75 119 الجهد ٪
99 80 60 عدد العاملين

جودة الخدمة٪

أمــا فيمــا يتعلــق بالحــواالت الــوارده لعمــال الداخــل الفلســطيني، فقــد تــم تركيــز الحــواالت فــي دائــرة الحــواالت - إدارة العمليــات 
والتــي تمــت مــن شــهر ابريــل مــن عــام 2020 حتــى شــهر كانــون األول عــام 2020 حيــث تــم العمــل بشــكل آلــي ومركــزي مــن دائــرة 
ــة الشــيقل لوحــدة  الحــواالت، كمــا يعمــل هــذا النظــام علــى التبليــغ عــن الحــواالت التــي تزيــد عــن 5000 دوالر ومــا يعادلهــا بعمل
غســييل األمــوال بشــكل آلــي. حيــث بلغــت نســبة المعالجــة اليدويــة فــي بدايــة تنفيــذ هــذا المشــروع 75 % مــن إجمالــي الحــواالت، 

كمــا بلغــت نســبة المعالجــة اليدويــة نهايــة عــام 2020 14 % مــن إجمالــي الحــواالت وال يوجــد اســتخدام ورقــي فــي هــذا النظــام.

التنفيــذ  بيــن  الفــرق  أدنــاه يوضــح  البيانــي  الرســم 
ــلم  ــي تس ــوزارات( والت ــة )ال ــواالت الحكومي ــدوي للح الي
ــام  ــي ع ــات ف ــن إدارة العملي ــواالت ضم ــرة الح ــى دائ ال
2019 وبيــن نظــام التنفيــذ األلــي الــذي تــم اتباعــه فــي 
ــر  ــت والمخاط ــى الوق ــر عل ــث التاثي ــن حي ــام 2020 م ع

والمســتلزمات الورقيــة. 

)1000 حوالــة/ لموظــف 	  أخــذ عينــة تســاوي  تــم 
واحــد/ مقيمــة بالســاعة( والمقارنــة بيــن النظاميــن. 

يمثل اللون األزرق النظام اليدوي للعام 2019. 	 

يمثل اللون البرتقالي النظام للعام 2020.	 

مقارنة ألنجاز 1000 حوالة / لموظف واحد / ساعة

مخاطر تشغيلية٪

يدويآلي

الوقت المستغرق / ساعةاستخدام الورق- قرطاسية - علبة

20202019

50
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30

0

40

201820192020

متوسط حجم الشيكات المتداولة مع البنوك المحلية

الوقت المستغرق لمعالجة 10الجهد٪عدد العاملينجودة الخدمة٪
شيكات / دقيقة
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الخدمات والبطاقات المصرفية
إدارة العمليات وتكنولوجيا والمعلومات

الخدمات والبطاقات المصرفية
يســعى بنــك فلســطين الــى مواكبــة التطــور التكنولوجــي الرقمــي، فــي تقديــم خدمــات إلكترونيــة رقميــة 
بمواصفــات عالميــة تلبــي احتياجــات العمــالء بســهولة أكثــر ودقــة وأمــان والوصــول بهــذه الخدمــات لكافــة 
شــرائح المجتمــع فــي كل األماكــن تطبيقــًا الســتراتيجية اإلســتدامة والحداثــة والتطــور. وقــد عــزز البنــك 
خــالل العــام الماضــي مــن اســتخدام الخدمــات االلكترونيــة والبطاقــات بأنواعهــا المختلفــة، فــي ظــل انتشــار 
فايــروس كورونــا الــذي قيــد وصــول العمــالء الــى فــروع البنــك، وبالتالــي اإلعتمــاد علــى الخدمــات الرقميــة 
لتنفيــذ المعامــالت البنكيــة. مــا جعــل البنــك حريصــًا علــى تنفيــذه تطبيقــًا لرؤيــة اإلســتدامة التــي حمــل 
البنــك أشــرعتها واســتمر فــي تنفيذهــا. لقــد زاد اســتخدام البطاقــات خــالل العــام الماضــي بشــكل كبيــر 
حيــث اعتمــد عليهــا عــدد كبيــر مــن العمــالء فــي تســديد حــركات الشــراء مــن المتاجــر لتقليــل مــن عمليــة 
ــات  ــن الخدم ــد م ــذ العدي ــديد وتنفي ــل والتس ــركات التحوي ــذ ح ــى تنفي ــاد عل ــه، واإلعتم ــد وحمل ــادل النق تب
البنكيــة مــن خــالل خدمــة الموبايــل البنكــي واإلنترنــت البنكــي. حيــث زاد عــدد المســجلين فــي هــذه الخدمــة 

بشــكل كبيــر خــالل العــام الماضــي.

وقــد قــام البنــك بوضــع اســتراتيجية تهــدف الــي تلبيــة تطلعــات عمالئنــا واحتياجاتهــم مــن خــالل تطويــر 
ــا لتتناســب مــع متطلباتهــم، وابتــكار منتجــات جديــدة تتــالءم مــع تطلعــات األفــراد ليكــون البنــك  منتجاتن
ــكل  ــات ول ــن البطاق ــة م ــالق مجموع ــم إط ــام 2020 ت ــي ع ــم. فف ــل حياته ــع مراح ــي جمي ــم ف ــًا له مرافق
ــتخدامها  ــى اس ــجيعهم عل ــرض تش ــن بغ ــرائح المواطني ــع ش ــب م ــزات تتناس ــن الممي ــة م ــة مجموع بطاق
كبديــل للنقــد. كمــا توفــر بطاقــات بنــك فلســطين مجموعــة مميــزات وخدمــات رفيعــة المســتوي لحامليهــا 

ممــا يحقــق زيــادة ملموســة فــي معــدالت اســتخدامها واســتقطاب شــرائح جديــدة مــن العمــالء. 

ــن  ــد م ــالق العدي ــث إط ــن حي ــال م ــذا المج ــي ه ــك ف ــا البن ــي أجراه ــينات الت ــوال التحس ــق ل ــك أن يتحق ــا كان لذل وم
ــي:  ــا يل ــدار م ــم إص ــد ت ــات، فق ــي البطاق ــازات لحامل ــات واالمتي الخدم

إصدار بطاقات الدفع المسبق بدون حساب بنكي 	 

إصدار خدمة الطباعة الفورية لبطاقات االئتمان وبطاقات التقسيط المريح داخل الفروع والمكاتب 	 

اصدار بطاقات بريمير لتقديم خدمات مصرفية مخصصة لكبار العمالء من فئة االفراد	 

اســتمر البنك بمنح العمالء نقاط ) برنامج - بوينتكم( والـــذي تـــم تطويـــره وبنـــاؤه لتشـــجيع العمالء علـــى اســـتخدام 
خدمـــات البنـــك بشـــكل عـــام، والخدمـــات الرقميـــة بشـــكل خـــاص، حيـــث تـم بنـــاء النظـام ليســـتهدف جميـــع العمـالء 
بغـض النظـر عـن طبيعتهـم ومـدى تعاملهـم مـع البنـك. باإلضافـة الـى المرونـة فـي عمليـة تصميـم وتنفيـذ البرامـج 
ومكافـــأة العمـــالء بعـــدد مـــن النقـــاط مقابل اســـتخدامهم لهـــذه الخدمات، ليســـتطيع بذلـــك العمـــالء التصـــرف بهـــذه 
النقـــاط مـــن خـــال صرفهـا مـن المحـال التجاريـة، أو إمكانيـة تحويـــل النقـاط الـى نقـد فـي حسـابات العمـالء البنكيـة، 
أو تحويـــل هـــذه النقـــاط بيـــن عمـالء البنـك، فضاًل عـن إمكانيـة التبـرع بالنقـــاط المجمعـة فـي حـال اسـتحداث برامـج 

للتبراعـــات مـع شـركاء البنـك.

Bop VISA & MasterCard Cards2020

323,494عدد بطافات الصراف االلي 

26,402عدد بطاقات الكاش كارد

15,014عدد البطاقات االئتمانية

12,612عدد بطاقات الحياة سهلة
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دائرة إدارة المشاريع والجودةإدارة الموارد البشرية والتدريب

إدارة المشاريع والجودة
ــر الدوليــة وضمــان الجــودة وخاصــة فــي  ــدؤوب لتحقيــق أفضــل المعايي تــم إنشــاء دائــرة إدارة المشــاريع والجــودة فــي إطــار الســعي ال
اإلطــار االســتراتيجي للبنــك بمــا يتوائــم مــع تحقيــق األهــداف المرجــوة واالســناد لهــذه األهــداف بمــا يشــمل الخدمــات الرقميــة والتوظيــف 
ــالث  ــي ث ــة ف ــد ومتكامل ــام عدي ــا مه ــى عاتقه ــع عل ــودة يق ــاريع والج ــرة إدارة المش ــأن دائ ــرية، ف ــات البش ــا والطاق ــل للتكنولوجي األفض

وظائــف كمــا يلــي:

دعــم مهــام إدارة المشــاريع وهندســة العمليــات فــي البنــك وضمــان إنجازهــا بأســاليب حديثــة ذات كفــاءة وفاعليــة ضمــن الجــداول 	 

الزمنيــة والميزانيــات ومســتوى الجــودة المحــدد لــكل مشــروع.

مراقبة وضبط جودة خدمة العمالء وجودة البيانات الخاصة بالعمالء.	 

اعداد وتطوير إجراءات العمل والنماذج.	 

 "LIoyd’s Register Quality Assurance |ــتر ــدز ريجيس ــة "لوي ــن مؤسس ــزو 9001:2015" م ــهادة "أي ــى ش ــطين عل ــك فلس ــل بن حص
باعتمــاد جهــاز خدمــات المملكــة المتحــدة لالعتمــاد UKAS، والتــي بموجبهــا اســتكمل البنــك المواصفــات الدوليــة الخاصــة بنظــم إدارة 

الجــودة ليكون بنــك فلســطين أول بنــك يحصــل علــى هــذه الشــهادة فــي فلســطين. 

ــات  ــع آلي ــة لنظــم إدارة الجــودة لجمي ــر العالمي ــق المعايي ــك والتزامــه بتطبي ــى هــذه الشــهادة نتيجــة أهتمــام البن ــك عل لقــد حصــل البن
ــة  ــطة والمتناهي ــرة والمتوس ــآت الصغي ــراد، المنش ــركات، األف ــت للش ــواء كان ــك س ــا البن ــي يقدمه ــات الت ــا، والخدم ــي ينفذه ــل الت العم
الصغــر، أو الخدمــات التــي يقدمهــا للمغتربيــن الفلســطينيين خــارج الوطــن. مشــيرين فــي الوقــت ذاتــه إلــى أن بنــك فلســطين يعتبــر مــن 
أوائــل البنــوك فــي الشــرق األوســط الحاصــل علــى هــذه الشــهادة، بمــا يعــزز مــن قــدرة البنــك علــى تحســين جــودة الخدمــات المقدمــة 

وتطويرهــا بأقصــى فعاليــة ممكنــة.

ــر قــدرة علــى  ــه ليكــون أكث ــة أخــرى مــن التقــدم واإلرتقــاء بجميــع مفاصــل عمل ــاب مرحل هــذا اإلنجــاز يضــع بنــك فلســطين علــى أعت
تلبيــة احتياجــات العمــالء بفعاليــة أكبــر، وذلــك عبــر اســتغالل الفــرص المتاحــة والتحــوط نحــو المخاطــر المســتقبلية فــي عملياتــه. فضــاًل 
عــن إدارة الوقــت والنفقــات والمــوارد بفعاليــة أكبــر وتالفــي أي ثغــرات فــي العمــل، إضافــة الــى تخفيــز الموظفيــن للعمــل بطريقــة أكثــر 

تنظيمــًا وفاعليــة.

إن شــهادة "أيــزو 9001:2015" داللــه علــى أن بنــك فلســطين يطبــق منهجيــة التفكير المبنــي علــى المخاطــر“Risk based thinking” وهو 
ــا، ومحاولــة تقليــل المخاطــر أو منعهــا، واالســتفادة مــن  ــا أو خارجيً أســلوب لتحديــد المخاطــر والفــرص التــي قــد يواجههــا البنــك داخليً

الفــرص المتاحــة لصالــح المؤسســة. وتعــد هــذة المنهجيــة فعالــة إلنشــاء نظــام إلدارة المخاطــر وإدارة العمليــات بشــكل أكثــر تكامليــة.

ومــن جهتهــا اكــدت المهندســة ياســمين ابوبكــر المديــر التنفيــذي لشــركة مــاك انترناشــونال -الممثــل المعتمــد لمؤسســة لويــدز ريجســتر 
فــي فلســطين – حصــول البنــك علــى هــذه الشــهادة هــو تتويــج لجهــود فريــق عمــل البنــك والتــزام عالــي مــن اإلدارة العليــا لمتطلبــات 

. ISO 9001:2015 المواصفــات العالميــة

إدارة المشاريع وهندسة العمليات في البنك:
تنوعــت المشــاريع المنجــزة ومتقدمــة اإلنجــاز وتضمنــت مــا يزيــد عــن 20 مشــروع 
ــة  ــات عالمي ــم ذات مواصف ــق نظ ــر وتطبي ــاريع بتطوي ــى إدارة المش ــث تعن ــل حي متكام
إلدارة المشــاريع اإلســتراتيجية داخــل البنــك بهــدف تعزيــز الكفــاءة واإلنتاجيــة. واســتكمااًل 
للمشــاريع االســتراتيجية التــي قــام البنــك بتطبيقهــا فــي العــام 2018، ومنهــا مشــروع 
مركــزة األعمــال التشــغيلية التــي تقــوم بهــا الفــروع )Centralization( والــذي مهــدت إلــى 
ــك  ــدأ البن ــروع )Segmentation(، ب ــال الف ــة أعم ــاص بتجزئ ــتراتيجي الخ ــروع االس المش
تطبيقــه بالفــروع فــي الربــع األول مــن العــام 2019 واســتمر تنفيــذه خــالل الربــع األول 
مــن العــام 2020. حيــث تــم إنشــاء خدمــة البريمييــر لكبــار العمــالء األفــراد وتعييــن 

ــار التجــار والشــركات والمؤسســات. مســؤولي حســابات لكب

ــى  ــدف إل ــذي يه ــة وال ــفة اإللكتروني ــروع األرش ــات مش ــة متطلب ــك بتجهيز كاف ــام البن ق
ــن  ــق أم ــا يحق ــورة مم ــات متط ــالل تقني ــن خ ــك م ــق البن ــتندات ووثائ ــة مس ــفة كاف أرش

ــا. ــوع اليه ــهولة الرج ــتندات وس ــالمة المس وس

مراقبة وضبط جودة خدمة العمالء:
ــاليب  ــتمرة ألس ــة المس ــة والمراقب ــى المتابع ــودة إل ــة الج ــاص بمراقب ــم الخ ــدف القس يه
تقديــم الخدمــة للعمــالء وجاهزيــة مرافــق الفــروع وفريــق العمــل لتحقيــق ذلــك. بوجــود 
ــات،  ــم الفــروع 360 درجــة وجــودة البيان ــذ مهــام القســم منهــا: تقيي ــر عــدة لتنفي معايي
مراقبــة وتقييــم القنــوات اإللكترونيــة ذات العالقــة بخدمــة العمــالء، ومتابعــة إقتراحــات 

الموظفيــن وعرضهــا علــى لجنــة اإلقتراحــات والجهــات ذات العالقــة.

إعداد وتطوير سياسات وإجراءات العمل:
يهــدف هــذا القســم إلــى إعــداد سياســات وإجــراءات العمــل التــي تنظــم أعمــال البنــك 
وتواكــب خطــة البنــك اإلســتراتيجية فــي أتمتــة اإلجــراءات والنمــاذج اإللكترونيــة 

 ) Digital Banking( ــة ــة الرقمي ــو المصرفي ــك نح ــه البن وتوج
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إن التوجــه باالســتثمار فــي رأس المــال البشــري إنمــا ينبثــق عــن 
إيماننــا بــأن أكاديميــة بنــك فلســطين هــي األفضــل علــى المســتوي 
ــذا  ــا ه ــتحقوا من ــدر ليس ــم األج ــا ه ــإن موظفين ــه، ف ــي، وعلي الوطن
ــن  ــد م ــالل العدي ــن خ ــؤولية م ــع المس ــوأوا مواق ــي يتب ــتثمار لك االس
البرامــج التــي ســتتمثل فــي تطويرهــم وتوجيههــم وتحفيزهــم 
ومنهــا برنامــج قــادة المســتقبل الــذي ســيتم إطالقــه خــالل هــذا 

ــام. الع

المؤهالت التعليمية:

عدد الموظفين التخصص
2دكتوراة
63ماجستير

1,337بكالوريوس
111دبلوم

236ثانوية عامة أو أقل

البيئة الداخلية وجودة الحياة للموظفين:

 الصحة أول في البنك األول:
كــرس البنــك هــذا الشــعار عبــر العديــد مــن مبادراتــه المختلفــة فــي 
هــذا المجــال، مــع التركيــز علــى بنــاء أجســام صحيــة ولياقــة بدنيــة 
للموظفيــن والموظفــات مــن خــالل إطــالق حمــالت لتعزيــز هــذا النهــج 

مــن بينهــا: 

دعم موظفي البنك بالبطوالت الرياضية.

توزيــع هدايــا للموظفيــن خــالل المناســبات الدينيــة والوطنيــة )يــوم 
المــرأة، عيــد األم، عيــد الفطــر، عيــد الميــالد المجيــد(.

مسابقة شهر الخير: 
مســابقة اســئلة ثقافيــة وعامــة خــالل طــول شــهر رمضــان بجوائــز 

ــز  ــة بقيمــة  50$ للفائ يومي

تقديم هدايا البناء الموظفين المتفوقين بالثانوية العامة. 

إدارة الموارد البشرية والتدريب

كان عــام 2020 عامــًا اســتثنائيًا  علــى العالــم بشــكل عــام وعلــى فلســطين بشــكل خــاص، 
وذلــك بســبب جائحــة كورونــا )COVID-19(، فقــد تركــز إهتمــام رئيــس مجلــس اإلدارة والمديــر 
العــام علــى إيجــاد أفضــل السياســات واإلجــراءات لضمــان حمايــة الموظفيــن مــن اإلصابــة بهــذا 
الفايــروس. حيــث قامــت دائــرة المــوارد البشــرية بتقديــم سلســلة مــن اإلجــراءات والتدابيــر 
ــة الموظفيــن وضمــان الحفــاظ علــى ســالمتهم وذلــك مــن  الالزمــة مــن أجــل الحــد مــن إصاب

خــالل :
نشر التوعية المطلوبة عن المرض وطرق تجنب اإلصابة من خالل النشرات والتعاميم الدورية.	 

إعــداد البروتوكــول الصحــي الــذي يشــمل التعليمــات الواجــب اتباعهــا للوقايــة مــن اإلصابــة  والخطــوات المتبعــة فــي 	 
حــال إصابــة الموظفيــن مــع توفيــر مستشــار طبــي مختــص باألوبئــة لتقديــم المشــورة للموظفين.

التواصل مع الموظفين من قبل المدير العام من خالل رسالة أسبوعية.	 

توفير جميع متطلبات الوقاية للموظفين والعمالء.	 

ــة 	  ــي محاول ــك ف ــن وذل ــن الموظفي ــالط بي ــكاك واالخت ــل االحت ــي تقلي ــاهمت ف ــي س ــات الت ــام المناوب ــل بنظ العم
ــم. ــا بينه ــروس فيم ــار الفاي ــادي انتش لتف

السماح بالعمل عن بعد لبعض الوظائف التي تتوفر فيها األمكانات لذلك.	 

 	.Microsoft Teams إلغاء اإلجتماعات واللقاءات الوجاهية واعتماد اإلجتماعات عن بعد من خالل برنامج

تقديم الدعم المعنوي للموظفين المصابين من خالل التواصل الدائم معهم لالطمئنان على صحتهم.	 

عمل فحوصات للموظفين الذين يعانون من أعراض أو مخالطين لموظفين مصابين.	 

وعلــى الرغــم مــن تلــك األزمــة، فقــد اســتمر البنــك باســتقطاب وتعييــن الكفــاءات حيــث بلــغ عــدد الموظفيــن فــي بنــك فلســطين 
1749 موظــف وموظفــة نهايــة عــام 2020 مقارنــًة بعــدد الموظفيــن فــي نهايــة العــام  2019 الــذي بلــغ 1,731 موظــف وموظفــة، 
حيــث تــم اختيارهــم مــن كال الجنســين حســب األنظمــة والتعليمــات المعمــول بهــا مــع المحافظــة علــى اســتمرارية تعييــن اإلنــاث، 

حيــث زادت نســبتهم مــن 41.2 % العــام الماضــي إلــى 41.5 % عــام 2020 بنســبة زيــادة تقــارب 0.3 %. 

كمــا اســتمر البنــك بتوظيــف األشــخاص ذوي االحتياجــات الخاصــة، ضمــن رؤيتــه بتوظيــف مــا نســبته 6 % مــن الموظفيــن مــن ذوي 
االحتياجــات الخاصــة، فــي مبــادرة منــه بإعطائهــم فــرص مســاوية لبقيــة أفــراد المجتمــع، باإلضافــة الــى إيمــان البنــك بقدراتهــم 

ومؤهالتهــم التــي تمكنهــم مــن إتمــام عملهــم علــى أكمــل وجــه.

ــالل  ــن خ ــك م ــك، وذل ــري للبن ــر البش ــتثمار بالعنص ــي االس ــا ف ــم مفاصله ــل أه ــي يتمث ــد الت ــام الجدي ــتراتيجيتنا للع ــن اس وضم
ــذي يتضمــن الهيكليــة اإلداريــة الجديــدة للبنــك، وتطبيــق نظــام جديــد  مشــروع تطويــر سياســات وأنظمــة المــوارد البشــرية وال
لتقييــم األداء الــذي يقــوم علــى تبنــي مؤشــرات أداء واضحــة لــكل موظــف وبحيــث ترتكــز علــى مــدى االجتهــاد والتميــز، هــذا إلــى 

جانــب اعتمــاد نظــام حوافــز مرتبــط بتحقيــق األهــداف لــكل وظيفــة ودائــرة وفــرع ومكتــب ومركــز أعمــال.
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المسؤولية اإلجتماعية واإلستدامة

تأثيرشراكاتقيم 

دعم التنمية ومواجهة كوفيد 19 
ــن  ــد م ــر العدي ــطين عب ــي فلس ــة ف ــة اإلقتصادي ــم التنمي ــي 2020 بدع ــام الماض ــي الع ــه ف ــطين بعطائ ــك فلس ــتمر  بن اس
المشــاريع التــي يقودهــا مــع المؤسســات الشــريكة. وبســبب الظــروف اإلقتصاديــة والصحيــة التــي شــهدها العــام الماضــي 
بفعــل جائحــًة كورونــا التــي أَثــرتٌ ســلبًا علــى مختلــفِ مجــاالتِ الحيــاةِ. فقــد ضاعــف البنــك مــن إســهاماته فــي العديــد مــن 
القطاعــات التنمويــة المتأثــرة بالجائحــة فــي داخــل فلســطين تماشــيًا مــع مجموعــة مــن القيــم واألخالقيــات التــي انتهجهــا 
البنــك تجــاه المشــاريع التــي تلبــي احتياجــات المجتمــع الفلســطيني وعبــر تحمــل مســؤولياته اإلنســانية. كمــا اســتمر البنــك 

فــي تخصيــص مــا يقــارب 5% مــن أرباحــه الســنوية لدعــم مشــاريع وأنشــطة المســؤولية اإلجتماعيــة. 

وكانــت مســاهمات بنــك فلســطين متركــزة فــي قطاعــات الصحــة بشــكل رئيســي باإلضافــة الــى التنميــة ومحاربــة الفقــر، 
والمســاعي اإلنســانية ودعــم العمــال المتعطليــن عــن العمــل. 

العالقات واإلمكانيات المتوفرة في صد الجائحة
كمــا وضــع البنــك كل إمكانياتــه الماديــة والمعنويــة، وعالقاتــه وطواقمــه وقنواتــه اإلعالميــة واإللكترونيــة، والخبــرات التــي 

يمتلكهــا فــي كل المجــاالت، لمســاندة الجهــود المبذولــة لمواجهــة الجائحــة والحــد مــن انتشــارها فــي فلســطين. 

كمــا "قــام البنــك بتكثيــف اتصاالتــه مــع المغتربيــن، والمســاهمين، والمســتثمرين ضمــن شــبكة عالقاتــه القويــة المنتشــرة 
ــا  ــدة، ومكتبن ــة المتح ــارات العربي ــة اإلم ــي بدول ــن: دب ــي كل م ــه ف ــة ل ــة التابع ــب التمثيلي ــالل المكات ــن خ ــم وم ــول العال ح
ــز المــوارد الماليــة إلســناد القطــاع  ــا، مــن أجــل تعزي التمثيلــي فــي "ســانتياغو" بالعاصمــة تشــيلي، الذيــن اســتجابوا لطلبن

ــرة  لدعــم مستشــفيات القــدس الشــرقية . الصحــي الفلســطيني فــي هــذه الفت

دعم حملة "فلسطين بتناديكم" لمواجهة وباء الكورونا بالشراكة مع 
التعاون بقيمة ربع مليون دوالر 

حيـــث وقـــع البنك مذكرة تفاهـــم مع مؤسســـة "التعاون" لدعم حملـــة "فلســـطين بتناديكم" إلغاثة أهلنـــا في فلســـطين لمواجهة وباء 
الكورونـــا عبـــر تبرع البنـــك بقيمـــة 250,000 دوالر أمريكي كجزء من مســـاهماته وجهـــوده المبذولة عبـــر الوقوف الى جانـــب المجتمع 
والقطـــاع الصحي فـــي هذه الضائقة التي يعيشـــها بســـبب جائحة كورونـــا. حيث تم تخصيصها لدعم شـــبكة مستشـــفيات القدس من 
جهـــة ولدعـــم أهلنا في قطاع غـــزة من جهة أخرى بنـــاًء على االحتياجات اآلنيـــة والطارئة. كما قامـــت التعاون بتوفير مبلـــغ مماثل لمبلغ 

المنحـــة )250,000 دوالر امريكي(  تُخصـــص لنفس األهداف.

تســـلم وزارة الصحة أجهزة تنفس 
الجاليـــة  مـــن  بدعـــم  اصطناعـــي 

تشـــيلي  الفلســـطينية في 
تنفـــس  22 جهـــاز  الفلســـطينية،  الصحـــة  وزارة  تســـلمت  وقـــد 
الجاليـــة  مـــن  بتبـــرع  "التعـــاون"،  مؤسســـة  مـــن  اصطناعـــي، 
الفلســـطينية في تشـــيلي من خالل مؤسســـة بيلين 2000 وبجهود 
من بنك فلســـطين. وجرى تســـيلم األجهزة في مقـــر وزارة الصحة 
بمدينـــة رام اهلل. ليأتـــي هذا الدعـــم المقدم لـــوزارة الصحة ضمن 
حملـــة "فلســـطين بتناديكم" التـــي أطلقتها "التعاون" وســـاهم بها 
البنك اســـتجابة لألوضاع المســـتجدة مع انتشـــار جائحـــة "كورونا" 

وضـــرورة التحـــرك العاجـــل لدعم القطـــاع الصحي. 
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مليون شيكل لمساندة العمال المتعطلين عن العمل جراء فايروس 
كورونا

حملة إعالمية بمناسبة اليوم الدولي للمتطوعين تحت عنوان “معًا 
نستطيع بالتطوع” 

مليون شيكل لمساعدة العائالت المنكشفة جراء الجائحة 

خصصــت مجموعــة بنــك فلســطين الماليــة 500 ألــف شــيكل مــن 
ــن عــن العمــل بســبب  ــال المتعطلي ــح برنامــج العم ــا لصال تبرعاته
ــو  ــص موظف ــا خص ــطين، فيم ــي فلس ــا ف ــروس كورون ــي في تفش
وموظفــات المجموعــة تبرعاتهــم البالغــة قيمتهــا 500 ألــف شــيكل 
لصالــح برنامــج وزارة العمــل لدعــم العمــال المتعطليــن تحــت شــعار 

“مــن العمــال للعمــال” وعبــر صنــدوق “وقفــة عــز”. 

تحــت شــعار “معــًا نســتطيع بالتطــوع” الــذي أعلنتــه األمــم المتحــدة كعنــوان لليــوم الدولــي للمتطوعيــن لهــذا العــام، أطلــق البنــك وعــدد مــن منظمــات 
ــن  ــكر المتطوعي ــة لش ــة إعالمي ــات حمل ــن المؤسس ــدد م ــي ACIP، وع ــاون الدول ــطينية للتع ــة الفلس ــطين، والوكال ــي فلس ــة ف ــدة العامل ــم المتح األم
والمتطوعــات علــى المســاهمات المقدمــة فــي إطــار االســتجابة لجائحــة كورونــا، باإلضافــة إلــى تشــجيع وتوعيــة المجتمــع الفلســطيني بأهميــة التطــوع 
كقيمــة أخالقيــة ووطنيــة تســهم فــي دعــم الجهــود المبذولــة لمســاعدة المجتمــع فــي مختلــف مجــاالت العمــل اإلنســاني والتنمــوي واالســتجابة للمخاطــر.

وأطلقــت الحملــة تزامنــًا مــع اليــوم الدولــي للمتطوعيــن الــذي صــادف يــوم الســبت الخامــس مــن كانــون األول/ ديســمبر، حيــث انطلقــت الفعاليــات عبــر 
وســائل إعالميــة وافتراضيــًا التزامــًا بالتعليمــات الصحيــة فــي ظــل تفشــي جائحــة كوفيــد-19. انســجامًا مــع رؤيــة الشــركاء بتنميــة مجتمعيــة إنســانية 
تحفــز الشــباب ومختلــف الفئــات علــى المشــاركة الفاعلــة فــي التغييــر اإليجابــي وتقديــم المســاعدة لجميــع الفئــات المحتاجــة، ال ســيما الفئــات المهمشــة 
والمعرضــة للمخاطــر واألشــخاص ذوي اإلعاقــة. وســلطت الحملــة بشــكل أساســي الضــوء علــى المتطوعيــن والمتطوعــات فــي القطــاع الصحــي الذيــن 
مــا زالــوا يبذلــون جهــودًا كبيــرة مــن أجــل حمايــة مجتمعنــا مــن اإلصابــة بفايــروس كورونــا وتبعاتــه المختلفــة، معرضيــن حياتهــم وأنفســهم للخطــر. 

ــة  ــدوق “وقف ــة وصن ــة اإلجتماعي ــع وزارة التنمي ــك م ــع البن ــا وق كم
عــز” اتفاقيــة لتوفيــر مســاعدات لألســر العفيفــة وقائمــة المعوزيــن 
المســجلين لــدى ســجالت وزارة التنميــة اإلجتماعيــة فــي جميــع 
البنــك بقيمــة مليــون شــيكل،  الوطــن. حيــث تبــرع  محافظــات 
والــذي يأتــي كجــزء مــن تبــرع مجموعــة بنــك فلســطين لدعــم 
ــا  ــروس كورون ــي فاي ــل تفش ــي ظ ــي ف ــاني واإلغاث ــاع اإلنس القط
فــي فلســطين. حيــث لتأتــي هــذه المســاهمة تكريســًا للجهــود 
التــي تبــذل فــي مواجهــة جائحــة كورونــا والحــد مــن انتشــارها 
ــان  ــبكة األم ــود وش ــم والصم ــوارد للدع ــر م ــطين، وتوفي ــي فلس ف

االجتماعــي للشــرائح المتضــررة مــن هــذا الوبــاء. 
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تنظيم مخيمات برمجة شتوية للشباب )مخيمات جيل كود(

نظمــت وزارة اإلتصــاالت وتكنولوجيــا المعلومــات بدعــم مــن بنــك فلســطين مخيمــات البرمجــة الشــتوية )مخيمــات جيــل كــود( والــذي جــاء هــدف تزويــد 
األطفــال بالمعرفــة والخبــرة والمهــارات التكنولوجيــة واســتخدام أدواتهــا الحديثــة بالشــراكة مــع وكالــة الغــوث وبتنفيــذ مؤسســة جيــل كــود. حيــث تــم 
إطــالق مخيمــات البرمجــة الشــتوية فــي 19 مخيــم فلســطيني فــي كافــة مناطــق الضفــة الغربيــة والقــدس بالتعــاون مــع غلوبــال شــيبرز فــرع القــدس 
ــدى  ــن المنت ــة ع ــة منبثق ــادرات مجتمعي ــلة مب ــي سلس ــة وه ــب وطالب ــن 400 طال ــد ع ــا يزي ــاركة م )Global Shapers East Jerusalem Hub( وبمش
ــز الشــباب االطفــال للمســتقبل مــن خــالل تزويدهــم  ــدى الشــباب الفلســطيني وتجهي ــة ل ــز التوعي ــى تعزي اإلقتصــادي العالمــي. ويهــدف المشــروع ال
بالمهــارات التقنيــة واإلبداعيــة الالزمــة لخلــق جيــل واعــي تكنولوجيــًا وابداعيــًا وقــادر علــى حــل المشــاكل بمنطــق وتعزيــز التعلــم الذاتــي لديهــم فــي 

هــذا المجــال. 

نظــم بنــك فلســطين مؤتمــر منهجيــة القيــم فــي القطــاع المصرفــي بالشــراكة مــع التحالــف العالمــي للبنــوك الملتزمــة بالقيــم فــي مدينــة رام اهلل 
بحضــور الســيد بيتــر بلــوم رئيــس مجلــس اإلدارة والرئيــس التنفيــذي للتحالــف العالمــي للقيــم، وبمشــاركة عــدد مــن الخبــراء األجانــب ورجــال األعمــال 
ــام  ــي نظ ــم ف ــتدامة للقي ــة مس ــاد منهجي ــر العتم ــا المؤتم ــث دع ــي. حي ــع المدن ــاص والمجتم ــاع الخ ــة والقط ــي الحكوم ــؤولين ف ــطينيين والمس الفلس
العمــل المصرفــي فــي فلســطين عبــر تبنــي سياســات وإجــراءات تســهم فــي تطويــر عمــل القطــاع المصرفــي والتأميــن ومؤسســات القطــاع الخــاص 
الفلســطيني، وصــواًل لتحقيــق تنميــة اقتصاديــة واجتماعيــة شــاملة فــي فلســطين. ويؤكــد البنــك مــن خــالل هــذا المؤتمــر رغبتــه بتعميــم أهميــة القيــم 
فــي منظومــة المصــارف الفلســطينية خاصــة أن غالبيــة المصــارف الفلســطينية مدركــة لواقــع العمــل فــي فلســطين وأخالقياتــه وظروفــه. وتشــجيع 
ــطينية  ــرأة الفلس ــم الم ــر دع ــة، عب ــة واالجتماعي ــر البيئي ــزام بالمعايي ــتدام واإللت ــل المس ــادئ التموي ــاد مب ــى اعتم ــارف عل ــة والمص ــات المالي المؤسس
والشــباب واألطفــال، والتأثيــر اإليجابــي علــى المجتمــع مــن خــالل مشــاريع المســؤولية االجتماعيــة وتشــجيع التطــوع فــي األعمــال المجتمعيــة. واالهتمــام 

بشــرائح مجتمعيــة مهمشــة خــارج إطــار الخدمــة المصرفيــة. 

ــك  ــة وبن ــن وزارة الصح ــا بي ــراكة م ــراض، وبالش ــة واألم ــكل األوبئ ــالج ل ــي الع ــة ه ــة، وأن الوقاي ــاس الوقاي ــي أس ــة ه ــأن التوعي ــًا ب إنطالق
ــة  ــة حــول أهمي ــة للتوعي ــة وطني ــم إطــالق حمل ــكا”، ومنظمــة األمــم المتحــدة، فقــد ت ــي “بي ــة الفلســطينية للتعــاون الدول فلســطين والوكال
الوقايــة مــن اإلصابــة بعــدوى فايــروس كورونــا المنتشــر حاليــًا فــي معظــم دول العالــم تحــت عنــوان “إلتزامــك.. مســؤوليتك لتحمــي عيلتــك”. 

وهدفــت الحملــة إلــى رفــع الوعــي لكافــة فئــات المجتمــع الفلســطيني مــن العمــال وكبــار الســن واألمهــات واألطفــال والموظفيــن وذوي 
ــع.  ــرائح المجتم ــن ش ــاًل م ــل دخ ــة واألق ــة لإلصاب ــر عرض ــة واألكث ــات الخاص االحتياج

مؤتمر حول منهجية القيم في العمل المصرفي بالشراكة مع التحالف 
العالمي للبنوك الملتزمة بالقيم 

إطالق حملة كبيرة للتوعية حول أهمية الوقاية من فايروس كورونا 

تكريم وزيرة الصحة وتقديم تبرع بـ 1.5 مليون شيكل للوزارة لمواجهة 
جائحة كورونا 

ــة فــي تجنيــب  ــوزارة والطواقــم الطبي ــرًا لجهودهــا وجهــود ال ــة، وذلــك تقدي ــورة مــي كيل ــي وزيــرة الصحــة الدكت ــة معال كــرم بنــك فلســطين المالي
مجتمعنــا وأبنــاء شــعبنا جائحــة كبيــرة كان يمكــن أن يتضــرر كثيــرًا منهــا. وجــاء هــذا التكريــم علــى هامــش توقيــع اتفاقيــة لدعــم وزارة الصحــة مقــدم 

مــن مجموعــة بنــك فلســطين بقيمــة 1.5 مليــون شــيكل مــن خــالل صنــدوق وقفــة عــز.
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حملة للتوعية حول أهمية الوقاية من اإلصابة بالسكري

حملة “أكتوبر” للتوعية بأهمية الكشف المبكر عن سرطان الثدي 

ــة توعويــة للحــد مــن اإلصابــة بمــرض الســكري فــي فســطين ضمــن  أطلــق بنــك فلســطين ومؤسســة جــذور لإلنمــاء الصحــي واالجتماعــي حمل
الحملــة الوطنيــة لمكافحــة الســكري. وتأتــي هــذه الحملــة علــى تزامنــا مــع اليــوم العالمــي للســكري الــذي صــادف الرابــع عشــر مــن نوفمبــر تشــرين 
الثانــي العــام الماضــي. واشــتملت  الحملــة علــى مجموعــة مــن المنشــورات التوعويــة عبــر مختلــف وســائل اإلعــالم واألدوات التــي يســتخدمها البنــك 
لتعزيــز وصــول المعلومــات والنصائــح ألكبــر شــريحة. كمــا تضمنــت  النصائــح مجموعــة معلومــات توعويــة تشــجع المواطنيــن والمجتمــع للتقيــد بهــا 
للوقايــة مــن اإلصابــة بالســكري، منهــا؛ مــا هــو متعلــق بالتغذيــة الصحيــة، وممارســة التماريــن الرياضيــة المختلفــة لمــدة 30 دقيقــة يوميــًا، والتــي 

تعمــل علــى تقويــة عضــالت القلــب، وتنظيــم وزن الجســم، وتقليــل ضغــط الــدم والســكر، وغيرهــا مــن النصائــح. 

استمرت العيادة الوردية بعملها خالل الجائحة 
لتقديم الفحص المبكر للنساء للوقاية من 

سرطان الثدي

أطلــق بنــك فلســطين وضمــن برنامــج فلســطينية الــذي ينفــذه البنــك لدعــم النســاء الفلســطينيات، حملــة “أكتوبــر” للتوعيــة بأهميــة الكشــف المبكــر 
عــن ســرطان الثــدي، ضمــن الحملــة العالميــة الســنوية لمكافحــة هــذا الــورم والحــد منــه ومــن مضاعفاتــه بيــن النســاء. وأطلقــت الحملــة فــي فلســطين 
تحــت عنــوان “3800.. مــش مجــرد رقــم..” وذلــك لتشــجيع النســاء مــن مختلــف األعمــار إلجــراء فحــص الكشــف عــن هــذا المــرض. ويعنــي الرقــم 3800 

عــدد اإلصابــات التــي أصيبــت بــه نســاء مــن فلســطينيات الضفــة وقطــاع غــزة بســرطان الثــدي خــالل الخمــس ســنوات الماضيــة.

وأطلــق البنــك الحملــة بالشــراكة مــع اتحــاد لجــان العمــل الصحــي مــن خــالل مركــز دنيــا ألورام النســاء فــي رام اهلل، وبرنامــج العــون واألمــل لرعايــة 
مرضــى الســرطان فــي قطــاع غــزة للعــام التاســع علــى التوالــي. فيمــا ســيقوم البنــك بتقديــم مســاعدات ماليــة لتغطيــة تكاليــف عــدد مــن الفحوصــات 

الخاصــة مــن النســاء مــن الحــاالت اإلجتماعيــة.

ولهــذه الحملــة معانــي ســامية يمكــن أن تنقــذ العديــد مــن نســائنا مــن خطــر كبيــر جــراء إمكانيــة اإلصابــة المــرض، وتنقــذ ســعادة أســرنا مــن هــذا 
المــرض. حيــث أن المشــاركة دائمــًا بتشــجيع نســائنا لعمــل الفحــص ســيكون ســببًا فــي إنقــاذ عائــالت ونســاء مــن مجتمعنــا. ووبســبب الظــروف الصعبــة 
التــي تعيشــها فلســطين والعالــم فــي ظــل جائحــة كورونــا، فــإن فعاليــات الحملــة هــذا العــام جــرت تزامنــا مــا بيــن الضفــة وغــزة عبــر وســائل اإلعــالم 
المختلفــة واإللكترونيــة منهــا علــى وجــه الخصــوص. فــي حيــن تــم إلغــاء الفعاليــات التجمعيــة التزامــًا بالتعليمــات الخاصــة الصــادرة عــن وزارة الصحــة. 

لوحات اعالنية في كل مدينة
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نبذة عن البنك
ــع العــام 1996. ويقــوم  تأســس البنــك اإلســالمي العربــي فــي العــام 1995 وهــو شــركة مســاهمة عامــة، وباشــر نشــاطه المصرفــي فــي مطل
ــرة  ــة رام اهلل والبي ــي بمحافظ ــز الرئيس ــالل المرك ــن خ ــالمية م ــريعة اإلس ــكام الش ــًا ألح ــتثمار وفق ــال اإلس ــة وأعم ــال المصرفي ــة األعم بممارس
ــي( والفــرع المتنقــل "بنكــي ع  ــة المتحــدة ) إمــارة دب ــي فــي اإلمــارات العربي ــب التمثيل ــى المكت ــة ال وفروعــه المنتشــرة فــي فلســطين وباإلضاف

ــخ 31/12/2020. ــى تاري ــة حت ــك أي شــركات تابع ــد للبن ــا اليوج ــًا كم ــًا ومكتب ــدد فروعــه  تســعة وعشــرون فرع ــق" ليصــل ع الطري

 الرؤية
ــدأ  ــام بــدور فعــال فــي النهــوض باالقتصــاد الفلســطيني وتحقيــق مب ــار أول، والقي ترســيخ وتعميــق العمــل بالنظــام المصرفــي اإلســالمي كخي

ــة ومنافســة. ــة وذات جــودة عالي ــة إســالمية عصري ــول وخدمــات مصرفي ــم حل ــة اإلســالمية، وتقدي التكافــل ومراعــاة األهــداف االجتماعي

 الرسالة
يســعى البنــك إلــى تلبيــة االحتياجــات المصرفيــة المتنوعــة للمتعامليــن وفــق أحــكام الشــريعة اإلســالمية الغــراء والتــي تضاهــي أو تفــوق 
متطلباتهــم وتوقعاتهــم بمــا يضمــن تحقيــق أفضــل العوائــد الممكنــة للمســاهمين والمودعيــن علــى أســاس يتســم بالثبــات واالســتقرار، وتقديــم 
خدمــات مصرفيــة إســالمية باســتخدام وســائل التكنولوجيــا واالتصــاالت الحديثــة اســتجابة لمتطلبــات التطــور واإلبــداع والمنافســة وتنــوع رغبــات 

العمــالء، واســتخدام أحــدث التقنيــات المتاحــة وتطبيــق أرقــى المعاييــر المهنيــة.

األهداف االستراتيجية
الحفاظ على الهوية المصرفية اإلسالمية والتأكيد عليها 1.1.1

تعزيز الشمول المالي 1.1.2

تعزيز تمويالت األفراد والمشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر 1.1.3

تعزيز دور البنك في المسؤولية المجتمعية 1.1.4

مؤشرات األداء للبنك
واصــل البنــك نمــوه الملحــوظ بكافــة مؤشــراته الماليــة حيــث تضاعفــت أعمــال ونتائــج البنــك خــالل أخــر 5 ســنوات إذ ارتفعــت موجوداتــه بمــا يقــارب 
ــون دوالر وبنســبة نمــو )204 %(, وأرتفعــت  ــا يقــارب 634 ملي ــه بم ــالت المباشــرة لدي ــون دوالر وبنســبة نمــو )139 %(، وارتفعــت التموي 907 ملي

ودائــع العمــالء بمــا يقــارب 779 مليــون دوالر وبنســبة نمــو)151 % (، كمــا حقــق البنــك أرباحــًا صافيــة بقيمــة 8 مليــون دوالر خــالل العــام 2020.

2016 2017 2018 2019 2020 البيان
791 1,041 1,062 1,272 1,558 الموجودات
624 791 848 1,024 1,296 ودائع العمالء 
419 561 681 758 945 التمويالت المباشرة
6.2 6.4 7.1 9.0 8.0 صافي األرباح

المبالغ بالمليون دوالر أمريكي.

المركز التنافسي
يســعى البنــك اإلســالمي العربــي لتعظيــم حصتــه الســوقية والوصــول إلــى أفضــل نتائــج لمؤشــرات األداء، بالرغــم ممــا يشــهده الواقــع الفلســطيني 
علــى مختلــف األصعــدة اإلقتصاديــة والسياســية واالجتماعيــة مــن تحديــات، إال أن البنــك اإلســالمي العربــي حقــق أفضــل النتائــج التنافســية  كمــا 
وحقــق نمــوًا ملموســًا فــي كافــة الجوانــب الماليــة عنــد المقارنــة مــع أداء القطــاع المصرفــي،  ويتضــح هــذا مــن خــالل البيانــات التــي توضــح نمــوًا 
فــي الحصــة الســوقية للبنــك مــن تمويــالت وودائــع العمــالء واألربــاح فــي القطــاع المصرفــي الفلســطيني. وعنــد مقارنــة أداء البنــك مــع أداء القطــاع 
المصرفــي فإنــه يالحظــه قــدرة البنــك فــي النمــو بشــكل مميــز فــي جانــب الموجــودات والودائــع والتمويــالت،  األمــر الــذي يظهــر تميــز أداء البنــك 
مــن جهــة وفرصتــه للنمــو والتطــور مــن جهــة آخــرى حيــث نمــت الحصــة الســوقية للبنــك االســالمي العربــي بنســبة 23 % بمقارنــة نمــو موجــودات 
القطــاع المصرفــي التــي نمــت بنســبة 10.93% ، كمــا واســتحوذ البنــك اإلســالمي العربــي علــى حصــص ســوقية جديــدة فــي جانــب التمويــالت حيــث 
نمــت حصتــه الســوقية 25 % مقارنــة مــع نمــو تمويــالت القطــاع المصرفــي بنســبة 11.5 % ، وفيمــا يتعلــق بالودائــع فقــد كان نمــو ودائــع البنــك 
االســالمي العربــي ضعــف النمــو الحاصــل فــي ودائــع القطــاع المصرفــي ويعــود ذلــك الــى النتائــج المبهــرة التــي حققتهــا حملــة حســابات التوفيــر " 

التوفيــر عليكــم والفــرص علينــا"  التــي اطلقهــا البنــك فــي العــام 2020.

ودائع العمالء التمويالت المباشرة الموجودات البند/ نسبة النمو
% 13.1 % 11.5 % 10.93 القطاع المصرفي الفلسطيني
% 27 % 25 % 23 البنك اإلسالمي العربي

تطور الحصة السوقية
واصــل البنــك تحقيــق نتائــج نمــو مميــزة واســتمر فــي األســتحواذ علــى حصــص ســوقية جديــدة، إال أن هــذا العــام يعتبــر عــام مهــم فــي نمــو حصــة 
البنــك الســوقية حيــث إنعكســت نتائجــه الماليــة علــى زيــادة حصتــه الســوقية فــي القطــاع المصرفــي وهــذا يؤكــد أن البنــك يســير فــي خطــط تعــزز 
قدرتــه التنافســية ليكــون فــي صــدارة البنــوك الفلســطينية وليكــون أكبــر مؤسســة مصرفيــة إســالمية فــي فلســطين، حيــث أرتفعــت موجــودات 
البنــك خــالل العــام 2020 الــى 1.558 مليــار دوالر لتصبــح حصــة البنــك الســوقية فــي جانــب الموجــودات 7.8 % مقارنــة ب 7.1 % فــي العــام 2019، 
كمــا واصــل النمــو فــي جانــب الودائــع فحقــق إجمالــي ودائــع البنــك 1.296 مليــار دوالر فأرتفعــت حصتــه الســوقية الــى 8.6 % مقارنــة ب 7.6 % فــي 
العــام 2019. وفــي جانــب التمويــالت حقــق البنــك نمــو  ليصبــح إجمالــي تمويــالت  البنــك 945 مليــون دوالر لتصبــح حصتــه الســوقية 9.4 % مقارنــة 

ب 8.4 % فــي العــام 2019. 

ويظهــر جليــًا النمــو والتســارع فــي إنجــازات البنــك فــي كافــة المؤشــرات، حيــث حقــق البنــك خــالل العــام نتائــج مميــزة بالرغم مــن أزمة كوفيــد-19، 
حيــث آلــت هــذه النتائــج ليكــون نمــو البنــك فــي جانــب الموجــودات والودائــع فــي المركــز األول بيــن البنــوك المحليــة وليكــون ترتيــب البنــك فــي 

المركــز الرابــع علــى اســاس الموجــودات مقارنــة مــع البنــوك العاملــة فــي القطــاع المصرفــي بعــد أن كان فــي المركــز الســادس فــي العــام الماضــي.
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خدمات ومنتجات متطورة  1.1  
يعتبــر تطويــر المنتجــات و إضافــة منتجــات جديــدة مــن أهــم التحديــات التــي تواجه المؤسســات بشــكل عــام، فهي 
ــة التــي يمكــن للمؤسســة التقــدم والتطــور والوصــول لعمــالء جــدد او الحفــاظ علــى عمالئهــا الحالييــن  المرحل

وذلــك مــن خــالل طــرح منتجــات وتطويــر منتجــات تلبــي إحتياجــات العمــالء وتحقــق تطلعهاتهــم ورغباتهــم.

 فــي البنــك اإلســالمي العربــي، تــم تطويــر البيئــة الداخليــة للبنــك بشــكل أساســي وذلــك لتمكيــن البنــك مــن 
معرفــة رضــى العمــالء وتحليــل إحتياجاتهــم ورغباتهــم مــن جهــة، ومــن جهــة أخــرى لتعزيــز قــدرة البنــك علــى 

تنفيــذ وتطبيــق المنتجــات الجديــدة ضمــن المعاييــر العالميــة الُفضلــى.

ويتــم متابعــة مؤشــرات أداء البنــك علــى مــدار العــام ومقارنتهــا بمؤشــرات األداء العــام للقطــاع المصرفــي ووضــع 
التوصيــات الضروريــة للمســاهمة فــي تعزيــز وتطويــر أداء البنــك، ومتابعــة تنفيــذ الموازنــة للفــروع والدوائــر، 
وإنشــاء قاعــدة بيانــات شــاملة لتلبيــة احتياجــات المســتفيدين داخــل البنك وخارجــه، وتحليــل البيانــات والمعلومات 
المتوفــرة وإجــراء المقارنــات بيــن المســوح المنفــذة لفتــرات مختلفــة، وتوثيــق النشــرات والتقاريــر اإلحصائيــة، 
ودراســة رضــا الزبائــن بــكل الطــرق ومنهــا الطــرق المباشــرة أو غيــر المباشــرة مثــل المتســوق الخفــي، ووضــع 
ــات  ــع المواصف ــوارد ووض ــف الم ــن مختل ــل م ــر والطوي ــدى القصي ــى الم ــك عل ــات البن ــة الحتياج ــط العملي الخط

الفنيــة الالزمــة لذلــك.

فــي العــام 2020، تــم تطويــر العديــد مــن المنتجــات والخدمــات الجديــدة والتــي تــم طــرح بعضهــا خــالل نفــس 
ــة مــن أهــم  ــت المنتجــات التالي ــد كان ــد 2021، هــذا وق ــام الجدي ــا فــي الع ــام، وســيتم طــرح جــزء آخــر منه الع

المنتجــات التــي تــم تطويرهــا وطرحهــا خــالل العــام:

بطاقة حياة سهلة- 

خدمة اإلصدار الفوري للبطاقات- 

خدمة الدفع الالتالمسي- 

 حسابات التوفير – التوفير عليكم و الفرص علينا- 

حملة " خليك بالبيت"- 

حملة تأمينكم أسهل و أقساطكم ايسر- 
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شركة الوساطة لألوراق المالية

شركة الوساطة لألوراق المالية
مجموعة بنك فلسطين

تأسســت شــركة الوســاطة لــألوراق الماليــة كشــركة تابعــة لبنــك فلســطين عــام 2005. ويبلــغ رأس مالهــا المدفــوع 5,000,000 دوالر 
أمريكــي. وقــد باشــرت الشــركة أعمالهــا فــي بدايــة العــام 2007 بعــد حصولهــا علــى عضويــة بورصــة فلســطين وهــي حاصلــة علــى 
ترخيــص هيئــة ســوق رأس المــال الفلســطينية - الجهــة الرقابيــة المنظمــة ألعمــال الشــركات األعضــاء فــي بورصــة فلســطين للقيــام 

بالخدمــات التاليــة:

وسيط لحساب الغير 	 

الوساطة لحساب نفسه 	 

مدير محافظ " وهي رخصة ممارسة أعمال ونشاطات مستشار مالي إلدارة المحافظ االستثمارية للمستثمرين " 	 

أمين إصدار 	 

مدير إصدار	 

باإلضافــة إلــى عملهــا الرئيســي فــي الوســاطة الماليــة للمســتثمرين فــي بورصــة فلســطين، توفــر الشــركة التــداول لمســتثمريها فــي 
عــدد مــن البورصــات اإلقليميــة المختــارة وهــي بورصــة عمــان وبورصــة مصــر وســوق دبــي المالــي وســوق أبــو ظبــي لــألوراق الماليــة 

والبورصــات األمريكيــة.

تهــدف شــركة الوســاطة إلــى أن تبقــى كعادتهــا المؤسســة الماليــة اإلســتثمارية الرائــدة محليــًا والمتميــزة إقليميــًا، باإلضافــة إلــى التزامهــا 
بنجــاح مســتثمريها وتوفيــر كل مــا يحتاجونــه ممــا جعلهــا فــي طليعــة شــركات الوســاطة الماليــة مــن ناحيــة النمــو منــذ نشــأتها. وتتميــز 
الشــركة بمواردهــا المتنوعــة ومــن ضمــن هــذه المــوارد خبــرات كوادرهــا وتســخير كافــة إمكانياتهــا لتوفيــر كل مــا يحتاجــه المســتثمر 

للنجــاح وتوفيــر الوقــت والجهــد التخــاذ القــرار االســتثماري الســليم، وذلــك مــن خــالل: 

كادر مهني مسؤول وعلى درجة عالية من الكفاءة والتدريب.	 

استخدام وتوظيف أفضل وأحدث تقنيات التداول المتوفرة اقليميًا وعالميًا.	 

توفير المعلومة الالزمة بدقة وفي الوقت المناسب للمستثمرين.	 

الحفاظ على مبادئ السرية التامة في التعامل مع بيانات المستثمرين وتداوالتهم.      	 

ــك  ــروع مجموعــة بن ــل تســتفيد الشــركة مــن شــبكة ف ــا فــي كل مــن رام اهلل وغــزة  فقــط ب ــر فروعه ال يقتصــر عمــل الوســاطة عب
فلســطين "الشــركة األم والبنــك األكثــر انتشــارا فــي فلســطين للوصــول إلــى جميــع األراضــي الفلســطينية .  و تقــدم الوســاطة خدماتهــا 
لعمالئهــا خــارج فلســطين مــن خــالل مكاتــب بنــك فلســطين فــي دولــة االمــارات العربيــة المتحــدة - الكائــن بمركــز دبــي المالــي العالمي-  
و تشــيلي - الكائــن بالعاصمــة ســانتياجو- للوصــول إلــى الفلســطينيين المغتربيــن فــي الخليــج العربــي و أمريــكا الجنوبيــة  و أيضــًا جميــع 
مــن هــم مهتميــن باإلســتثمار فــي فلســطين، وايضــًا عبــر برنامــج التــداول االلكترونــي الخــاص ببورصــة فلســطين، و تطبيــق التــداول 

عبــر الهاتــف المحمــول.

العام 2020 
عملــت شــركة الوســاطة علــى توظيــف أحــدث التقنيــات لتوفيــر المنتجــات االســتثمارية الجديــدة 
تلبيــة الحتياجــات الجمهــور فــي الســوق الفلســطيني، بشــكل محتــرف، يضمــن تزويــد عمالئهــا 
بالصفقــات األكثــر أمنــُا بأســرع طريقــة ممكنــة، خصوصــا فــي ظــل أزمــة كورونــا وماتبعهــا مــن 

عدم إمكانية التواصل المباشر مع المستثمرين واإلغالقات خالل العام 2020. 

ــات  ــم خدم ــى تقدي ــدف إل ــدًا يه ــروعًا جدي ــاطة مش ــركة الوس ــت ش ــق، أطلق ــذا المنطل ــن ه م
الوســاطة فــي عــدة أســواق جديــدة -Multi Markets- منهــا أســواق الواليــات المتحــدة األمريكيــة 
الرئيســية، باإلضافــة الــى دول إقليميــة وبأســعار وتكنولوجيــا تنافســية، وهــذه الخطــوة تعطــي 

قيمــة مضافــة مهمــة جــدًا فــي اتجــاه فتــح أبــواب وفــرص جديــدة للمســتثمرين.

وبالرغــم مــن تأثــر األســواق الماليــة خــالل جائحــة كورونــا إال أن الوســاطة اســتطاعت مــن خــالل 
الطاقــم الخــاص بهــا مــن خدمــة مســتثمريها وتمكينهــم مــن الوصــول الــى األســواق الماليــة 
بــكل يســر وســهولة، مــن خــالل اســتخدام التكنولوجيــا عبــر التــداول اإللكترونــي عبــر الهواتــف 

المحمولــة أو مــن خــالل أجهــزة الكمبيوتــر الشــخصية.

المستثمرون الجدد  
حافظــت شــركة الوســاطة للســنة الثانيــة عشــرة علــى التوالــي، منــذ تأسيســها، علــى المركــز 
األول بيــن شــركات الوســاطة الفلســطينية مــن حيــث اإلســتحواذ علــى المســتثمرين الجــدد عبــر 

فتــح عــدد 392 حســاب جديــد خــالل عــام 2020. 

حجم وقيمة التداول 
بلــغ حجــم التــداول عــن طريــق شــركة الوســاطة فــي بورصــة فلســطين واألســواق اإلقليميــة 
للعــام 2020 مــا يقــارب 79 مليــون دوالر أمريكــي، وقيمة محافــظ الزبائن بتاريــخ 31/12/2020 
حوالــي  450 مليــون دوالر أمريكــي.  وبســبب جائحــة كورونــا وإغــالق بورصــة فلســطين، 
انخفضــت قيمــة التــداول فــي الســوق الفلســطيني إلــى 20.2 مليــون دوالر امريكــي مقارنــة ب  

81 مليــون دوالر خــالل العــام 2019.

االيرادات التشغيلية  
تتميز شركة الوساطة منذ تأسيسها بأن ايراداتها الرئيسية السنوية "إيرادات تشغيلية".

التوعية االستثمارية والخدمات 
ــوات  ــالل قن ــن خ ــتثمرين م ــع المس ــل م ــى التواص ــا عل ــة كورون ــالل جائح ــاطة خ ــت الوس عمل
التواصــل اإللكترونــي، وتقديــم جميــع الخدمــات، باإلضافــة الى تزوديهــم بالتقارير االســتثمارية 

التــي تســاعدهم فــي اتخــاذ قرارتهــم االســتثمارية الســليمة.

هــذا وتقــدم الشــركة العديــد مــن الخدمــات المجانيــة كإرســال رســائل قصيــرة بأســعار 
ــًا إضافــة  ــر اليوميــة واالستفســار عــن أرصــدة الحســابات إلكتروني ــة والتقاري االغالقــات اليومي
ــار  ــر األخب ــى آخ ــالع عل ــى اط ــم عل ــتثمرين وإبقاؤه ــة المس ــا خدم ــدف منه ــرى اله ــات أخ لخدم

والمســتجدات الضروريــة التخــاذ القــرار االســتثماري الســليم.
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 PCNC تأسســت شــركة بــال بــاي فــي ســنة 2010 بالشــراكة مــا بيــن بنــك فلســطين البنــك الوطنــي األول وشــركة

IT Solutions الشــركة الرائــدة فــي مجــال البرمجيــات والتكنولوجيــا بهــدف خلــق نظــام تحصيــل إلكترونــي جديــد 

ــول  ــال قب ــي مج ــنوات ف ــرات الس ــاء دام لعش ــد عط ــرة بع ــاءت الفك ــة. وج ــة عام ــة والمنطق ــطين خاص ــي فلس ف

بطاقــات اإلئتمــان مــن خــالل شــركتي VISA وMasterCard العالميتيــن فــي الســوق الفلســطيني والنجــاح الباهــر 

الــذي تــم تحقيقــه خــالل عمــل البرمجيــات والرخــص الدوليــة الالزمــة لتشــغيلها والنجــاح الــذي تــم تحقيقــه مــن 

قبــل بنــك فلســطين مــع التجــار والعمــالء البنكييــن المســتخدمين لبطاقاتهــم واالنتشــار الــذي وصــل الــى أكثــر مــن 

6,000 نقطــة بيــع فــي جميــع أنحــاء فلســطين، بحيــث يســتطيع المواطــن المالــك لبطاقــة اإلئتمــان اســتخدامها مــن 

خــالل شــبكة التجــار المتعاقديــن مــع بنــك فلســطين

لقــد نجحــت شــركة بــال بــاي فــي ابتــكار المدفوعــات اإللكترونيــة ، وتقديــم أحــدث حلــول الدفــع التــي تخــدم جميــع 

شــرائح المجتمــع التــي تتميــز بســهولة االســتخدام ، بغــض النظــر عــن عمــر أو خبــرة المســتخدم فــي المدفوعــات 

الرقميــة.

لقــد تــم فــي عــام 2020 تنفيــذ أكثــر مــن مليــار شــيكل مــن خــالل منافــذ البيــع اإللكترونيــة، وهــو مــا يمثــل زيــادة 

بنســبة 12 % مقارنــة مــع العــام 2019.

تماشــيًا مــع التطــورات واالبتــكارات التكنولوجيــة فــي العالــم 

، أطلقــت بــال بــاي أكبــر محفظــة إلكترونيــة فــي فلســطين. 

يســتهدف تطبيــق المحفظــة األشــخاص الذيــن ليــس لديهــم 

حســابات مصرفيــة ، ولــدى المحفظــة قائمــة شــاملة مــن الخدمات 

ــطة  ــرة والمتوس ــات الصغي ــى المؤسس ــراد وحت ــدم األف ــي تخ الت

ــم. الحج

تســمح المحفظــة لعمالئهــا بتحويــل األمــوال فيمــا بينهــم ، ودفــع 

ــع  ــود ، ودف ــحب النق ــار ، وس ــر التج ــي متاج ــترياتهم ف ــن مش ثم

فواتيرهــم ، وتســديد القــروض ورســوم الكليــة، وإضافــة رصيــد 

إلــى هواتفهــم المحمولــة، واســتخدام رصيدهــم علــى اإلنترنــت 

للتســوق محليــا ودوليــا.

نظــرًا لتغيــر ســلوك الدفــع لــدى العمــالء نتيجــة لتفشــي فايــروس 

كورونــا ، شــجع تطبيــق محفظتــي األشــخاص علــى اســتخدام 

نقــود أقــل واعتمــاد المزيــد مــن طــرق الدفــع الرقميــة ألن هــذه 

الطريقــة أكثــر أمانــًا وأمانــًا.

شـــركة بال بـــي  PalPay ذراع 
بنـــك فلســـطين فـــي مجال 
والرقمية المالية  التكنولوجيا 

PalPay شركة
مجموعة بنك فلسطين
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قدرة 

شركة قدرة 
لحلول الطاقة البديلة

تــم تأســيس هــذه الشــركة مــن قبــل شــركة نابكــو ومجموعــة بنــك فلســطين، بهــدف تقديــم حلــول الطاقــة المتجــددة بأعلــى المواصفــات 
والجــودة للســوق الفلســطيني، وبمقومــات ومقاييــس عالميــة. حيــث أن تأســيس هــذه الشــركة جــاء بنــاء علــى مبــادئ اإلســتدامة والقيــم التــي 
تعــد جــزءًا أساســيًا مــن هويــة مجموعــة بنــك فلســطين  وشــركة نابكــو خاصــة أن وجــود مصــادر طاقــة نظيفــة فــي فلســطين ســيكون لهــا أثــر 
كبيــر علــى االزدهــار اإلقتصــادي. أن شــركة قــدرة تســعى الــى تحقيــق التنميــة المســتدامة مــن خــالل تنويــع مصــادر انتــاج الطاقــة الكهربائيــة 
ــي نعتمدهــا مــن الخــارج. وســتعمل مــع كافــة الشــركاء فــي قطــاع الطاقــة وخاصــة  ــة الت ــل مــن اســتيراد الطاقــة الكهربائي ــة والتقلي المحلي

شــركات توزيــع الكهربــاء مــن أجــل الوصــول الــى شــراكة حقيقــة لتحقيــق األهــداف المشــتركة.

تتمتــع "قــدرة" بمكانــة قويــة فــي سالســل التوريــد الدوليــة والمحليــة للبائعيــن والمقاوليــن ذوي الخبــرة ، ممــا يمنحهــا القــدرة علــى تقديــم 
أصــول شمســية فعالــة مــن حيــث التكلفــة بجــودة رائــدة فــي الســوق، وصــواًل الــى الهــدف االســتراتيجي عبــر توفيــر 100 ميجــاوات فــي المرحلــة 
األولــى مــن المــدى القصيــر. خطــة تشــمل األهــداف المســتقبلية لتنفيــذ أنظمــة إدارة الطاقــة الحديثــة باإلضافــة إلــى مرافــق التخزيــن للطاقــة 

الشمســية الفائضــة.

إن هــذه الشــركة تعبــر عــن األلتــزام بإنتــاج طاقــة نظيفــة وبأســعار معقولــة مــن شــأنها أن تدعــم االقتصــاد وأنشــطة القطــاع العــام، ســيوفر 
ذلــك لفلســطين مصــادر موثوقــة وآمنــة للطاقــة. وتنبــع هــذه الشــراكة بيــن البنــك وشــركة نابكــو مــن الواجــب واأللتــزام تجــاه المســاهمين 
وأصحــاب المصلحــة علــى حــد ســواء للمســاعدة فــي تنويــع أنشــطتنا بينمــا نقــوم بتنويــع مصــادر الطاقــة لدينــا. حيــث ســتنقل شــركة نابكــو 

خبرتهــا وســجلها الحافــل فــي إنتــاج الطاقــة الشمســية إلــى قــدرة ممــا يمنحهــا خبــرة فوريــة ومشــاريع مــدرة للدخــل.

تســتورد فلســطين 95.9 ٪ مــن احتياجاتهــا مــن الكهربــاء مــن مصــادر خارجيــة، حيــث يتــم توليــد 2.3 ٪ فقــط مــن مصــادر الطاقــة الشمســية 
المحليــة. مــن المتوقــع أن ينمــو الطلــب علــى الكهربــاء فــي فلســطين بشــكل أكبــر مــع مصــادر التوليــد اإلضافيــة، مــن خــالل توفيــر طاقــة 
متجــددة رخيصــة للمســتهلكين التجارييــن والصناعييــن والزراعييــن وبالتالــي تحفيــز النمــو اإلقتصــادي. يمكــن لنشــر خاليــا الطاقــة الشمســية 
ــن 500  ــد ع ــة تزي ــعة إجمالي ــار ، بس ــي النه ــتورد ف ــنوي المس ــي االســتهالك الس ــن 30 ٪ مــن إجمال ــل ع ــا ال يق ــل م ــور مح ــى الف ــل عل أن يح

ميجــاوات علــى أســاس مســتويات االســتهالك الحاليــة.

إن تطويــر األعمــال الجديــدة مــن شــأنه أن يخلــق أداة اســتثمارية جديــدة فــي الطاقــة المتجــددة والطاقــة الشمســية. يأتــي أهتمــام البنــك فــي 
االســتثمارات الصديقــة للبيئــة مــن أجــل مســاهمتنا فــي التنميــة اإلقتصاديــة مــن خــالل توفيــر الطاقــة بأســعار معقولــة للســوق الفلســطيني 
وخاصــة الشــركات الصغيــرة والمتوســطة وكيانــات األعمــال األخــرى. سيســتفيد بنــك فلســطين مــن الحوافــز التنظيميــة لســلطة النقــد 
الفلســطينية، فــي ظــل تشــجيع الهيئــات التنظيميــة للبنــوك علــى االســتثمار فــي قطــاع الطاقــة المتجــددة. نحــن نــرى االبتــكار المالــي كرافعــة 

مهمــة لالقتصــاد وابتــكار الطاقــة كأداة أخــرى  فــي اقتصــاد واعــد وناشــئ مثــل اقتصــاد فلســطين.
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ــك بالشــراكة مــع عــدد مــن  ــى تأسيســها البن ــادر ال ــي ب ــكار” أحــد المشــاريع الهامــة الت ــدوق ابت ــر “صن يعتب
ــم  ــي دع ــكار ف ــدوق ابت ــتمر صن ــث اس ــبابية. حي ــة الش ــاريع الريادي ــم المش ــاص لدع ــات القطــاع الخ مؤسس
رســالة بنــك فلســطين فــي الريــادة الرقميــة، حيــث يعتبــر الصنــدوق االســتثماري الوحيــد الفعــال فــي مجــال 
االســتثمار المبكــر فــي الشــركات الناشــئة. ويفتخــر بنــك فلســطين كونــه مــن المســتثمرين المؤسســين لهــذا 
ــن رواد األعمــال والشــركات  ــر التشــبيك مــا بي ــدوق عب ــدوق وشــريك أساســي فــي دعــم رســالة الصن الصن
ــطين.  ــي فلس ــة ف ــا الرقمي ــال والتكنولوجي ــادة األعم ــاع ري ــوض  بقط ــل النه ــن أج ــدوق، م ــة للصن المؤسس
ــادة األعمــال  ــة ري ــر قــوي فــي بيئ ــدوق خــالل العــام الماضــي، مــن إحــداث تأثي ــه الصن ــا عمــل علي وهــذا م
الفلســطينية مــن خــالل االســتثمار فــي أكبــر الشــركات الناشــئة الفلســطينية فــي مجــال التكنولوجيــا 
الرقميــة. حيــث يقــدم ابتــكار األمــوال والدعــم العملــي الــالزم لمثــل هــذه الشــركات للتوســع داخــل فلســطين 
وخارجهــا. كمــا يهــدف صنــدوق ابتــكار إلــى إغــالق ثغــرة تمويليــة بغايــة األهميــة بيــن عمليــة التســارع ورأس 

المــال المخاطــر والمســتثمرين اآلخريــن فــي المراحــل الالحقــة.

ــكار  ــركات ابت ــتمرت ش ــا، اس ــة كورون ــا جائح ــي أحدثته ــات الت ــن االنتكاس ــم م ــى الرغ ــام 2020، وعل ــي ع ف
ــرادات،  ــي اإلي ــرة ف ــازات كبي ــى إنج ــكار إل ــتثمارات ابت ــن اس ــد م ــت العدي ــث وصل ــار. حي ــي اإلزده ــئة ف الناش
وجمعــت األمــوال مــن المســتثمرين الدولييــن )العديــد منهــم يســتثمرون فــي الشــركات الفلســطينية الناشــئة 
ألول مــرة(، فــازت هــذه الشــركات بجوائــز ومســابقات إقليميــة ودوليــة. تغطــي شــركات ابتــكار عــدة قطاعــات، 

بمــا فــي ذلــك تكنولوجيــا التســويق، التكنولوجيــا الماليــة، العقــارات، الصحــة والتجــارة اإللكترونيــة.

ــذه  ــن ه ــت 30 % م ــل، وكان ــة عم ــن 250 فرص ــر م ــق أكث ــي خل ــكار ف ــدوق ابت ــركات صن ــاهمت ش ــد س لق
الوظائــف للنســاء و50 % لشــريحة الشــباب.

ــك  ــيكون بن ــذي س ــا، وال ــر حجمً ــي األكب ــا الثان ــوال لصندوقه ــع االم ــي جم ــكار ف ــدأت ابت ــام 2020، ب ــي ع ف
ــع  ــكار 2 جاهــزًا فــي الرب ــدوق ابت ــه. ومــن المتوقــع أن يكــون صن ــا المســتثمر الرئيســي في فلســطين أيضً

ــكار1.  ــدوق ابت ــالل صن ــن خ ــه م ــم تحقيق ــذي ت ــر ال ــم الكبي ــى الزخ ــيبني عل ــام 2021 وس ــن ع األول م

صندوق ابتكار - قطاع الشباب والشركات الناشئة

اجتماع رئيس مجلس ادارة صندوق ابتكار مع الشركات الناشئة التابعة للمحفظة االستثمارية

احدى شركات صندوق ابتكار
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حاضنة انترسكت لألعمال

الرسالة
- منــح الريادييــن والمبتكريــن الفلســطينيين منبــر وبيئــة وشــبكة متينــة ومرنــة تمكنهــم مــن تحقيــق نمــو فــي مجــال الريــادة يدمــج بيــن األعمــال 

ــر أكبــر علــى عمليــة االبتــكار.  واألبحــاث والتأثيــر والتشــبيك ويضمــن أن العناصــر الخمــس المدمجــة تعمــل مجتمعــة علــى إحــداث فعاليــة وتأثي

- التعرض إلى مرشدين محليين ودوليين.

- تقوية خدمات الدعم الالزمة لتحقيق النمو.

- إمكانية الوصول إلى النماذج والمرشدين واألنظمة البيئية الريادية.

- إمكانية الوصول إلى الموارد من أجل تعزيز األفكار وتطويرها إلى أعمال تجارية. 

األهداف
الشركات الناشئة والرياديين في فلسطين بحاجة إلى حلقة وصل ودعم في: 

ــل 	  ــئة والتموي ــاريع الناش ــة والمش ــة الريادي ــة البيئي ــدين واألنظم ــراء والمرش ــن الخب ــة م ــة دولي ــى مجموع ــول إل ــة الوص إمكاني
والمســتثمرين. 

إمكانية الوصول إلى الموارد التي تعزز األفكار وتطورها إلى أعمال تجارية.	 

دعــم األفــكار والخدمــات والتكنولوجيــا الخارجيــة ودمجهــا داخــل مجموعــة بنــك فلســطين والنظــام البيئــي الريــادي فــي الدولــة. 	 
ولتحقيــق ذلــك، ســتعمل الحاضنــة علــى مــا يلــي:

العمل بمثابة صندوق الرمل الذي يحوي األفكار المبدعة ويختبرها ويحولها إلى حلول عملية بسرعة وفعالية. 	 

اإلرشاد والتعرض للمرشدين المحليين والدوليين والشبكات الدولية التي تستهدف الجيل المقبل.	 

تقوية خدمات الدعم.	 

توسيع الدائرة الستهداف المناطق المهمشة في فلسطين. 	 

حاضنة انترسكت لألعمال
االبتكار المؤثر

الريــادة فــي فلســطين تعــدت المفهــوم التقليــدي للوظيفــة وأصبحــت وســيلة البتــكار فــرص عمــل جديــدة. ال شــك أن العــزم والمواهــب 
موجــودة، إال أن هنــاك فجــوة واضحــة بيــن مخرجــات التعليــم واحتياجــات ســوق العمــل، بمــا فــي ذلــك وجــود نقــص فــي المهــارات.

إلحداث تحول في البيئة الحاضنة من خالل البرامج والخدمات المقدمة، ستعمل الحاضنة على استهداف المجاالت اآلتية:

تطوير المهارات وبناء القدرات.	 

تمكين وإدماج المرأة	 

تعزيز االنتشار والعالقات والتشبيك على مستوى عالمي.	 
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الملخص التنفيذي
منظمة غير هادفة للربح.	 

الفروع المحلية: رام اهلل ونابلس، وغزة والقدس مستقباًل.	 

تعزيز الشبكات الدولية واإلقليمية لبنك فلسطين.	 

دعم النظام البيئي الريادي في فلسطين.	 

التركيز على التكنولوجيا المالية )Fintech(، الريادة المجتمعية، ومجتمع القيادات الشابة. 	 

االنتشار والتشبيك من خالل القيادة والثورة الصناعية الرابعة.	 

االقتصاد األخضر )المراعي للبيئة( واالبتكار الدائري.	 

ــوات الرياديــة علــى مســتوى 	  ــة المواهــب التــي تعمــل علــى تغذيــة القن إتمــام الدائــرة: انترســكت الســباقة فــي أفكارهــا وحاضن
ــي وعالمــي.  محل

على المستوى الخارجي
حاضنة انترسكت عبارة عن منظمة غير حكومية تُعنى بدعم البيئة الحاضنة  للريادة في فلسطين بالتركيز على ما يلي:

ــر فــي 	  ــة الرابعــة إلحــداث تأثي ــورة الصناعي ــة، والث ــادة المجتمعي ــكار الرقمــي، الري ــة، األمــن االلكترونــي، االبت ــا المالي التكنولوجي
ــي. ــي والدول ــى المســتوى المحل ــر عل ــع للتأثي ــة للمجتمــع الفلســطيني والتطل ــف القطاعــات اإلقتصادي مختل

تنامي الفروع المحلية: رام اهلل، نابلس، غزة، القدس.	 

تعزيز شبكات البنك الدولية واإلقليمية.	 

دعم النظام البيئي التكنولوجي في فلسطين.	 

التركيــز علــى التكنولوجيــا الماليــة، الريــادة المجتمعيــة، التعــرض علــى الصعيــد العالمــي والتشــبيك مــن خــالل القيــادة والثــورة 	 
الصناعيــة الرابعــة واالقتصــاد األخضــر.

ــوات الرياديــة علــى مســتوى 	  ــة المواهــب التــي تعمــل علــى تغذيــة القن إتمــام الدائــرة: انترســكت الســباقة فــي أفكارهــا وحاضن
ــي وعالمــي.  محل

على المستوى الداخلي
تأسســت حاضنــة انترســكت بدعــم وشــراكة مجموعــة بنــك فلســطين، وهــي تتصــدر التأثيــر االجتماعــي وجهــود االبتــكار التــي يبذلهــا البنــك. ســيلعب 
أصحــاب المصلحــة الداخلييــن دور فــي التواصــل مــع الريادييــن والمشــاريع الناشــئة ذات قيمــة واضحــة وتزويدهــم مــوارد المعرفــة وإمكانيــة الوصــول 
لصانعــي القــرار فــي البنــك ومســاعدتهم فــي تنفيــذ الحلــول التــي ينتجونهــا فــي جميــع الشــركات التابعــة لمجموعــة بنــك فلســطين. ســتكون المجموعــة 
ــين  ــي تحس ــاهمة ف ــة والمس ــك الرقمي ــتراتيجية البن ــة الس ــة الداعم ــول التكنولوجي ــع الحل ــي جمي ــعى لتبن ــة وستس ــي للحاضن ــم الرئيس ــدر الدع مص

الخدمــات المقدمــة للعمــالء والموظفيــن والمجتمــع.

 

العالــم  حلــول لمشــاكل  إيجــاد  علــى  ابتــكاري يعمــل  بيئــي  نظــام  تعزيــز 
والتأثيــر. التصميــم  التفكيــر،  التعــاون،  خــالل  مــن  الحقيقــي 

الشراكات
غزة سكاي جيكس )Gaza Sky Geeks(: إرشاد، شريك مقيم، مساحة، مرافق.

شركة تكستارز )Techstars(: مرونة، برنامج مسرع األعمال / فلسطين واألردن.

مبادرة الجلسات المجتمعية
جلسة تكييف النظام البيئي الريادي.	 

التحديــات التــي يواجهــا الريادييــن/ المســتقلين/حاضنة انترســكت/بنك فلســطين/غزة ســكاي جيكــس الفلســطينيين فــي الحلــول 	 
الخاصــة بالدفعــات.

التعليم 4.0
القيادة – دمج الثورة الصناعية الرابعة 4IR في النظام البيئي الريادي.	 

نعمــل علــى تطويــر المهــارات وتمكيــن الشــباب والريادييــن لبلــوغ كامــل إمكاناتهــم ورد الجميــل لمجتمعاتهــم مــن خــالل تأثيــر 	 
التعليــم التكنولوجــي واإلرشــاد. 

تهيئة فلسطين الستقبال الثورة الصناعية الرابعة. 	 

البرنامج الريادي
Fintech مسرعة التكنولوجيا المالية

مرحلة بلورة األفكار: ما قبل المسرع: x 3 3 أيام، 360 ريادي، 30 فكرة أولية.	 

مرحلة بناء القدرات: برنامج لمدة 6 أسابيع، 36 ريادي، 11-9 فكرة لمشاريع ناشئة.	 

مرحلة التسريع: ستستضيف حاضنة انترسكت 11-9 مشروع ناشئ.	 

مرحلة حصد التمويل )شبكة خريجي انترسكت(: 5-3 مشاريع ناشئة جاهزة لمرحلة االستثمار. 	 

حاضنة انترسكت لألعمال
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ICEP2 – المؤتمر الدولي الثاني للريادة والتكنولوجيا في فلسطين

تــــم تنظيــــم هــــذا المؤتمــــر مــن قبــــل وزارة الريــادة والتمكيــــن بشــراكة رئيســية مــــع بنــك فلســــطين ومؤسســة التمويــل 
الدوليــــة الــــذراع االســــتثمارية لمجموعــــة البنــك الدولي و جلوبــــال شــيبرز فــي فلســطين المنبثقــة عــــن المنتــدى اإلقتصادي 
العالمــــي، باإلضفــــة الــــى شــركة ccc ومجموعــة االتصــاالت  مــــن شــــركات القطــــاع الخــــاص الفلســــطينية ومؤسســة البنــك 
الدولي  يهــــدف هــــذا المؤتمــــر الــــى توفيــــر البيئــــة الحاضنــــة لريــــادي األعمـــال فـــي فلســـطين وتمكيـــن الشـباب مـــن أصحـاب 
المشـــاريع الناشـــئة مـــن تحقيـق اهدافهـم، مـن خـال بيئـة مواتيـة قويـة تدعـــم افكارهـم ومشـاريعهم علـى المسـتويين المحلـي 
والدولـــي. حيـــث يســـعى المؤتمـــر الـــى تشـــجيع اإلبـــداع والتميـــز، حيــث ســتصدر الحكومــة قريبــًا قانونــًا للشــركات سيســهم فــي 

تيســير عمــل الشــركات الناشــئة.

إن هــذا المؤتمــر وضــع فلســطين علــى الخارطــة الدوليــة للريــادة وأصبــح يمثــل أكبــر منتــدى لإلبــداع والــذي يســهم فــي الربــط 
بيــن الريادييــن وأصحــاب المشــاريع الناشــئة الفلســطينية مــع الخبــراء والمســتثمرين الدولييــن وقــادة الريــادة فــي العالــم. حيــث 

شــكلت جائحــة كورونــا ســببًا لدفــع اإلنســانية نحــو اإلســراع الحتضــان اإلبــداع والتحــول الرقمــي فــي العالــم. 

ــوزراء د.  ــس ال ــة رئي ــت رعاي ــطين" تح ــي فلس ــي ف ــل الرقم ــن الجي ــوان "تمكي ــة )Zoom( بعن ــر تقني ــر عب ــذا المؤتم ــد ه ــم عق ت
محمــد اشــتية، وبمشــاركة أكثــر مــن 1,000 مشــارك مــن الريادييــن وأصحــاب الشــركات الناشــئة الفلســطينية وممثلــي المؤسســات 
ــركات  ــي ش ــا وممثل ــادة والتكنولوجي ــي الري ــن ف ــراء دوليي ــن خب ــة م ــارك جمل ــا ش ــي. كم ــاص واألهل ــن الخ ــمية والقطاعي الرس
تكنولوجيــا عالميــة ومؤسســات تمويــل ومســتثمرين دولييــن مــن حوالــي 20 دولــة منها مصــر واألردن والمملكــة العربية الســعودية 

وألمانيــا والنرويــج وهولنــدا وسويســرا واليابــان والواليــات المتحــدة األمريكيــة والصيــن.  



فلســـطين التقريـــر الســـنوي 2020بنك  | 123124

البيانات المالية
2020

31 كــانـــون األول 2020
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قائمة المركز المالي الموحدة
كما في 31 كانون األول 2020

20202019
دوالر أمريكيدوالر أمريكيإيضاح

الموجودات
51.323.410.0561.361.087.532نقد وأرصدة لدى سلطة النقد الفلسطينية

6747.858.727396.006.755أرصدة لدى بنوك ومؤسسات مصرفية
718.735.30519.072.028موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة األرباح والخسائر 

83.266.748.5882.983.385.227تسهيالت وتمويالت ائتمانية مباشرة
928.559.02428.899.933موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل بنود الدخل الشامل األخرى

10205.499.230242.744.683موجودات مالية بالكلفة المطفأة
115.946.3805.503.519إستثمار في شركات حليفة

1225.884.91925.677.869إستثمارات عقارية
13121.430.377124.329.349ممتلكات وآالت ومعدات وحق استخدام أصول

142.680.2973.175.677مشاريع تحت التنفيذ
1515.428.39515.297.116موجودات غير ملموسة

1647.628.69059.764.952موجودات أخرى 
5.809.809.9885.264.944.640مجموع الموجودات

المطلوبات وحقوق الملكية
المطلوبات

17168.347.302243.522.869ودائع سلطة النقد الفلسطينية
1882,088,201238.742.403ودائع بنوك ومؤسسات مصرفية

194.580.935.3743.871.986.081ودائع العمالء
20253.088.880243.597.937تأمينات نقدية
2175.000.00075.000.000قرض مساند

2227.636.1803.679.566أموال مقترضة
-239.134.926قروض اإلستدامة من سلطة النقد الفلسطينية

2433.453.91433.671.658مطلوبات عقود االيجار
2548.851.37546.976.344مخصصات متنوعة

264.610.6521.421.119مخصصات الضرائب
2793.142.51375.682.470مطلوبات أخرى

5.376.289.3174.834.280.447مجموع المطلوبات
حقوق الملكية

1208.080.000204.000.000رأس المال المدفوع
2824.848.41524.848.415عالوة إصدار

2956.970.34154.982.241إحتياطي إجباري 
29246.361246.361إحتياطي إختياري 

2910.311.8779.749.949إحتياطي مخاطر مصرفية عامة
2940.000.00040.000.000إحتياطي تقلبات دورية

)3.854.902()4.999.792(9إحتياطي القيمة العادلة 
43.763.15946.828.335أرباح مدورة 

379.220.361376.800.399حق ملكية حملة األسهم العائد لمساهمي البنك
454.300.31053.863.794حقوق جهات غير مسيطرة

433.520.671430.664.193مجموع حقوق الملكية
5.809.809.9885.264.944.640مجموع المطلوبات وحقوق الملكية

قائمة الدخل الموحدة
للسنة المنتهية في 31 كانون األول 2020

20202019
دوالر أمريكيدوالر أمريكيإيضاح

31161.289.379160.857.087الفوائد الدائنة
)43.830.406()42.650.597(32الفوائد المدينة

118.638.782117.026.681صافي إيرادات الفوائد 
3335.662.68237.000.873صافي إيرادات التمويل واإلستثمار

3443.156.48549.077.243صافي إيرادات العموالت
197.457.949203.104.797صافي إيرادات الفوائد والتمويل واإلستثمار والعموالت

16.745.83917.978.791أرباح عمالت أجنبية 
35611.7292.214.059صافي أرباح محفظة موجودات مالية 

1248.0501.186.495أرباح تقييم إستثمارات عقارية
11442.861421.968حصة البنك من نتائج أعمال شركات حليفة

366.941.0154.986.573إيرادات أخرى
222.247.443229.892.683إجمالي الدخل

المصروفات
)73.379.864()73.595.572(37نفقات الموظفين

)54.968.234()48.620.126(38مصاريف تشغيلية أخرى
)17.780.549()18.858.916(13 و15إستهالكات وإطفاءات 

)30.691.140()38.968.640(8مخصص تدني تسهيالت وتمويالت ائتمانية مباشرة، بالصافي
234.267)489.146(39)مخصص( استرداد خسائر ائتمانية متوقعة على االستثمارات

)1.497.114()1.532.623(ديون معدومة لم يسبق التخصيص لها 
)15.000()22.052(40غرامات سلطة النقد الفلسطينية

)178.097.634()182.087.075(إجمالي المصروفات
40.160.36851.795.049الربح قبل الضرائب

)12.858.327()17.748.220(26مصروف الضرائب
22.412.14838.936.722ربح السنة
ويعود إلى:

19.881.00433.957.680مساهمي البنك
42.531.1444.979.042جهات غير مسيطرة

22.412.14838.936.722
الحصة األساسية والمخفضة للسهم من ربح السنة العائد إلى 

   مساهمي البنك
420.100.16

تعتبر اإليضاحات المرفقة من 1 إلى 42 جزءًا من هذه القوائم المالية الموحدة وتقرأ معهاتعتبر اإليضاحات المرفقة من 1 إلى 42 جزءًا من هذه القوائم المالية الموحدة وتقرأ معها
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قائمة الدخل الشامل الموحدة
للسنة المنتهية في 31 كانون األول 2020

20202019
دوالر أمريكيدوالر أمريكيإيضاح

22.412.14838.936.722ربح السنة
بنود الدخل الشامل األخرى:

بنود لن يتم إعادة تصنيفها إلى قائمة الدخل الموحدة في فترات الحقة:
)399.017()1.322.007(التغير في القيمة العادلة للموجودات المالية 

)399.017()1.322.007(إجمالي بنود الدخل الشامل األخرى
21.090.14138.537.705إجمالي الدخل الشامل للسنة

ويعود إلى:
18.736.11433.599.837مساهمي البنك

42.354.0274.937.868جهات غير مسيطرة
21.090.14138.537.705
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تعتبر اإليضاحات المرفقة من 1 إلى 42 جزءًا من هذه القوائم المالية الموحدة وتقرأ معها
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قائمة التدفقات النقدية الموحدة
للسنة المنتهية في 31 كانون األول 2020 

2020 2019
دوالر أمريكيدوالر أمريكيإيضاحأنشطة التشغيل

40.160.36851.795.049ربح السنة قبل الضرائب
تعديالت:

18.858.91617.780.549إستهالكات وإطفاءات
)2.869.558()1.068.787(صافي أرباح محفظة الموجودات المالية 

39.457.78630.456.873مخصص خسائر ائتمانية متوقعة للتسهيالت االئتمانية واالستثمارات
-)1.428.011(ربح ناتج عن تقييم وديعة بسعر فائدة أقل من السعر السوقي
-3.364.410خسائر ناتجة عن تعديالت على تمويالت ائتمانية لشركة تابعة

1.011.7951.028.101فوائد مطلوبات عقود اإليجار المستحقة
5.982.1476.292.825مخصصات متنوعة 

)1.186.495()48.050(أرباح تقييم إستثمارات عقارية
)421.968()442.861(حصة البنك من نتائج أعمال شركات حليفة

1.532.6231.497.114ديون معدومة لم يسبق التخصيص لها
1.11993.808خسائر إستبعاد ممتلكات وآالت ومعدات

)753.035(915.298بنود أخرى غير نقدية
108.296.753103.713.263

التغير في الموجودات والمطلوبات:
)328.559.307()327.313.987(تسهيالت وتمويالت ائتمانية مباشرة

)28.526.680()33.417.361(متطلبات اإلحتياطي اإللزامي النقدي 
12.136.2625.173.295موجودات أخرى

708.949.293337.224.853ودائع العمالء
-9.134.926قروض اإلستدامة

9.490.94343.180.609تأمينات نقدية
16.625.07318.234.822مطلوبات أخرى

503.901.902150.440.855صافي النقد من أنشطة التشغيل قبل الضرائب والمخصصات المدفوعة
)15.072.078()14.558.687(ضرائب مدفوعة 

)2.329.205()4.107.116(مخصصات متنوعة مدفوعة
485.236.099133.039.572صافي النقد من  أنشطة التشغيل

أنشطة اإلستثمار
شراء موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة األرباح والخسائر ومن خالل 

)4.702.373()1.869.358(بنود الدخل الشامل

)54.361.610()72.077.957(شراء موجودات مالية بالكلفة المطفأة
5.090.000-بيع موجودات مالية بالقيمة العادلة 

109.383.65687.185.613إستحقاق موجودات مالية 
)5.641.749(4.954.104ودائع لدى بنوك ومؤسسات مصرفية تستحق خالل فترة تزيد عن ثالثة أشهر 

)1.459.597()552.854(ودائع لدى بنوك إسالمية تستحق خالل فترة تزيد عن ثالثة أشهر 
1.471.5453.499.950عوائد أسهم مقبوضة

)1.550.214()2.117.795(موجودات غير ملموسة
)4.282.009()5.753.272(مشاريع تحت التنفيذ

)5.741.544()159.000(شراء إستثمارات عقارية
)9.079.517()4.907.468(شراء ممتلكات وآالت ومعدات

216.17295.887بيع ممتلكات وآالت ومعدات
28.587.7739.052.837صافي النقد من أنشطة االستثمار

أنشطة التمويل
)2.203.378()4.264.138(مطلوبات عقود اإليجار المدفوعة 

)24.110.034()17.457.248( أرباح نقدية موزعة
-23.947.092أموال مقترضة

3.8484.307كسور األسهم الموزعة المباعة
)26.309.105(2.229.554صافي النقد من )المستخدم في( أنشطة التمويل

516.053.426115.783.304الزيادة في النقد وما في حكمه
906.530.732790.747.428النقد وما في حكمه في بداية السنة
391.422.584.158906.530.732النقد وما في حكمه في نهاية السنة 

42.610.76252.538.996فوائد مدفوعة
167.229.395206.525.647فوائد مقبوضة

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
31 كانون األول 2020

 1. عــام
ــطين،  ــي فلس ــزة ف ــة غ ــي مدين ــطينية، ف ــة الفلس ــلطة الوطني ــي الس ــركات ف ــب الش ــدى مراق ــِجل ل ــام 1960 وسُ ــك( ع ــطين )البن ــك فلس ــس بن تأس
كشــركة مســاهمة عامــة محــدودة تحــت رقــم )563200096( بموجــب قانــون الشــركات لســنة 1929 وتعديالتــه الالحقــة. تــم إدراج أســهم البنــك للتــداول 

فــي بورصــة فلســطين خــالل عــام 2005.

يتألــف رأســمال البنــك المصــرح بــه مــن 250 مليــون ســهم بقيمــة إســمية دوالر أمريكــي واحــد للســهم بعــد أن تــم زيادتــه مــن 200 مليــون ســهم وفقــًا 
لقــرار الهيئــة العامــة غيــر العاديــة التــي إنعقــدت فــي 29 آذار 2018. أقــرت الهيئــة العامــة للبنــك فــي جلســتها العاديــة التــي عقــدت بتاريــخ 26 آذار 2020 
رفــع رأســمال البنــك المدفــوع بواقــع 4.080.000 دوالر أمريكــي عبــر توزيعــات أســهم. كمــا أقــرت الهيئــة العامــة للبنــك فــي جلســتها العاديــة التــي عقــدت 
بتاريــخ 28 آذار 2019 رفــع رأســمال البنــك المدفــوع بواقــع 4.000.000 دوالر أمريكــي عبــر توزيعــات أســهم. بلــغ رأس المــال المدفــوع مبلــغ 208.08 
مليــون دوالر أمريكــي و204 مليــون دوالر أمريكــي كمــا فــي 31 كانــون األول 2020 و2019، علــى التوالــي. تــم تصنيــف بنــك فلســطين كمصــرف ذو 
أهميــة نظاميــة علــى المســتوى المحلــي وفقــًا لإلطــار العــام للمصــارف ذات األهميــة النظاميــة المعتمــدة مــن مجلــس إدارة ســلطة النقــد الفلســطينية.

مــن أهــم غايــات البنــك القيــام بجميــع أعمــال البنــوك وتشــمل هــذه األعمــال فتــح الحســابات الجاريــة واإلعتمــادات وقبــول الودائــع واألمانــات وإقــراض 
األمــوال مــن خــالل فروعــه المنتشــرة فــي فلســطين وعددهــا )29( فرعــًا باإلضافــة إلــى )45( مكتبــًا باإلضافــة إلــى مكتــب الكترونــي ومكتــب متنقــل 
)بنكــي رحّــال(. بلــغ عــدد المكاتــب التمثيليــة الخارجيــة للبنــك 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 العربــي )شــركة تابعــة( )21( فرعــًا باإلضافــة إلــى 6 

مكاتــب باإلضافــة إلــى مكتــب متنقــل.

فــي كمــا  موظفــًا   )1.731( مقابــل  موظفــًا   )1.749(  2020 األول  كانــون   31 فــي  كمــا  وفــروع(  )إدارة  البنــك  موظفــي  عــدد   بلــغ 
31 كانــون األول 2019. بلــغ عــدد موظفــي الشــركات التابعــة كمــا فــي 31 كانــون األول 2020 )693( موظفــًا مقابــل )639( موظفــًا كمــا فــي 31 كانــون 

األول 2019.

ــخ 28 شــباط 2021، وتــم الموافقــة عليهــا  ــة الموحــدة مــن قبــل مجلــس إدارة البنــك خــالل جلســته رقــم )383( بتاري تــم إقــرار هــذه القوائــم المالي
ــخ 16 آذار 2021.  ــطينية بتاري ــد الفلس ــلطة النق ــن س ــا م وإقراره

 2. القوائم المالية الموحدة
تمثل القوائم المالية الموحدة القوائم المالية لشركة بنك فلسطين وشركاته التابعة كما في 31 كانون األول 2020.

لقد كانت نسب ملكية البنك في رأسمال شركاته التابعة كما يلي: 

بلد المنشأ 
واألعمال

رأس المال المكتتبنسبة الملكية

دوالر أمريكي%
2020201920202019

52.0652.0688.469.25284.919.252فلسطينالبنك اإلسالمي العربي*
1001005.000.0005.000.000فلسطينشركة الوساطة 

85851.500.0001.500.000فلسطينشركة بال بي 
100100100.000100.000فلسطينشركة 2000 

أقــرت الهيئــة العامــة للبنــك اإلســالمي العربــي فــي جلســتها التــي انعقــدت بتاريــخ 25 آذار 2020 توزيــع أربــاح نقديــة علــى المســاهمين بنســبة   *
4.71 % مــن القيمــة االســمية للســهم بإجمالــي مبلــغ 4.000.000 دوالر أمريكــي وتوزيــع أســهم مجانيــة بنســبة 4.18 % مــن القيمــة االســمية 

للســهم بإجمالــي مبلــغ 3.550.000 دوالر أمريكــي.

تعتبر اإليضاحات المرفقة من 1 إلى 42 جزءًا من هذه القوائم المالية الموحدة وتقرأ معها
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إن الســنة الماليــة للشــركات التابعــة هــي ذات الســنة الماليــة للبنــك وعنــد الضــرورة يقــوم البنــك بإجــراء تعديــالت لتتوافــق السياســات المتبعــة فــي 
الشــركات التابعــة مــع السياســات المحاســبية للبنــك.

تــم توحيــد القوائــم الماليــة للشــركات التابعــة مــع القوائــم الماليــة للبنــك علــى أســاس تجميــع كل بنــد مــن موجــودات ومطلوبــات ونتائــج أعمــال البنــك 
مــع بنــود موجــودات ومطلوبــات ونتائــج أعمــال الشــركات التابعــة، بعــد إســتبعاد كافــة أرصــدة الحســابات الجاريــة والمعامــالت بيــن البنــك والشــركات 

التابعــة.

 3. السياسات المحاسبية
1.3 أسس اإلعداد 

ــر  ــة الصــادرة عــن مجلــس معايي ــة الدولي ــر المالي ــر التقاري ــون األول 2020 وفقــًا لمعايي ــة الموحــدة للبنــك كمــا فــي 31 كان ــم المالي ــم إعــداد القوائ ت
ــة. ــة الدولي ــر المالي ــر التقاري ــًا لتعليمــات ســلطة النقــد الفلســطينية المنســجمة مــع معايي ــة ووفق المحاســبة الدولي

تــم إعــداد القوائــم الماليــة الموحــدة وفقــًا لمبــدأ الكلفــة التاريخيــة باســتثناء الموجــودات الماليــة بالقيمــة العادلــة مــن خــالل قائمــة األربــاح والخســائر 
والموجــودات الماليــة بالقيمــة العادلــة مــن خــالل بنــود الدخــل الشــامل األخــرى واإلســتثمارات العقاريــة والتــي تظهــر بالقيمــة العادلــة بتاريــخ إعــداد 

القوائــم الماليــة الموحــدة. 

إن الدوالر األمريكي هو عملة إظهار القوائم المالية الموحدة والذي يمثل العملة األساس للبنك وشركاته التابعة.

2.3 أسس توحيد القوائم المالية 
ــد امتــالك البنــك  ــة للبنــك وشــركاته التابعــة كمــا فــي 31 كانــون األول 2020. تتحقــق الســيطرة عن تشــمل القوائــم الماليــة الموحــدة القوائــم المالي
ــى هــذه  ــر عل ــى التأثي ــرة ناتجــة عــن اســتثماره بالشــركات المســتثمر بهــا وأن يكــون للبنــك أيضــًا القــدرة عل ــد متغي للحــق، أو يكــون معــرض، لعوائ

العوائــد مــن خــالل نفــوذه فــي الشــركات التابعــة. 

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 للبنك 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. 	 

يقــوم البنــك بإعــادة تقييــم قدرتــه علــى الســيطرة فــي الشــركات المســتثمر بهــا فــي حــال وجــود حقائــق أو ظــروف تــدل علــى تغيــر فــي أحــد العناصــر 
الثــالث إلثبــات الســيطرة المذكــورة أعــاله. يبــدأ توحيــد القوائــم الماليــة للشــركات التابعــة عنــد حصــول البنــك علــى الســيطرة وينتهــي التوحيــد عنــد 
فقدانــه للســيطرة علــى شــركاته التابعــة. يتــم إضافــة الموجــودات والمطلوبــات واإليــرادات والمصاريــف للشــركات التابعــة التــي تــم االســتحواذ عليهــا 
أو التــي تــم التخلــص منهــا خــالل الســنة فــي القوائــم الماليــة الموحــدة مــن تاريــخ الحصــول علــى الســيطرة وحتــى تاريــخ فقدانهــا. يتــم تســجيل أثــر 

التغيــر فــي نســبة الملكيــة فــي الشــركات التابعــة )دون فقــدان الســيطرة عليهــا( كمعامــالت بيــن المالكيــن.

تــم اســتبعاد كافــة األرصــدة والمعامــالت واألربــاح والخســائر غيــر المتحققــة الناتجــة عــن المعامــالت بيــن البنــك والشــركات التابعــة وتوزيعــات األربــاح 
بالكامــل.

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

فــي حــال فقــدان البنــك الســيطرة علــى الشــركات التابعــة يتــم اســتبعاد الموجــودات )بمــا فيهــا الشــهرة( والمطلوبــات للشــركة التابعــة والقيمــة الدفتريــة 
ــد أي اســتثمار متبقــي بالقيمــة  ــد الفائــض أو العجــز مــن االســتبعاد فــي قائمــة الدخــل الموحــدة. يتــم قي ــر المســيطرة، ويتــم قي لحقــوق الجهــات غي

العادلــة. 

3.3 التغييرات في السياسات المحاسبية
ــة الموحــدة للســنة  ــم المالي ــي اتبعــت فــي اعــداد القوائ ــك الت ــة الموحــدة متفقــة مــع تل ــم المالي إن السياســات المحاســبية المتبعــة فــي اعــداد القوائ

ــي 2020: ــون الثان ــن 1 كان ــداءًا م ــة ابت ــالت التالي ــق التعدي ــام بتطبي ــك ق ــتثناء أن البن ــون األول 2019، باس ــي 31 كان ــة ف المنتهي

تعديالت على معيار التقارير المالية الدولي رقم )3(: تعريف »األعمال«

ــاعدة  ــال لمس ــاج األعم ــم )3( - اندم ــي رق ــة الدول ــر المالي ــار التقاري ــي معي ــال« ف ــف »األعم ــى تعري ــالت عل ــبة تعدي ــي للمحاس ــس الدول ــدر المجل أص
المنشــئات علــى تحديــد مــا إذا كانــت مجموعــة األنشــطة والموجــودات المســتحوذ عليهــا ينطبــق عليهــا تعريــف »األعمــال« أم ال. وتوضــح هــذه التعديــالت 
الحــد األدنــى لمتطلبــات األعمــال، وتحــذف تقييــم مــا إذا كان المشــاركين فــي الســوق قادريــن علــى اســتبدال أي عناصــر أعمــال غيــر موجــودة، وتضيــف 
ــات،  ــال والمخرج ــات األعم ــد تعريف ــة، وتحدي ــا جوهري ــتحوذ عليه ــة المس ــت العملي ــا إذا كان ــم م ــى تقيي ــئات عل ــاعدة المنش ــات لمس ــالت توجيه التعدي

واضافــة اختبــار تركيــز القيمــة العادلــة االختيــاري. 

تــم تطبيــق التعديــالت علــى المعامــالت التــي تكــون إمــا اندمــاج األعمــال أو اســتحواذ علــى األصــول التــي يكــون تاريــخ اســتحواذها فــي أو بعــد بدايــة 
أول فتــرة ابــالغ ســنوية التــي بــدأت فــي أو بعــد 1 كانــون الثانــي 2020. وبالتالــي، لــم يتعيــن علــى البنــك إعــادة النظــر فــي هــذه المعامــالت التــي حدثــت 

فــي فتــرات ســابقة.

لم ينتج أي أثر عن تطبيق هذه التعديالت على القوائم المالية الموحدة للبنك.

تعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم )1( ومعيار المحاسبة الدولي رقم )8(: تعريف »الجوهري«

ــار المحاســبة الدولــي رقــم )8(  ــار المحاســبة الدولــي رقــم )1( - عــرض القوائــم الماليــة ومعي أصــدر المجلــس الدولــي للمحاســبة تعديــالت علــى معي
- السياســات المحاســبية والتغييــرات فــي التقديــرات واألخطــاء المحاســبية لتوحيــد تعريــف مــا هــو »جوهــري« ضمــن المعاييــر كافــة وتوضيــح جوانــب 
معينــة مــن التعريــف. ينــص التعريــف الجديــد علــى أن »المعلومــات تعتبــر جوهريــة إذا نتــج عــن حذفهــا أو إغفالهــا أو إخفاءهــا، تأثيــر بشــكل معقــول 
علــى القــرارات التــي يتخذهــا المســتخدمون األساســيون للقوائــم الماليــة لألغــراض العامــة علــى أســاس تلــك القوائــم الماليــة، والتــي توفــر معلومــات 

ماليــة محــددة حــول المنشــأة ».

لم ينتج أي أثر عن تطبيق هذه التعديالت على القوائم المالية الموحدة للبنك.

تعديل معدالت الفائدة على معيار التقارير المالية الدولي رقم )9( ومعيار التقارير المالية الدولي رقم )7(

ــات  ــة رقــم 7 تشــمل عــدد مــن عملي ــر المالي ــي للتقاري ــار الدول ــي رقــم 9 والمعي ــة الدول ــر المالي ــار التقاري ــدة لمعي ــر معــدالت الفائ ــالت معايي إن تعدي
ــوط إذا أدى  ــة التح ــر عالق ــدة.  تتأث ــدالت الفائ ــر مع ــل معايي ــر بتعدي ــكل مباش ــر بش ــي تتأث ــوط الت ــات التح ــع عالق ــى جمي ــق عل ــي تنطب ــاءات الت اإلعف
التعديــل إلــى حالــة عــدم تيقــن بشــأن توقيــت و/أو حجــم التدفقــات النقديــة المســتندة إلــى المعيــار، لبنــد التحــوط أو أداة التحــوط. نتيجــة لهــذا التعديــل، 
قــد يكــون هنــاك عــدم تيقــن حــول توقيــت و/أو حجــم التدفقــات النقديــة المســتندة إلــى المعيــار، لبنــد التحــوط أو أداة التحــوط، خــالل الفتــرة الســابقة 
الســتبدال معيــار معــدل الفائــدة الحالــي ببديــل يخلــو مــن المخاطــر )RFR(. قــد يــؤدي ذلــك إلــى عــدم التيقــن فيمــا إذا كانــت الصفقــة المتوقعــة مرجحــة 

ومــا إذا كانــت عالقــة التحــوط مســتقباًل فعالــة أم ال.

نتيجــة لهــذا التعديــل، قــد يكــون هنــاك عــدم تيقــن حــول توقيــت و/أو حجــم التدفقــات النقديــة المســتندة إلــى المعيــار، لبنــد التحــوط أو أداة التحــوط 
خــالل الفتــرة الســابقة الســتبدال معيــار معــدل الفائــدة الحالــي ببديــل يخلــو مــن المخاطــر )RFR(. تســري التعديــالت علــى الفتــرات الماليــة التــي تبــدأ 
فــي أو بعــد 1 كانــون الثانــي 2020 مــع الســماح بالتطبيــق المبكــر. ويتــم تطبيــق بأثــر رجعــي. إال أنــه ال يمكــن إعــادة أي عالقــات تحــوط تــم إلغائهــا 

مســبًقا عنــد تطبيــق الطلــب، وال يمكــن تعييــن أي عالقــات تحــوط باالســتفادة مــن التجــارب الســابقة. 

بعــد االنتهــاء مــن المرحلــة األولــى، يحــول مجلــس معاييــر المحاســبة الدوليــة تركيــزه إلــى المســائل التــي قــد تؤثــر علــى التقاريــر الماليــة عنــد اســتبدال 
 .IASB ويشــار إلــى ذلــك بالمرحلــة الثانيــة مــن مشــروع .RFR معيــار معــدل الفائــدة الحالــي بـــ

لم يكن لهذه التعديالت تأثير على القوائم المالية الموحدة، وليس من المتوقع أن يكون هناك أي تأثير مستقبلي على البنك.
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تعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم )19(: تعديل الخطة أو تقليصها أو تسويتها 

توضــح التعديــالت علــى معيــار المحاســبة الدولــي رقــم )19( المعالجــة المحاســبية عندمــا يحــدث تعديــل الخطــة أو تقليصهــا أو تســويتها خــالل الســنة 
الماليــة. توضــح التعديــالت أيضــًا أن علــى الشــركة أواًل تحديــد أي تكلفــة خدمــة ســابقة، أو ربــح أو خســارة مــن التســوية، دون األخــذ بعيــن االعتبــار تأثيــر 

ســقف األصــل. يتــم إثبــات هــذا المبلــغ فــي قائمــة الدخــل.

ثــم يتــم تحديــد االثــر علــى ســقف األصــل بعــد تعديــل الخطــة أو تقليصهــا أو تســويتها. يتــم إثبــات أي تغييــر، باســتثناء المبالــغ ضمــن صافــي الفائــدة 
ضمــن قائمــة الدخــل الشــامل. لــم ينتــج أي أثــر عــن تطبيــق هــذه التعديــالت علــى القوائــم الماليــة الموحــدة للبنــك.

بوبــاء المتعلقــة  االيجــار  تأجيــالت  او  -تخفيضــات  »االيجــارات«   )16( رقــم  الدولــي  الماليــة  التقاريــر  معيــار  علــى   تعديــالت 
- 19COVID

ــارات”  ــم )16( “االيج ــي رق ــة الدول ــر المالي ــار التقاري ــى معي ــالت عل ــدار تعدي ــار 2020 بإص ــخ 28 أي ــبية بتاري ــر المحاس ــي للمعايي ــس الدول ــام المجل ق
والتــي تتعلــق بتخفيضــات او تأجيــالت االيجــار الناتجــة عــن وبــاء COVID 19-. تمنــح هــذه التعديــالت إعفــاءات للمســتأجر مــن تطبيــق متطلبــات معيــار 
التقاريــر الماليــة الدولــي رقــم )16( حــول التعديــالت المحاســبية لعقــود االيجــار علــى تخفيضــات او تأجيــالت االيجــار الناتجــة بشــكل مباشــر عــن وبــاء 
19COVID-. يتعلــق هــذا التعديــل بتخفيــض لدفعــات االيجــار المســتحقة قبــل 30 حزيــران 2021. كحــل عملــي، يجــوز للمســتأجر اختيــار عــدم اعتبــار 

تخفيضــات او تأجيــالت االيجــار الناتجــة عــن وبــاء 19COVID- كتعديــل علــى عقــد اإليجــار. 

تم تطبيق هذه التعديالت اعتبارا من 1 حزيران 2020. لم ينتج عن تطبيق هذه التعديالت أثر جوهري على القوائم المالية الموحدة للبنك.

معايير التقارير المالية الدولية والتعديالت الصادرة وغير النافذة بعد

إن المعاييــر الماليــة الدوليــة والتعديــالت الصــادرة وغيــر النافــذة بعــد حتــى تاريــخ القوائــم الماليــة الموحــدة مدرجــة أدنــاه، وســيقوم البنــك بتطبيــق هــذه 
المعاييــر والتعديــالت ابتــداًء مــن تاريــخ التطبيــق االلزامي:

تعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم )1(: تصنيف المطلوبات المتداولة مقابل غير المتداولة

قــام المجلــس الدولــي للمعاييــر المحاســبية خــالل كانــون الثانــي 2020 بإصــدار تعديــالت علــى فقــرات )69( الــى )76( مــن معيــار المحاســبة الدولــي رقــم 
)1( لتحديــد متطلبــات تصنيــف المطلوبــات المتداولــة مقابــل غيــر المتداولــة. توضــح هــذه التعديــالت:

تعريف الحق لتأجيل التسوية، 	 

الحق لتأجيل التسوية يجب ان يكون موجود عند تاريخ اعداد القوائم المالية،	 

ان التصنيف ال يتأثر باحتمالية المنشأة ممارسة حقها في التأجيل، 	 

وفــي حــال كانــت المشــتقات المتضمنــة فــي المطلوبــات القابلــة للتحويــل فــي حــد ذاتهــا أداة حقــوق ملكيــة عنــد اذ ال تؤثــر شــروط 	 
ــى تصنيفهــا.  ــات عل المطلوب

سيتم تطبيق التعديالت بأثر رجعي اعتبارًا من 1 كانون الثاني 2023.

إشارة الى اإلطار المفاهيمي - تعديالت على معيار التقارير المالية الدولي رقم )3( “اندماج أعمال”

قــام المجلــس الدولــي للمعاييــر المحاســبية خــالل أيــار 2020 بإصــدار تعديــالت علــى معيــار التقاريــر الماليــة الدولــي رقــم )3( اندمــاج األعمــال - إشــارة 
الــى اإلطــار المفاهيمــي. تحــل هــذه التعديــالت محــل اإلشــارة الــى اإلطــار المفاهيمــي إلعــداد وعــرض القوائــم الماليــة والــذي صــدر فــي عــام 1989 ومــع 

اإلشــارة الــى اإلطــار المفاهيمــي للتقاريــر الماليــة والــذي صــدر فــي اذار 2018 دون تغييــر جوهــري علــى متطلبــات اإلطــار المفاهيمــي.

 )Day 2( ”لتجنــب إمكانيــة ظهــور أربــاح أو خســائر “اليــوم الثانــي )كمــا أضــاف المجلــس اســتثناء لمبــدأ االعتــراف بمعيــار التقاريــر الماليــة الدولــي رقــم )3
للمطلوبــات وااللتزامــات المحتملــة المشــمولة ضمــن نطــاق معيــار المحاســبة الدولــي رقــم )37( أو تفســير لجنــة تفســير معاييــر التقاريــر الماليــة الدوليــة 

رقــم )21( فــي حــال تــم تكبدهــا بشــكل منفصــل. 

فــي الوقــت ذاتــه قــرر المجلــس توضيــح التوجيهــات الحاليــة علــى معيــار التقاريــر الماليــة الدولــي رقــم )3( لألصــول المحتملــة التــي لــن تتأثــر باســتبدال 
اإلطــار المفاهيمــي إلعــداد وعــرض القوائــم الماليــة. 

ســيتم تطبيــق هــذه التعديــالت بأثــر مســتقبلي اعتبــارًا مــن 1 كانــون الثانــي 2022. مــن غيرالمتوقــع أن يكــون للتعديــالت أثــر جوهــري علــى القوائــم 
الماليــة الموحــدة للبنــك. 

الممتلكات واآلالت والمعدات: المتحصل من البيع قبل االستخدام المعني - تعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم )16(

قــام المجلــس الدولــي للمعاييــر المحاســبية خــالل أيــار 2020 بإصــدار تعديــالت علــى معيــار المحاســبة الدولــي رقــم )16( الممتلــكات واآلالت والمعــدات: 
المتحصــل مــن البيــع قبــل االســتخدام المعنــي والــذي يمنــع المنشــئات مــن تخفيــض كلفــة الممتلــكات واآلالت والمعــدات بقيمــة المبالــغ المتحصلــة مــن 
بيــع منتــج تــم انتاجــه فــي الفتــرة خــالل إحضــار األصــل إلــى الموقــع وتجهيــزه للحالــة الالزمــة للعمــل بالطريقــة المقصــودة التــي تحددهــا اإلدارة. وفقــا 

لذلــك يجــب علــى المنشــأة االعتــراف بالمبالــغ المتحصلــة مــن بيــع هــذه المنتجــات وتكلفــة انتاجهــا فــي قائمــة الدخــل الموحــدة.

ســيتم تطبيــق التعديــالت بأثــر رجعــي اعتبــارًا مــن 1 كانــون الثانــي 2022 علــى بنــود الممتلــكات واآلالت والمعــدات والتــي تــم البــدء باســتخدامها فــي 
بدايــة أول فتــرة ماليــة تــم عرضهــا فــي الســنة الماليــة التــي تطبــق فيهــا التعديــالت للمــرة األولــى. 

من غير المتوقع أن يكون للتعديالت أثر جوهري على القوائم المالية الموحدة للبنك. 

العقود الخاسرة – كلفة التزامات العقود - تعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم )37(

قــام المجلــس الدولــي للمعاييــر المحاســبية خــالل أيــار 2020، بإصــدار تعديــالت علــى معيــار المحاســبة الدولــي رقــم )37( والتــي تحــدد التكاليــف التــي 
يجــب علــى المنشــأة ان تأخذهــا بعيــن االعتبــار عنــد تقييــم مــا اذ كان العقــد الخاســر او ســينتج عنــه خســارة. 

تطبــق التعديــالت طريقــة “التكلفــة المباشــرة”. ان التكاليــف المباشــرة المتعلقــة بعقــود بيــع البضائــع أو الخدمــات تتضمــن كال مــن التكاليــف اإلضافيــة 
والتكاليــف الموزعــة المتعلقــة بأنشــطة العقــد بشــكل مباشــر. 

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

ــة  ــة والقيم ــركة التابع ــات للش ــهرة( والمطلوب ــا الش ــا فيه ــودات )بم ــتبعاد الموج ــم اس ــة يت ــركات التابع ــى الش ــيطرة عل ــركة الس ــدان الش ــال فق ــي ح ف
الدفتريــة لحقــوق الجهــات غيــر المســيطرة، ويتــم قيــد الفائــض أو العجــز مــن االســتبعاد فــي قائمــة الدخــل الموحــدة. يتــم قيــد أي اســتثمار متبقــي 

ــة.  بالقيمــة العادل

ال تتعلق المصاريف االدارية والعمومية بالعقود بشكل مباشر ولذلك يتم استبعادها إال إذا تم تحميلها الى الطرف االخر بموجب شروط العقد. 

ســيتم تطبيــق التعديــالت اعتبــارًا مــن 1 كانــون الثانــي 2022. تطبــق هــذه التعديــالت علــى العقــود التــي لــم يتــم الوفــاء بجميــع شــروطها كمــا فــي 
بدايــة الســنة الماليــة التــي تطبــق فيهــا التعديــالت للمــرة األولــى. 

من غيرالمتوقع أن يكون للتعديالت أثر جوهري على القوائم المالية الموحدة للبنك. 

معيار التقارير المالية الدولي رقم )9( األدوات المالية – اختبار ’10 %’ إللغاء االعتراف بالمطلوبات المالية

كجــزء مــن التحســينات علــى معالجــة معاييــر التقاريــر الماليــة الدوليــة لألعــوام مــن 2020-2018، أصــدر مجلــس معاييــر المحاســبة الدوليــة تعديــاًل 
علــى معيــار التقاريــر الماليــة الدولــي رقــم )9(. يوضــح التعديــل الرســوم التــي يأخذهــا البنــك بعيــن االعتبــار عنــد تقييــم مــا إذا كانــت شــروط المطلوبات 
الماليــة الجديــدة أو المعدلــة تختلــف اختالًفــا جوهريًــا عــن شــروط المطلوبــات الماليــة األصليــة. تشــمل هــذه الرســوم فقــط تلــك المدفوعــة أو المســتلمة 

مــن قبــل المقتــرض والمقــرض، بمــا فــي ذلــك الرســوم المدفوعــة أو المســتلمة مــن قبــل المقتــرض أو المقــرض نيابــة عــن اآلخــر.

ــك  ــا البن ــق فيه ــي يطب ــة الت ــة الســنة المالي ــد بداي ــا فــي أو بع ــا أو تبادله ــم تعديله ــي يت ــة الت ــات المالي ــى المطلوب ــل عل ــق التعدي ــك بتطبي يقــوم البن
ــل. التعدي

سيتم تطبيق هذه التعديالت اعتبارًا من 1 كانون الثاني 2022، مع السماح بالتطبيق المبكر 

من غيرالمتوقع أن يكون للتعديالت أثر جوهري على القوائم المالية الموحدة للبنك.
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IBOR المرحلة الثانية من إعادة تشكيل

المرحلــة الثانيــة مــن إعــادة تشــكيل IBOR التــي ســتصبح ســارية المفعــول فــي 1 كانــون الثانــي 2021، تتضمــن عــددًا مــن اإلعفــاءات واإلفصاحــات 
اإلضافيــة. تتطبــق اإلعفــاءات عنــد انتقــال األداة الماليــة مــن IBOR إلــى معــدل العائــد الخالــي مــن المخاطــر.

التغيــرات علــى التدفقــات النقديــة الناتجــة عــن تغيــر ســعر الفائــدة المرجعــي، تطلــب التعديــل علــى المعيــار كخيــار عملــي وللتســهيل ان يتــم اعتبــار 
 IBOR هــذه التغيــرات كأنهــا ناتجــة عــن تغيــرات فــي ســعر الفائــدة المتغيــرة. بشــرط أنــه، بالنســبة لــألداة الماليــة، يتــم االنتقــال مــن الســعر القياســي
ــة تســمح  ــة مــن إعــادة تشــكيل  IBORإعفــاءات مؤقت ــة الثاني ــا. توفــر المرحل ــى أســاس معــادل اقتصاديً ــي مــن المخاطــر عل ــد الخال ــى معــدل العائ إل
ــك  ــب اإلعفــاءات مــن البن ــي مــن المخاطر.تتطل ــد الخال ــي بمعــدل العائ ــدة الحال ــار ســعر الفائ ــد اســتبدال معي ــك باالســتمرار عن ــات التحــوط للبن لعالق

تعديــل تعيينــات التحــوط ووثائــق التحــوط.

ــد  ــوط و أو البن ــف أداة التح ــف وص ــادة تعري ــر، وإع ــن المخاط ــي م ــد الخال ــدل العائ ــى مع ــارة إل ــة لإلش ــر المحوط ــف المخاط ــادة تعري ــك إع ــن ذل يتضم
المحــوط عليــه لإلشــارة إلــى معــدل العائــد الخالــي مــن المخاطــر وتعديــل طريقــة تقييــم فعاليــة التحــوط. يجــب إجــراء تحديثــات علــى وثائــق التحــوط 
بحلــول نهايــة الســنة الماليــة التــي يتــم فيهــا إعــادة التشــكيل. بالنســبة لتقييــم فعاليــة التحــوط بأثــر رجعــي، يجــوز للبنــك أن يختــار علــى أســاس كل 

تحــوط علــى حــدا إلعــادة تغييــر القيمــة العادلــة التراكميــة إلــى الصفــر.

يجــوز للبنــك تحديــد ســعر فائــدة كعنصــر مخاطــر محــوط غيــر محــدد تعاقديًــا للتغيــرات فــي القيمــة العادلــة أو التدفقــات النقديــة للبنــد المحــوط عليــه، 
بشــرط أن يكــون عنصــر مخاطــر ســعر الفائــدة قابــاًل للتحديــد بشــكل منفصــل، علــى ســبيل المثــال، هــو معيــار محــدد يتــم اســتخدامه علــى نطــاق 
واســع فــي الســوق لتســعير القــروض والمشــتقات الماليــة. تضمنــت اإلعفــاءات المعــدالت الخاليــة مــن المخاطــر الجوهريــة والتــي لــم يتــم تحديدهــا 
كمقيــاس مــن قبــل، بشــرط أن يتوقــع البنــك بشــكل معقــول أن يصبــح المعــدل الخــال مــن المخاطــر قابــاًل للتحديــد بشــكل منفصــل خــالل 24 شــهرًا.

بالنســبة لعمليــات التحــوط الخاصــة بمجموعــة البنــود، يجــب علــى البنــك أن يقــوم بتحويــل هــذه األدوات إلــى مجموعــات فرعيــة تشــير إلــى المعــدل 
الخاليــة مــن المخاطــر. أي عالقــات تحــوط تــم إيقافهــا قبــل تطبيــق المرحلــة الثانيــة مــن إعــادة تشــكيل IBOR  فقــط بســبب إعــادة التشــكيل ولتلبيــة 

المعاييــر المؤهلــة لمحاســبة التحــوط عنــد تطبيــق المرحلــة الثانيــة مــن إعــادة تشــكيلIBOR ، يجــب إعادتهــا عنــد التطبيــق األولــي.

لم يطبق البنك التعديالت مبكرًا حيث أن عدم التيقن الناشئ عن التعديل ال يؤثر على عالقات التحوط إلى الحد الذي يتطلب إنهاء العالقة. 

4.3 ملخص ألهم السياسات المحاسبية

تحقق اإليرادات

طريقة معدل الفائدة الفعلية

وفقــًا لمعيــار التقاريــر الماليــة الدولــي رقــم )9(، يتــم تحقــق إيــرادات الفوائــد باســتخدام طريقــة معــدل الفائــدة، الفعلــي لكافــة األدوات الماليــة واألدوات 
الماليــة المحــددة بالقيمــة العادلــة مــن خــالل الربــح أو الخســارة التــي تــم تســجيلها بالكلفــة المطفــأة. يتــم اثبــات إيــرادات الفوائــد علــى الموجــودات 
الماليــة التــي تحمــل فائــدة والتــي يتــم قياســها بالقيمــة العادلــة مــن خــالل بنــود الدخــل الشــامل اآلخــرى. إن معــدل الفائــدة الفعلــي هــو الســعر الــذي 
ــة لألصــل  ــة الدفتري ــى صافــي القيم ــرة األقصــر، إل ــة أو، الفت ــألداة المالي ــع ل ــر المتوق ــتقبلية المقــدرة خــالل العم ــة المس يخصــم المتحصــالت النقدي

المالــي.

يتــم احتســاب معــدل الفائــدة الفعليــة )وبالتالــي، بالكلفــة المطفــأة لألصــل( مــن خــالل األخــذ بعيــن االعتبــار أي خصــم أو عــالوة عنــد االقتنــاء، إضافــة 
الــى الرســوم والتكاليــف التــي تشــكل جــزًءا ال يتجــزأ مــن معــدل الفائــدة الفعلــي. يعتــرف البنــك بإيــرادات الفوائــد باســتخدام معــدل العائــد الــذي يمثــل 
أفضــل تقديــر لمعــدل العائــد الثابــت علــى مــدى العمــر المتوقــع للقــرض. ومــن ثــم، يتــم االعتــراف بتأثيــر أســعار الفائــدة المختلفــة المحتملــة التــي يتــم 

فرضهــا علــى مراحــل مختلفــة، والخصائــص األخــرى لــدورة حيــاة األصــل )بمــا فــي ذلــك الدفعــات المســبقة، وفــرض الغرامــات والرســوم(.

ــة أو  ــالت كإضاف ــات التعدي ــم إثب ــان، يت ــر مخاطــر االئتم ــباب غي ــة ألس ــودات المالي ــى الموج ــة عل ــات النقدي ــة بالتدفق ــات المتعلق ــل التوقع ــم تعدي إذا ت
تخفيــض للقيمــة الدفتريــة لألصــل فــي قائمــة المركــز المالــي الموحــدة مــع زيــادة أو تخفيــض الفــرق فــي إيــرادات الفوائــد. يتــم إطفــاء التســوية فيمــا 

بعــد مــن خــالل الفوائــد واإليــرادات المماثلــة فــي قائمــة الدخــل الشــامل الموحــدة.

الفائدة واإليرادات والمصروفات المماثلة

لجميــع األدوات الماليــة المقاســة بالتكلفــة المطفــأة، بالقيمــة العادلــة مــن خــالل الدخــل وبالقيمــة العادلــة خــالل الدخــل الشــامل اآلخــر فــإن الفائــدة 
الدائنــة والمدينــة علــى هــذه االدوات الماليــة تقيــد بســعر الفائــدة الفعلــي. 

ــة  ــارات الدفــع المســبق( وتتضمــن أي ــال، خي ــى ســبيل المث ــة )عل ــألدوات المالي ــة ل ــار الشــروط التعاقدي ــن االعتب ــدة تأخــذ بعي ــة احتســاب الفائ إن عملي
رســوم أو تكاليــف إضافيــة تتعلــق بهــذه األدوات الماليــة بشــكل مباشــر وهــي جــزء ال يتجــزأ مــن ســعر الفائــدة الفعلــي ولكنهــا ال تمثــل خســائر ائتمانيــة 

مســتقبلية.

عندمــا يتــم تخفيــض قيمــة هــذه الموجــودات الماليــة أو مجموعــة مــن الموجــودات الماليــة المماثلــة مــن خــالل خســائر تدنــي القيمــة، فإنــه يســتمر 
احتســاب قيمــة إيــراد الفوائــد باســتخدام ســعر الفائــدة المعمــول بــه لخصــم التدفقــات النقديــة المتوقعــة ألغــراض احتســاب خســارة قيمــة التدنــي.

عموالت ورسوم دائنة

تقسم الرسوم الدائنة إلى الفئتين التاليتين: 

رســوم دائنــة تــم تحصيلهــا مــن خــالل خدمــات تــم تقديمهــا علــى مــدة زمنيــة محــددة. حيــث يتــم احتســاب مخصــص الخدمــات المأخــوذ 	 
مقابــل الرســوم المتحققــة خــالل مــدة زمنيــة محــددة للفتــرة ذاتهــا. هــذه الرســوم تشــمل عمــوالت دائنــة، الثــروة الخاصــة، رســوم إدارة 

الموجــودات ورســوم الوصايــة واإلدارة األخــرى.

الرسوم الدائنة التي تشكل جزء ال يتجزأ من األدوات المالية.	 

تشــمل الرســوم التــي يعتبرهــا البنــك جــزء ال يتجــزأ مــن األدوات الماليــة رســوم منــح القــروض، رســوم االلتــزام بالقــروض التــي مــن المحتمــل ان 
يتــم اســتغاللها والرســوم االئتمانيــة ذات الصلــة األخــرى.

إيرادات أرباح األسهم 

تتحقــق أربــاح أو خســائر تــداول اإلســتثمارات فــي الموجــودات الماليــة عنــد إتمــام عمليــة التــداول، ويتــم اإلعتــراف بأربــاح توزيعــات األســهم من الشــركات 
المســتثمر بهــا عنــد نشــوء حق الســتالمها.

إيرادات اإليجارات والخدمات 

يتــم تصنيــف عقــود التأجيــر التــي ال تنتقــل فيهــا مخاطــر ومنافــع الملكيــة مــن المؤجــر إلــى المســتأجر كعقــود إيجــار تشــغيلية. يتــم إضافــة الكلفــة 
التــي يتــم تكبدهــا فــي عقــود اإليجــار التشــغيلي إلــى القيمــة الدفتريــة لألصــل المؤجــر ويتــم االعتــراف بهــا كإيــرادات إيجــار علــى فتــرة عقــد اإليجــار.
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األدوات المالية - االعتراف األولي

تاريخ االعتراف

يتــم إثبــات الموجــودات والمطلوبــات الماليــة، باســتثناء القــروض والســلف للعمــالء واألرصــدة المســتحقة للعمــالء فــي تاريــخ المعاملــة، أي التاريــخ الــذي 
يصبــح فيــه البنــك طرفــًا فــي األحــكام التعاقديــة لــألدوات الماليــة. ويشــمل ذلــك الصفقــات االعتياديــة: مشــتريات أو مبيعــات الموجــودات الماليــة التــي 
تتطلــب تســليم الموجــودات خــالل اإلطــار الزمنــي المحــدد عامــة بموجــب قوانيــن أو اتفاقيــات فــي الســوق. يتــم إثبــات القــروض والســلف للعمــالء عنــد 

تحويــل األمــوال إلــى حســابات العمــالء. ويعتــرف البنــك باألرصــدة المســتحقة للعمــالء عنــد تحويــل األمــوال إلــى البنــك.

القياس األولي لألدوات المالية

يعتمــد تصنيــف األدوات الماليــة عنــد االعتــراف األولــي علــى شــروطها التعاقديــة ونمــوذج األعمــال الخــاص بــإدارة األدوات. يتــم قيــاس األدوات الماليــة 
مبدئيــًا بقيمتهــا العادلــة، باســتثناء الموجــودات الماليــة والمطلوبــات الماليــة المســجلة بالقيمــة العادلــة مــن خــالل قائمــة األربــاح أوالخســائر، بحيــث يتــم 
إضافــة أو خصــم تكاليــف المعامــالت مــن المبلــغ. يتــم قيــاس الذمــم المدينــة التجاريــة بســعر الصفقــة. عندمــا تختلــف القيمــة العادلــة لــألدوات الماليــة 

عــن ســعر المعاملــة عنــد اإلثبــات المبدئــي، يقــوم البنــك باحتســاب ربــح أو خســارة »لليــوم األول« كمــا هــو موضــح أدنــاه.

اليوم األول للربح أو الخسارة

عندمــا يختلــف ســعر المعاملــة لــألداة عــن القيمــة العادلــة عنــد نشــأتها، وتعتمــد القيمــة العادلــة علــى أســلوب تقييــم باســتخدام مدخــالت فقــط يمكــن 
مالحظتهــا فــي معامــالت الســوق، يقــوم البنــك بتســجيل الفــرق مــا بيــن ســعر المعاملــة والقيمــة العادلــة فــي صافــي الدخــل للبنــك. فــي الحــاالت التــي 
تســتند فيهــا القيمــة العادلــة إلــى نمــاذج ال يمكــن مالحظــة بعــض مدخالتهــا، يتــم تأجيــل اثبــات الفــرق مــا بيــن ســعر المعاملــة والقيمــة العادلــة ويتــم 

الحقــًا االعتــراف بهــا فــي قائمــة الدخــل الموحــدة فقــط عندمــا تصبــح المدخــالت قابلــة للمالحظــة، أو عنــد الغــاء االعتــراف بــاألداة الماليــة.

فئات القياس للموجودات والمطلوبات المالية

يقوم البنك بتصنيف الموجودات المالية على أساس نموذج األعمال إلدارة الموجودات والشروط التعاقدية، ويتم قياسها:

بالكلفة المطفأة	 

بالقيمة العادلة من خالل بنود الدخل الشامل االخر	 

بالقيمة العادلة من خالل قائمة األرباح أو الخسائر	 

يقــوم البنــك بتصنيــف وقيــاس محفظتــه التجاريــة ومشــتقاته الماليــة بالقيمــة العادلــة مــن خــالل قائمــة الدخــل. ويتــاح للبنــك تصنيــف األدوات الماليــة 
بالقيمــة العادلــة مــن خــالل قائمــة الدخــل، إذا أدى ذلــك إلــى الغــاء أو التقليــص بشــكل جوهــري مــن حــاالت عــدم الثبــات فــي القيــاس أو االعتــراف.

يتــم قيــاس المطلوبــات الماليــة، عــدا عــن التزامــات القــروض والضمانــات الماليــة، بالكلفــة المطفــأة أو بالقيمــة العادلــة مــن خــالل قائمــة الدخــل عندمــا 
يتــم االحتفــاظ بهــا لغايــات المتاجــرة أو فــي حالــة المشــتقات الماليــة.

الموجودات والمطلوبات المالية

ــغ المســتحقة مــن البنــوك والقــروض والســلف للعمــالء واالســتثمارات الماليــة األخــرى بالكلفــة المطفــأة فــي حــال  يقــوم البنــك فقــط بقيــاس المبال
تحقــق الشــرطين التالييــن معــًا:

االحتفاظ بالموجودات المالية ضمن نموذج األعمال بهدف تحصيل التدفقات النقدية التعاقدية	 

ــة 	  ــات النقدي ــن والتدفق ــل الدي ــات أص ــر مدفوع ــي تعتب ــة الت ــات النقدي ــخ التدفق ــدد تواري ــة تح ــودات المالي ــة للموج ــروط التعاقدي الش
ــم. ــغ القائ ــدة للمبل للفائ

فيما يلي تفاصيل هذه الشروط:

تقييم نموذج األعمال

يقوم البنك بتحديد نموذج األعمال على المستوى الذي يعكس على أفضل وجه كيفية إدارة الموجودات المالية لتحقيق أهدافها التجارية.

ال يتــم تقييــم نمــوذج العمــل الخــاص بالبنــك علــى أســاس كل أداة علــى حــدة، ولكــن يتــم تقييمــه علــى مســتوى المحفظــة المجمعــة ويســتند إلــى 
عوامــل ملحوظــة مثــل:

كيفية تقييم أداء نموذج األعمال والموجودات المالية المحتفظ بها ضمن نموذج األعمال وابالغها للعاملين الرئيسين في إدارة المنشأة	 

المخاطــر التــي تؤثــر علــى أداء نمــوذج األعمــال )والموجــودات الماليــة المحتفــظ بهــا فــي نمــوذج األعمــال(، والطريقــة التــي يتــم بهــا إدارة هــذه 	 
المخاطــر

الطريقــة التــي يتــم بهــا تعويــض مديــري االعمــال )علــى ســبيل المثــال، إذا كان التعويــض بنــاء علــى القيمــة العادلــة للموجــودات المــدارة أو علــى 	 
التدفقــات النقديــة التعاقديــة المحصلــة(

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

يعتمــد تقييــم نمــوذج االعمــال علــى ســيناريوهات متوقعــة بشــكل معقــول دون وضــع ســيناريوهات »الحالــة األســوأ« أو »الحالــة تحــت الضغــط« بعيــن 
االعتبــار. 

فــي حــال تــم تحقيــق التدفقــات النقديــة بعــد االعتــراف المبدئــي بطريقــة تختلــف عــن التوقعــات األساســية للبنــك، ال يقــوم البنــك بتغييــر تصنيــف 
الموجــودات الماليــة المتبقيــة المحتفــظ بهــا فــي نمــوذج األعمــال، ولكنهــا تقــوم بأخــذ هــذه المعلومــات عنــد تقييــم الموجــودات الماليــة التــي تــم شــرائها 

حديثــًا للفتــرات الالحقــة.

اختبار مدفوعات أصل الدين والتدفقات النقدية للفائدة فقط

كخطــوة الحقــة بعــد عمليــة التصنيــف لــألدوات الماليــة، يقــوم البنــك بتقييــم الشــروط التعاقديــة للموجــودات الماليــة لتحديــد مــا إذا كانــت تجتــاز اختبــار 
مدفوعــات أصــل الديــن والتدفقــات النقديــة للفائــدة.

يعــرّف »أصــل الديــن« لغــرض هــذا االختبــار بالقيمــة العادلــة لألصــل المالــي عنــد االعتــراف األولــي وقــد يتغيــر علــى مــدى عمــر األصــل المالــي )علــى 
ســبيل المثــال، تســديد دفعــات ألصــل الديــن أو إطفــاء عــالوة / خصــم(.

إن أهــم عناصــر الفوائــد فــي اتفاقيــات القــروض تتمثــل فــي القيمــة الزمنيــة للنقــود ومخاطــر االئتمــان. لغايــات تقييــم اختبــار مدفوعــات أصــل الديــن 
والتدفقــات النقديــة للفائــدة، يقــوم البنــك بتطبيــق أحــكام واعتمــاد عوامــل ذات صلــة مثــل العمــالت للموجــودات الماليــة المحــددة، والفتــرة التــي يتــم 

فيهــا تحديــد ســعر الفائــدة.
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مــن جانــب أخــر، ال تــؤدي الشــروط التعاقديــة التــي تزيــد مــن الحــد مــن التعــرض للمخاطــر أو التقلبــات فــي التدفقــات النقديــة التعاقديــة غيــر المرتبطــة 
باتفاقيــات اإلقــراض األساســية إلــى وجــود تدفقــات نقديــة تعاقديــة ضمــن مدفوعــات أصــل الديــن والتدفقــات النقديــة للفائــدة علــى المبلــغ المســتحق. 

فــي مثــل هــذه الحــاالت، يتــم قيــاس الموجــودات الماليــة بالقيمــة العادلــة مــن خــالل قائمــة الدخــل.

مشتقات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة األرباح أو الخسائر

المشتقات المالية هي أدوات مالية، أو عقود أخرى، تتوفر فيها الخصائص الثالث التالية:

تتغيــر قيمتهــا نتيجــة التغيــر فــي ســعر الفائــدة المحــدد، ســعر األداة الماليــة، ســعر الســلعة، ســعر الصــرف األجنبــي، مؤشــر األســعار، أو 	 
التصنيــف االئتمانــي ومؤشــر االئتمــان، أو أي متغيــرات أخــرى، شــريطة أن يكــون ذلــك فــي حالــة وجــود متغيــر غيــر مالــي وغيــر محــدد 

لطــرف فــي العقــد. 

ال تتطلب استثمار مبدئي، أو استثمار مبدئي بمبلغ أقل من المتوقع ألية عقود يتوقع أن يكون لها نفس األثر لعناصر السوق.	 

يتم تسويتها في تاريخ مستقبلي الحق.	 

ــة وعقــود مقايضــة العمــالت. يتــم  يدخــل البنــك بمعامــالت مشــتقات ماليــة مــع عــدة أطــراف، وتشــمل عقــود مقايضــة ألســعار الفائــدة، وعقــود آجل
تســجيل المشــتقات بالقيمــة العادلــة وتســجل كأصــل عندمــا تكــون قيمتهــا العادلــة موجبــة وتســجل كالتــزام عندمــا تكــون قيمتهــا العادلــة ســالبة. تــدرج 

التغيــرات فــي القيمــة العادلــة للمشــتقات الماليــة فــي صافــي الدخــل مــا لــم يتــم تطبيــق محاســبة التحــوط.

أدوات حقوق الملكية بالقيمة العادلة من خالل بنود الدخل الشامل اآلخرى

بعــد االعتــراف االولــي، يتــاح للبنــك خيــار تصنيــف، فــي بعــض األحيــان، بعــض اســتثماراته فــي حقــوق الملكيــة بالقيمــة العادلــة مــن خــالل الدخــل 
الشــامل اآلخــر عندمــا تســتوفي متطلبــات حقــوق الملكيــة بموجــب معيــار المحاســبة الدولــي رقــم )32( األدوات الماليــة: العــرض والتــي ال يتــم االحتفــاظ 

بهــا بغــرض المتاجــرة. يتــم تحديــد هــذا التصنيــف علــى أســاس كل أداة علــى حــدة.

ال يتــم تدويــر األربــاح والخســائر مــن أدوات حقــوق الملكيــة هــذه إلــى قائمــة الدخــل الموحــدة. يتــم إثبــات توزيعــات األربــاح فــي قائمــة الدخــل الموحــدة 
ــم  ــة، يت ــم يكــن المتحصــل مــن التوزيعــات الســترداد جــزء مــن كلفــة األدوات، فــي هــذه الحال ــات حــق الدفــع، مال ــد إثب ــرادات تشــغيلية أخــرى عن كإي

االعتــراف باالربــاح فــي الدخــل الشــامل األخــر، وال تخضــع لتقييــم انخفــاض القيمــة.

موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة األرباح أو الخسائر

ــة. یتم  يتــم تســجيل الموجــودات والمطلوبــات الماليــة بالقيمــة العادلــة مــن خــالل قائمــة الدخــل فــي قائمــة المركــز المالــي الموحــدة بالقيمــة العادل
ــة  ــا بالقيم ــم تصنيفه ــة ت ــات المالي ــة للمطلوب ــة العادل ــر بالقيم ــدة باستثناء إذا كان التغي ــل الموح ــة الدخ ــة العادلة في قائم ــر بالقيم ــراف بالتغي االعت
العادلــة مــن خــالل قائمــة الدخــل نتيجــة التغيــر بمخاطــر االئتمــان للبنــك. يتــم تســجيل هــذه التغيــرات فــي القيمــة العادلــة فــي االحتياطــي االئتمانــي 

الخــاص مــن خــالل الدخــل الشــامل اآلخــر وال يتــم إعــادة تدويرهــا إلــى قائمــة الدخــل الموحــدة. 

يتــم إثبــات إيــرادات الفوائــد المتحققــة أو المتكبــدة مــن األدوات الماليــة المصنفــة بالقيمــة العادلــة مــن خــالل قائمــة الدخــل فــي إيــرادات أو مصروفــات 
الفوائــد، باســتخدام ســعر الفائــدة الفعلــي، مــع األخــذ بعيــن االعتبــار أي عــالوة/ خصــم وتكاليــف المعاملــة والتــي تشــكل جــزءًا ال يتجــزأ مــن األدوات 
الماليــة. يجــب قيــاس الفوائــد المتحققــة مــن الموجــودات الماليــة بالقيمــة العادلــة مــن خــالل قائمــة الدخــل باســتخدام أســعار الفائــدة التعاقديــة. يتــم 
االعتــراف بإيــراد توزيعــات األربــاح مــن أدوات حقــوق الملكيــة بالقيمــة العادلــة مــن خــالل قائمــة الدخــل كإيــرادات تشــغيلية أخــرى عنــد إثبــات الحــق فــي 

الســداد.

الضمانات المالية وخطابات االعتماد وسقوف القروض غير المستغلة

يقــوم البنــك بإصــدار ضمانــات الماليــة وخطابــات ائتمــان وســقوف للقــروض. ويتــم اثبــات الضمانــات الماليــة )ومخصصاتهــا( مبدئيــًا فــي البيانــات الماليــة 
الموحــدة بالقيمــة العادلــة الحقــًا لالعتــراف المبدئــي بمــا فيهــا العــالوات المســتلمة. يقــوم البنــك بإثبــات التزامــات الضمانــات بالمبلــغ األعلــى المعتــرف 

بــه ناقــص اإلطفــاء المتراكــم المعتــرف بــه فــي قائمــة الدخــل الموحــدة ضمــن مخصــص الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة.

يتم إثبات العالوات المستلمة في قائمة الدخل الموحدة بصافي إيرادات الرسوم والعموالت على أساس القسط الثابت على مدة الضمان.

ــود  ــس البن ــل، وبنف ــزام للعمي ــرة االلت ــدار فت ــى م ــاد عل ــات االعتم ــتغلة وخطاب ــر المس ــقوف الغي ــروض بس ــددة للق ــروط مح ــد ش ــك بتحدي ــزم البن يلت
ــة. ــة المتوقع ــائر االئتماني ــاق الخس ــن نط ــود ضم ــذه العق ــم ادراج ه ــة. ويت ــات المالي ــود الضمان ــددة لعق المح

يقــوم البنــك أحيانــَا بإصــدار التزامــات قــروض بأســعار أقــل مــن أســعار الفائــدة فــي الســوق، وهــذه اإللتزامــات يتــم الحقــًا قياســها علــى أســاس مبلــغ 
الخســارة االئتمانيــة المتوقعــة والبلــغ المعتــف بــه مبدئيــًا أيهمــا أعلــى، مطروحــًا منهــا اجمالــي اإليــرادات المتراكمــة المســجلة.

إلغاء االعتراف بالموجودات والمطلوبات المالية

الغاء االعتراف نتيجة للتعديل الجوهري في الشروط واالحكام

ــر  ــود للقــروض بحــد كبي ــى الشــروط والبن ــل قــروض العمــالء فــي حــال إعــادة التفــاوض عل ــة، مث ــراف بالموجــودات المالي ــاء االعت ــك بإلغ يقــوم البن
وجدولتهــا باعتبارهــا قــروض جديــدة. مــع االعتــراف بالفــرق كأربــاح وخســائر مــا لــم يتــم تســجيل خســائر انخفــاض فــي القيمــة. ويتــم تصنــف القروض 

الجديــدة ضمــن المرحلــة )1( ألغــراض قيــاس الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة.

في حال لم يؤثر التعديل بشكل جوهري على التدفقات النقدية، ال ينتج عنه الغاء االعتراف بالقرض.

يقــوم البنــك بتســجيل أربــاح وخســائر نتيجــة التغيــر بالتدفقــات النقديــة المخصومــة بســعر الفائــدة الفعلــي، مــا لــم يتــم تســجيل خســائر انخفــاض 
فــي القيمــة.

إلغاء االعتراف ألسباب غير وجود تعديالت جوهرية.

الموجودات المالية	 

ــك باســتالم التدفقــات  ــد الغــاء حــق البن ــك(، عن ــة للبن ــة أو جــزء مــن الموجــودات المالي ــة )أو جــزء مــن الموجــودات المالي ــاء الموجــودات المالي ــم الغ يت
النقديــة مــن الموجــودات الماليــة. ويقــوم البنــك أيضــًا بإلغــاء االعتــراف بالموجــودات الماليــة إذا قامــت بتحويــل الموجــودات الماليــة ويتــم تحويــل هــذا 

اإللغــاء لعــدم التحقــق.

يقوم البنك بتحويل الموجودات المالية فقط:

إذا قام البنك بتحويل حقوقه التعاقدية لتحصيل التدفقات النقدية من الموجودات المالية	 

أو

ــة المســتلمة بالكامــل دون أي 	  ــزام بدفــع التدفقــات النقدي ــراض وجــود الت ــة، مــع افت إذا احتفــظ البنــك بحقوقــه فــي التدفقــات النقدي
تغييــر جوهــري إلــى طــرف ثالــث بموجــب اتفاقيــة التمريــر المباشــر.
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إن اتفاقيــة التمريــر المباشــر تمثــل المعامــالت التــي يحتفــظ البنــك بموجبهــا بالحقــوق التعاقديــة الســتالم التدفقــات النقديــة مــن الموجــودات الماليــة، 
ولكنهــا تفتــرض التزامهــا بدفــع هــذه التدفقــات النقديــة إلــى طــرف ثالــث، عنــد تحقــق جميــع الشــروط الثالثــة التاليــة:

البنــك غيــر ملــزم بدفــع مبالــغ للطــرف المســتفيد، مــا لــم يكــن قــد حصــل علــى نفــس المبلــغ مــن الموجــودات الماليــة، باســتثناء الســلف 	 
قصيــرة األجــل مــع الحــق فــي اســترداد كامــل للمبلــغ المقــرض باإلضافــة إلــى الفائــدة المســتحقة بأســعار الســوق.

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

يلتــزم البنــك بتحويــل التدفقــات النقديــة المســتلمة بالنيابــة عــن الطــرف المســتفيد دون اي تأخيــر جوهــري، باســتثناء االســتثمارات فــي 	 
النقــد أو النقــد المعــادل بمــا فــي ذلــك إيــرادات الفوائــد المســتلمة للفتــرة بيــن تاريــخ التحصيــل وتاريــخ التحويــل للطــرف المســتفيد.

يعتبر التحويل مؤهاًل إللغاء االعتراف إذا:

قام البنك بتحويل جميع المزايا والمخاطر من الموجودات المالية 	 

أو

قام البنك بنقل السيطرة على األصل، دون االحتفاظ أو نقل كافة المزايا والمخاطر من الموجودات المالية	 

يعتبــر البنــك قــد نقــل الملكيــة فقــط إذا كان للطــرف المســتفيد الحــق فــي بيــع األصــل بالكامــل لطــرف ثالــث مســتقل ويكــون لــه الحــق فــي ممارســة 
هــذا االجــراء مــن طرفــه دون فــرض قيــود إضافيــة علــى النقــل. 

فــي حــال اســتمر البنــك باحتفاظــه بالســيطرة علــى األصــل دون االحتفــاظ بكافــة المزايــا والمخاطــر بشــكل جوهــري، يتــم إثبــات األصــل فقــط خــالل 
فتــرة اســتثمار البنــك، وفــي هــذه الحالــة، يعتــرف البنــك أيضــًا بااللتزامــات المرتبطــة بهــا. يتــم قيــاس األصــل المحــول وااللتــزام المتعلــق بــه علــى 
أســاس يعكــس الحقــوق وااللتزامــات التــي يحتفــظ بهــا البنــك. يقــوم البنــك بقيــاس الضمانــات بالقيمــة الدفتريــة لألصــل والمبلــغ الممكــن دفعــه مــن 

قبــل البنــك.

إذا اســتمر البنــك باســتثمار األصــل المحــول المشــترى أو خيــار الشــراء )أو كليهمــا(، يقــوم البنــك بقيــاس االســتثمار بالمبلــغ المطلــوب دفعــه مــن قبــل 
البنــك عنــد إعــادة الشــراء. إذا كان خيــار الشــراء لألصــل يقــاس بالقيمــة العادلــة، يســتمر البنــك باالعتــراف بالقيمــة العادلــة لألصــل المحــول أو خيــار 

الشــراء )ايهمــا أقــل(.

المطلوبات المالية	 

يتــم الغــاء المطلوبــات الماليــة عنــد إعفــاء البنــك مــن االلتــزام. عنــد اســتبدال المطلوبــات الماليــة مــن قبــل نفــس المقــرض بشــروط مختلفــة أو تعديــل 
شــروط االلتــزام الحالــي بشــكل جوهــري، يتــم التعامــل مــع مثــل هــذا التعديــل كإلغــاء االلتــزام األصلــي واالعتــراف بالتــزام جديــد. يتــم إثبــات الفــرق 

بيــن القيمــة الدفتريــة اللتــزام المالــي األصلــي والمبلــغ المدفــوع فــي قائمــة الدخــل الموحــدة.

انخفاض قيمة األصول المالية 

نظرة عامة حول الخسائر االئتمانية المتوقعة 

يقــوم البنــك بتســجيل المخصصــات للخســائر االئتمانيــة المتوقعــة لجميــع التســهيالت وموجــودات الديــن الماليــة غيــر المحتفــظ بهــا بالقيمــة العادلــة 
مــن خــالل قائمــة الدخــل الموحــدة، إضافــة الــى التزامــات التســهيالت وعقــود الضمــان الماليــة، والمشــار اليهــا جميعــا “األدوات الماليــة“.

ال تخضع أدوات الملكية الختبار التدني بموجب معيار التقارير المالي الدولي رقم )9(.

يســتند مخصــص الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة علــى الخســائر االئتمانيــة المتوقــع حدوثهــا علــى مــدى عمــر األصــل، وفــي حــال لــم يكــن هنــاك تغيــر 
ملمــوس علــى مخاطــر االئتمــان مــن تاريــخ اإلعتــراف األولــي، يســتند المخصــص علــى الخســارة االئتمانيــة المتوقعــة لمــدة 12 شــهرًا. 

ــر  ــدى عمــر األصــل الناتجــة عــن أحــداث تعث ــى م ــة عل ــة المتوقع ــة المتوقعــة خــالل 12 شــهر هــي جــزء مــن الخســائر االئتماني إن الخســارة االئتماني
ــدة. ــة الموح ــم المالي ــخ القوائ ــن تاري ــهر م ــالل 12 ش ــا خ ــن حدوثه ــي يمك ــة الت ــاألدوات المالي ب

يتــم احتســاب الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة لكامــل عمــر التعــرض االئتمانــي والخســائر االئتمانيــة المتوقعــة خــالل 12 شــهرًا بنــاًء علــى طبيعــة األدوات 
المالية. 

قــام البنــك بوضــع سياســة إلجــراء تقييــم، بشــكل دوري، فيمــا إذ كانــت مخاطــر االئتمــان لــألداة الماليــة قــد زادت بشــكل ملمــوس مــن تاريــخ االعتــراف 
األولــي، مــن خــالل األخــذ بعيــن االعتبــار التغيــر فــي مخاطــر التعثــر علــى مــدى العمــر المتبقــي لــألدوات الماليــة.

بنــاًء علــى مــا ذكــر أعــاله، يقــوم البنــك بتصنيــف الموجــودات الماليــة إلــى المرحلــة )األولــى( والمرحلــة )الثانيــة( والمرحلــة )الثالثــة(، كمــا هــو موضــح 
أدنــاه: 

تشــمل األدوات الماليــة التــي لــم تزيــد مخاطرهــا االئتمانيــة بشــكل جوهــري منــذ اثباتهــا المبدئــي والتــي لــم يحــدث عليهــا تدنــي ائتمانــي المرحلة األولى:
منــذ منحهــا. يقــوم البنــك بقيــد مخصــص للخســائر االئتمانيــة المتوقعــة علــى مــدى 12 شــهرًا.

تشــمل األدوات الماليــة التــي زادت مخاطرهــا االئتمانيــة بشــكل جوهــري منــذ إثباتهــا المبدئــي والتــي لــم يحــدث عليهــا تدنــي ائتمانــي. المرحلة الثانية:
يقــوم البنــك بقيــد مخصــص للخســائر االئتمانيــة المتوقعــة علــى مــدى عمــر األداة الماليــة.

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

بالنســبة للموجــودات الماليــة التــي ال يتوفــر لــدى البنــك توقعــات معقولــة الســترداد إمــا كامــل المبلــغ القائــم أو جــزء منــه فإنــه يتــم تخفيــض القيمــة 
الدفتريــة للموجــودات الماليــة ويعتبــر بمثابــة الغــاء جزئــي للموجــودات الماليــة. 

احتساب الخسائر االئتمانية المتوقعة 

يقــوم البنــك باحتســاب الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة بنــاًء علــى المتوســط المرجــح لثالثــة ســيناريوهات لقيــاس العجــز النقــدي المتوقــع، مخصومــة 
ــة  ــة المســتحقة للبنــك وفقــًا للعقــد والتدفقــات النقدي ــن التدفقــات النقدي ــة. إن العجــز النقــدي هــو الفــرق بي ــاح الفعلي بســعر تقريبــي ألســعار األرب

المتوقــع تحصيلهــا. 

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

احتماليــة التعثــر هــي تقديــر الحتمــال التخلــف عــن الســداد خــالل فتــرة زمنيــة معينــة. التعثــر مــن الممكــن ان يحــدث فــي احتمالية التعثر
فتــرة محــددة خــالل فتــرة التقييــم. 

التعرض االئتماني عند التعثر

ان التعــرض االئتمانــي عنــد التعثــر هــو تقديــر المبلــغ القائــم الخاضــع للتعثــر فــي تاريــخ مســتقبلي، مــع األخــذ بعيــن 
االعتبــار التغيــرات المتوقعــة علــى المبلــغ القائــم بعــد تاريــخ التقريــر، بمــا فــي ذلــك دفعــات ســداد أصــل الديــن والربــح، 
ــر  ــن تأخي ــتحقة ع ــاح المس ــا، األرب ــزم به ــهيالت الملت ــن التس ــة م ــحوبات المتوقع ــد، الس ــن عق ــدول ضم ــواء كان مج س

ــتحقة. ــات المس الدفع

الخسارة المفترضة عند التعثر
إن الخســارة المفترضــة عنــد التعثــر هــي تقديــر للخســارة الناشــئة عنــد التعثــر فــي وقــت معيــن. وهــي تمثــل الفــرق بيــن 
التدفقــات النقديــة التعاقديــة المســتحقة والمبلــغ الــذي يتوقــع تحصيلــه مــع األخــذ بعيــن االعتبــار الضمانــات. عــادة مــا يتــم 

التعبيــر عــن الخســارة المفترضــة عنــد التعثــر كنســبة مئويــة مــن التعــرض االئتمانــي عنــد التعثــر.

عنــد تقديــر الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة، فــإن البنــك يأخــذ بعيــن االعتبــار ثالثــة ســيناريوهات )الســيناريو العــادي، الســيناريو األفضــل، والســيناريو 
األســوء(. ويرتبــط كل منهــا بــأوزان مختلفــة مــن احتماليــة التعثــر والتعــرض االئتمانــي عنــد التعثــر والخســارة المفترضــة عنــد التعثــر. 

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

المرحلة األولى:

خــالل اإلئتمانــي  للتعــرض  التعثــر  باحتماليــة  المتوقعــة  االئتمانيــة  الخســائر  احتســاب   يتــم 
12 شــهر كجــزء مــن الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة علــى مــدة حيــاة األصــل وبالتالــي يقــوم البنــك باحتســاب المخصــص 
ــة الموحــدة. يتــم تطبيــق هــذه  ــر لــألدوات الماليــة خــالل 12 شــهر بعــد تاريــخ القوائــم المالي مــن احتماليــة حــدوث تعث
االحتمــاالت االفتراضيــة المتوقعــة لمــدة 12 شــهرًا علــى مبلــغ التعــرض اإلئتمانــي عنــد التعثــر مضروبــة بنســبة الخســارة 
بافتــراض التعثــر مخصومــة بســعر الفائــدة الفعلــي. ويتــم إجــراء هــذا االحتســاب لــكل مــن الســيناريوهات الثالثــة، كمــا 

هــو موضــح أعــاله.

المرحلة الثانية:

عنــد حــدوث زيــادة مؤثــرة بالمخاطــر االئتمانيــة مــن تاريــخ االعتــراف األولــي، يقــوم البنــك باحتســاب مخصــص الخســارة 
االئتمانيــة المتوقعــة لكامــل عمــر التعــرض اإلئتمانــي، وتتماثــل آليــة احتســاب المخصــص بنفــس الطريقــة الموضحــة 
أعــاله، بمــا فــي ذلــك اســتخدام الســيناريوهات المختلفــة، ولكــن يتــم اســتخدام احتماليــة التعثــر والتعــرض اإلئتمانــي 

عنــد التعثــر لكامــل عمــر األداة الماليــة، ويتــم خصــم مبلــغ العجــز النقــدي المتوقــع بمعــدل الفائــدة الفعلــي.

المرحلة الثالثة:

بالنســبة للموجــودات الماليــة التــي ينطبــق عليهــا مفهــوم التدنــي )التعثــر(، يقــوم البنــك باحتســاب الخســارة االئتمانيــة 
المتوقعــة لكامــل عمــر التعــرض اإلئتمانــي. وتتماثــل آليــة احتســاب المخصــص بالطريقــة المتبعــة بالمرحلــة الثانيــة، 
ويتــم تحديــد احتماليــة التعثــر بنســبة 100 % ونســبة خســارة بافتــراض التعثــر أكبــر مــن تلــك المطبقــة فــي المرحلتيــن 

األولــى والثانيــة.

االلتزامات واالرتباطات المحتملة: 

ــى مــدى العمــر المتوقــع.  ــذي مــن المتوقــع اســتغالله عل ــك االلتزامــات وال ــر الجــزء المتبقــي مــن تل يقــوم البنــك بتقدي
وتحتســب الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة بعــد ذلــك بنــاء علــى القيمــة الحاليــة للعجــز النقــدي كمــا لــو تــم اســتغالل مبلــغ 
التمويــل كامــاًل حســب المتوســط المرجــح للثالثــة ســيناريوهات المســتخدمة فــي االحتســاب، مخصومــة بســعر الفائــدة 

الفعلــي.
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بطاقات االئتمان والتسهيالت االئتمانية المتجددة

ــض  ــاء و / أو تخفي ــا إلغ ــك فيه ــق للبن ــي يح ــركات، والت ــراد والش ــة لألف ــة الممنوح ــهيالت االئتماني ــات والتس ــن البطاق ــدد م ــك ع ــات البن ــن منتج تتضم
التســهيالت بإشــعار يــوم واحــد. ال يحــد البنــك مــن الخســائر االئتمانيــة المتعــرض لهــا لفتــرة اإلشــعار التعاقــدي، ولكنــه تحســب بــداًل مــن ذلــك الخســائر 
االئتمانيــة المتوقعــة علــى مــدى فتــرة تعكــس توقعــات البنــك بســلوك العميــل، واحتمــال تخلفــه عــن الســداد وإجــراءات تخفيــف المخاطــر المســتقبلية 

للبنــك، والتــي يمكــن تشــمل الحــد مــن أو إلغــاء التســهيالت.

إن التقييــم المســتمر حــول وجــود زيــادة مؤثــرة فــي المخاطــر االئتمانيــة للتســهيالت االئتمانيــة المتجــددة تشــبه التقييمــات المطبقــة علــى القــروض 
االخــرى. يعتمــد هــذا علــى التحــوالت فــي درجــة االئتمــان الداخليــة للعميــل.

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

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

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

النظرة المستقبلية للمعلومات 

يعتمــد البنــك علــى مجموعــة واســعة مــن المعلومــات المســتقبلية المســتخدمة كمدخــالت فــي نمــوذج احتســاب الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة، وعلــى 
ســبيل المثــال: 

الناتج المحلي اإلجمالي.	 

معدالت البطالة.	 

إن المدخــالت والنمــاذج المســتخدمة فــي احتســاب الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة قــد ال تشــتمل علــى كافــة خصائــص الســوق كمــا فــي تاريــخ القوائــم 
الماليــة الموحــدة. نتيجــة لذلــك، يتــم اجــراء تعديــالت نوعيــة فــي بعــض األحيــان كتعديــالت مؤقتــة فــي حــال وجــود اختالفــات كبيــرة.

تقييم الضمانات 

يقــوم البنــك لغايــات التقليــص مــن مخاطــر االئتمــان باســتخدام الضمانــات، حيثمــا أمكــن. وهنــاك عــدة أشــكال للضمانــات، مثــل الضمانــات النقديــة 
ــبية  ــة المحاس ــة. إن السياس ــر المالي ــودات غي ــن الموج ــا م ــزون وغيره ــض والمخ ــتحقة القب ــغ مس ــارات والمبال ــق والعق ــواالت الح ــة وح واألوراق المالي
المتبعــة مــن قبــل البنــك لمعالجــة الضمانــات حســب معيــار التقاريــر الماليــة الدولــي رقــم )9( هــي نفســها كمــا هــي بموجــب معيــار المحاســبي الدولــي 

رقــم )39( وتعليمــات ســلطة النقــد الفلســطينية.

ال يتــم تســجيل الضمانــات، مــا لــم يتــم اســتردادها، فــي قائمــة المركــز المالــي الموحــد للبنــك. ولكــن تؤثــر القيمــة العادلــة للضمانــات علــى احتســاب 
الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة للبنــك. يتــم تقييــم الضمانــات عنــد االعتــراف األولــي ويتــم إعــادة تقييمهــا بشــكل دوري. ومــع ذلــك، بعــض الضمانــات، 

علــى ســبيل المثــال النقــد أو األوراق الماليــة يتــم تقييمهــا بشــكل يومــي. 

يســتخدم البنــك بيانــات الســوق النشــط لتقييــم الموجــودات الماليــة المحتفــظ بهــا كضمــان. ويتــم تقديــر قيمــة الموجــودات الماليــة األخــرى التــي ليــس 
لديهــا ســوق نشــط باســتخدام طــرق تقييــم مناســبة. يتــم تقييــم الضمانــات غيــر الماليــة، مثــل الضمــان العقــاري، بنــاًء علــى البيانــات المقدمــة مــن 

أطــراف خارجيــة مثــل مقيمــي الرهــن العقــاري. 

الضمانات المستردة

تتمثــل سياســة البنــك فــي تحديــد مــا إذا كان مــن األفضــل اســتخدام األصــل المســترد فــي نشــاط البنــك أو بيعــه أخــذًا بعيــن االعتبــار تعليمــات ســلطة 
ــا  ــراف به ــم االعت ــة ويت ــة الموجــودات الثابت ــى فئ ــك ال ــل الموجــودات المقــرر اســتخدامها فــي نشــاط البن ــم تحوي النقــد الفلســطينية بالخصــوص. يت
ــودات  ــة الموج ــى فئ ــا إل ــم تحويله ــل يت ــار أفض ــا كخي ــرر بيعه ــات المق ــبة للضمان ــل. بالنس ــا أق ــة، أيهم ــة الدفتري ــي القيم ــتردة أو صاف ــة المس بالقيم
المحتفــظ بهــا للبيــع بقيمتهــا العادلــة، وبالقيمــة العادلــة ناقصــًا تكلفــة البيــع للموجــودات غيــر الماليــة فــي تاريــخ االســتحقاق حســب سياســة البنــك. 

ــن  ــن وكالء خارجيي ــه يعي ــة، ولكن ــه التجاري ــي محفظت ــرى ف ــودات األخ ــكات أو الموج ــترداد الممتل ــك باس ــوم البن ــك، ال يق ــاط البن ــة نش ــب طبيع حس
الســترداد قيمتهــا، بشــكل عــام مــن خــالل المــزادات، لتســوية الديــون غيــر المســددة. ويتــم إرجــاع أي أمــوال فائضــة مــن بيــع الضمانــات إلــى العمــالء أو 

المقترضيــن. نتيجــة لذلــك، ال يتــم تســجيل العقــارات الســكنية للضمانــات المســتردة فــي قائمــة المركــز المالــي الموحــدة.

إعدام الدين 

ــد  ــلطة النق ــات س ــار تعليم ــن االعتب ــذًا بعي ــترداد أخ ــن االس ــك ع ــف البن ــد توق ــط عن ــي فق ــي أو كل ــكل جزئ ــا بش ــة إم ــودات المالي ــدام الموج ــم اع يت
بالخصــوص. الفلســطينية 

فــي حــال كان المبلــغ المعــدوم أكبــر مــن رصيــد مخصــص الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة، يتــم معالجــة الفــرق كإضافــة إلــى المخصصــات التــي يتــم 
تطبيقهــا مقابــل إجمالــي القيمــة الدفتريــة. يتــم تســجيل المبالــغ المســتردة الالحقــة كتنزيــل مــن مصــروف مخصــص الخســائر االئتمانيــة.

التعديل على التسهيالت والتمويالت 

يقــوم البنــك أحيانــًا بإجــراء تعديــالت علــى شــروط العقــد للتســهيالت كاســتجابة لطلــب العميــل نتيجــة الصعوبــات الماليــة بــداًل مــن اســترداد أو تحصيــل 
الضمانــات ويقــوم البنــك بتعديــل شــروط التمويــل نتيجــة لظهــور أو وجــود صعوبــات ماليــة للعميــل. قــد تشــمل الشــروط تمديــد دفعــات الســداد أو 
ــى ضمــان اســتمرار حــدوث  ــة مــن أجــل المســاعدة عل ــة التســهيالت المجدول ــك فــي مراقب ــل سياســة البن ــدة. تتمث ــل جدي ــى شــروط تموي االتفــاق عل

الدفعــات المســتقبلية. إن قــرار البنــك بتعديــل التصنيــف بيــن المرحلــة الثانيــة والمرحلــة الثالثــة يتــم علــى أســاس كل حالــة علــى حــدة. 

عقود اإليجار 
يقــوم البنــك بتقييــم العقــود المبرمــة عنــد البــدء بهــا لتحديــد اذا كان العقــد عقــد إيجــار أو يحتــوي علــى إيجــار. أي أنــه إذا كان العقــد ينقــل الحــق فــي 

التحكــم فــي اســتخدام األصــل المحــدد لفتــره مــن الزمــن مقابــل المبالــغ المدفوعــة.

ويطبــق البنــك نهجــًا موحــدًا لالعتــراف والقيــاس فيمــا يتعلــق بجميــع عقــود اإليجــار، باســتثناء عقــود اإليجــار القصيــرة األجــل وعقــود إيجــار األصــول 
منخفضــة القيمــة. ويعتــرف البنــك بالتزامــات اإليجــار لدفعــات اإليجــار وأصــول حــق االســتخدام التــي تمثــل الحــق فــي اســتخدام األصــول المســتأجرة.

تقيد دفعات االيجار التشغيلي كمصروف وفقًا لطريقة القسط الثابت على مدى عمر اإليجار.

حق استخدام األصول
ــم  ــتخدام(. يت ــل لالس ــه قاب ــل في ــون األص ــذي يك ــخ ال ــار )أي، التاري ــد اإليج ــدء عق ــخ ب ــي تاري ــتخدام ف ــق االس ــودات ح ــراف بموج ــك باالعت ــوم البن يق
االعتــراف بحــق اســتخدام األصــل بالتكلفــة، بعــد تنزيــل االســتهالك المتراكــم وخســائر التدنــي فــي القيمــة، ويتــم تعديــل القيمــة عنــد إعــادة تقييــم 

ــات عقــود اإليجــار. مطلوب

تتضمــن تكلفــة حــق اســتخدام األصــل قيمــة مطلوبــات عقــود اإليجــار المعتــرف بهــا، باإلضافــة الــى التكاليــف األوليــة المباشــرة المتكبــدة، ودفعــات 
اإليجــار التــي تمــت فــي أو قبــل تاريــخ بــدء العقــد، مطروحــًا منهــا أي حوافــز مســتلمة متعلقــة بعقــد اإليجــار. فــي حــال لــم يكــن البنــك متيقنــًا مــن 
الحصــول علــى ملكيــة األصــل المســتأجر فــي نهايــة مــدة العقــد، يتــم اســتهالك قيمــة حــق اســتخدام االصــل المعتــرف بــه علــى أســاس القســط الثابــت 

على مدار العمر اإلنتاجي لألصل أو مدة عقد اإليجار ايهما أقل. تخضع موجودات حق استخدام األصل إلى اختبار التدني في القيمة. 

مطلوبات عقود اإليجار 
يقــوم البنــك فــي تاريــخ بــدء عقــد اإليجــار، باالعتــراف بمطلوبــات عقــود اإليجــار بالقيمــة الحاليــة المخصومــة لدفعــات اإليجــار التــي يتعيــن دفعهــا خــالل 
ــر دفعــات إيجــار ثابتــة( مطروحــًا منهــا حوافــز اإليجــار المســتحقة  ــة )والتــي فــي مضمونهــا تعتب مــدة العقــد. تتضمــن دفعــات اإليجــار الدفعــات الثابت
ودفعــات اإليجــار المتغيــرة التــي تعتمــد علــى مؤشــرات أو نســب متفــق عليهــا وفقــًا لشــروط العقــد، والمبالــغ المتوقــع تحصيلهــا بموجــب ضمانــات القيمــة 
المتبقيــة. تتضمــن دفعــات اإليجــار أيضــًا قيمــة ممارســة خيــار الشــراء والــذي مــن المؤكــد أن يمارســه البنــك باإلضافــة الــى قيمــة غرامــات إنهــاء عقــد 

اإليجــار، إذا كان البنــك ينــوي أن يمــارس خيــار اإلنهــاء وفقــا لشــروط العقــد.

يتــم االعتــراف بدفعــات اإليجــار المتغيــرة التــي ال تعتمــد علــى مؤشــرات أو معــدالت متفــق عليهــا وفقــًا لشــروط العقــد كمصاريــف فــي الفتــرة التــي يقــع 
فيهــا الحــدث أو الشــرط الــذي يــؤدي الــى دفــع تلــك المبالــغ.



فلســـطين التقريـــر الســـنوي 2020بنك  | 149150

عنــد احتســاب القيمــة الحاليــة لدفعــات اإليجــار، يســتخدم البنــك لغايــات خصــم دفعــات اإليجــار المســتقبلية معــدل االقتــراض عنــد بــدء اإليجــار إذا كان 
ســعر الفائــدة الضمنــي فــي عقــد اإليجــار غيــر قابــل للتحديــد. الحقــًا يتــم زيــادة مطلوبــات اإليجــار بقيمــة الفائــدة المســتحقة ويتــم تخفيضهــا بقيمــة 
ــى مــدة  ــر عل ــاك أي تعديــل أو تغيي ــات اإليجــار إذا كان هن ــة لمطلوب ــاس القيمــة الدفتري ــم إعــادة قي ــك، يت ــى ذل ــة. باإلضافــة إل دفعــات اإليجــار الفعلي

اإليجــار أو عنــد حــدوث أي تغييــر علــى الدفعــات التــي فــي مضمونهــا تعتبــر دفعــات إيجــار ثابتــة أو عنــد تغيــر التقييــم المتعلــق بشــراء األصــل.

عقود اإليجار قصيرة األجل وعقود إيجار األصول منخفضة القيمة
يقــوم البنــك بتطبيــق اإلعفــاء المتعلــق باالعتــراف بعقــود اإليجــار قصيــرة االجــل علــى بعــض عقــود اإليجــار قصيــرة األجــل )عقــود اإليجــار التــي تبلــغ 
مدتهــا 12 شــهرًا أو أقــل مــن تاريــخ البــدء وال تتضمــن خيــار شــراء االصــل(. كمــا يقــوم البنــك أيضــًا بتطبيــق اإلعفــاء المتعلــق بعقــود اإليجــار لألصــول 
منخفضــة القيمــة علــى بعــض عقــود اإليجــار لألصــول التــي تعتبــر منخفضــة القيمــة. يتــم االعتــراف بدفعــات اإليجــار لعقــود اإليجــار قصيــرة األجــل 

وعقــود إيجــار األصــول منخفضــة القيمــة كمصــروف إيجــار علــى أســاس القســط الثابــت وعلــى مــدة اإليجــار.

المنح الحكومية 
ــك بالشــروط المرتبطــة بالمنحــة.  ــه ســيتم اســتالمها وســيلتزم البن ــد معقــول بأن ــاك تأكي ــة إذا كان هن ــح الحكومي ــرادات المن ــات إي ــك بإثب يقــوم البن
تعتبــر فائــدة القــرض الحكومــي بســعر فائــدة أقــل مــن الســوق كمنحــة حكوميــة تتعلــق بالدخــل. يتــم تســجيل القــرض الــذي يحمــل ســعر فائــدة أقــل 
ــا لمعيــار التقاريــر الماليــة الدولــي رقــم 9 »األدوات الماليــة«. ويتــم قيــاس إيــراد الفائــدة المتحققــة مــن هــذا القــرض مــن  مــن الســوق وقياســه وفًق
خــالل إحتســاب الفــرق بيــن القيمــة الدفتريــة األوليــة للقــرض وفًقــا لمعيــار التقاريــر الماليــة الدولــي رقــم 9 والمبالــغ المســتلمة. يحتســب إيــراد المنحــة 
وفًقــا لمعيــار المحاســبة الدولــي 20 “محاســبة المنــح الحكوميــة واإلفصاحــات المتعلقــة بهــا«. ويتــم إثبــات ايــراد المنحــة الحكوميــة فــي قائمــة الدخــل 
علــى أســاس منتظــم علــى مــدى الفتــرات التــي يثبــت فيهــا البنــك الخســائر التــي تهــدف المنحــة إلــى تعويضهــا. يتــم إثبــات إيــراد المنحــة فقــط عندمــا 
يكــون المســتفيد النهائــي هــو البنــك. أمّــا إذا كان المســتفيد النهائــي هــو طــرف ثالــث وليــس البنــك، فيتــم قيــد النقــد المســتلم مــن الجهــات المانحــة 
كمطلوبــات عنــد تجــاوزه للمبالــغ المحولــة للمســتفيدين، بينمــا يقيــد كمســتحق مــن جهــات مانحــة عندمــا يكــون أقــل ممــا تــم تحويلــه للمســتفيدين.

قياس القيمة العادلة
يتــم قيــاس القيمــة العادلــة لبعــض األدوات الماليــة مثــل المشــتقات والموجــودات غيــر الماليــة فــي تاريــخ القوائــم الماليــة الموحــدة. القيمــة العادلــة هــي 
المقابــل المالــي لبيــع أصــل أو ســداد التــزام وذلــك مــن خــالل عمليــة منظمــة بيــن المشــاركين فــي الســوق فــي تاريــخ القيــاس. يعتمــد قيــاس القيمــة 

العادلــة علــى فرضيــة بيــع الموجــودات او ســداد المطلوبــات إمــا فــي:

سوق رئيسي للموجودات أو المطلوبات.	 

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.

يتــم قيــاس القيمــة العادلــة للموجــودات والمطلوبــات باســتخدام الفرضيــات التــي سيســتخدمها المشــاركين عنــد تســعير الموجــودات والمطلوبــات، علــى 
فــرض أن المشــاركين فــي الســوق هدفهــم تحقيــق منافــع اقتصاديــة.

يســتخدم البنــك أســاليب التقييــم المناســبة حســب الظــروف التــي توفــر معلومــات كافيــة لقيــاس القيمــة العادلــة، وذلــك مــن خــالل زيــادة اســتخدام 
ــات التــي ال يمكــن مالحظتهــا. ــة يمكــن مالحظتهــا والتقليــل مــن اســتخدام المعطي معطيــات ذات صل

جميــع الموجــودات والمطلوبــات التــي تقــاس بالقيمــة العادلــة المصــرح عنهــا فــي القوائــم الماليــة الموحــدة تصنــف ضمــن هــرم القيمــة العادلــة، كمــا 
هــو موضــح أدنــاه: 

المستوى األول: 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.

فــي نهايــة كل فتــرة ماليــة يحــدد البنــك فيمــا إذا كانــت هنالــك عمليــات نقــل بيــن المســتويات فــي التسلســل الهرمــي مــن خــالل إعــادة تقييــم التصنيــف 
)إســتنادًا إلــى أقــل مســتوى معطيــات لــه أثــر جوهــري علــى قيــاس القيمــة العادلــة ككل( للموجــودات والمطلوبــات و يتــم االعتــراف بهــا فــي القوائــم 

الماليــة الموحــدة علــى أســاس متكــرر. 

ــك  ــوم البن ــن، يق ــن الخارجيي ــؤالء المخمني ــع ه ــاش م ــد النق ــة. بع ــودات الجوهري ــم الموج ــي تقيي ــاركة ف ــن بالمش ــن معتمدي ــن خارجيي ــوم مخمني يق
ــة. ــي كل حال ــم ف ــتخدم للتقيي ــي ستس ــالت والت ــاليب والمدخ ــار األس باختي

لغــرض اإلفصــاح عــن القيمــة العادلــة، قــام البنــك بتحديــد شــرائح مــن الموجــودات وفقــًا لطبيعــة وخصائــص ومخاطــر ومســتوى القيمــة العادلــة لهــذه 
الموجــودات والمطلوبــات.

استثمار في شركات حليفة 

يتــم قيــد االســتثمار فــي الشــركات الحليفــة بإســتخدام طريقــة حقــوق الملكيــة. الشــركة الحليفــة هــي تلــك التــي يكــون للبنــك نفــوذًا مؤثــرًا عليهــا وهــو 
القــدرة علــى المشــاركة فــي القــرارات المتعلقــة بالسياســات الماليــة والتشــغيلية للشــركة المســتثمر بهــا وليــس التحكــم بهــذه السياســات. 

وفقــًا لطريقــة حقــوق الملكيــة، يظهــر االســتثمار فــي الشــركات الحليفــة فــي قائمــة المركــز المالــي الموحــدة بالكلفــة، مضافــًا إليــه التغيــرات الالحقــة 
ــة  ــد الشــهرة الناتجــة عــن شــراء الشــركات الحليفــة كجــزء مــن القيمــة الدفتري ــم قي فــي حصــة البنــك مــن صافــي موجــودات الشــركات الحليفــة. يت

لالســتثمارات فيهــا، حيــث ال يتــم إطفــاء هــذه الشــهرة أو دراســة التدنــي فــي قيمتهــا بشــكل منفصــل. 

ــن  ــة ع ــائر الناتج ــاح والخس ــتبعاد األرب ــم اس ــدة. يت ــل الموح ــة الدخ ــي قائم ــة ف ــركات الحليف ــال الش ــج أعم ــي نتائ ــن صاف ــك م ــة البن ــار حص ــم إظه يت
ــة. ــركات الحليف ــي الش ــك ف ــة البن ــبة ملكي ــًا لنس ــة وفق ــركات الحليف ــك والش ــن البن ــالت بي المعام

إن الســنة الماليــة للشــركات الحليفــة هــي ذات الســنة الماليــة للبنــك. عنــد الضــرورة يقــوم البنــك بإجــراء تعديــالت لتتوافــق السياســات المتبعــة فــي 
الشــركات الحليفــة مــع السياســات المحاســبية للبنــك.

الحقــًا إلســتخدام طريقــة حقــوق الملكيــة يقــرر البنــك مــا إذا كان هنــاك ضــرورة لقيــد خســائر تــدنٍ إضافيــة علــى اســتثماراته فــي الشــركات الحليفــة. 
ــي  ــتثمار ف ــة االس ــي قيم ــي ف ــى تدن ــير إل ــة تش ــة موضوعي ــود ألدل ــاك وج ــا إذا كان هن ــد م ــدة بتحدي ــة الموح ــم المالي ــخ القوائ ــي تاري ــك ف ــوم البن يق
الشــركات الحليفــة. فــي حــال وجــود هــذه األدلــة، يقــوم البنــك باحتســاب قيمــة التدنــي والتــي تمثــل الفــرق بيــن القيمــة الدفتريــة لالســتثمار والقيمــة 

المتوقــع إســتردادها ويتــم قيــد هــذا الفــرق فــي قائمــة الدخــل الموحــدة.
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الممتلكات واآلالت والمعدات
تظهــر الممتلــكات واآلالت والمعــدات بالكلفــة بعــد تنزيــل اإلســتهالك المتراكــم وخســائر التدنــي المتراكمــة، إن وجــدت. تشــمل كلفــة الممتلــكات واآلالت 
والمعــدات الكلفــة المتكبــدة إلســتبدال أي مــن مكونــات الممتلــكات واآلالت والمعــدات ومصاريــف التمويــل للمشــاريع اإلنشــائية طويلــة األجــل اذا تحققــت 
شــروط اإلعتــراف. يتــم إثبــات جميــع النفقــات األخــرى فــي قائمــة الدخــل الموحــدة عنــد تحققهــا. ال يتــم إســتهالك األراضــي. يتــم إحتســاب اإلســتهالك 

باســتخدام طريقــة القســط الثابــت وفقــًا للعمــر االنتاجــي المتوقــع كمــا يلــي:

العمر اإلنتاجي )سنوات(

50مباني  وعقارات

6-17أثاث ومعدات 

5-10أجهزة الحاسب اآللي

5تحسينات المأجور

7-10وسائل نقل

يتــم شــطب أي بنــد مــن بنــود الممتلــكات واآلالت والمعــدات وأي أجــزاء جوهريــة منهــا عنــد التخلــص منهــا أو عنــد عــدم وجــود منفعــة إقتصاديــة متوقعــة 
مــن اســتخدام البنــد أو التخلــص منــه. يتــم قيــد أي ربــح أو خســارة ناتجــة عــن شــطب البنــد، والــذي يمثــل الفــرق بيــن العائــد مــن التخلــص وصافــي 

القيمــة الدفتريــة للبنــد، فــي قائمــة الدخــل الموحــدة.

تتــم مراجعــة القيــم المتبقيــة لبنــود الممتلــكات واآلالت والمعــدات واألعمــار اإلنتاجيــة وطــرق اإلســتهالك فــي كل ســنة ماليــة ويتــم تعديلهــا الحقــًا، إن 
لــزم األمــر.

توحيد األعمال وشهرة الشراء
يتــم قيــد عمليــات توحيــد األعمــال بإســتخدام طريقــة اإلســتحواذ. تمثــل كلفــة اإلســتحواذ مجمــوع القيمــة العادلــة للمقابــل المالــي المدفــوع بتاريــخ 
اإلســتحواذ وقيمــة حقــوق الجهــات غيــر المســيطرة فــي الشــركات المســتحوذ عليهــا. عنــد أي توحيــد لألعمــال يقــوم البنــك بتقييــم حصــة حقــوق الجهــات 
غيــر المســيطرة فــي الشــركة المســتحوذ عليهــا بالقيمــة العادلــة أو بنســبة حصــة الجهــات غيــر المســيطرة إلــى صافــي موجــودات الشــركة المســتحوذ 

عليهــا. يتــم اإلعتــراف بمصاريــف اإلســتحواذ ضمــن المصاريــف اإلداريــة فــي قائمــة الدخــل الموحــدة. 

ــروف  ــة والظ ــروط التعاقدي ــًا للش ــا وفق ــتحوذ عليه ــركة المس ــة للش ــات المالي ــودات والمطلوب ــف الموج ــر وتصني ــتحواذ بتقدي ــد االس ــك عن ــوم البن يق
اإلقتصاديــة بتاريــخ االســتحواذ.

فــي حــال توحيــد األعمــال نتيجــة اإلســتحواذ التدريجــي، يتــم قيــاس اإلســتثمار المصنــف ســابقًا للشــركة المســتحوذ عليهــا بالقيمــة العادلــة فــي تاريــخ 
اإلســتحواذ. يتــم قيــد الفــرق بيــن القيمــة العادلــة والقيمــة الدفتريــة المصنــف ســابقًا فــي قائمــة الدخــل الموحــدة. 

يتــم إثبــات الشــهرة الناتجــة عــن شــراء الشــركات التابعــة بالكلفــة والتــي تمثــل الزيــادة فــي المقابــل المالــي الــذي تــم تحويلــه والمبلــغ الــذي تــم قيــده 
لحقــوق الجهــات غيــر المســيطرة عــن حصــة البنــك فــي صافــي الموجــودات والمطلوبــات التــي تــم الحصــول عليهــا مــن الشــركة التابعــة. إذا كان المقابــل 

المالــي أقــل مــن القيمــة العادلــة لصافــي الموجــودات للشــركة التابعــة، يتــم تســجيل الفــرق كربــح فــي قائمــة الدخــل الموحــدة.

الحقــًا لإلثبــات المبدئــي، يتــم إثبــات الشــهرة بالكلفــة بعــد تنزيــل أيــة خســائر تــدنٍ متراكمــة فــي القيمــة الدفتريــة. لغــرض إجــراء دراســة حــول وجــود 
تدنــي فــي القيمــة الدفتريــة للشــهرة، يتــم توزيــع قيمــة الشــهرة بتاريــخ الشــراء علــى الوحــدات، أو مجموعــة الوحــدات المنتجــة للنقــد، والمتوقــع أن 
تســتفيد مــن عمليــة توحيــد األعمــال، بغــض النظــر عــن كــون الموجــودات والمطلوبــات األخــرى للشــركة المســتحوذ عليهــا قــد تــم توزيعهــا علــى هــذه 

الوحــدات أم ال.

عنــد اســتبعاد أحــد األنشــطة التشــغيلية ضمــن وحــدة منتجــة للنقــد، يتــم اعتبــار الشــهرة المرتبطــة بالنشــاط التشــغيلي المســتبعد كجــزء مــن القيمــة 
الدفتريــة لذلــك النشــاط لتحديــد مبلــغ الربــح أو الخســارة. يتــم تحديــد مبلــغ الشــهرة المســتبعد وفقــًا لنســبة القيمــة الدفتريــة للنشــاط المســتبعد إلــى 

صافــي القيمــة المتبقيــة مــن الوحــدة المنتجــة للنقــد. 

استثمارات عقارية
يتــم تصنيــف العقــارات المحتفــظ بهــا لغــرض اإليجــار أو ألغــراض الزيــادة فــي قيمتهــا أو لكليهمــا كإســتثمارات عقاريــة. تــدرج اإلســتثمارات العقاريــة 
مبدئيــًا بالكلفــة والتــي تعــد القيمــة العادلــة للمقابــل المدفــوع متضمنــة تكاليــف الشــراء المتعلقــة بالعقــار. بعــد اإلثبــات المبدئــي يتــم قيــاس جميــع 

اإلســتثمارات العقاريــة بالقيمــة العادلــة ويتــم إثبــات التغيــرات فــي القيمــة العادلــة فــي قائمــة الدخــل الموحــدة.

تدني الموجودات غير المالية 
يقــوم البنــك فــي تاريــخ إعــداد التقاريــر الماليــة بتقييــم فيمــا إذا كان هنــاك دليــل بــأن األصــل قــد انخفضــت قيمتــه. إذا وجــد أي دليــل علــى ذلــك، أو 
عندمــا يتطلــب إجــراء اختبــار ســنوي لالنخفــاض فــي القيمــة، يقــوم البنــك بتقييــم المبلــغ الممكــن تحصيلــه لألصــل. إن مبلــغ األصــل الممكــن تحصيلــه 
هــو القيمــة العادلــة لألصــل أو وحــدة توليــد النقــد ناقصــُا تكاليــف البيــع وقيمتــه المســتخدمة أيهمــا أعلــى ويتــم تحديــده لألصــل الفــردي، إال إذا كان 
األصــل ال يولــد تدفقــات نقديــة داخليــة مســتقلة إلــى حــد كبيــر عــن تلــك الناتجــة مــن الموجــودات األخــرى أو موجــودات الشــركة. عندمــا يتجــاوز المبلــغ 
المــدرج لألصــل أو وحــدة توليــد النقــد المبلــغ الممكــن تحصيلــه، يعتبــر األصــل منخفضــًا ويتــم تخفيضــه إلــى المبلــغ الممكــن تحصيلــه. أثنــاء تقييــم 
القيمــة العادلــة المســتخدمة، يتــم خصــم التدفقــات النقديــة المســتقبلية للقيمــة العادلــة الحاليــة لهــا باســتخدام ســعر خصــم مــا قبــل الضريبــة والــذي 
ــع، تؤخــذ  ــف البي ــة ناقصــًا تكالي ــد القيمــة العادل ــاء تحدي ــة لألمــوال والمخاطــر المحــددة لألصــل. أثن ــة للقيمــة الزمني يعكــس تقييمــات الســوق الحالي

المعامــالت الحديثــة فــي الســوق فــي االعتبــار إذا كانــت متوفــرة. وإذا لــم يكــن ممكنــًا تحديــد مثــل تلــك المعامــالت، يتــم اســتخدام نمــوذج التقييــم

الموجودات غير الملموسة
أ - الشهـرة

يتــم تســجيل الشــهرة بالتكلفــة التــي تمثــل الزيــادة فــي تكلفــة امتــالك أو شــراء االســتثمار فــي الشــركة التابعــة عــن حصــة البنــك فــي القيمــة 	 
العادلــة لصافــي موجــودات تلــك الشــركة بتاريــخ االمتــالك . يتــم تســجيل الشــهرة الناتجــة عــن االستثـــمار فــي شــركات تابعــة فــي بنــد منفصــل 

كموجــودات غيــر ملموســة، ويتــم الحقــًا تخفيــض تكلفــة الشــهرة بــأي تدنــي فــي قيمــة االســتثمار.

يتم توزيع الشهرة على الوحدة / الوحدات المنتجة النقد ألغراض اختبار التدني في القيمة.	 

ــى أن قيمــة 	  ــة عل ــاك دالل ــة الموحــدة ويتــم تخفيــض قيمــة الشــهرة إذا كانــت هن ــار لقيمــة الشــهرة فــي تاريــخ القوائــم الماليـ يتــم إجــراء اختب
الشــهرة قــد تدنــت وذلــك فــي حــال كانــت القيمــة القابلــة لالســترداد المقــدرة لوحــدة/ وحــدات توليــد النقــد التــي تعــود لهــا الشــهرة أقــل مــن القيمــة 

المســجلة فــي الدفاتــر الوحــدة/ والوحــدات المنتجــة النقــد ويتــم تســجيل قيمــة التدنــي فــي قائمــة الدخــل الموحــدة.

ب- الموجودات غير الملموسة األخرى

الموجــودات غيــر الملموســة التــي يتــم الحصــول عليهــا مــن خــالل االندمــاج تقيــد بالقيمــة العادلــة فــي تاريــخ الحصــول عليهــا أمــا الموجــودات غيــر 	 
الملموســة التــي يتــم الحصــول عليهــا مــن خــالل طريقــة أخــرى غيــر االندمــاج فيتــم تســجيلها بالتكلفــة.

يتــم تصنيــف الموجــودات غيــر الملموســة علــى أســاس تقديــر عمرهــا الزمنــي لفتــرة محــددة أو لفتــرة غيــر محــــددة. ويتــم إطفــاء الموجــودات 	 
غيــر الملموســة التــي لهــا عمــر زمنــي محــدد خــالل هــذا العمــر ويتــم قيــد االطفــاء فــي قائمــة الدخــل الموحــدة. أمــا الموجــودات غيــر الملموســة 
التــي عمرهــا الزمنــي غيــر محــدد فيتــم مراجعــة التدنــي فــي قيمتهــا فــي تاريــخ القوائــم الماليــة الموحــدة ويتــم تســجيل أي تدنــي فــي قيمتهــا 

فــي قائمــة الدخــل الموحــدة.

ال يتم رسملة الموجودات غير الملموسة الناتجة عن أعمال البنك ويتم تسجيلها في قائمة الدخل الموحدة في نفس السنة.

يتــم مراجعــة أيــة مؤشــرات علــى تدنــي قيمــة الموجــودات غيــر الملموســة  فــي تاريــخ القوائــم الماليــة الموحــدة. كذلــك يتــم مراجعــة تقديــر العمــر 
الزمنــي لتلــك الموجــودات ويتــم اجــراء أيــة تعديــالت علــى الفتــرات الالحقــة .

تظهــر الموجــودات غيــر الملموســة ذات العمــر المحــدد بالتكلفــة بعــد تنزيــل اإلطفــاءات الســنوية، تشــمل الموجــودات غيــر الملموســة أنظمــة وبرامــج 
الحاســب اآللــي وتقــوم إدارة البنــك بتقديــر العمــر الزمنــي بحيــث يتــم إطفاؤهــا بطريقــة القســط الثابــت علــى العمــر اإلنتاجــي المتوقــع ويتــراوح بيــن 

خمســة الــى عشــرة ســنوات.

المشتقات المالية
ــعار  ــارات أس ــوق خي ــة، حق ــود المقايض ــتقبلية، عق ــدة المس ــود الفائ ــة، عق ــة اآلجل ــالت األجنبي ــود العم ــل عق ــة )مث ــتقات األدوات المالي ــات مش ــم إثب يت

ــة. ــي الموحــدة بالقيمــة العادل ــة( فــي قائمــة المركــز المال العمــالت األجنبي

المشتقات المالية المحتفظ بها ألغراض التحوط

التحــوط لصافــي االســتثمار فــي وحــدات أجنبيــة: فــي حــال انطبــاق شــروط التحــوط لصافــي االســتثمار فــي وحــدات أجنبيــة، يتــم تســجيل األربــاح أو 
الخســائر الناتجــة عــن التغيــر فــي القيمــة العادلــة ألداة التحــوط ضمــن بنــود الدخــل الشــامل اآلخــر، ويتــم تحويلــه لقائمــة الدخــل الموحــدة عنــد بيــع 

االســتثمار فــي الوحــدة األجنبيــة المســتثمر بهــا.

التحوطــات التــي ال ينطبــق عليهــا شــروط التحــوط الفعــال، يتــم تســجيل األربــاح أو الخســائر الناتجــة عــن التغيــر فــي القيمــة العادلــة ألداة التحــوط فــي 
قائمــة الدخــل الموحــدة.
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الموجودات التي آلت ملكيتها للمجموعة وفاًء لديون مستحقة
تظهر الموجودات التي آلت ملكيتها للمجموعة ضمن بند »موجودات أخرى« وذلك بالقيمة التي آلت بها للبنك أو القيمة العادلة، أيهما أقل.

يعــاد تقييــم هــذه الموجــودات فــي تاريــخ القوائــم الماليــة الموحــدة بالقيمــة العادلــة )مطروحــًا منهــا تكاليــف البيــع( بشــكل إفــرادي حيــث يتــم تســجيل 
التدنــي فــي قيمتهــا كخســارة فــي قائمــة الدخــل الموحــدة ويتــم تســجيل الزيــادة الالحقــة فــي قائمــة الدخــل الموحــدة إلــى الحــد الــذي ال يتجــاوز قيمــة 

التدنــي الــذي تــم قيــده علــى قائمــة الدخــل الموحــدة ســابقًا.

المشاريع تحت التنفيذ
تمثـــل المشــاريع تحــت التنفيــذ كافــة تكاليــف تجهيــز الفــروع والمكاتــب والمشــاريع األخــرى غيـــر المنتهيــة حتــى تاريــخ القوائــم الماليــة الموحــدة. عنـــد 

االنتهــاء مــن تنفيـــذ كل مشـــروع يحــول إلــى حســاب الممتلــكات واآلالت والمعــدات أو الموجــودات غيــر الملموســة.

يتــم إجــراء دراســة تدنــي فــي القيمــة الدفتريــة للمشــاريع تحــت التنفيــذ عنــد وجــود أدلــة تشــير إلــى عــدم إمكانيــة اســترداد القيمــة الدفتريــة لهــذه 
المشــاريع. فــي حــال وجــود مثــل هــذه المؤشــرات، يتــم تخفيــض القيمــة الدفتريــة للمشــاريع للقيمــة المتوقــع اســتردادها. 

التقــاص
ــغ الصافــي فــي قائمــة المركــز المالــي الموحــد فقــط عندمــا تتوفــر الحقــوق  يتــم إجــراء تقــاص بيــن الموجــودات والمطلوبــات الماليــة وإظهــار المبل

ــات فــي نفــس الوقــت.  ــى أســاس التقــاص أو يكــون تحقــق الموجــودات وتســوية المطلوب ــك عندمــا يتــم تســويتها عل ــة الملزمــة وكذل القانوني

تكاليف اصدار أو شراء أسهم البنك
يتــم قيــد أي تكاليــف ناتجــة عــن اصــدار أو شــراء أســهم البنــك علــى األربــاح المــدورة )بالصافــي بعــد األثــر الضريبــي لهــذه التكاليــف إن وجــد(. اذا لــم 

تســتكمل عمليــة اإلصــدار أو الشــراء فيتــم قيــد هــذه التكاليــف كمصاريــف فــي قائمــة الدخــل الموحــدة.

حسابات مداره لصالح العمالء
تمثــل الحســابات التــي يديرهــا البنــك نيابــة عــن العمــالء وال تعتبــر مــن موجــودات البنــك. يتــم إظهــار رســوم وعمــوالت إدارة تلــك الحســابات فــي قائمــة 

الدخــل الموحــدة. يتــم إعــداد مخصــص مقابــل انخفــاض قيمــة المحافــظ مضمونــة رأس المــال المــدارة لصالــح العمــالء عــن رأس مالهــا.

المخصصات
تــم احتســاب مخصصــات عندمــا يترتــب علــى البنــك التزامــات )قانونيــة أو ضمنيــة( ناشــئة عــن أحــداث ســابقة علــى أن يكــون مــن المرجــح نشــوء هــذه 

اإللتزامــات وتوافــر إمكانيــة تحديــد قيمتهــا بشــكل موضوعــي.

مخصص الضرائب
يقــوم البنــك باقتطــاع مخصصــات الضريبــة وفقــًا لمعيــار محاســبي الدولــي رقــم )12( وبموجــب النســب الضريبيــة المقــررة وفقــًا للقوانيــن الســارية 
المفعــول. يقضــي معيــار المحاســبة الدولــي رقــم )12( باإلعتــراف بالفروقــات الزمنيــة المؤقتــة كمــا بتاريــخ قائمــة المركــز المالــي الموحــدة، كضرائــب 
مؤجلــة، نتيجــة لذلــك قــد يترتــب علــى البنــك قيــد موجــودات أو مطلوبــات ضريبيــة مؤجلــة. إن الضرائــب المؤجلــة هــي الضرائــب المتوقــع دفعهــا أو 
اســتردادها نتيجــة الفروقــات الزمنيــة المؤقتــة بيــن قيمــة الموجــودات أو المطلوبــات فــي القوائــم الماليــة الموحــدة والقيمــة التــي يتــم احتســاب الربــح 
الضريبــي علــى أساســها. يتــم احتســاب الضرائــب المؤجلــة باســتخدام طريقــة االلتــزام بقائمــة المركــز المالــي الموحــدة وتحتســب الضرائــب المؤجلــة 

وفقــًا للنســب الضريبيــة التــي يتوقــع تطبيقهــا عنــد تســوية االلتــزام الضريبــي أو تحقيــق الموجــودات الضريبيــة المؤجلــة.

تحســب مصاريــف الضرائــب المســتحقة علــى أســاس األربــاح الخاضعــة للضريبــة، وتختلــف األربــاح الخاضعــة للضريبــة عــن األربــاح المعلنــة فــي القوائم 
الماليــة الموحــدة ألن األربــاح المعلنــة تشــمل إيــرادات غيــر خاضعــة للضريبــة أو مصاريــف غيــر قابلــة للتنزيــل فــي الســنة الماليــة وإنمــا فــي ســنوات 

الحقــة أو خســائر متراكمــة مقبولــة ضريبيــًا أو بنــودًا ليســت خاضعــة أو مقبولــة التنزيــل ألغــراض ضريبيــة.

مخصص تعويض نهاية الخدمة
يتــم التخصيــص لتعويــض نهايــة الخدمــة للموظفيــن وفقــًا لقانــون العمــل الســاري المفعــول فــي فلســطين ونظــام شــؤون الموظفيــن الخــاص بالبنــك. 
ــون رئاســي  ــذه وفقــًا لقــرار بقان ــم إيقــاف تنفي ــذي ت ــون الضمــان االجتماعــي الفلســطيني خــالل عــام 2018 وال ــق قان هــذا وكان مــن المتوقــع تطبي
بتاريــخ 28 كانــون الثانــي 2019 علــى أن يســتمر الحــوار مــع الجهــات ذات العالقــة مــن أجــل الوصــول لتوافــق وطنــي علــى أحــكام القانــون وموعــد نفــاذه. 

هــذا ويلــزم القانــون بنســخته الحاليــة صاحــب العمــل بتســوية مكافــأة نهايــة الخدمــة للفتــرات الســابقة لتطبيــق أحــكام هــذا القانــون.

العمالت األجنبية
يتــم عــرض القوائــم الماليــة الموحــدة للبنــك بالــدوالر األمريكــي والــذي يمثــل عملــة األســاس للبنــك. تحــدد الشــركات التابعــة عمــالت األســاس الخاصــة 

بهــا. يتــم قيــاس البنــود فــي القوائــم الماليــة للشــركات التابعــة باســتخدام عملــة األســاس لهــذه الشــركات.

الربح لكل سهم 
يتــم احتســاب الحصــة األساســية للســهم فــي األربــاح مــن خــالل قســمة ربــح الســنة العائــد إلــى حملــة األســهم العاديــة للبنــك علــى المعــدل المرجــح 

لعــدد األســهم العاديــة خــالل العــام.

يتــم احتســاب الحصــة المخفضــة للســهم مــن خــالل قســمة ربــح الســنة العائــد إلــى حملــة األســهم العاديــة للبنــك علــى المعــدل المرجــح لعــدد األســهم 
العاديــة خــالل العــام مضافــًا إليــه المعــدل المرجــح لعــدد االســهم العاديــة التــي كان يجــب إصدارهــا فيمــا لــو تــم تحويــل األســهم القابلــة للتحويــل إلــى 

أســهم عاديــة )بعــد طــرح أســهم الخزينــة(.

النقد وما في حكمه
هــو النقــد واألرصــدة النقديــة التــي تســتحق خــالل مــدة ثالثــة أشــهر أو أقــل. ويتضمــن النقــد واألرصــدة لــدى ســلطة النقــد الفلســطينية واألرصــدة لــدى 
البنــوك والمؤسســات المصرفيــة التــي تســتحق خــالل ثالثــة أشــهر بعــد تنزيــل ودائــع البنــوك والمؤسســات المصرفيــة التــي تســتحق خــالل مــدة تتجــاوز 

ثالثــة أشــهر واألرصــدة مقيــدة الســحب ومتطلبــات االحتياطــي االلزامــي.
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معلومات القطاعات 
قطــاع األعمــال يمثــل مجموعــة مــن الموجــودات والعمليــات التــي تشــترك معــًا فــي تقديــم منتجــات أو خدمــات خاضعــة لمخاطــر وعوائــد تختلــف عــن تلــك 

المتعلقــة بقطاعــات أعمــال أخرى.

القطــاع الجغرافــي يرتبــط فــي تقديــم منتجــات أو خدمــات فــي بيئــة إقتصاديــة محــددة خاضعــة لمخاطــر وعوائــد تختلــف عــن تلــك المتعلقــة بقطاعــات 
تعمــل فــي بيئــات إقتصاديــة أخــرى. 

استخدام التقديرات 
إن إعــداد القوائــم الماليــة الموحــدة وفقــًا لمعاييــر التقاريــر الماليــة الدوليــة يتطلــب اســتخدام عــدة تقديــرات وافتراضــات محاســبية تؤثــر علــى مبالــغ 
ــد  ــات، ق ــرات واإلفتراض ــذه التقدي ــتخدام ه ــرًا الس ــدة. نظ ــة الموح ــم المالي ــي القوائ ــات ف ــات واإلفصاح ــودات والمطلوب ــف والموج ــرادات والمصاري اإلي
تختلــف النتائــج الفعليــة عــن التقديــرات، وقــد يســتدعي ذلــك تعديــل القيــم الدفتريــة للموجــودات أو المطلوبــات فــي المســتقبل. إن اإلدارة مســؤولة عــن 

وضــع وتطبيــق وتقييــم هــذه التقديــرات واالفتراضــات.

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

إدارة المخاطر )إيضاح 47(	 

إدارة رأس المال )إيضاح 50(	 

فيما يلي تفاصيل اإلجتهادات الجوهرية التي قام بها البنك:

تدني الشهرة

يعتمــد تحديــد تدنــي قيمــة الشــهرة علــى تقديــر »القيمــة فــي اإلســتخدام« للوحــدات المنتجــة للنقــد والتــي تم توزيــع الشــهرة عليهــا. يتطلب ذلــك تقدير 
التدفقــات النقديــة المســتقبلية مــن الوحــدات المنتجــة للنقــد واختيــار ِنســب الخصم الحتســاب القيمــة الحالية لتلــك التدفقــات النقدية المســتقبلية.

األعمار اإلنتاجية لألصول الملموسة وغير الملموسة 

تقــوم اإلدارة بإعــادة تقديــر األعمــار اإلنتاجيــة للموجــودات الملموســة وغيــر الملموســة بشــكل دوري لغايــات إحتســاب االســتهالكات واإلطفــاءات الســنوية 
إعتمــادًا علــى الحالــة العامــة لتلــك الموجــودات وتقديــرات األعمــار اإلنتاجيــة المتوقعــة فــي المســتقبل، ويتــم تســجيل خســارة التدنــي )إن وجــدت( فــي 

قائمــة الدخــل الموحــدة.

مخصص القضايا

يتم التخصيص للقضايا المرفوعة على البنك لمواجهة أية إلتزامات قضائية إستنادًا لرأي المستشار القانوني للبنك.

مخصصات منافع الموظفين

تســتخدم إدارة البنــك تقديــرات معينــة لتحديــد مبلــغ مخصصــات منافــع الموظفيــن. تعتقــد إدارة البنــك بــأن هــذه التقديــرات واإلفتراضــات معقولــة. 
وتــم تحميــل الســنة الماليــة بمــا يخصهــا مــن مصــروف مخصــص تعويــض نهايــة الخدمــة وفقــًا لقانــون العمــل الفلســطيني وبمــا يتوافــق مــع معاييــر 

المحاســبة الدوليــة.

مخصص ضريبة الدخل

تســتخدم إدارة البنــك تقديــرات معينــة لتحديــد مبلــغ مخصــص ضريبــة الدخــل. تعتقــد إدارة البنــك بــأن هــذه التقديــرات واإلفتراضــات معقولــة. ويتــم 
تحميــل الســنة الماليــة بمــا يخصهــا مــن مصــروف الضرائــب وفقــًا لألنظمــة والقوانيــن فــي المناطــق التــي يعمــل بهــا البنــك والمعاييــر المحاســبية.

القيمة العادلة لألدوات المالية

يتطلــب تحديــد مخصــص الخســائر االئتمانيــة للتســهيالت االئتمانيــة مــن إدارة البنــك اصــدار أحــكام واجتهــادات هامــة لتقديــر مبالــغ التدفقــات النقديــة 
المســتقبلية وأوقاتهــا، باإلضافــة إلــى تقديــر أي زيــادة جوهريــة فــي المخاطــر االئتمانيــة لألصــول الماليــة بعــد االعتــراف المبدئــي بهــا، باإلضافــة إلــى 

االخــذ بعيــن االعتبــار معلومــات القيــاس المســتقبلية للخســائر االئتمانيــة المتوقعــة.

االستثمارات العقارية

تعتمد اإلدارة على تقديرات خبراء عقاريين معتمدين ومرخصين في تقييم اإلستثمارات العقارية.

مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة

يتــم مراجعــة مخصــص الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة ضمــن األســس الموضوعــة مــن قبــل ســلطة النقــد الفلســطينية ومعيــار التقاريــر الماليــة الدوليــة 
رقــم )9(. يتطلــب تحديــد مخصــص الخســائر اإلئتمانيــة المتوقعــة مــن إدارة البنــك إصــدار أحــكام واجتهــادات هامــة لتقديــر مبالــغ التدفقــات النقديــة 

المســتقبلية وأوقاتهــا، باإلضافــة إلــى تقديــر أي زيــادة جوهريــة فــي المخاطــر اإلئتمانيــة للموجــودات الماليــة بعــد االعتــراف المبدئــي بهــا، باإلضافــة إلــى 
األخــذ بعيــن االعتبــار معلومــات القيــاس المســتقبلية للخســائر اإلئتمانيــة المتوقعــة.

قــام البنــك باحتســاب قيمــة مخصــص الخســائر االئتمانيــة للموجــودات الماليــة وفقــا لمعاييــر التقاريــر الدوليــة والمتوافقــة مــع تعليمــات ســلطة النقــد 
الفلســطينية.

إن سياســة البنــك فــي تحديــد العناصــر )المواصفــات( المشــتركة لقيــاس مخاطــر االئتمــان والخســارة االئتمانيــة المتوقعــة علــى أســاس أســاس إفــرادي 
تتــم بنــاًء علــى مــا يلــي:

التسهيالت االئتمانية الفردية: إفرادي على مستوى نوع التسهيل والبلد )جاري مدين ، مكشوفين بالطلب، قروض(	 

التسهيالت االئتمانية للشركات: إفرادي على مستوى التسهيل/ العميل.	 

الودائع لدى سلطة النقد والبنوك: إفرادي على مستوى التسهيل/ البنك	 

أدوات الدين بالكلفة المطفأة )السندات(: إفرادي على مستوى أداة الدين.	 

منهجيــة تطبيــق معيــار التقاريــر الماليــة الدولــي رقــم )9( )األدوات الماليــة(: المدخــالت، اآلليــات واالفتراضــات المســتخدمة فــي حســاب الخســائر االئتمانية 
المتوقعة

ــد  إن المفاهيــم الرئيســية ذات األثــر الجوهــري والتــي تتطلــب قــدر عالــي مــن اجتهــادات اإلدارة والتــي تــم أخذهــا بعيــن االعتبار مــن قبــل البنــك عن
تطبيــق المعيــار تتضمــن مــا يلــي:

تقييم الزيادة الجوهرية في المخاطر االئتمانية:	 
يتــم تقييــم فيمــا إذا كان هنالــك زيــادة جوهريــة للمخاطــر االئتمانيــة منــذ تاريــخ نشــأتها، حيــث يقــوم البنــك بمقارنــة مخاطــر التعثــر للعمــر المتوقــع 
لــألداة الماليــة فــي نهايــة كل فتــرة ماليــة مــع مخاطــر التعثــر عنــد نشــوء األداة الماليــة باســتخدام المفاهيــم الرئيســية لعمليــات إدارة المخاطــر المتوفــرة 

لــدى البنك. 

يتــم تقييــم الزيــادة الجوهريــة للمخاطــر االئتمانيــة مــرة واحــدة كل ثالثــة أشــهر وبشــكل منفصــل لــكل مــن التعرضــات لمخاطــر االئتمــان وبنــاء علــى 
ثالثــة عوامــل. إذا أشــار أحــد هــذه العوامــل إلــى وجــود زيــادة جوهريــة للمخاطــر االئتمانيــة فانــه يتــم اعــادة تصنيــف األداة الماليــة مــن المرحلــة األولــى 

إلــى المرحلــة الثانية: 

يتــم القيــام بتحديــد حــدود لقيــاس الزيــادة الجوهريــة فــي المخاطــر االئتمانيــة بنــاء علــى التغيــر فــي مخاطــر حــدوث التعثــر لــألداة 	 
الماليــة مقارنــة مــع تاريــخ نشــأتها. 

يتــم األخــذ بعيــن االعتبــار ايــة جــدوالت أو تعديــالت تتــم علــى حســابات العمــالء أثنــاء فتــرة التقييــم كمؤشــر للزيــادة الجوهريــة فــي 	 
مخاطــر االئتمــان.

يتضمــن معيــار التقاريــر الماليــة الدولــي رقــم )9( )األدوات الماليــة( افتراضــًا بوجــود زيــادة جوهريــة فــي المخاطــر االئتمانيــة لــألدوات 	 
الماليــة التــي تعثــرت واســتحقت ألكثــر مــن 30 يــوم. بهــذا الخصــوص قــام البنــك باعتمــاد فتــرة 30 يــوم. 

التسهيالت االئتمانية غير المنتظمة لموظفي الحكومة في قطاع غزة.	 

انخفاض درجتين في التصنيف االئتماني للموجودات المالية.	 

الجاري مدين المتجاوز أكثر من 60 يوم.	 

يعتمــد التغيــر بيــن المرحلــة الثانيــة والمرحلــة الثالثــة علــى مــا إذا كانــت األدوات الماليــة متعثــرة كمــا فــي نهايــة الفتــرة الماليــة. إن طريقــة تحديــد تعثــر 
ــار المحاســبة  ــار التقاريــر الماليــة الدولــي )9( هــي مشــابهة لطريقــة تحديــد حــدوث التعثــر للموجــودات الماليــة وفقــًا لمعي األدوات الماليــة وفقــًا لمعي

الدولــي رقــم )39( )األدوات الماليــة : االعتــراف والقيــاس(. كمــا هــو موضــح فــي تعريــف التعثــر أدنــاه.

عوامل االقتصاد الكلي، األحداث المستقبلية المتوقعة:	 
يجــب األخــذ بعيــن االعتبــار المعلومــات التاريخيــة واألوضــاع الحاليــة باإلضافــة لألحــداث المســتقبلية المتوقعــة وفقــًا لمعلومــات موثوقــة عنــد قيــاس 
الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة لــكل مرحلــة ان قيــاس وتطبيــق المعلومــات المســتقبلية المتوقعــة يتطلــب مــن إدارة البنــك القيــام باجتهــادات جوهريــة 

مبنيــة علــى التعــاون مــع جهــات دوليــة ذو خبــرة فــي هــذا المجــال.

ــة لمخصــص  ــة الثاني ــى والمرحل ــة األول ــر والمدخــالت المســتخدمة فــي المرحل ــد التعث ــر عن ــر المفترضــة واألث ــر وخســارة التعث ــة حــدوث التعث احتمالي
ــر  ــكل مباش ــة بش ــي( والمرتبط ــاد الكل ــل االقتص ــي عوام ــر ف ــرة )أو التغي ــة متغي ــل اقتصادي ــى عوام ــاًء عل ــة بن ــة مصمم ــة المتوقع ــائر االئتماني الخس

ــة. ــة بالمحفظ ــة المتعلق ــر االئتماني بالمخاط
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يتم ربط كل سيناريو من حاالت االقتصاد الكلي المستخدمة في حساب الخسارة االئتمانية المتوقعة بعوامل االقتصاد الكلي المتغيرة.

تــم اســتخدام التقديــرات فــي حســاب الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة للمرحلــة األولــى والمرحلــة الثانيــة باســتخدام الســيناريوهات المرجحــة المخصومــة 
والتــي تتضمــن المعلومــات المســتقبلية لالقتصــاد الكلــي ألعــوام الحقــة.

ــوط فــي  ــود والهب ــرات الصع ــة(. إن تغي ــي ومعــدالت البطال ــي اإلجمال ــج المحل ــل: النات ــي )مث ــؤات االقتصــاد الكل ــى تنب ــد الســيناريو األساســي عل يعتم
ــة. ــة الممكن ــة البديل ــاع اإلقتصادي ــاس األوض ــى أس ــا عل ــم إعداده ــة يت ــل اإلقتصادي العوام

تعريف التعثر:	 
ان تعريــف التعثــر المســتخدم فــي قيــاس الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة والمســتخدم فــي تقييــم التغيــر بيــن المراحــل يتماشــى ويتفــق مــع تعريــف 
التعثــر المســتخدم مــن قبــل إدارة المخاطــر االئتمانيــة الداخليــة لــدى البنــك. إن التعثــر غيــر معــرف مــن قبــل المعيــار، وهنــاك افتــراض قابــل للنقــض 

بانــه التوقــف عــن الدفــع لمــدة 90 يــوم فأكثــر.

العمر المتوقع:	 
ــك  ــا البن ــي يعتبره ــة والت ــة المتوقع ــات النقدي ــدى للتدفق ــى م ــار اقص ــن االعتب ــذ بعي ــك باألخ ــوم البن ــة، يق ــة المتوقع ــائر االئتماني ــاس الخس ــد قي عن
معرضــة لمخاطــر التدنــي. يتــم االخــذ بعيــن االعتبــار جميــع االلتزامــات التعاقديــة للعمــر المتوقــع، وبمــا فيهــا خيــارات الدفــع المقــدم، وخيــارات التمديــد. 
يتــم قيــاس العمــر المتوقــع لبعــض التســهيالت االئتمانيــة المتجــددة والتــي ال يوجــد لهــا تاريــخ ســداد محــدد بنــاء علــى الفتــرة المعــرض بهــا البنــك 

لمخاطــر االئتمــان التــي ال يمكــن لــإلدارة تجنبهــا.

حوكمة تطبيق متطلبات المعيار الدولي للتقارير المالية رقم )9(

ــر إدارة  ــه توجيــه خاصــة تتكــون مــن قبــل الســادة مدي ــار والتأكــد مــن ســير التطبيــق فقــد تــم انشــاء لجن ــات تطبيــق المعي ــزام بمتطلب لضمــان االلت
المخاطــر، مديــر إدارة االئتمــان، المديــر المالــي للبنــك عــالوة علــى مديــر إدارة انظمــة المعلومــات. حيــث تقــوم اللجنــه باتخاذ القــرارات الالزمــة بخصوص 
آليــات التطبيــق، التأكــد مــن تحديــث السياســات العامــة واجــراءات العمــل األنظمــة بمــا يتالئــم مــع متطلبــات المعيــار، كمــا تقــوم بعــرض نتائــج احتســاب 

الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة اســتنادًا إلــى المعيــار إلــى اإلدارة العليــا وإلــى مجلــس اإلدارة عــن طريــق اللجــان المنبثقــة عنــه.

 4. حصص مؤثرة في شركات تابعة
فيما يلي معلومات مالية عن شركات تابعة وغير مملوكة بالكامل لديها حصص جوهرية لجهات غير مسيطرة:

نسبة الملكية لجهات غير مسيطرة:

بلد المنشأ واألعمالإسم الشركة
20202019

%%
47.9447.94فلسطينالبنك اإلسالمي العربي

1515فلسطينبال بي 

حصص الجهات غير المسيطرة في الشركات التابعة الجوهرية:
20202019

دوالر أمريكيدوالر أمريكي
53.959.39953.535.711البنك اإلسالمي العربي

340.911328.083بال بي 
54.300.31053.863.794

األرباح العائدة لجهات غير مسيطرة في الشركات التابعة الجوهرية:

20202019
دوالر أمريكيدوالر أمريكي

2.518.3164.888.335البنك اإلسالمي العربي
12.82890.707بال بي 

2.531.1444.979.042
)41.174()177.117(حصة جهات غير مسيطرة من بنود الدخل الشامل

2.354.0274.937.868

فيما يلي ملخص لمعلومات مالية عن هذه الشركات التابعة قبل استبعاد األرصدة والمعامالت مع البنك:

ملخص بيانات قائمة المركز المالي كما في 31 كانون األول 2020:

بال بيالبنك االسالمي العربي
دوالر أمريكيدوالر أمريكي

1.557.048.7824.898.138إجمالي الموجودات

)863.197()1.436.805.052(إجمالي المطلوبات

120.243.7304.034.941مجموع حقوق الملكية

ويعود إلى:
66.284.3313.694.030مساهمي البنك 

53.959.399340.911لجهات غير مسيطرة
120.243.7304.034.941
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ملخص بيانات قائمة المركز المالي كما في 31 كانون األول 2019:

بال بيالبنك االسالمي العربي
دوالر أمريكيدوالر أمريكي

1.271.658.0522.676.587إجمالي الموجودات
)516.801()1.155.094.412(إجمالي المطلوبات

116.563.6402.159.786مجموع حقوق الملكية
ويعود إلى:

63.027.9291.831.703مساهمي البنك 
53.535.711328.083لجهات غير مسيطرة

116.563.6402.159.786

ملخص بيانات قائمة الدخل للسنة المنتهية في31  كانون األول 2020:

بال بي البنك االسالمي العربي
دوالر أمريكيدوالر أمريكي

46.926.7052.042.880اإليرادات
)1.841.172()32.067.548(مصاريف إدارية وعامة

)198.801()4.420.371(إستهالكات واطفاءات
525.550180.676إيرادات أخرى 

10.964.336183.583الربح قبل الضريبة 
)98.063()2.950.000(ضريبة الدخل

8.014.33685.520ربح السنة 
-)334.246(بنود الدخل الشامل األخرى للسنة

7.680.09085.520إجمالي الدخل الشامل للسنة

ملخص بيانات قائمة الدخل للسنة المنتهية في31  كانون األول 2019:

بال بي البنك االسالمي العربي
دوالر أمريكيدوالر أمريكي

44.916.6092.018.301اإليرادات
)1.155.194()29.872.348(مصاريف إدارية وعامة

)182.682()4.061.953(إستهالكات واطفاءات
971.97486.122إيرادات أخرى 

11.954.282766.547الربح قبل الضريبة 
)161.832()2.944.000(ضريبة الدخل

9.010.282604.715ربح السنة 
-783.531بنود الدخل الشامل األخرى للسنة

9.793.813604.715إجمالي الدخل الشامل للسنة

ملخص بيانات قائمة التدفقات النقدية للسنة المنتهية في 31 كانون األول 2020:

بال بي البنك االسالمي العربي
دوالر أمريكيدوالر أمريكي

616.919)61.087.098(أنشطة التشغيل 
)358.260()4.784.574(أنشطة اإلستثمار 

180.025.035165.999أنشطة التمويل
114.153.363424.658الزيادة في النقد والنقد المعادل

ملخص بيانات قائمة التدفقات النقدية للسنة المنتهية في 31 كانون األول2019:

بال بي البنك االسالمي العربي
دوالر أمريكيدوالر أمريكي

659.354)32.301.949(أنشطة التشغيل 
)230.864()9.431.410(أنشطة اإلستثمار 

)8.000(131.665.619أنشطة التمويل
89.932.260420.490الزيادة في النقد والنقد المعادل

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

20202019
دوالر أمريكيدوالر أمريكي

808.067.767934.725.363نقد في الصندوق*
أرصدة لدى سلطة النقد الفلسطينية:

81.021.86145.043.807حسابات جارية وتحت الطلب
10.719.323-ودائع تستحق خالل فترة ثالثة أشهر فأقل

46.191.81915.937.941ودائع تبادلية تستحق خالل فترة ثالثة أشهر فأقل
388.128.609354.711.248متطلبات اإلحتياطي اإللزامي النقدي

1.323.410.0561.361.137.682
)50.150(-ينزل: مخصص الخسائر اإلئتمانية المتوقعة

1.323.410.0561.361.087.532

يتضمــن هــذا البنــد مبلــغ 43.230.505 دوالر أمريكــي يمثــل أمانــات شــحن نقــد للبنــك وشــركته التابعــة وبعــض البنــوك المحليــة محتفــظ بهــا   *
لــدى مركــز النقــد اإلســرائيلي كمــا فــي 31 كانــون األول 2020. كمــا يشــمل هــذا البنــد مبالــغ مودعــة لــدى شــركة أمــان لنقــل األمــوال بمبلــغ 

ــون األول 2020. ــي 31 كان ــا ف ــي كم 13.450.421 دوالر أمريك

يتعيــن علــى البنــك وفقــًا لتعميــم ســلطة النقــد الفلســطينية رقــم )2010/67( االحتفــاظ لــدى ســلطة النقــد الفلســطينية بإحتياطــي إلزامــي   *
نقــدي بنســبة 9 % مــن كافــة ودائــع العمــالء. ال تعمــل ســلطة النقــد الفلســطينية علــى دفــع فوائــد أو عوائــد علــى هــذه االحتياطيــات اإللزاميــة 
النقديــة وبموجــب التعليمــات رقــم )2012/2( يتــم تخفيــض قيمــة الرصيــد القائــم للتســهيالت الممنوحــة فــي مدينة القــدس لبعــض القطاعات 

قبــل إحتســاب االحتياطــي اإللزامــي النقــدي.

ال تدفع سلطة النقد الفلسطينية للبنوك أية فوائد أو عوائد على أرصدة الحسابات الجارية.

فيما يلي ملخص الحركة على اجمالي األرصدة لدى سلطة النقد الفلسطينية:

2020
المجموعالمرحلة )3(المرحلة )2(المرحلة )1(

دوالر أمريكيدوالر أمريكيدوالر أمريكيدوالر أمريكي
426.412.319--426.412.319الرصيد كما في 1 كانون الثاني 2020

88.929.970--88.929.970صافي الحركة 
515.342.289--515.342.289رصيد نهاية السنة 

2019
المجموعالمرحلة )3(المرحلة )2(المرحلة )1(

دوالر أمريكيدوالر أمريكيدوالر أمريكيدوالر أمريكي
341.792.991--341.792.991الرصيد كما في 1 كانون الثاني 2019

84.619.328--84.619.328صافي الحركة 
426.412.319--426.412.319رصيد نهاية السنة 
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فيما يلي ملخص الحركة على مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة على الودائع لدى سلطة النقد الفلسطينية:

2020
المجموعالمرحلة )3(المرحلة )2(المرحلة )1(

دوالر أمريكيدوالر أمريكيدوالر أمريكيدوالر أمريكي
50.150--50.150كما في 1 كانون الثاني 2020

)50.150(--)50.150(استرداد مخصص الخسائر اإلئتمانية المتوقعة للسنة
----رصيد نهاية السنة

2019
المجموعالمرحلة )3(المرحلة )2(المرحلة )1(

دوالر أمريكيدوالر أمريكيدوالر أمريكيدوالر أمريكي
----كما في 1 كانون الثاني 2019

50.150--50.150الخسائر اإلئتمانية المتوقعة للسنة
50.150 --50.150رصيد نهاية السنة

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

20202019
دوالر أمريكيدوالر أمريكي

بنوك ومؤسسات مصرفية محلية:
485.479211.353حسابات جارية

14.504.951-ودائع تستحق خالل فترة ثالثة أشهر فأقل
13.988.717-ودائع تبادلية

485.47928.705.021
بنوك ومؤسسات مصرفية خارجية:

326.802.075174.635.635حسابات جارية وتحت الطلب
408.122.624111.706.273ودائع تستحق خالل فترة ثالثة أشهر فأقل

9.167.84212.693.935ودائع تستحق خالل فترة تزيد عن ثالثة أشهر 
60.000.000-ودائع تبادلية

744.092.541359.035.843
إستثمارات لدى بنوك إسالمية خارجية:

2.328.0367.322.641إستثمارات تستحق خالل فترة ثالثة أشهر 
4.062.3683.509.514إستثمارات تستحق خالل فترة تزيد عن ثالثة أشهر 

6.390.40410.832.155
)2.566.264()3.109.697(ينزل: مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة

747.858.727396.006.755

بلغــت األرصــدة لــدى البنــوك والمؤسســات المصرفيــة التــي ال تتقاضــى فوائــد أو عوائــد كمــا فــي 31 كانــون األول 2020 و2019 مبلــغ 326.217.546 
دوالر أمريكــي و188.630.559 دوالر أمريكــي، علــى التوالــي.

بلغت األرصدة مقيدة السحب كما في 31 كانون األول 2020 و2019 مبلغ 147.386.086 و123.375.156 دوالر أمريكي، على التوالي. 

2020
المجموعالمرحلة )3(المرحلة )2(المرحلة )1(

دوالر أمريكيدوالر أمريكيدوالر أمريكيدوالر أمريكي
395.400.199872.8202.300.000398.573.019رصيد بداية السنة

352.395.405--352.395.405صافي التغير خالل السنة
--14.688.782)14.688.782(ما تم تحويله الى المرحلة )2(

733.106.82215.561.6022.300.000750.968.424رصيد نهاية السنة

فيما يلي ملخص الحركة على اجمالي األرصدة لدى البنوك والمؤسسات المصرفية:

2019
المجموعالمرحلة )3(المرحلة )2(المرحلة )1(

دوالر أمريكيدوالر أمريكيدوالر أمريكيدوالر أمريكي
340.741.4205.000.0002.300.000348.041.420رصيد بداية السنة

50.531.599--50.531.599صافي التغير خالل السنة
--)5.000.000(5.000.000ما تم تحويله الى المرحلة )1(
--872.820)872.820(ما تم تحويله الى المرحلة )2(

395.400.199872.8202.300.000398.573.019رصيد نهاية السنة

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

2020
المجموعالمرحلة )3(المرحلة )2(المرحلة )1(

دوالر أمريكيدوالر أمريكيدوالر أمريكيدوالر أمريكي
265.0051.2592.300.0002.566.264رصيد بداية السنة

543.433--543.433صافي الخسائر اإلئتمانية المتوقعة 
--105.994)105.994(ما تم تحويله الى المرحلة )2(

702.444107.2532.300.0003.109.697رصيد نهاية السنة

2019
المجموعالمرحلة )3(المرحلة )2(المرحلة )1(

دوالر أمريكيدوالر أمريكيدوالر أمريكيدوالر أمريكي
80.58418.4972.300.0002.399.081رصيد بداية السنة

167.183--167.183صافي الخسائر اإلئتمانية المتوقعة 
--)18.497(18.497ما تم تحويله الى المرحلة )1(
--1.259)1.259(ما تم تحويله الى المرحلة )2(

265.0051.2592.300.0002.566.264رصيد نهاية السنة

 7. موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة األرباح أو الخسائر

يمثــل هــذا البنــد أســهم مدرجــة فــي بورصــة فلســطين بلغــت قيمتهــا العادلــة 18.735.305 دوالر أمريكــي و19.072.028 دوالر أمريكــي كمــا فــي 31 
كانــون األول 2020 و2019، علــى التوالــي.

20202019
دوالر أمريكيدوالر أمريكي

9.738.53810.654.320أسهم مدرجة في بورصة فلسطين
-638.427أسهم مدرجة في أسواق مالية أجنبية

3.358.3403.417.708محافظ استثمارية*
5.000.0005.000.000أسهم غير مدرجة*

18.735.30519.072.028

تــم إعــادة تبويــب هــذه البنــود لعــام 2019 مــن موجــودات ماليــة بالقيمــة العادلــة مــن خــالل الدخــل الشــامل لتصويــب تصنيــف االســتثمارات وفقــًا   *
لمعاييــر التقاريــر الماليــة الدوليــة. لــم ينتــج عــن إعــادة التوبيــب أثــر علــى قائمــة الدخــل الموحــدة لعــام 2019.
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 8. تسهيالت وتمويالت ائتمانية مباشرة
يشمل هذا البند ما يلي:

20202019
دوالر أمريكيدوالر أمريكي

األفراد
665.677.207672.223.256قروض *

2.438.68415.582.810حسابات جارية مدينة
26.694.61532.786.240بطاقات ائتمان

57.628.92258.640.098حسابات المكشوفين بالطلب
274.538.884243.842.688تمويالت 

الشركات والمؤسسات
922.183.267858.725.414قروض *

160.089.586180.008.032حسابات جارية مدينة
10.478.67614.266.324حسابات المكشوفين بالطلب

508.504.002453.661.879تمويالت 

القطاع العام
360.644.691310.607.985قروض *

281.291.287207.539.056حسابات جارية مدينة
167.703.59865.740.052تمويالت 

3.437.873.4193.113.623.834
)16.656.102()20.413.098(فوائد وعموالت وأرباح معلقة

)113.582.505()150.711.733(مخصص خسائر ائتمانية متوقعة على التسهيالت والتمويالت االئتمانية المباشرة
3.266.748.5882.983.385.227

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

20202019
دوالر أمريكيدوالر أمريكي

16.656.10211.242.052الرصيد في بداية السنة
8.257.7416.357.696فوائد وأرباح معلقة خالل السنة

)570.748()2.922.628(فوائد وأرباح معلقة حولت لإليرادات خالل السنة
استبعاد فوائد وأرباح معلقة على تسهيالت وتمويالت ائتمانية مضى على تعثرها أكثر 

)301.986()1.367.928(من 6 سنوات

)90.315()140.000(فوائد معلقة تم شطبها 
19.403)70.189(فروقات عملة 

20.413.09816.656.102الرصيد في نهاية السنة 

فيما يلي ملخص الحركة على إجمالي التسهيالت والتمويالت االئتمانية المباشرة:

2020
المجموعالمرحلة )3(المرحلة )2(المرحلة )1(

دوالر أمريكيدوالر أمريكيدوالر أمريكيدوالر أمريكي

2.328.600.967618.647.852166.375.0153.113.623.834الرصيد في بداية السنة

326.160.154)5.902.084(176.718.468155.343.770صافي التغير خالل السنة

-)5.971.726()88.113.506(94.085.232ما تم تحويله الى المرحلة )1(

-)8.344.800(281.071.283)272.726.483(ما تم تحويله الى المرحلة )2(

-49.709.696)23.122.479()26.587.217(ما تم تحويله الى المرحلة )3(

)1.910.569()1.910.569(--التسهيالت المستبعدة

2.300.090.967943.826.920193.955.5323.437.873.419رصيد نهاية السنة

2019
المجموعالمرحلة )3(المرحلة )2(المرحلة )1(

دوالر أمريكيدوالر أمريكيدوالر أمريكيدوالر أمريكي
2.145.073.404526.626.302110.526.5192.782.226.225الرصيد في بداية السنة

26.873.850333.015.623)33.880.565(340.022.338صافي التغير خالل السنة
-)3.122.548()48.651.930(51.774.478ما تم تحويله الى المرحلة )1(
-)6.217.014(195.655.366)189.438.352(ما تم تحويله الى المرحلة )2(
-39.932.222)21.101.321()18.830.901(ما تم تحويله الى المرحلة )3(

)1.618.014()1.618.014(--التسهيالت المستبعدة
2.328.600.967618.647.852166.375.0153.113.623.834رصيد نهاية السنة

فيما يلي ملخص الحركة على مخصص خسائر ائتمانية متوقعة على التسهيالت والتمويالت االئتمانية المباشرة:

2020
المجموعالمرحلة )3(المرحلة )2(المرحلة )1(

دوالر أمريكيدوالر أمريكيدوالر أمريكيدوالر أمريكي
13.072.69625.252.14775.257.662113.582.505الرصيد في بداية السنة

-)792.154()487.036(1.279.190المحول للمرحلة )1(
-)409.681(2.279.381)1.869.700(المحول للمرحلة )2(
-1.184.939)1.057.062()127.877(المحول للمرحلة )3(

13.635.8259.954.44634.221.76957.812.040صافي الخسائر االئتمانية المتوقعة
)18.843.400()9.098.698()6.789.883()2.954.819(استرداد الخسائر االئتمانية للسنة

إستبعاد مخصص تسهيالت وتمويالت ائتمانية مضى 
3.3813.381--على تعثرها أكثر من 6 سنوات

)1.996.162()1.996.162(--المسترد من التمويالت اإلئتمانية المستبعدة
مخصص تم شطبه مقابل تسهيالت وتمويالت 

)1.773()1.773(--ائتمانية معدومة

155.142155.142--فرق تقييم عمالت أجنبية
23.035.31529.151.99398.524.425150.711.733رصيد نهاية السنة
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2019
المجموعالمرحلة )3(المرحلة )2(المرحلة )1(

دوالر أمريكيدوالر أمريكيدوالر أمريكيدوالر أمريكي
12.572.29618.896.88852.359.98583.829.169الرصيد في بداية السنة

-)948.073()1.631.444(2.579.517المحول للمرحلة )1(
-)186.030(2.680.511)2.494.481(المحول للمرحلة )2(
-1.240.089)985.367()254.722(المحول للمرحلة )3(

670.0866.291.55923.729.49530.691.140صافي الخسائر االئتمانية المتوقعة
إستبعاد مخصص تسهيالت وتمويالت ائتمانية مضى على تعثرها أكثر 

)1.139.810()1.139.810(--من 6 سنوات

94.88594.885--المسترد من التمويالت اإلئتمانية المستبعدة
)2.588()2.588(--مخصص تم شطبه مقابل تسهيالت وتمويالت ائتمانية معدومة

109.709109.709--فرق تقييم عمالت أجنبية
13.072.69625.252.14775.257.662113.582.505رصيد نهاية السنة

بلغــت اإلســتردادات للتســهيالت والتمويــالت االئتمانيــة المتعثــرة المدرجــة ضمــن المرحلــة الثالثــة كمــا فــي 31 كانــون األول 2020 و2019 مبلــغ 
9.098.698 دوالر أمريكــي و9.644.856 دوالر أمريكــي، علــى التوالــي.

مــن أكثــر  تعثرهــا  علــى  مضــى  التــي  مباشــرة  ائتمانيــة  وتمويــالت  تســهيالت  تدنــي  مخصــص  علــى  الحركــة  ملخــص  يلــي   فيمــا 
6 سنوات:

20202019
دوالر أمريكيدوالر أمريكي

13.845.73212.902.412الرصيد في بداية السنة
1.996.1621.139.810اإلضافات

)396.257()320.698(إسترداد مخصص تدني تسهيالت 
)4.723()15.767(مخصص تم شطبه 

204.490)26.849(فروقات عملة
15.478.58013.845.732الرصيد في نهاية السنة

تظهــر القــروض بالصافــي بعــد تنزيــل الفوائــد والعمــوالت المقبوضــة مقدمــًا البالغــة 3.730.032 دوالر أمريكــي كمــا فــي 31 كانــون األول 2020   *
مقابــل 10.260.992 دوالر أمريكــي كمــا فــي 31 كانــون األول 2019. كمــا تظهــر التمويــالت االئتمانيــة المباشــرة بالصافــي بعــد تنزيــل األربــاح 
ــون األول  ــا فــي 31 كان ــل 82.478.277 دوالر أمريكــي كم ــون األول 2020 مقاب ــا فــي 31 كان ــة البالغــة 92.360.279 دوالر أمريكــي كم المؤجل

.2019

بلــغ إجمالــي التســهيالت والتمويــالت االئتمانيــة المباشــرة المصنفــة بعــد تنزيــل الفوائــد والعمــوالت واألربــاح المعلقــة وفقــًا لتعليمــات ســلطة 	 
النقــد الفلســطينية كمــا فــي 31 كانــون األول 2020 مبلــغ 249.644.829 دوالر أمريكــي أي مــا نســبته )7.30 %( مــن إجمالــي التســهيالت 
ــغ 189.183.999 دوالر أمريكــي أي مــا نســبته  ــاح المعلقــة مقابــل مبل ــة المباشــرة بعــد تنزيــل الفوائــد والعمــوالت واألرب والتمويــالت االئتماني

ــون األول 2019. ــي 31 كان ــا ف ــة كم ــوالت المعلق ــد والعم ــل الفوائ ــد تنزي ــرة بع ــة المباش ــهيالت االئتماني ــي التس ــن إجمال )6.10 %( م

ــغ 167.085.022 دوالر 	  ــة مبل ــاح المعلق ــوالت واألرب ــد والعم ــل الفوائ ــد تنزي ــرة بع ــرة المتعث ــة المباش ــالت االئتماني ــهيالت والتموي ــت التس بلغ
أمريكــي أي مــا نســبته )4.90 %( مــن إجمالــي التســهيالت والتمويــالت االئتمانيــة المباشــرة بعــد تنزيــل الفوائــد والعمــوالت واألربــاح والعمــوالت 
المعلقــة كمــا فــي 31 كانــون األول 2020 مقابــل مبلــغ 141.109.198 دوالر أمريكــي أي مــا نســبته )4.60 %( مــن إجمالــي التســهيالت والتمويــالت 

االئتمانيــة المباشــرة بعــد تنزيــل الفوائــد والعمــوالت المعلقــة كمــا فــي31 كانــون األول 2019. 

بنــاًء علــى تعليمــات ســلطة النقــد الفلســطينية رقــم )1/2008( تــم إســتبعاد التســهيالت والتمويــالت االئتمانيــة المباشــرة المتعثــرة والتــي مضــى 	 
علــى تعثرهــا اكثــر مــن 6 ســنوات مــن القوائــم الماليــة الموحــدة للبنــك. بلغــت األرصــدة المســتبعدة مــن القوائــم الماليــة الموحــدة كمــا فــي 
31 كانــون األول 2019 و 2020 مبلــغ 29.336.902 دوالر أمريكــي و26.906.789 دوالر أمريكــي كمــا بلــغ رصيــد المخصــص والفوائــد واألربــاح 

المعلقــة للحســابات المتعثــرة مبلــغ 28.055.393 دوالر أمريكــي و25.571.139 دوالر أمريكــي، علــى التوالــي. 

بلغــت التســهيالت والتمويــالت االئتمانيــة الممنوحــة للقطــاع العــام 809.657.576 دوالر أمريكــي أي مــا نســبته )23.53 %( مــن إجمالــي التســهيالت 	 
والتمويــالت االئتمانيــة المباشــرة كمــا فــي 31 كانــون األول 2020 مقابــل 583.887.093 دوالر أمريكــي أي مــا نســبته )19 %( كمــا فــي 31 كانــون 

األول 2019.

بلغــت التســهيالت والتمويــالت االئتمانيــة للبنــك الممنوحــة بكفالــة الســلطة الوطنيــة الفلســطينية 167.703.598 دوالر أمريكــي أي مــا نســبته 	 
)4.88 %( مــن إجمالــي التســهيالت االئتمانيــة المباشــرة كمــا فــي 31 كانــون األول 2020 مقابــل 28.830.910 دوالر أمريكــي أي مــا نســبته )0.93 %( 

كمــا فــي 31 كانــون األول 2019.

بلغــت القيمــة العادلــة للضمانــات المقدمــة مقابــل التســهيالت والتمويــالت االئتمانيــة مبلــغ 1.236.098.141 دوالر أمريكــي كمــا فــي 31 	 
كانــون األول 2020 مقابــل 1.208.094.107 دوالر أمريكــي كمــا فــي 31 كانــون األول 2019. 

بلغــت التســهيالت والتمويــالت االئتمانيــة الممنوحــة لغيــر المقيميــن مبلــغ 16.610.904 دوالر أمريكــي و13.632.544 دوالر أمريكــي كمــا 	 
فــي 31 كانــون 2020 و2019، علــى التوالــي. 

فــي	  كمــا  أمريكــي  دوالر   1.532.623 بقيمــة  لهــا  التخصيــص  يســبق  لــم  ممنوحــة  ائتمانيــة  وتمويــالت  تســهيالت  شــطب   تــم 
31 كانون األول 2020 مقابل 1.497.114 دوالر أمريكي كما في 31 كانون األول 2019.

فيما يلي توزيع التسهيالت والتمويالت االئتمانية بعد تنزيل الفوائد واألرباح المعلقة حسب النشاط اإلقتصادي للعمالء:

20202019
دوالر أمريكيدوالر أمريكي

159.632.413149.705.402الصناعة 
416.159.932380.086.716قطاع الخدمات

485.736.373472.501.366تجارة بالجملة والمفرق
753.622.832709.455.375العقارات واإلنشاءات

15.718.52214.491.852النقل
51.255.02146.523.293الزراعة

33.887.58933.777.704السياحة
26.553.64028.778.477القطاع المالي
809.639.576583.887.093القطاع العام

665.254.423677.760.454سلع إستهالكية
3.417.460.3213.096.967.732

يقوم البنك بمنح تسهيالت ائتمانية مضمونة من قبل مؤسسات ضمان القروض، فيما يلي توزيع هذه التسهيالت االئتمانية:

31 كانون األول 2020
الديون المتعثرةتغطية الجهة الضامنة الرصيد القائمالمبلغ الممنوح

دوالر أمريكي%دوالر أمريكيدوالر أمريكينوع التسهيالت
15.256.19511.621.662703.208.357مشاريع إنتاجية

9.232.2317.331.35260830.942قروض تشغيلية
23.844.51618.770.356501.622.809قروض تنموية

35231.432 - 4.189.1242.896.134100مشاريع صغيرة ومتوسطة
52.522.06640.619.5045.893.540

31 كانون األول 2019
الديون المتعثرةتغطية الجهة الضامنة الرصيد القائمالمبلغ الممنوح

دوالر أمريكي%دوالر أمريكيدوالر أمريكينوع التسهيالت
15.285.66611.165.41870465.090مشاريع إنتاجية

14.969.6716.048.966601.055.051قروض تشغيلية
32.459.02521.657.419501.102.666قروض تنموية

35515.952 - 6.221.3233.824.031100مشاريع صغيرة ومتوسطة
68.935.68542.695.8343.138.759
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 9. موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل بنود الدخل الشامل األخرى
تشمل الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل بنود الدخل الشامل األخرى ما يلي:

موجودات مالية غير أسهم مدرجة في أسواق مالية
المجموعمدرجة في أسواق مالية 

دوالر أمريكيدوالر أمريكيدوالر أمريكي
31 كانون األول 2020

7.483.5753.450.18010.933.755محلي
16.077.5171.547.75217.625.269أجنبي

23.561.0924.997.93228.559.024
31 كانون األول 2019

7.880.8903.432.49311.313.383محلي
17.273.366313.18417.586.550أجنبي

25.154.2563.745.67728.899.933

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

20202019
دوالر أمريكيدوالر أمريكي

)3.467.059()3.854.902(الرصيد في بداية السنة
)357.843()1.144.890(التغير في القيمة العادلة من خالل بنود الدخل الشامل األخرى

)30.000(-أرباح بيع موجودات مالية مثبتة مباشرة في األرباح المدورة
)3.854.902()4.999.792(الرصيد في نهاية السنة

موجودات مالية بالكلفة المطفأة   .10
تشمل الموجودات المالية بالكلفة المطفأة ما يلي:

أذونات وسندات خزينة 
حكومية

سندات مالية مدرجة 
في أسواق مالية

سندات مالية 
غير مدرجة في 

أسواق مالية
مخصص الخسائر صكوك  إسالمية

المجموعاإلئتمانية المتوقعة

دوالر أمريكيدوالر أمريكيدوالر أمريكيدوالر أمريكيدوالر أمريكيدوالر أمريكي
31 كانون األول 2020

37.611.517)526.487(-8.000.000-30.138.004محلي 
167.887.713)1.757.569(30.513.425-76.803.68062.328.177أجنبي

106.941.68462.328.1778.000.00030.513.425)2.284.056(205.499.230
31 كانون األول 2019

37.696.528)499.140(-6.910.000-31.285.668محلي
205.048.155)1.845.162(31.513.425-60.072.100115.307.792أجنبي

91.357.768115.307.7926.910.00031.513.425)2.344.302(242.744.683

فيما يلي ملخص الحركة على إجمالي الموجودات المالية بالكلفة المطفأة:

2020
المجموعالمرحلة )3(المرحلة )2(المرحلة )1(

دوالر أمريكيدوالر أمريكيدوالر أمريكيدوالر أمريكي
199.695.21944.130.3411.263.425245.088.985رصيد بداية السنة

)37.305.699(-)22.574.241()14.731.458(صافي التغير خالل السنة
--)2.638.871(2.638.871ما تم تحويله الى المرحلة )1(
--7.156.337)7.156.337(ما تم تحويله الى المرحلة )2(

180.446.29526.073.5661.263.425207.783.286رصيد نهاية السنة

2019
المجموعالمرحلة )3(المرحلة )2(المرحلة )1(

دوالر أمريكيدوالر أمريكيدوالر أمريكيدوالر أمريكي
260.811.51520.000.0001.263.425282.074.940الرصيد في بداية السنة

)36.985.955(-)8.561.054()28.424.901(صافي التغير خالل السنة
--32.691.395)32.691.395(ما تم تحويله الى المرحلة )2(

199.695.21944.130.3411.263.425245.088.985رصيد نهاية السنة

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

2020
المجموعالمرحلة )3(المرحلة )2(المرحلة )1(

دوالر أمريكيدوالر أمريكيدوالر أمريكيدوالر أمريكي
770.578310.2991.263.4252.344.302الرصيد في بداية السنة

)60.246(-)259.540(199.294صافي )استرداد( خسائر إئتمانية متوقعة 
--)72(72ما تم تحويله الى المرحلة 1
--17.040)17.040(ما تم تحويله الى المرحلة 2

952.90467.7271.263.4252.284.056رصيد نهاية السنة

2019
المجموعالمرحلة )3(المرحلة )2(المرحلة )1(

دوالر أمريكيدوالر أمريكيدوالر أمريكيدوالر أمريكي
1.122.673319.7841.263.4252.705.882الرصيد في بداية السنة

)361.580(-)21.650()339.930(صافي )استرداد( خسائر إئتمانية متوقعة 
--12.165)12.165(ما تم تحويله الى المرحلة 2

770.578310.2991.263.4252.344.302رصيد نهاية السنة

تتراوح أسعار الفائدة على الموجودات المالية بالدوالر األمريكي بين 2.58 % إلى 8.13 % .

تتراوح أسعار الفائدة على الموجودات المالية بالدينار األردني بين 5.01 % إلى 6.49 %.

تتراوح أسعار الفائدة على الموجودات المالية بالكلفة المطفأة بالدينار الكويتي بين 4.13 % إلى 6.00 %.

تتضمــن الموجــودات الماليــة المحليــة اســتثمار البنــك فــي أذونــات خزينــة حكوميــة فلســطينية حســب تعميم ســلطة النقــد الفلســطينية رقــم )2016/64( 
بحيــث يكــون الحــد األعلــى لســعر الخصــم علــى األذونــات الصــادرة بعملــة الشــيكل 8 % وعلــى األذونــات الصــادرة بعملــة الــدوالر األمريكــي )ليبــور6 

شــهور + 3 %( ســنويًا.

يتراوح العائد على الصكوك اإلسالمية اإلقليمية بين 2.55 % و7.44 %.

تتراوح فترات إستحقاق الموجودات المالية من شهر إلى تسع سنوات.
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إستثمار في شركات حليفة  .11 
فيما يلي تفاصيل اإلستثمار في الشركات الحليفة كما في 31 كانون األول 2020 و2019:

رأس المال المكتتبنسبة الملكية
2020201920202019

دوالر أمريكيدوالر أمريكي%بلد المنشأ
21214.904.3684.758.223فلسطينشركة ابراج للتنمية واإلستثمار *

الشركة الفلسطينية لنقل األموال 
والمقتنيات الثمينة والخدمات المصرفية 

**
30301.042.012745.296فلسطين

5.946.3805.503.519

ــة  ــطة العقاري ــاء واألنش ــال اإلنش ــام بأعم ــا القي ــن أهدافه ــام 2008 وم ــطين ع ــي فلس ــراج( ف ــتثمار )أب ــة واإلس ــراج للتنمي ــركة أب ــت ش تأسس  *
التجاريــة بكافــة أنواعهــا. يتألــف رأســمال الشــركة المكتتــب بــه مــن 21.4 مليــون ســهم بقيمــة اســمية دوالر أمريكــي واحــد للســهم.

وتقــوم   2008 فلســطين ســنة  فــي  )أمــان(  المصرفيــة  والخدمــات  الثمينــة  والمقتنيــات  األمــوال  لنقــل  الفلســطينية  الشــركة  تأسســت   **
ــن ــه م ــب ب ــركة المكتت ــمال الش ــف رأس ــطين. يتأل ــارج فلس ــل وخ ــة داخ ــة واألوراق التجاري ــات الثمين ــود والمقتني ــل النق ــات نق ــم خدم  بتقدي

1 مليون سهم بقيمة اسمية دوالر أمريكي واحد للسهم.  

يوضح الجدول التالي ملخص المعلومات المالية المتعلقة باستثمار البنك في شركاته الحليفة:

أمانأبراج
2020201920202019

دوالر أمريكيدوالر أمريكيدوالر أمريكيدوالر أمريكيالمركز المالي للشركات الحليفة
36.118.58135.079.1534.287.2512.908.831إجمالي الموجودات
)764.615()1.104.391()7.289.476()7.458.991(إجمالي المطلوبات

28.659.59027.789.6773.182.8602.144.216حقوق الملكية
6.018.5145.835.832954.858643.265حصة البنك

6.018.5145.835.832954.858643.265القيمة الدفترية قبل التعديل
87.154102.031)1.077.609()1.114.146(تعديالت 

4.904.3684.758.2231.042.012745.296القيمة الدفترية بعد التعديل
االيرادات ونتائج األعمال

1.667.0371.653.7101.676.1681.588.379صافي اإليرادات 
)484.655()428.930()547.843()493.775(مصاريف تشغيلية وإدارية وعامة

)72.907()112.831()9.336()6.838(إستهالكات وإطفاءات 
)4.395()19.777()372.416()290.182(مصاريف تمويل

109.350102.633)70.203()6.329(إيرادات )مصاريف( أخرى، بالصافي
869.913653.9121.223.9801.129.055الربح قبل الضريبة

)180.829()185.336()56.611()173.983(مصروف الضريبة
695.930597.3011.038.644948.226صافي الربح للسنة بعد الضريبة

----بنود الدخل الشامل
695.930597.3011.038.644948.226إجمالي الدخل الشامل

146.145125.433296.716284.475حصة البنك 

 12. إستثمارات عقارية 
تظهــر اإلســتثمارات العقاريــة بالقيمــة العادلــة ويتــم إثبــات التغيــرات فــي القيمــة العادلــة فــي قائمــة الدخــل الموحــدة. فيمــا يلــي تفاصيــل الحركــة التــي 

تمــت علــى بنــد اإلســتثمارات العقاريــة:

20202019
دوالر أمريكيدوالر أمريكي

25.677.86917.800.433رصيد بداية السنة
159.0005.741.544إضافات خالل السنة

949.397-محول من موجودات آلت ملكيتها للبنك وفاًء لديون - إيضاح رقم )16(
48.0501.186.495التغير في القيمة العادلة خالل السنة

25.884.91925.677.869رصيد نهاية السنة

 13.ممتلكات وآالت ومعدات وحق استخدام أصول

أجهزة أثاث  ومعداتمباني وعقارات*
الحاسب اآللي 

تحسينات 
حق استخدام وسائل نقلالمأجور

المجموعموجودات

دوالر دوالر أمريكيدوالر أمريكيدوالر أمريكيدوالر أمريكي2020
دوالر أمريكيدوالر أمريكيأمريكي

الكلفة:
46.708.005101.088.31316.066.00313.038.7894.830.32138.741.538220.472.969الرصيد في بداية السنة 

1.071.2751.896.4081.652.236145.705141.8443.034.5997.942.067اإلضافات
محول من مشاريع تحت التنفيذ 

6.248.652--283.227-5.965.425-)إيضاح 14(

)1.595.296(-)261.654(-)232.882()1.100.760(-االستبعادات
47.779.280107.849.38617.485.35713.467.7214.710.51141.776.137233.068.392الرصيد في نهاية السنة 

اإلستهالك المتراكم:
7.747.35763.052.61712.945.6907.010.8881.439.7933.947.27596.143.620الرصيد في بداية السنة 

609.2429.120.8641.443.3821.082.405396.9824.219.52516.872.400االستهالك للسنة
)1.378.005(-)146.589(-)232.765()998.651(-االستبعادات

8.356.59971.174.83014.156.3078.093.2931.690.1868.166.800111.638.015الرصيد في نهاية السنة 
39.422.68136.674.5563.329.0505.374.4283.020.32533.609.337121.430.377صافي القيمة الدفترية:

أجهزة أثاث ومعداتمباني وعقارات*
الحاسب اآللي

تحسينات 
حق استخدام وسائل  نقلالمأجور

المجموعموجودات

دوالر أمريكيدوالر أمريكيدوالر أمريكيدوالر أمريكيدوالر أمريكيدوالر أمريكيدوالر أمريكي2019
الكلفة:

166.871.531-46.708.00591.101.26914.691.43511.319.2143.051.608الرصيد في بداية السنة 
أثر تطبيق معيار التقارير المالية 

38.741.53838.741.538-----الدولي رقم )16(

46.708.00591.101.26914.691.43511.319.2143.051.60838.741.538205.613.069الرصيد في بداية السنة - معدل
9.079.517-6.126.7881.419.554833.872699.303-اإلضافات

محول من مشاريع تحت التنفيذ 
6.508.868-885.7031.492.481-4.130.684-)إيضاح 14(

)728.485(-)413.071(-)44.986()270.428(-االستبعادات
46.708.005101.088.31316.066.00313.038.7894.830.32138.741.538220.472.969الرصيد في نهاية السنة 

اإلستهالك المتراكم:
80.828.423-7.169.03555.339.46211.692.3755.223.5951.403.956الرصيد في بداية السنة 

578.3227.874.7481.298.2671.787.293368.0823.947.27515.853.987االستهالك للسنة
)538.790(-)332.245(-)44.952()161.593(-االستبعادات

7.747.35763.052.61712.945.6907.010.8881.439.7933.947.27596.143.620الرصيد في نهاية السنة 
38.960.64838.035.6963.120.3136.027.9013.390.52834.794.263124.329.349صافي القيمة الدفترية:

تشــمل المبانــي والعقــارات أراٍض مملوكــة للبنــك لممارســة أعمالــه المصرفيــة بمبلــغ 15.700.255 دوالر أمريكــي كمــا فــي 31 كانــون األول 2020   *
و2019. 

ــغ 59.386.780 دوالر  ــا مبل ــغ كلفته ــك وتبل ــات البن ــت تســتخدم فــي عملي ــود مســتهلكة بالكامــل وال زال ــكات واآلالت والمعــدات بن تتضمــن الممتل
ــي.  ــى التوال ــون األول 2020 و2019، عل ــي 31 كان ــا ف ــي كم ــغ 48.750.288 دوالر أمريك ــي ومبل أمريك
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مشاريع تحت التنفيذ  .14 
يشــمل هــذا البنــد أعمــال إنشــاء وتشــطيب وتوســيع وتحســينات لفــروع البنــك الجديــدة، وأعمــال تشــطيب وتوســيع وتحســينات مأجــور للبنــك اإلســالمي 

العربــي )شــركة تابعــة(. فيمــا يلــي الحركــة علــى المشــاريع تحــت التنفيــذ خــالل الســنة:

20192018
دوالر أمريكيدوالر أمريكي

3.175.6776.270.572الرصيد في بداية السنة
5.753.2724.282.009إضافات  

)868.036(-محول إلى موجودات غير ملموسة )إيضاح 15(
)6.508.868()6.248.652(محول إلى ممتلكات وآالت ومعدات وحق استخدام موجودات )إيضاح 13(

2.680.2973.175.677الرصيد في نهاية السنة

إن الكلفــة المتوقعــة الســتكمال المشــاريع تحــت التنفيــذ كمــا فــي 31 كانــون األول 2020 تقــدر بمبلــغ 2.436.024 دوالر أمريكــي، ويتوقــع االنتهــاء مــن هــذه 
المشــاريع خالل عــام 2022.

موجودات غير ملموسة  .15 
المجموعبرامج الحاسب اآلليحق الشهرة

دوالر أمريكيدوالر أمريكيدوالر أمريكي
الكلفة

3.774.55822.423.29726.197.855في 1 كانون الثاني 2020
2.117.7952.117.795-اإلضافات

3.774.55824.541.09228.315.650كما في 31 كانون األول 2020

اإلطفاء
10.900.73910.900.739-كما في 1 كانون الثاني 2020

1.986.5161.986.516-اإلطفاء للسنة 
12.887.25512.887.255-كما في 31 كانون األول 2020

صافي القيمة الدفترية 
3.774.55811.653.83715.428.395كما في 31 كانون األول 2020

المجموعبرامج الحاسب اآلليحق الشهرة
دوالر أمريكيدوالر أمريكيدوالر أمريكي

الكلفة
3.774.55820.005.04723.779.605كما في 1 كانون الثاني 2019

1.550.2141.550.214-اإلضافات
868.036868.036-محول من شاريع تحت التنفيذ )إيضاح 13(

3.774.55822.423.29726.197.855كما في 31 كانون األول 2019

اإلطفاء
8.974.1778.974.177-كما في 1 كانون الثاني 2019

1.926.5621.926.562-اإلطفاء للسنة 
10.900.73910.900.739-كما في 31 كانون األول 2019

صافي القيمة الدفترية 
3.774.55811.522.55815.297.116كما في 31 كانون األول 2019

تمــت دراســة تدنــي القيمــة المتوقــع اســتردادها للشــهرة الناتجــة عــن اســتحواذ البنــك اإلســالمي العربــي بنــاًء علــى القيمــة العادلــة بعــد خصــم تكاليــف 
البيــع وفقــًا ألســعار التــداول لســهم البنــك اإلســالمي العربــي )المســتوى األول( كمــا فــي 31 كانــون األول 0202 و2019.

موجودات أخرى  .16 
يشمل هذا البند ما يلي:

20202019
دوالر أمريكيدوالر أمريكي

12.571.20213.400.622شيكات مقاصة 
9.630.8713.690.855فوائد وعموالت مستحقة 

9.815.6776.983.581ذمم مدينة وسلف ومصاريف مؤقتة
6.954.1337.459.750دفعات مقدمة

2.160.7812.576.861مخزون قرطاسية ومطبوعات وأجهزة 
1.867.160677.531موجودات آلت ملكيتها للبنك وفاء لديون 

128.4566.589.264سلفيات وموجودات ضريبية
4.500.41018.386.488حسابات مدينة أخرى 

47.628.69059.764.952

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

20202019
دوالر أمريكيدوالر أمريكي

2.514.245-حسابات جارية
149.775.313212.079.298ودائع ألجل تستحق خالل ثالثة أشهر

-18.571.989ودائع تحفيزية تستحق خالل فترة تزيد عن ثالثة أشهر * 
28.929.326-ودائع تستحق خالل فترة تزيد عن ثالتة أشهر 

168.347.302243.522.869

يمثــل هــذا البنــد قيمــة ودائــع تحفيزيــة مــن ســلطة النقــد الفلســطينية للبنــك اإلســالمي العربــي )شــركة تابعة( بهــدف تخفيــف اآلثــار اإلقتصادية   *
ألزمــة فيــروس كورونــا )كوفيــد 19( علــى أنشــطة الشــركة التابعــة ومــا لحقهــا مــن خســائر نتيجــة تأجيــل أقســاط العمــالء خــالل عــام 2020. 
تســتحق هــذه الودائــع خــالل ثــالث ســنوات حيــث تســتوفي ســلطة النقــد فائــدة أقــل مــن ســعر الفائــدة الســوقية، بلغــت نســبة الفائــدة المســتوفاة 
علــى هــذه الوديعــة 0.5 %. قــام البنــك بمعالجــة أثــر الفــرق بيــن ســعر الفائــدة لهــذه الودائــع وســعر الفائــدة الســوقية لهــا وفقــًا لمعيــار المحاســبة 
الدولــي رقــم )20( – محاســبة المنــح الحكوميــة واإلفصــاح عــن المســاعدات الحكوميــة، نتــج عنهــا أربــاح بقيمــة 1.428.011 دوالر أمريكــي تــم 

قيدهــا فــي قائمــة الدخــل الموحــدة ضمــن بنــد صافــي إيــرادات التمويــل واالســتثمار )إيضــاح 33(. 

ودائع بنوك ومؤسسات مصرفية  .18 
يشمل هذا البند ما يلي:

حسابات جارية وتحت 
الطلب

ودائع ألجل  تستحق 
المجموعودائع تبادليةخالل ثالثة أشهر

دوالر أمريكيدوالر أمريكيدوالر أمريكيدوالر أمريكي
31 كانون األول 2020

37.403.488-32.582.6144.820.874 *محلي
44.684.713-16.076.86228.607.851أجنبي

48.659.47633.428.725-82.088.201
31 كانون األول 2019

117.19196.445.81314.049.053110.612.057محلي
19.780.17248.061.45960.288.715128.130.346أجنبي

19.897.363144.507.27274.337.768238.742.403

يتضمن هذا البند مبلغ 30.473.580 دوالر أمريكي يمثل أمانات شحن نقد لبعض البنوك المحلية كما بتاريخ 31 كانون األول 2020.  *
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ودائع العمالء  .19 
20202019

دوالر أمريكيدوالر أمريكي
ودائع العمالء

1.780.702.9411.458.415.462حسابات جارية وتحت الطلب 
1.060.677.761955.104.120ودائع التوفير

809.683.606724.203.985ودائع ألجل وخاضعة إلشعار
34.573.07719.737.692حسابات مدينة – مؤقتًا دائنة

3.685.637.3853.157.461.259
حقوق أصحاب حسابات االستثمار المطلقة 

387.933.636292.477.505ودائع التوفير 
507.364.353422.047.317ودائع ألجل

895.297.989714.524.822
4.580.935.3743.871.986.081

بلغــت ودائــع القطــاع العــام كمــا فــي 31 كانــون األول 2020 و2019 مبلــغ 150.023.920 دوالر أمريكــي و138.914.884 دوالر أمريكــي أي مــا 	 
نســبته 3.27 % و 3.59 % مــن إجمالــي الودائــع، علــى التوالــي.

بلغــت قيمــة الودائــع التــي ال تتقاضــى فوائــد أو يُســتوفى عليهــا عوائــد كمــا فــي 31 كانــون األول 2020 و2019 مبلــغ 2.764.362.450 دوالر 	 
أمريكــي و2.353.651.882 دوالر أمريكــي أي مــا نســبته 60.34 % و 60.79 % مــن إجمالــي الودائــع، علــى التوالــي. 

بلغــت قيمــة الودائــع الجامــدة كمــا فــي 31 كانــون األول 2020 و 2019 مبلــغ  77.032.004 دوالر أمريكــي و 77.840.805 دوالر أمريكــي أي مــا 	 
نســبته 1.68 % و 2.01 % مــن إجمالــي الودائــع، علــى التوالــي. 

بلغــت قيمــة الودائــع المحجــوزة كمــا فــي 31 كانــون األول 2020 و2019 مبلــغ 7.21965.23 دوالر أمريكــي و36.870.100  دوالر أمريكــي أي مــا 	 
نســبته 1.42 % و 0.95 % مــن إجمالــي الودائــع، علــى التوالــي. 

تأمينات نقدية  .20 
يشمل هذا البند تأمينات نقدية مقابل:

20202019
دوالر أمريكيدوالر أمريكي

185.005.213173.938.708تسهيالت وتمويالت ائتمانية مباشرة
33.413.85940.890.777تسهيالت وتمويالت ائتمانية غير مباشرة

34.669.80828.768.452أخرى
253.088.880243.597.937

قرض مساند   .21 
حصــل البنــك خــالل عــام 2016 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 بمعــدل 7.52 % تســدد علــى أســاس نصــف ســنوي بــدأت بتاريــخ 15 كانــون األول 2016. 

كمــا وقــع البنــك بتاريــخ 30 أيــار 2017 إتفاقيــة قــرض إضافيــة مــع مؤسســة التمويــل الدوليــة وعليهــا تمــت زيــادة قيمــة القــرض المســاند بمبلــغ 25 
مليــون دوالر أمريكــي ليصبــح 75 مليــون دوالر أمريكــي، بنفــس شــروط إتفاقيــة القــرض المســاند المشــار اليهــا أعــاله.

أموال مقترضة  .22 
فيما يلي تفاصيل هذا البند:

31 كانون األول 312019 كانون األول 2020
دوالر أمريكيدوالر أمريكي

-15.000.000الصندوق العربي لإلنماء اإلقتصادي واالجتماعي*
12.636.1803.679.566وكالة التنمية الفرنسية**

27.636.1803.679.566

قــام البنــك خــالل الفتــرة بتوقيــع اتفاقيــة مــع الصنــدوق العربــي لإلنمــاء اإلقتصــادي واالجتماعــي بمبلــغ 15 مليــون دوالر أمريكــي بهــدف تمويــل   *
تســهيالت ائتمانيــة لدعــم المنشــآت الصغيــرة والمتوســطة. يســدد هــذا القــرض بموجــب 15 قســط نصــف ســنوي، يبــدأ الســداد بعــد فتــرة ســماح 
36 شــهرًا، حيــث يســتحق القســط األول بتاريــخ 1 حزيــران 2023 وينتهــي الســداد بتاريــخ 1 حزيــران 2030. ويســتحق علــى القــرض فائــدة ســنوية 

بمعــدل 3 %.

قــام البنــك خــالل عــام 2018 بتوقيــع اتفاقيــة تمويـــل المشـــاريع الخضـــراء مــع وكالة التنمية الفرنســية )الوكالة( وبنـــاًء عليـــه قـــام البنـــك بإطـــالق   **
مشـــروع “Sunref Palestine” والتــي تهــدف للتعريــــف بمبــــادرة التمويــــل األخضــر المقدمــــة مــــن الوكالــــة بدعــــم مــــن االتحــاد األوروبــي. وبناًء 
ــاوية،  ــنوي متس ــف س ــطًا نص ــب 20 قس ــرض بموج ــذا الق ــدد ه ــورو. يس ــاه 12.500.000 ي ــغ أقص ــهيالت بمبل ــك تس ــة للبن ــح االتفاقي ــه، تتي علي
يبــدأ الســداد بعــد فتــرة ســماح 36 شــهرًا، حيــث يســتحق القســط األول بتاريــخ 30 تشــرين الثانــي 2021 وينتهــي الســداد بتاريــخ 31 أيــار 2031. 

ويســتحق علــى القــرض فائــدة ســنوية بمعــدل 2.62 %.

بلغ الرصيد المستغل كما في31 كانون األول 2020 و 2019 مبلغ 12.636.180 دوالر أمريكي و3.679.566 دوالر أمريكي، على التوالي.

قروض اإلستدامة من سلطة النقد الفلسطينية  .23 
يمثــل هــذا البنــد قيمــة ودائــع ســلطة النقــد الفلســطينية وفقــًا لتعليمــات ســلطة النقــد الفلســطينية رقــم )22/2020( بهــدف تخفيــف اآلثــار اإلقتصاديــة 
ألزمــة فيــروس كورونــا )كوفيــد 19( علــى األنشــطة والمشــاريع اإلقتصاديــة خاصــة المشــاريع الصغيــرة والمتوســطة، بحيــث تســتوفي ســلطة النقــد 
فائــدة بنســبة 0.5 % علــى التمويــل الممنــوح مــن قبلهــا ويلتــزم البنــك باســتيفاء فائــدة متناقصــة بحــد أقصــى بنســبة 3 % مــن المقترضيــن. بلــغ رصيــد 

قــروض اإلســتدامة كمــا فــي 31 كانــون األول 2020 مبلــغ 9.134.926 دوالر أمريكــي.

مطلوبات عقود االيجار  .24 
يوضح الجدول أدناه القيمة الدفترية مطلوبات عقود اإليجار والحركة عليها:

31 كانون األول 312019 كانون األول 2020
دوالر أمريكيدوالر أمريكي

-33.671.658رصيد بداية السنة
34.846.935-أثر تطبيق معيار التقارير المالية الدولي رقم )16(

33.671.65834.846.935رصيد بداية السنة المعدل
-3.034.599إضافات خالل السنة

1.011.7951.028.101تكاليف التمويل للسنة
)2.203.378()4.264.138(دفعات

33.453.91433.671.658رصيد نهاية السنة

تمثــل التزامــات العقــود المســتأجرة االعتــراف بمطلوبــات عقــود االيجــار بالقيمــة الحاليــة لدفعــات اإليجــار التــي يتعيــن دفعهــا خــالل مــدة العقــد. تتضمــن 
دفعــات اإليجــار الدفعــات الثابتــة )والتــي تتضمــن الدفعــات التــي فــي مضمونهــا تعتبــر دفعــات إيجــار ثابتــة( مطروحــًا منهــا حوافــز اإليجــار المســتحقة 
ودفعــات اإليجــار المتغيــرة التــي تعتمــد علــى مؤشــرات أو معــدالت متفــق عليهــا وفقــا لشــروط العقــد، والمبالــغ المتوقــع تحصيلهــا بموجــب ضمانــات 
القيمــة المتبقيــة. تتضمــن دفعــات اإليجــار أيضــًا القيمــة المســتحقة عنــد ممارســة خيــار الشــراء والــذي مــن المؤكــد أن يمارســه البنــك وقيمــة غرامــات 

إنهــاء عقــد اإليجــار، إذا كان البنــك ينــوي ان يمــارس خيــار اإلنهــاء وفقــًا لشــروط العقــد.

تم خصم التزامات العقود المستأجرة باستخدام نسبة عائد 3.01 %.

إن قيمــة مصــروف االيجــار للعقــود قصيــرة االجــل وعقــود ايجــار األصــول منخفضــة القيمــة والتــي تــم االعتــراف بهــا فــي قائمــة الدخــل الموحــدة للســنة 
المنتهيــة فــي 31 كانــون األول 2020 بلغــت 909.304 دوالر أمريكــي )إيضــاح 38(.
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مخصصات متنوعة  .25 
المستخدم  خالل المكون خالل السنةرصيد بداية السنة

رصيد نهاية السنةالسنة

دوالر أمريكيدوالر أمريكيدوالر أمريكيدوالر أمريكي
31 كانون األول 2020

46.931.940)4.107.116(45.056.9095.982.147تعويض نهاية الخدمة 
1.919.435--1.919.435مخصص قضايا 

46.976.3445.982.147)4.107.116(48.851.375
31 كانون األول 2019

45.056.909)2.329.205(41.093.2896.292.825تعويض نهاية الخدمة 
1.919.435--1.919.435مخصص قضايا 

43.012.7246.292.825)2.329.205(46.976.344

يتــم التخصيــص لتعويــض نهايــة الخدمــة للموظفيــن وفقــًا لقانــون العمــل الســاري المفعــول فــي فلســطين ونظــام شــؤون الموظفيــن الخــاص بالبنــك. 
ــون رئاســي  ــذه وفقــًا لقــرار بقان ــم إيقــاف تنفي ــذي ت ــون الضمــان االجتماعــي الفلســطيني خــالل عــام 2018 وال ــق قان هــذا وكان مــن المتوقــع تطبي
بتاريــخ 28 كانــون الثانــي 2019 علــى أن يســتمر الحــوار مــع الجهــات ذات العالقــة مــن أجــل الوصــول لتوافــق وطنــي علــى أحــكام القانــون وموعــد نفــاذه. 

هــذا ويلــزم القانــون بنســخته الحاليــة صاحــب العمــل بتســوية مكافــأة نهايــة الخدمــة للفتــرات الســابقة لتطبيــق أحــكام هــذا القانــون.

مخصصات الضرائب  .26 
لقد كانت الحركة على حساب مخصصات الضرائب خالل السنة المنتهية في 31 كانون األول 2020 و2019 كما يلي:

20202019
دوالر أمريكيدوالر أمريكي

1.421.1193.634.870رصيد بداية السنة
17.748.22012.858.327إضافات 

-)14.339.725(سلفيات مدفوعة
)15.072.078()218.962(المسدد خالل السنة
4.610.6521.421.119رصيد نهاية السنة

20202019فيما يلي تفاصيل مخصص الضرائب للسنة:
دوالر أمريكيدوالر أمريكي

18.619.98220.095.339المخصص المكون للسنة
)6.047.698(-تسويات سنوات سابقة

)1.189.314()871.762(خصومات ضريبية تشجيعية وتسويات أخرى 
17.748.22012.858.327مصروف الضرائب الظاهر في قائمة الدخل الموحدة للسنة

فيما يلي ملخص تسوية الربح المحاسبي مع الربح الضريبي للسنة للبنك:

20202019
دوالر أمريكيدوالر أمريكي

40.160.36851.795.049الربح المحاسبي
)12.601.089()15.879.892(أرباح غير خاضعة للضريبة

25.286.53922.753.694مصروفات غير مقبولة ضريبيا
49.567.01561.947.654إجمالي الربح الخاضع لضريبة القيمة المضافة
49.567.01561.947.654صافي الربح الخاضع لضريبة القيمة المضافة

)8.544.504()6.836.830(ينزل: ضريبة القيمة المضافة
)7.552.252()7.652.138(      ضريبة القيمة المضافة على الرواتب

)820.111()1.753.511(      تعديالت لغايات إحتساب ضريبة الدخل
33.324.53645.030.787الدخل الخاضع لضريبة الدخل

4.998.6805.608.552ضريبة الدخل
11.835.51014.153.056الضرائب المستحقة عن السنة

18.619.98220.095.339الضرائب المخصص لها خالل السنة
39 %46.36 %نسبة الضريبة الفعلية

يقــوم البنــك بالتخصيــص للضرائــب وفقــًا للقوانيــن الســارية المفعــول والتــي تتضمــن القــرار بقانــون رقــم )22( لســنة 2017 والقــرار بقانــون رقــم 
)10( لســنة 2017.

توصل البنك خالل عام 2019 إلى تسوية نهائية مع دائرة ضريبة الدخل وضريبة القيمة المضافة عن نتائج أعماله لعام 2018.

لــم يتوصــل البنــك إلــى تســوية نهائيــة مــع دائــرة ضريبــة الدخــل وضريبــة القيمــة المضافــة عــن نتائــج أعمالــه لعــام 2019. وقــد قــام البنــك بتقديــم 
اإلقــرار الضريبــي عــن نتائــج أعمالــه لعــام 2019 فــي موعــده ويتابــع المستشــار الضريبــي إجــراء المخالصــات النهائيــة.

بلغــت النســبة القانونيــة لضريبــة الدخــل 15 %، كمــا بلغــت النســبة القانونيــة لضريبــة القيمــة المضافــة 16 % وذلــك كمــا فــي 31 كانــون األول 2020. 
اســتنادًا ألحــكام القــرار بقانــون رقــم )4( لســنة 2014 بشــأن تعديــل القــرار بقانــون رقــم )8( لعــام 2011 بشــأن ضريبــة الدخــل، فــإن ضريبــة الدخــل 

علــى األربــاح الناجمــة عــن تمويــل المشــاريع الصغيــرة والمتوســطة تســتوفى بنســبة 10 % مــن تلــك األربــاح.

مطلوبات أخرى  .27 
يشمل هذا البند ما يلي:

20202019
دوالر أمريكيدوالر أمريكي

23.422.33619.636.218شيكات بنكية مصدقة
12.564.4641.246.009مشتقات مالية سالبة )عمليات بين البنوك(

13.364.6596.049.978ذمم عمالء شركات تابعة
8.985.9587.962.931حواالت صادرة

7.466.1467.426.311فوائد مستحقة وغير مدفوعة
6.503.2545.722.991توزيعات أرباح نقدية غير مدفوعة

3.692.3799.420.974أمانات مؤقتة 
2.602.2451.891.797عائد أصحاب حسابات اإلستثمار المطلق

1.020.0001.227.000مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة 
1.308.279769.541ضرائب مستحقة

302.153246.044مخصص تدني تسهيالت إئتمانية غير مباشرة )إيضاح 51(
11.910.64014.082.676أخرى

93.142.51375.682.470

ــبة  5 % 	  ــك بنس ــاهم البن ــف ويس ــكل موظ ــي ل ــب األساس ــن الرات ــهريًا م ــاع 5 % ش ــن باقتط ــار الموظفي ــدوق إدخ ــام صن ــًا لنظ ــك وفق ــوم البن يق
للموظفيــن الذيــن أمضــوا فــي الخدمــة حتــى أقــل مــن خمــس ســنوات، و8 % للموظفيــن الذيــن أمضــوا فــي الخدمــة مــن خمــس ســنوات حتــى أقــل 

مــن عشــر ســنوات، و10 % للموظفيــن الذيــن أمضــوا فــي الخدمــة لفتــرة عشــر ســنوات فأكثــر.



فلســـطين التقريـــر الســـنوي 2020بنك  | 177178

عالوة إصدار  .28 
نتجت عالوة اإلصدار مما يلي:

االســتحواذ علــى المحفظــة البنكيــة للبنــك التجــاري الفلســطيني مــن خــالل قيــام بنــك فلســطين بإصــدار 10.008.685 ســهمًا مــن اســهمه 	 
ــي  ــهم والت ــداول األس ــعر ت ــن س ــرق بي ــي الف ــة 15.813.723 دوالر أمريك ــدار والبالغ ــالوة اإلص ــل ع ــطيني. تمث ــاري الفلس ــك التج ــاهمي البن لمس
بلغــت 2.58 دوالر أمريكــي للســهم وقيمتهــا األســمية والبالغــة واحــد دوالر أمريكــي للســهم، وذلــك وفقــًا لمــا أقرتــه الهيئــة العامــة غيــر العاديــة 

للبنــك بتاريــخ 25 آذار 2016.

إدخــال مؤسســة التمويــل الدوليــة كشــريك إســتراتيجي للبنــك بمســاهمة 5 % مــن رأســمال البنــك أي مــا يعــادل 4.070.239 ســهمًا بقيمــة إســمية 	 
مقدارهــا واحــد دوالر أمريكــي للســهم وعــالوة إصــدار بقيمــة )2.06( دوالر أمريكــي للســهم الواحــد، بمجمــوع عــالوة إصــدار قدرهــا 8.384.692 

دوالر أمريكــي، وذلــك وفقــًا لمــا أقــره مجلــس إدارة البنــك فــي جلســته التــي انعقــدت فــي 15 حزيــران 2008.

طــرح 13 مليــون ســهم لإلكتتــاب الثانــوي مقصــورًا علــى مســاهمي البنــك فقــط بقيمــة إســمية مقدارهــا واحــد دوالر أمريكــي للســهم وعــالوة 	 
إصــدار بقيمــة )0.05( دوالر أمريكــي للســهم، بمجمــوع عــالوة إصــدار قدرهــا 650.000 دوالر أمريكــي، وذلــك وفقــًا لمــا أقرتــه الهيئــة العامــة غيــر 

العاديــة للبنــك فــي جلســتها التــي انعقــدت فــي 6 نيســان 2007. 

اإلحتياطيات  .29 
اإلحتياطي اإلجباري

وفقــًا لقانــون الشــركات وقانــون المصــارف يقتطــع مــا نســبته10 % مــن األربــاح الصافيــة ســنويًا تخصــص لحســاب اإلحتياطــي اإلجبــاري. ال يجــوز وقــف 
هـــذا االقتطــاع قبــل أن يبلــغ مجمــوع المبالــغ المتجمعــة لهــذا الحســاب مــا يعــادل رأســمال البنــك. ال يجــوز توزيــع اإلحتياطــي اإلجبــاري علــى المســاهمين 

إال بموافقــة مســبقة مــن ســلطة النقــد الفلســطينية.

اإلحتياطي اإلختياري

يمثل اإلحتياطي اإلختياري ما يتم إقتطاعه من قبل الشركات التابعة. 

إحتياطي مخاطر مصرفية عامة

يمثــل هــذا البنــد قيمــة إحتياطــي المخاطــر الــذي تــم اقتطاعــه وفقــًا لتعليمــات ســلطة النقــد الفلســطينية رقــم )6/2015( بنســبة 1.5 % مــن التســهيالت 
ــاح المعلقــة و0.5 % مــن التســهيالت  ــد واألرب ــة والفوائ ــة المباشــرة بعــد طــرح مخصــص تدنــي التســهيالت والتمويــالت االئتماني والتمويــالت االئتماني
والتمويــالت االئتمانيــة غيــر المباشــرة. وفقــًا لتعميــم ســلطة النقــد الفلســطينية رقــم )53/2013(، ال يتــم تكويــن إحتياطــي مخاطــر مصرفيــة عامــة 
ــي  ــواردة ف ــروط ال ــا الش ــت عليه ــال انطبق ــي ح ــطة ف ــرة والمتوس ــات الصغي ــة للمؤسس ــرة الممنوح ــة المباش ــالت االئتماني ــهيالت والتموي ــل التس مقاب
التعميــم. قــام البنــك خــالل عــام 2018 بتطبيــق معيــار التقاريــر الماليــة الدولــي رقــم )9( وتســجيل أثــر المعيــار مــن حســاب هــذا االحتياطــي بمــا يتعلــق 
بالخســائر االئتمانيــة المتوقعــة الخاصــة بالمرحلتيــن األولــى والثانيــة وفقــًا لتعليمــات ســلطة النقــد الفلســطينية رقــم )2/2018(. ال يجــوز التصــرف بهــذا 

االحتياطــي أو توزيعــه إال بموافقــة مســبقة مــن ســلطة النقــد الفلســطينية.

إحتياطي تقلبات دورية

يمثــل هــذا البنــد قيمــة اإلحتياطــي الــذي تــم اقتطاعــه وفقــًا لتعليمــات ســلطة النقــد الفلســطينية رقــم )1/2011( بنســبة 15 % مــن األربــاح الصافيــة 
بعــد الضرائــب لتدعيــم رأســمال البنــك ولمواجهــة المخاطــر المحيطــة بالعمــل البنكــي. ال يجــوز اســتخدام أي جــزء مــن إحتياطــي التقلبــات الدوريــة أو 
تخفيضــه علــى أي وجــه إال بموافقــة مســبقة مــن ســلطة النقــد الفلســطينية. ال يجــوز وقــف هـــذا اإلقتطــاع قبــل أن يبلــغ مجمــوع المبالــغ المتجمعــة لهــذا 
الحســاب مــا يعــادل 20 % مــن رأســمال البنــك. تــم خــالل عــام 2018 اصــدار تعليمــات ســلطة النقــد الفلســطينية رقــم )1/2018( بشــأن احتســاب احتياطــي 
التقلبــات الدوريــة، حيــث ســيتم احتســابه كنســبة مــن األصــول المرجحــة بالمخاطــر تقررهــا ســلطة النقــد الفلســطينية تتــراوح بيــن )0 %-2.5 %(. تــم 
تحديــد هــذه النســبة مــن قبــل ســلطة النقــد لعــام 2018 بحيــث تكــون 0.57 % مــن األصــول المرجحــة بالمخاطــر. تــم خــالل عــام 2019 اصــدار تعليمــات 
ســلطة النقــد الفلســطينية رقــم )13/2019( بشــأن احتســاب مصــد رأس المــال المضــاد للتقلبــات الدوريــة، حيــث ســيتم احتســابه كنســبة مــن األصــول 
المرجحــة بالمخاطــر تقررهــا ســلطة النقــد الفلســطينية تتــراوح بيــن )0 % - 2.5 %(، تــم تحديــد هــذه النســبة لعــام 2019 بحيــث تكــون 0.66 % مــن 
األصــول المرجحــة بالمخاطــر، حيــث يجــب علــى البنــك اإلفصــاح عــن مصــد رأس المــال المضــاد للتقلبــات الدوريــة فــي بياناتــه الماليــة ابتــداء مــن بيانــات 

كانــون األول 2023. لــم يقــم البنــك خــالل العــام باقتطــاع إحتياطــي التقلبــات الدوريــة بنــاًء علــى تفاهمــات مــع ســلطة النقــد الفلســطينية.

توزيعات أرباح   .30 
ــع  ــك بواق ــي وذل ــغ 20.400.000 دوالر أمريك ــاح بمبل ــع أرب ــي 26 آذار 2020 توزي ــدت ف ــي إنعق ــة الت ــتها العادي ــي جلس ــك ف ــة للبن ــة العام ــرت الهيئ أق
4.080.000 دوالر أمريكــي كتوزيعــات أســهم و16.320.000 دوالر أمريكــي أربــاح نقديــة علــى مســاهمي البنــك كٌل بنســبة مــا يملكــه مــن أســهم البنــك.

ــع  ــك بواق ــي وذل ــغ 27.000.000 دوالر أمريك ــاح بمبل ــع أرب ــي 28 آذار 2019 توزي ــدت ف ــي إنعق ــة الت ــتها العادي ــي جلس ــك ف ــة للبن ــة العام ــرت الهيئ أق
4.000.000 دوالر أمريكــي كتوزيعــات أســهم و23.000.000 دوالر أمريكــي أربــاح نقديــة علــى مســاهمي البنــك كٌل بنســبة مــا يملكــه مــن أســهم البنــك.

ــى  ــة عل ــاح نقدي ــع أرب ــخ 25 آذار 2020 توزي ــدت بتاري ــي انعق ــتها الت ــي جلس ــة( ف ــركة تابع ــي )ش ــالمي العرب ــك اإلس ــة للبن ــة العام ــرت الهيئ ــا أق كم
المســاهمين بنســبة 4.71 % مــن القيمــة االســمية للســهم بإجمالــي مبلــغ 4.000.000 دوالر أمريكــي. وقــد أقــرت الهيئــة العامــة غيــر العاديــة المنعقــدة 
بتاريــخ 25 آذار 2020 توزيــع أســهم مجانيــة علــى المســاهمين بنســبة 4.18  % مــن القيمــة االســمية للســهم بإجمالــي مبلــغ 3.550.000 دوالر أمريكــي.

الفوائد الدائنة  .31 
يشمل هذا البند الفوائد الدائنة على الحسابات التالية:

20202019
دوالر أمريكيدوالر أمريكي

106.496.86599.513.384قروض 
27.246.98727.903.342حسابات جارية مدينة

11.137.37012.732.295حسابات طلب مكشوفة
7.433.08710.394.891موجودات مالية بالكلفة المطفأة

4.360.5285.186.561بطاقات االئتمان 
4.426.4094.969.190أرصدة لدى بنوك ومؤسسات مصرفية

188.133157.424أرصدة لدى سلطة النقد الفلسطينية
161.289.379160.857.087

الفوائد المدينة  .32 
20202019يشمل هذا البند الفوائد المدينة على الحسابات التالية:

دوالر أمريكيدوالر أمريكي
فوائد على ودائع العمالء:

29.936.37627.033.180ودائع ألجل وخاضعة إلشعار
1.326.0842.162.897ودائع التوفير

246.168173.360حسابات جارية وتحت الطلب
31.508.62829.369.437

8.138.6949.967.344فوائد على ودائع بنوك ومؤسسات مصرفية
1.991.4803.465.524فوائد على ودائع سلطة النقد الفلسطينية

1.011.7951.028.101فوائد على مطلوبات عقود ايجار
42.650.59743.830.406

صافي ايرادات التمويل واالستثمار  .33 
يمثل هذا البند صافي ايرادات التمويل واإلستثمار للبنك اإلسالمي العربي )شركة تابعة( منذ تاريخ اإلستحواذ، فيما يلي تفاصيل هذا البند:

20202019
دوالر أمريكيدوالر أمريكي

43.348.37342.729.664إيرادات عوائد تمويالت *
2.584.5352.484.778عوائد إستثمارات 

45.932.90845.214.442
)8.213.569()10.270.226(ينزل: عائد اصحاب حسابات االستثمار المطلق
35.662.68237.000.873حصة البنك من ايرادات التمويل واالستثمارات 

تظهر إيرادات التمويل واإلستثمار بالصافي بعد تنزيل الخسائر الناتجة عن التعديالت على التمويالت االئتمانية للشركة التابعة )البنك اإلسالمي   *
الفلسطيني( بمبلغ 3.364.410 دوالر أمريكي وإضافة أرباح المنح الحكومية بمبلغ 1.428.011 دوالر أمريكي المتعلقة بالتعويض عن خسارة 

التعديل وجميع التكاليف ذات الصلة )إيضاح 55(.
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صافي إيرادات العموالت   .34 
يشمل هذا البند عموالت مقابل ما يلي:

20202019
دوالر أمريكيدوالر أمريكي

عموالت دائنة:
10.510.90411.609.449تسهيالت ائتمانية مباشرة

6.559.1308.021.665صافي إيرادات عموالت البطاقات االئتمانية
7.238.4336.839.290عمولة إدارة حساب

5.700.4808.357.444شيكات 
5.371.1485.488.501حواالت بنكية 

3.470.7024.506.433تسهيالت ائتمانية غير مباشرة 
3.775.5753.590.040عمولة تحويل رواتب

3.983.5974.620.241خدمات بنكية مختلفة 
46.609.96953.033.063

)3.955.820()3.453.484(ينزل: عموالت مدينة
43.156.48549.077.243

صافي أرباح محفظة موجودات مالية   .35 
إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي:

20202019
دوالر أمريكيدوالر أمريكي

1.471.545924.306عوائد توزيعات موجودات مالية من خالل قائمة األرباح أوالخسائر
2.184.337-عوائد توزيعات موجودات مالية من خالل بنود الدخل الشامل األخرى

)55.817(823.820)خسائر( أرباح بيع موجودات مالية بالكلفة المطفأة
خسائر غير متحققة من تقييم موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة 

)183.268()1.223.581(األرباح أو الخسائر

)655.499()457.058(عمولة إدارة إستثمارات
611.7292.214.059

إيرادات أخرى  .36 
20202019

دوالر أمريكيدوالر أمريكي
205.875203.676إيجارات الصناديق الحديدية

2.922.628570.748إسترداد فوائد معلقة
3.812.5124.212.149متفرقة

6.941.0154.986.573

نفقات الموظفين  .37 
20202019

دوالر أمريكيدوالر أمريكي
49.195.02248.345.507رواتب ومنافع وعالوات الموظفين

7.652.1387.552.252ضريبة القيمة المضافة على الرواتب
5.982.1476.292.825تعويض نهاية خدمة الموظفين 

3.341.8613.260.387تأمين ونفقات طبية
3.307.2833.368.711مكافآت وإكراميات

2.139.7862.067.636مساهمة البنك في صندوق إدخار الموظفين 
983.227958.649بدل مالبس

608.258826.524تدريب موظفين
385.850707.373تنقالت

73.595.57273.379.864

مصاريف تشغيلية  .38 
20202019

دوالر أمريكيدوالر أمريكي
6.905.46510.725.278رسوم اشتراك مؤسسة ضمان الودائع *

6.239.1075.791.786بريد وفاكس وهاتف
5.879.3855.447.438صيانة وترميمات

3.683.1305.099.345دعاية وإعالن 
3.061.2563.763.386مصاريف نقل النقد

3.106.4463.562.216مصاريف مهنية 
2.316.9291.928.878مسؤولية إجتماعية  ** 

2.229.6882.194.633كهرباء ومياه
1.987.1981.982.420مكافآت وبدالت أعضاء مجلس اإلدارة

1.658.6761.703.972قرطاسية ومطبوعات
1.261.7511.209.000رسوم ترخيص 

1.265.0491.290.691رسوم تأمين 
1.264.0781.249.271اشتراكات
1.005.719986.202محروقات 
909.3041.257.039االيجارات 

289.094888.516مصاريف سفر وندوات
319.315437.810مصاريف ضيافة وحفالت 

282.277267.128مصاريف سيارات
4.956.2595.183.225متفرقة 

48.620.12654.968.234

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. صــدر بتاريــخ 1 كانــون األول 2019 تعميــم مــن المؤسســة الفلســطينية لضمــان الودائــع 
رقــم )03/2019( بشــأن تخفيــض الحــد األدنــى لرســوم االشــتراك لتصبــح )0.2 % - 0.8 %(، حيــث واعتبــارًا مــن 1 كانــون الثانــي 2020، ســتكون نســبة 
رســوم االشــتراك 0.2 % مــن متوســط إجمالــي الودائــع بــداًل مــن 0.3 % مــن متوســط إجمالــي الودائــع. صــدر بتاريــخ 27 تشــرين أول 2020 تعميــم مــن 
المؤسســة الفلســطينية لضمــان الودائــع رقــم )02/2020( بشــأن تخفيــض الحــد األدنــى لرســوم االشــتراك لتصبــح )0.1 % - 0.8 %(، حيث واعتبــارًا من 

1 تشــرين األول 2020 تحتســب نســبة رســوم االشــتراك بواقــع 0.1 % مــن متوســط إجمالــي الودائــع بــداًل مــن 0.2 % مــن متوســط إجمالــي الودائــع.

يهتــم بنــك فلســطين بدعــم مشــاريع وأنشــطة المســؤولية االجتماعيــة عبــر المســاهمة فــي تطويــر عــدة مجــاالت تتركــز فــي قطاعــات التعليــم    **
ــانية  ــاعي اإلنس ــن والمس ــات المغتربي ــة وعالق ــؤون اإلقتصادي ــة والش ــون والتنمي ــة والفن ــة والثقاف ــة والبيئ ــة والصح ــداع والرياض ــباب واالب والش
وشــؤون المــرأة، وكمــا يعمــل البنــك علــى تشــجيع موظفيــه علــى العمــل التطوعــي مــن خــالل المشــاريع التنمويــة التــي يقودهــا مــع المؤسســات 

ــي. ــى التوال ــح عامــي 2020 و2019، عل ــبته 11.4 % و5 % مــن رب ــا نس ــة م ــئولية االجتماعي ــادرات االنســانية. بلغــت المس الشــريكة والمب
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)مخصص( استرداد خسائر ائتمانية متوقعة على االستثمارات  .39 
ــة المباشــرة حيــث تظهــر الخســائر  ــة باســتثناء التســهيالت االئتماني ــة رقــم )9( علــى الموجــودات المالي ــر المالي ــار التقاري ــد أثــر معي يمثــل هــذا البن

ــاه:  ــة المتوقعــة فــي إيضــاح رقــم )8(، حســب الجــدول أدن االئتماني

2020
2019المجموعالمرحلة )3(المرحلة )2(المرحلة )1(

دوالر أمريكيدوالر أمريكيدوالر أمريكيدوالر أمريكيدوالر أمريكي
50.150)50.150(--)50.150(أرصدة لدى سلطة النقد الفلسطينية  إيضاح )5(

543.433167.183--543.433أرصدة لدى بنوك ومؤسسات مصرفية إيضاح )6(
)361.580()60.246(-)259.540(199.294موجودات مالية بالكلفة المطفأة  إيضاح )10(

)90.020(56.109--56.109تسهيالت ائتمانية غير مباشرة  إيضاح )51(
)234.267(489.146-)259.540(748.686المجموع

غرامات سلطة النقد الفلسطينية  .40 
يمثــل هــذا البنــد غرامــات مفروضــة مــن ســلطة النقــد الفلســطينية علــى البنــك وشــركته التابعــة بمبلــغ 22.052 دوالر أمريكــي خــالل الســنة المنتهيــة 

فــي 31 كانــون األول 2020 لمخالفــة البنــك والشــركة التابعــة لبعــض تعليمــات ســلطة النقــد الفلســطينية والقوانيــن ذات العالقــة.    

النقد وما في حكمه  .41 
يتكون النقد وما في حكمه الظاهر في قائمة التدفقات النقدية الموحدة من المبالغ المبينة في قائمة المركز المالي الموحدة كما يلي:

20202019
دوالر أمريكيدوالر أمريكي

1.323.410.0561.361.137.682نقد وأرصدة لدى سلطة النقد الفلسطينية
يضاف:

أرصدة لدى بنوك ومؤسسات مصرفية 
750.968.424398.573.019

2.074.378.4801.759.710.701
يُنزل:

)12.693.935()9.167.842(ودائع تستحق خالل فترة تزيد عن ثالثة أشهر 
)3.509.514()4.062.368(إستثمارات تستحق خالل فترة تزيد عن ثالثة أشهر

)243.522.869()168.347.302(ودائع سلطة النقد الفلسطينية
)238.742.403()82.088.201(ودائع بنوك ومؤسسات مصرفية 

)354.711.248()388.128.609(متطلبات اإلحتياطي اإللزامي النقدي
1.422.584.158906.530.732

42. الحصة االساسية والمخفضة للسهم من ربح السنة

20202019
دوالر أمريكيدوالر أمريكي

19.881.00433.957.680ربح السنة العائد إلى مساهمي البنك

سهمسهم
208.080.000208.080.000المتوسط المرجح لعدد األسهم المكتتب بها خالل السنة

دوالر أمريكيدوالر أمريكي
0.150.16الحصة األساسية والمخفضة للسهم من ربح السنة العائد إلى مساهمي البنك

معامالت مع جهات ذات عالقة  .43 
يعتبر البنك المساهمين الرئيسيين وأعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة العليا وأية شركات يسيطرون عليها أو لهم القدرة على التأثير بها كجهات ذات عالقة. 

تمت خالل السنة معامالت مع هذه الجهات تمثلت في ودائع وتسهيالت وتمويالت ائتمانية ممنوحة كما يلي:

مساهمون شركات حليفة2020
رئيسيون

أعضاء مجلس اإلدارة 
المجموعأخرى*واإلدارة التنفيذية

دوالر أمريكيدوالر أمريكيدوالر أمريكيدوالر أمريكيدوالر أمريكي
بنود قائمة المركز المالي الموحدة:

67.251.01834.927.753106.836.149-4.657.378تسهيالت وتمويالت ائتمانية مباشرة
منها:

209.034209.034---تسهيالت ائتمانية غير منتظمة
20.183.96422.064.48942.248.453--ودائع 

75.000.000--75.000.000-قرض مساند
8.000.000-8.000.000--موجودات مالية بالكلفة المطفأة

1.020.000-1.020.000--مكافئات مجلس اإلدارة
إلتزامات محتملة:

19.910.3411.036.15321.158.060-211.566كفاالت
614.400614.400---إعتمادات

258.0036.422.7356.680.738--سقوف غير مستغلة
بنود قائمة الدخل الموحدة:

1.905.022-1.905.022--فوائد وعموالت مقبوضة
6.524.513-5.855.620668.893-فوائد وعموالت مدفوعة

مساهمون شركات حليفة2019
رئيسيون

أعضاء مجلس اإلدارة 
المجموعأخرى*واإلدارة التنفيذية

دوالر أمريكيدوالر أمريكيدوالر أمريكيدوالر أمريكيدوالر أمريكي
بنود قائمة المركز المالي الموحدة:

58.975.56627.456.72791.526.574-5.094.281تسهيالت وتمويالت ائتمانية مباشرة
منها:

2.081.495184.7452.266.240--تسهيالت ائتمانية غير منتظمة
31.409.0434.130.59836.523.379-983.738ودائع 

75.000.000--75.000.000-قرض مساند
6.910.000-6.910.000--موجودات مالية بالكلفة المطفأة

1.227.000-1.227.000--مكافئات مجلس اإلدارة
إلتزامات محتملة:

29.474.484309.61929.995.669-211.566كفاالت
51.963-51.963--إعتمادات

1.736.4059.634.40311.370.808--سقوف غير مستغلة
بنود قائمة الدخل الموحدة:

2.460.7491.826.4514.616.648-329.448فوائد وعموالت مقبوضة
5.839.621899.45524.8766.763.952-فوائد وعموالت مدفوعة

ــر رئيســيين )بنســبة مســاهمة اقــل مــن 5 % مــن  ــر اإلدارة التنفيذيــة وأقاربهــم ومســاهمين غي ــد أخــرى مــدراء الفــروع وموظفيــن مــن غي يتضمــن بن  *
ــطينية. ــد الفلس ــلطة النق ــه لس ــاح عن ــم اإلفص ــا يت ــب م ــك حس ــك( وذل ــمال البن رأس

− يشــكل صافــي التســهيالت والتمويــالت االئتمانيــة المباشــرة الممنوحــة لجهــات ذات عالقــة كمــا فــي 31 كانــون األول 2020 و2019 مــا نســبته 3.27 % 	
و3.07 % مــن صافــي التســهيالت االئتمانيــة المباشــرة، علــى التوالــي.

− يشــكل صافــي التســهيالت والتمويــالت االئتمانيــة المباشــرة الممنوحــة لجهــات ذات عالقــة كمــا فــي 31 كانــون األول 2020 و2019 مــا نســبته 21.37 % 	
و19.6 %1 مــن قاعــدة رأســمال البنــك، علــى التوالــي.

− تــم تكويــن مخصصــات بمبلــغ 114.157 دوالر أمريكــي و7490.5 دوالر أمريكــي لعامــي 2020 و2019، علــى التوالــي مقابــل تســهيالت غيــر منتظمــة 	
لــذوي الصلــة.

− 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 %.	
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− تتراوح أسعار الفائدة على الودائع بالدوالر األمريكي بين 1 % إلى 5.25 %.	

فيما يلي ملخص لمنافع )رواتب ومكافآت ومنافع أخرى( اإلدارة العليا:

20202019
دوالر أمريكيدوالر أمريكي

4.945.8394.421.900حصة اإلدارة العليا من الرواتب والمصاريف المتعلقة بها )منافع قصيرة األجل(
419.911281.214حصة اإلدارة العليا من مصروف تعويض نهاية الخدمة )منافع طويلة األجل(

1.020.0001.227.000مكافآت ومصاريف أعضاء مجلس اإلدارة *
480.000480.000بدالت رئيس مجلس اإلدارة

− يشــمل هــذا البنــد مكافــآت أعضــاء مجلــس إدارة بنــك فلســطين بمبلــغ 800.000 و990.000 دوالر أمريكــي كمــا فــي 31 كانــون األول 2020 	
و9201 علــى التوالــي. 

فيما يلي تفاصيل مكافآت أعضاء مجلس إدارة البنك لعامي 2020 و2019:

20202019
دوالر أمريكيدوالر أمريكي

80.00094.787هاشم هاني الشوا
17.77894.787فيصل غازي الشوا

80.00094.787هاني حسن نجم
80.00094.787ماهر جواد فرح
44.44494.787طارق الشكعة

62.22294.787عبد اهلل الغانم
80.00094.787لنـــا أبو حجلة

80.00094.787ندى أبو شوشه
80.00094.787مها عواد

80.00084.255طارق العقاد
42.128-نبيل القدومي

80.00010.534تفيدة الجرباوي
-35.556إريك شحادة

800.000990.000

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 3.57 % و2.54 % مــن ربــح ســنتي 2020 و2019.

 44. القيمة العادلة لألدوات المالية

يمثل الجدول التالي مقارنة للقيم الدفترية والقيم العادلة لألدوات المالية كما في 31 كانون األول 2020 و2019:

القيمة العادلةالقيمة الدفترية
2020201920202019

دوالر أمريكيدوالر أمريكيدوالر أمريكيدوالر أمريكيموجودات مالية
1.323.410.0561.361.087.5321.323.410.0561.361.087.532نقد وأرصدة لدى سلطة النقد الفلسطينية

747.858.727396.006.755747.858.727396.006.755أرصدة لدى بنوك ومؤسسات مصرفية
موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة 

18.735.30510.654.32018.735.30510.654.320األرباح والخسائر

3.266.748.5882.983.385.2273.266.748.5882.983.385.227تسهيالت وتمويالت ائتمانية مباشرة

موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل بنود 
الدخل الشامل األخرى

23.561.09228.062.17823.561.09228.062.178أسهم مدرجة
4.997.9329.255.4634.997.9329.255.463أسهم غير مدرجة

موجودات مالية بالكلفة المطفأة: 
106.372.10390.791.719106.941.61891.545.854أذونات خزينة حكومية

62.247.819115.264.56064.399.222111.272.671سندات مدرجة
7.830.9046.746.1428.000.0006.910.000سندات غير مدرجة

29.048.40429.942.26230.513.42529.942.262صكوك إسالمية
36.518.16042.461.54636.518.16042.461.546موجودات مالية أخرى

5.627.329.0905.073.657.7045.631.684.1255.070.583.808مجموع الموجودات

مطلوبات مالية
168.347.302243.522.869168.347.302243.522.869ودائع سلطة النقد الفلسطينية

82.088.201238.742.40382.088.201238.742.403ودائع بنوك ومؤسسات مصرفية
4.580.935.3743.871.986.0814.580.935.3743.871.986.081ودائع العمالء

253.088.880243.597.937253.088.880243.597.937تأمينات نقدية
75.000.00075.000.00075.000.00075.000.000قرض مساند

-27.636.180-27.636.180أموال مقترضة
-9.134.926-9.134.926قروض اإلستدامة

33.453.91433.671.65833.453.91433.671.658مطلوبات عقود االجار
92.840.36079.115.99292.840.36079.115.992مطلوبات مالية أخرى

5.322.525.1374.785.636.9405.322.525.1374.785.636.940مجموع المطلوبات

تــم إظهــار القيــم العادلــة للموجــودات والمطلوبــات الماليــة وفقــًا للقيــم التــي يمكــن أن تتــم بهــا عمليــات التبــادل بيــن جهــات معنيــة بذلــك، باســتثناء 
عمليــات البيــع اإلجباريــة أو التصفيــة.

ــرى  ــة األخ ــودات المالي ــة والموج ــات المصرفي ــوك والمؤسس ــدى البن ــدة ل ــطينية واألرص ــد الفلس ــلطة النق ــدى س ــدة ل ــد ولألرص ــة للنق ــم العادل إن القي
ــي  ــرى ه ــة األخ ــات المالي ــة والمطلوب ــات النقدي ــالء والتأمين ــع العم ــة وودائ ــات المصرفي ــوك والمؤسس ــع البن ــطينية وودائ ــد الفلس ــلطة النق ــع س وودائ

ــل. ــرة األج ــل قصي ــداد أو تحصي ــرات س ــك األدوات ذات فت ــون تل ــك لك ــة وذل ــا الدفتري ــر لقيمه ــكل كبي ــة بش مقارب

ــة للبنــود الخاضعــة للفائــدة مــن خــالل خصــم التدفقــات النقديــة المتوقعــة باســتخدام نفــس أســعار الفائــدة لبنــود تحمــل  تــم تقديــر القيمــة العادل
نفــس الشــروط وصفــات المخاطــر.

تــم تحديــد القيمــة العادلــة للموجــودات الماليــة بالقيمــة العادلــة مــن خــالل قائمــة األربــاح والخســائر وللموجــودات الماليــة بالقيمــة العادلــة مــن خــالل 
بنــود الدخــل الشــامل األخــرى المدرجــة فــي األســواق الماليــة وفقــًا ألســعار تداولهــا فــي تاريــخ القوائــم الماليــة الموحــدة.

تم تحديد القيمة العادلة للموجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل بنود الدخل الشامل األخرى غير المدرجة باستخدام طرق تقييم مناسبة.
األربــاح  أو  الفوائــد  أســعار  مثــل  المختلفــة  المتغيــرات  دراســة  خــالل  مــن  االئتمانيــة  والتمويــالت  للتســهيالت  العادلــة  القيمــة  تحديــد  تــم 
فــي كمــا  العادلــة  قيمتهــا  عــن  االئتمانيــة  والتمويــالت  للتســهيالت  الدفتريــة  القيمــة  تختلــف  ال  المديــن.  وقــدرة  المخاطــر   وعوامــل 

31 كانون األول 2020.
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قياس القيمة العادلة   .45
يستخدم البنك التسلسل التالي للتحديد واإلفصاح عن القيم العادلة ألدواته المالية: 

− المستوى األول: بإستخدام أسعار التداول )غير المعدلة( ألدوات مالية مشابهة تمامًا في أسواق مالية نشطة لألدوات المالية.	

− المستوى الثاني: بإستخدام معطيات غير أسعار التداول ولكن يمكن مالحظتها بشكل مباشر أو غير مباشر.	

− المستوى الثالث: بإستخدام معطيات ال تستند لبيانات سوق يمكن مالحظتها.	

يمثــل الجــدول التالــي التسلســل الهرمــي لقيــاس القيمــة العادلــة لموجــودات البنــك. فيمــا يلــي اإلفصاحــات الكميــة لقيــاس القيمــة العادلــة والتسلســل 
الهرمــي للموجــودات كمــا فــي 31 كانــون األول 2020:

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 تم قياسها بالقيمة العادلة:

موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة 
5.000.000-3118.735.30513.735.305 كانون األول 2020األرباح أو الخسائر - مدرجة )ايضاح 7(:

3113.735.30513.735.305 كانون األول 2020مدرجة
315.000.0005.000.000 كانون األول 2020غير مدرجة

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

--3123.561.09223.561.092 كانون األول 2020مدرجة
4.997.932--314.997.932 كانون األول 2020غير مدرجة

25.884.919--3125.884.919 كانون األول 2020إستثمارات عقارية )إيضاح 12(
موجودات مالية تم اإلفصاح عنها بالقيمة 

العادلة:
موجودات مالية بالكلفة المطفأة - مدرجة 

)ايضاح 10(:
30.137.936-31106.941.61876.803.682 كانون األول 2020أذونات خزينة حكومية

--3164.399.22264.399.222 كانون األول 2020سندات مدرجة
8.000.000-318.000.000 كانون األول 2020سندات غير مدرجة

--3130.513.42530.513.425 كانون األول 2020صكوك إسالمية

فيما يلي اإلفصاحات الكمية لقياس القيمة العادلة والتسلسل الهرمي للموجودات كما في 31 كانون األول 2019:

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 
31 كانون األول 2019قائمة الدخل - مدرجة )ايضاح 7(:

10.654.32010.654.320--

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

--3125.154.25625.154.256 كانون األول 2019مدرجة
3.745.677--313.745.677 كانون األول 2019غير مدرجة

25.677.869--3125.677.869 كانون األول 2019إستثمارات عقارية )إيضاح 12(
موجودات مالية تم اإلفصاح عنها بالقيمة 

العادلة:
موجودات مالية بالكلفة المطفأة - مدرجة 

)ايضاح 10(:
31.473.754-3191.545.85460.072.100 كانون األول 2019أذونات خزينة حكومية

--31111.272.671111.272.671 كانون األول 2019سندات مدرجة
6.910.000--316.910.000 كانون األول 2019سندات غير مدرجة

--3129.942.26229.942.262 كانون األول 2019صكوك إسالمية

لم يقم البنك بإجراء أي تحويالت بين المستويات المذكور أعاله خالل العامين 2020 و2019.

− حساسية المعطيات التي ال يمكن مالحظتها )المستوى الثالث(:	

يتــم تكليــف مخمنيــن خارجييــن معتمديــن لتقييــم الموجــودات الجوهريــة مثــل االســتثمارات العقاريــة واإلســتثمار فــي موجــودات ماليــة غيــر مدرجــة 
بالســوق المالــي. بعــد النقــاش مــع هــؤالء المخمنيــن الخارجييــن، يقــوم البنــك باختيــار األســاليب والمدخــالت والتــي ستســتخدم للتقييــم فــي كل حالــة، 
والتــي تمثــل فــي األغلــب أســعار بيــع ألراضــي مشــابهة خــالل العــام والتــي يتــم احتســابها بالقيمــة العادلــة للمتــر المربــع مــن األرض مضروبــًا بعــدد 

األمتــار المربعــة.

يمثل الجدول التالي حساسية القيمة العادلة لالستثمارات العقارية:

الزيادة/النقص في 
القيمة العادلة

األثر على القيمة 
العادلة

دوالر أمريكي%
2020

51.294.246+القيمة العادلة للمتر المربع الواحد
)1.294.246(5-القيمة العادلة للمتر المربع الواحد

2019
51.283.893+القيمة العادلة للمتر المربع الواحد
)1.283.893(5-القيمة العادلة للمتر المربع الواحد
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46.التركز في الموجودات والمطلوبات
توزيع الموجودات والمطلوبات وبنود خارج قائمة المركز المالي الموحدة طبقًا للتوزيع الجغرافي والقطاعي كما يلي:

20202019

مطلوبات وحقوق موجودات
الملكية

بنود خارج قائمة 
المركز المالي 

الموحدة
مطلوبات وحقوق موجودات

الملكية

بنود خارج قائمة 
المركز المالي 

الموحدة
حسب المناطق 

دوالر أمريكيدوالر أمريكيدوالر أمريكيدوالر أمريكيدوالر أمريكيدوالر أمريكيالجغرافية

4.796.397.2405.562.040.032563.175.0884.671.014.2944.985.377.437430.555.421داخل فلسطين
2.878.406-241.41644.732.079-144.234.582اسرائيل

1.139.345192.145.0763.619.9391.748.583)4.115.244(307.442.054األردن
361.719.57041.244.03118.938.689185.007.828120.069.69355.531.180أوروبا
21.693.087100.374.8944.770.846-27.122.88075.000.000أمريكا

172.893.662135.641.16917.337.247150.352.27655.502.67723.410.231دول أخرى
5.809.809.9885.809.809.988600.831.7855.264.944.6405.264.944.640518.894.667المجموع

حسب القطاع
972.687.2963.053.932.59988.927.009927.854.5032.577.962.11432.603.039األفراد

الشركات 
والمؤسسات 

والقطاع العام
2.294.061.2921.900.541.636511.904.7762.055.530.7241.656.829.608486.291.628

-2.067.852.302529.966.989-2.330.008.722358.409.081خزينة
-213.707.111500.185.929-213.052.678496.926.672أخرى

5.809.809.9885.809.809.988600.831.7855.264.944.6405.264.944.640518.894.667المجموع

47.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.

عملية إدارة المخاطر

يعتبــر مجلــس إدارة البنــك ولجنــة إدارة المخاطــر مســؤولين عــن تحديــد ومراقبــة المخاطــر باإلضافــة إلــى وجــود عــدة جهــات مســؤولة عــن عمليــة إدارة 
مخاطــر البنــك فــي كافــة مناطــق تواجــده.

لجنة إدارة المخاطر

تقع مسؤولية تطوير إستراتيجية المخاطر وتطبيق المبادئ واألطر العامة والحدود المسموح بها على لجنة إدارة المخاطر.

قياس المخاطر وأنظمة التقارير

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 والدوائــر 

ــة إلدارة المخاطــر. التنفيذي

المخاطر
يتبــع البنــك سياســات إلدارة المخاطــر المختلفــة ضمــن إســتراتيجية محــددة وتتولــى دوائــر المخاطــر رقابــة وضبــط المخاطر وإجــراء التوزيع 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.

أواًل: مخاطر االئتمان:

مخاطــر االئتمــان هــي المخاطــر التــي قــد تنجــم عــن تخلــف أو عجــز الطــرف اآلخــر لــألداة 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.

فيما يلي إجمالي التعرضات لمخاطر االئتمان )بعد مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة والفوائد المعلقة وقبل الضمانات ومخففات المخاطر(

20202019
دوالر أمريكيدوالر أمريكي

بنود داخل قائمة المركز المالي الموحدة
515.342.289426.362.169أرصدة لدى سلطة النقد الفلسطينية

747.858.727396.006.755أرصدة لدى بنوك ومؤسسات مصرفية
تسهيالت وتمويالت ائتمانية مباشرة:

972.687.296927.854.503أفراد
1.496.499.9731.476.790.115شركات ومؤسسات

797.561.319578.740.609قطاع عام 

205.499.230242.744.683موجودات مالية بالكلفة المطفأة 
36.518.16042.461.546موجودات مالية أخرى

4.771.966.9944.090.960.380
بنود خارج قائمة المركز المالي الموحدة

191.064.802191.432.299كفاالت
32.823.75844.331.976إعتمادات 

12.810.82122.039.772قبوالت
363.743.554260.620.520سقوف تسهيالت وتمويالت غير مستغلة

388.850470.100أخرى
600.831.785518.894.667
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ضات االئتمانية:
ضمانات إلجمالي التعر

القيمة العادلة لل

ضمانات
القيمة العادلة لل

2020
إجمالي قيمة 

ض
التعر

تأمينات

نقدية

معادن 

ثمينة

أسهم متداولة 
وكفاالت

سيارات وآالت 
وأخرى

عقارات
إجمالي قيمة 

ضمانات
ال

ض 
صافي التعر

ضمانات
بعد ال

سارة 
الخ

االئتمانية 
المتوقعة

دوالر أمريكي
دوالر أمريكي

دوالر 
أمريكي

دوالر أمريكي
دوالر أمريكي

دوالر أمريكي
دوالر أمريكي

دوالر أمريكي
دوالر أمريكي

ط 
ض االئتماني المرتب

التعر
لبنود داخل قائمة المركز 

المالي:
صدة لدى سلطة النقد 

أر
515.342.289

-
-

-
-

-
-

515.342.289
-

سات 
صدة لدى بنوك ومؤس

أر
صرفية 

م
747.858.727

-
-

-
-

-
-

747.858.727
3.109.697

سهيالت والتمويالت 
الت

االئتمانية:
-

-
-

-
-

-
-

-
-

األفراد
1.021.872.542

28.963.365
349.045

13.167.151
79.890.197

144.123.970
266.493.728

755.378.814
49.185.246

سات
شركات ومؤس

1.585.063.494
135.708.682

235.016
42.794.581

228.517.370
562.348.764

969.604.413
615.459.081

88.563.521
للحكومة والقطاع العام

810.524.285
-

-
-

-
-

-
810.524.285

12.962.966
موجودات مالية بالكلفة المطفأة

205.499.230
-

-
-

-
-

-
205.499.230

2.284.056
موجودات مالية أخرى

36.518.160
-

-
-

-
-

-
36.518.160

-
المجموع

4.922.678.727
164.672.047

584.061
55.961.732

308.407.567
706.472.734

1.236.098.141
3.686.580.586

156.586.334
-

ط 
ض االئتماني المرتب

التعر
لبنود خارج قائمة المركز 

المالي:
600.831.785

46.450.829
-

1.346.872
1.073.774

9.923.021
58.794.497

542.037.288
302.153

ضمن المرحلة الثالثة:
ضات المدرجة 

ضمانات للتعر
القيمة العادلة لل

ضمانات
القيمة العادلة لل

2020
إجمالي قيمة 

ض
التعر

تأمينات 

نقدية

معادن 

ثمينة
عقارية

أسهم 

متداولة

سيارات وآالت 
وأخرى

إجمالي قيمة 
ضمانات

ال
ض 

صافي التعر
ضمانات

بعد ال

سارة 
الخ

االئتمانية 
المتوقعة

دوالر أمريكي
دوالر أمريكي

دوالر 
أمريكي

دوالر أمريكي
دوالر أمريكي

دوالر أمريكي
دوالر أمريكي

دوالر أمريكي
دوالر أمريكي

ط 
ض االئتماني المرتب

التعر
لبنود داخل قائمة المركز 

المالي:
سهيالت والتمويالت 

الت
االئتمانية:

األفراد
32.586.904

1.383.586
92.245

3.905.741
-

1.376.082
6.757.654

25.829.250
22.804.359

سات
شركات ومؤس

134.221.808
13.843.683

27.660
40.516.124

8.540
910.333

55.306.340
78.915.468

75.720.066
المجموع

166.808.712
15.227.269

119.905
44.421.865

8.540
2.286.415

62.063.994
104.744.718

98.524.425

ضات االئتمانية:
ضمانات إلجمالي التعر

القيمة العادلة لل

ضمانات
القيمة العادلة لل

2019
إجمالي قيمة 

ض
التعر

تأمينات نقدية
معادن ثمينة

أسهم متداولة 
وكفاالت

سيارات وآالت
عقارات

إجمالي قيمة 
ضمانات

ال
ض بعد 

صافي التعر
ضمانات

ال

سارة 
الخ

االئتمانية 
المتوقعة

دوالر أمريكي
دوالر أمريكي

دوالر أمريكي
دوالر أمريكي

دوالر أمريكي
دوالر أمريكي

دوالر أمريكي
دوالر أمريكي

دوالر أمريكي
ض االئتماني 

التعر
ط لبنود داخل 

المرتب
قائمة المركز المالي:

صدة لدى سلطة النقد 
أر

426.412.319
-

-
-

-
-

-
426.412.319

50.150
صدة لدى بنوك 

أر
 

صرفية 
سات م

ومؤس
398.573.019

-
-

-
-

-
-

398.573.019
2.566.264

سهيالت والتمويالت 
الت

االئتمانية:
األفراد

972.434.202
24.990.387

377.179
170.061.825

9.535.737
52.375.856

257.340.984
715.093.218

44.579.699
سات

شركات ومؤس
1.540.656.697

152.609.539
333.506

589.204.038
39.355.630

119.129.532
900.632.245

640.024.452
63.866.582

للحكومة والقطاع العام
583.876.833

-
-

-
-

50.120.878
50.120.878

533.755.955
5.136.224

موجودات مالية بالكلفة 
المطفأة

245.088.985
-

-
-

-
-

-
245.088.985

2.344.302

موجودات مالية أخرى
42.461.546

-
-

-
-

-
-

42.461.546
-

المجموع
4.209.503.601

177.599.926
710.685

759.265.863
48.891.367

221.626.266
1.208.094.107

3.001.409.494
118.543.221

ض االئتماني 
التعر

ط لبنود خارج 
المرتب

قائمة المركز المالي:
518.894.667

160.517
-

11.572
-

-
172.089

518.722.578
246.044

ضمن المرحلة الثالثة:
ضات المدرجة 

ضمانات للتعر
القيمة العادلة لل

ضمانات
القيمة العادلة لل

2019
إجمالي قيمة 

ض
التعر

تأمينات نقدية
معادن ثمينة

عقارية
أسهم 
متداولة

سيارات وآالت
إجمالي قيمة 

ضمانات
ال

ض 
صافي التعر

ضمانات
بعد ال

سارة 
الخ

االئتمانية 
المتوقعة

دوالر أمريكي
دوالر أمريكي

دوالر 
أمريكي

دوالر أمريكي
دوالر 

أمريكي
دوالر أمريكي

دوالر أمريكي
دوالر أمريكي

دوالر أمريكي
ط لبنود داخل 

ض االئتماني المرتب
التعر

قائمة المركز المالي:
سهيالت والتمويالت االئتمانية:

الت
األفراد

31.515.568
1.949.583

4.998
3.990.518

-
1.546.969

7.492.068
24.023.500

17.220.128
سات

شركات ومؤس
118.203.345

16.475.056
28.429

40.544.694
739.156

1.456.328
59.243.663

58.959.682
58.037.534

المجموع
149.718.913

18.424.639
33.427

44.535.212
739.156

3.003.297
66.735.731

82.983.182
75.257.662
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تتوزع التعرضات االئتمانية حسب التوزيع الجغرافي كما يلي:

إجماليأخرى أمريكاأوروباإسرائيلدول عربيةداخل فلسطين
دوالر أمريكيدوالر أمريكيدوالر أمريكيدوالر أمريكيدوالر أمريكيدوالر أمريكيدوالر أمريكي2020

أرصدة لدى سلطة النقد 
515.342.289-----515.342.289الفلسطينية

أرصدة لدى بنوك ومؤسسات 
376.686218.020.738139.993.738348.059.72710.425.91030.981.928747.858.727مصرفية

تسهيالت وتمويالت ائتمانية 
3.193.390.11856.064.5414.240.8443.383.6452.039.4457.629.9953.266.748.588مباشرة

موجودات مالية بالكلفة 
9.047.3989.019.09946.545.704205.499.230-37.611.449103.275.580المطفأة 

36.518.160-----36.518.160أخرى
كما في 31 كانون األول 

20203.783.238.702377.360.859144.234.582360.490.77021.484.45485.157.6274.771.966.994
كما في 31 كانون األول 

20193.497.344.476264.682.99944.732.079201.367.78821.732.58261.100.4564.090.960.380

فيما يلي توزيع التعرضات حسب مراحل التصنيف وفق معيار التقارير المالية الدولي رقم )9( كما في 31 كانون األول2020 و2019:

2020المرحلة )3(المرحلة )2(المرحلة )1(
دوالر أمريكيدوالر أمريكيدوالر أمريكيدوالر أمريكي

2.784.485.608930.463.80568.289.2893.783.238.702داخل فلسطين
377.360.859-367.079.43810.281.421دول عربية

144.234.582--144.234.582إسرائيل
360.490.770-358.417.6152.073.155أوروبا
21.484.454--21.484.454أمريكا

85.157.627-76.954.7798.202.848دول أخرى
3.752.656.476951.021.22968.289.2894.771.966.994المجموع

2019المرحلة )3(المرحلة )2(المرحلة )1(
دوالر أمريكيدوالر أمريكيدوالر أمريكيدوالر أمريكي

2.795.673.451627.204.77474.466.2513.497.344.476داخل فلسطين
264.682.999-252.795.86511.887.134دول عربية

44.732.079--44.732.079إسرائيل
201.367.788-194.628.1236.739.665أوروبا
21.732.582-18.710.2523.022.330أمريكا

61.100.456-54.532.2086.568.248دول أخرى
3.361.071.978655.422.15174.466.2514.090.960.380المجموع

تتوزع التعرضات االئتمانية حسب القطاع اإلقتصادي كما يلي:

إجماليأخرىقطاع عامأوراق مالية عقاريتجاريصناعيمالي

دوالر دوالر أمريكيدوالر أمريكيدوالر أمريكيدوالر أمريكي2020
دوالر أمريكيدوالر أمريكيدوالر أمريكيأمريكي

أرصدة لدى سلطة النقد 
515.342.289------515.342.289الفلسطينية

أرصدة لدى بنوك 
747.858.727------747.858.727ومؤسسات  مصرفية
تسهيالت وتمويالت 

797.561.4231.022.806.8043.266.748.588-26.212.972214.221.972464.595.712741.349.705ائتمانية مباشرة
موجودات مالية بالكلفة 

106.372.10324.454.088205.499.230-2.790.030-26.772.11545.110.894المطفأة 

36.518.16036.518.160------أخرى
كما في 31 كانون األول 

20201.316.186.103259.332.866464.595.712744.139.735-903.933.5261.083.779.0524.771.966.994
كما في 31 كانون األول 

2019934.780.051197.306.168440.819.604681.207.428-674.332.0151.162.515.1144.090.960.380

فيما يلي توزيع التعرضات حسب مراحل التصنيف وفق معيار التقارير المالية الدولي رقم )9( كما في 31 كانون األول 2020 و2019:

2020المرحلة )3(المرحلة )2(المرحلة )1(
دوالر أمريكيدوالر أمريكيدوالر أمريكيدوالر أمريكي

1.295.140.45320.901.868143.7821.316.186.103قطاع مالي
172.083.70482.132.4345.116.728259.332.866الصناعة

295.620.054143.627.77625.347.882464.595.712تجارة
327.093.891398.380.34118.665.503744.139.735عقاري

----أوراق مالية
903.933.526--903.933.526قطاع عام

758.784.848305.978.81019.015.3941.083.779.052أخرى
3.752.656.476951.021.22968.289.2894.771.966.994المجموع

2019المرحلة )3(المرحلة )2(المرحلة )1(  
دوالر أمريكيدوالر أمريكيدوالر أمريكيدوالر أمريكي

913.925.89720.831.16022.994934.780.051قطاع مالي
169.990.72418.189.7839.125.661197.306.168الصناعة

358.210.90665.157.04017.451.658440.819.604تجارة
419.123.501244.613.14117.470.786681.207.428عقاري

----أوراق مالية
674.332.015-661.205.17213.126.843قطاع عام

838.615.778293.504.18430.395.1521.162.515.114أخرى
3.361.071.978655.422.15174.466.2514.090.960.380المجموع
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ستقبلية المتوقعة واستخدام اكثر من سيناريو:
صاد الكلي، األحداث الم

عوامل االقت
ض االئتماني عند 

ط كل منها بأوزان مختلفة من احتمالية التعثر والتعر
سيناريو األسوأ(. ويرتب

ضل، وال
سيناريو األف

سيناريو العادي، ال
ك يأخذ بعين االعتبار ثالثة سيناريوهات )ال

سائر االئتمانية المتوقعة، فإن البن
عند تقدير الخ

ضة عند التعثر. 
سارة المفتر

التعثر والخ

ستقبلية المتوقعة باستخدام أكثر من سيناريو كما في 31 كانون األول 2020:
صاد الكلي على األحداث الم

فيما يلي أثر عوامل االقت

صاد الكلي
عوامل االقت

سيناريو 
ال

ستخدم
الم

الوزن المرجح 
لكل سيناريو

سبة التغيير في 
ن

صاد 
عوامل االقت

الكلي )%(

سبة التغيير في 
ن

صاد 
عوامل االقت

الكلي )%(

سبة التغيير في 
ن

صاد 
عوامل االقت

الكلي )%(

سبة التغيير في 
ن

صاد 
عوامل االقت

الكلي )%(

سبة التغيير في 
ن

صاد 
عوامل االقت

الكلي )%(

سبة التغيير في 
ن

صاد 
عوامل االقت

الكلي )%(

)%(
2020

2021
2022

2023
2024

2025
الناتج المحلي اإلجمالي

سيناريو العادي
ال

50
)19.10(

5.69
2.70

)0.31(
)0.26(

)0.23(
ضل

سيناريو األف
ال

0
)11.39(

13.40
10.41

7.40
7.45

7.48
سيناريو األسوأ

ال
50

)22.96(
1.84

)1.16(
)4.17(

)4.12(
)4.09(

معدالت البطالة
سيناريو العادي

ال
50

26.77
)12.42(

)7.80(
0.77

0.76
0.76

ضل
سيناريو األف

ال
0

19.37
)13.19(

)8.36(
0.83

0.82
0.82

سيناريو األسوأ
ال

50
30.47

)12.07(
)7.55(

0.74
0.74

0.73

س كوفيد -19. 
شار فايرو

صادية المتأثرة بانت
ض العمالء من القطاعات اإلقت

ستحقة وبع
سهيالت موظفي الحكومة في قطاع غزة الم

سبة 100 % على ت
سيناريو األسوأ بن

ضح في الجدول أعاله، تم ترجيح ال
باستثناء ما هو مو

 *
سهيالت القطاع العام.

سبة 60 % على ت
سيناريو األسوأ بن

ضافة إلى ترجيح ال
باإل

ستقبلية المتوقعة باستخدام أكثر من سيناريو كما في 31 كانون األول 2019:
صاد الكلي على األحداث الم

فيما يلي أثر عوامل االقت

صاد الكلي
عوامل االقت

ستخدم
سيناريو الم

ال
الوزن المرجح 
لكل سيناريو

سبة التغيير في 
ن

صاد 
عوامل االقت

الكلي )%(

سبة التغيير في
ن

صاد 
عوامل االقت

الكلي )%(

سبة التغيير 
ن

 
صاد 

في عوامل االقت
الكلي )%(

سبة التغيير في 
ن

صاد 
عوامل االقت

الكلي )%(

سبة التغيير في 
ن

صاد 
عوامل االقت

الكلي )%(

سبة التغيير في 
ن

صاد 
عوامل االقت

الكلي )%(
)%(

2019
2020

2021
2022

2023
2024

الناتج المحلي اإلجمالي
سيناريو العادي

ال
80

1
)0.8(

)0.8(
)0.8(

)0.8(
)0.8(

ضل
سيناريو األف

ال
10

1
0.58

0.58
0.58

0.58
0.58

سيناريو األسوأ
ال

10
1

)2.18(
)2.18(

)2.18(
)2.18(

)2.18(
معدالت البطالة

سيناريو العادي
ال

80
)1.53(

)2.71(
)2.71(

)2.71(
)2.71(

)2.71(
ضل

سيناريو األف
ال

10
)1.53(

)4.59(
)4.59(

)4.59(
)4.59(

)4.59(
سيناريو األسوأ

ال
10

)1.53(
)0.83(

)0.83(
)0.83(

)0.83(
)0.83(

ستحقة.
سهيالت موظفي الحكومة في قطاع غزة الم

سبة 100 % على ت
سيناريو األسوأ بن

ضح في الجدول أعاله، تم ترجيح ال
باستثناء ما هو مو

 *

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

20202019

موجودات مالية أخرى بالكلفة التصنيف االئتماني
المطفأة

موجودات مالية أخرى بالكلفة 
المطفأة

دوالر أمريكيدوالر أمريكي
القطاع الخاص:

 AAA إلى A-  48.962.47379.502.953من
 BBB+ إلى B-  43.879.19560.735.766من

8.000.00013.492.498غير مصنف
106.941.61891.357.768حكومات وقطاع عام

207.783.286245.088.985

ثانيًا: مخاطر السوق 

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

مخاطر أسعار الفائدة

تنجم مخاطر أسعار الفائدة عن إحتمال تأثير التغيرات في أسعار الفائدة على قيمة األدوات المالية، يتعرض البنك لمخاطر أسعار الفائدة نتيجة لعدم 
توافق أو لوجود فجوة في مبالغ الموجودات والمطلوبات حسب اآلجال الزمنية المتعددة أو إعادة مراجعة أسعار الفوائد في فترة زمنية معينة ويقوم 

البنك بإدارة هذه المخاطر عن طريق مراجعة أسعار الفوائد على الموجودات والمطلوبات من خالل إستراتيجية إدارة المخاطر.

يتم مراجعة أسعار الفوائد على الموجودات والمطلوبات بشكل دوري كما يتم متابعة كلفة األموال الفعلية واتخاذ القرارات المناسبة بخصوص 
التسعير إستنادًا لألسعار السائدة.

إن أثر النقص المتوقع في أسعار الفائدة مساٍو ومعاكس ألثر الزيادة المبينة أدناه:

20202019

العملة
الزيادة في سعر 

الفائدة
حساسية إيراد الفائدة 
)قائمة الدخل الموحدة(

الزيادة في 
سعر الفائدة

 حساسية إيراد الفائدة
)قائمة الدخل الموحدة(

دوالر أمريكي)نقطة أساس(دوالر أمريكي)نقطة أساس(
10711.58110606.124دوالر أمريكي

10244.74410216.984دينار أردني
10802.42210303.366شيقل إسرائيلي

1015.7811020.325عمالت اخرى
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فجوة اعادة تسعير الفائـــــدة31 كانون األول 2020

أكثر من شهر الى شهر فأقل
3 شهور

أكثر من 3 شهور 
الى 6 شهور

أكثر من 6 شهور 
المجمـوععناصر بدون فـائدةأكثر من سنةحتى سنة

دوالر أمريكيدوالر أمريكيدوالر أمريكيدوالر أمريكيدوالر أمريكيدوالر أمريكيدوالر أمريكي
موجودات 

نقد وأرصدة لدى سلطة النقد 
1.323.410.056-----1.323.410.056الفلسطينية

أرصدة لدى بنوك ومؤسسات 
326.217.546747.858.727-18.273.667-313.539.05189.828.463مصرفية

موجودات مالية بالقيمة العادلة 
18.735.30518.735.305-----من خالل قائمة الدخل

تسهيالت وتمويالت ائتمانية 
3.266.748.588-440.955.677559.129.244369.321.204739.579.2011.157.763.262مباشرة

موجودات مالية بالقيمة العادلة 
28.559.02428.559.024-----من خالل الدخل الشامل

205.499.230-5.003.2149.144.0377.419.89331.193.954152.738.132موجودات مالية بالكلفة المطفأة 
5.946.3805.946.380-----إستثمار في شركات حليفة

25.884.91925.884.919-----إستثمارات عقارية
121.430.377121.430.377-----ممتلكات وآالت ومعدات

2.680.2972.680.297-----مشاريع تحت التنفيذ
15.428.39515.428.395-----موجودات غير ملموسة

47.628.69047.628.690-----موجودات أخرى
2.082.907.998658.101.744376.741.097789.046.8221.310.501.394592.510.9335.809.809.988مجموع الموجودات

مطلوبات 
168.347.302----54.915.741113.431.561ودائع سلطة النقد الفلسطينية

82.088.201-----82.088.201ودائع بنوك ومؤسسات مصرفية
237.523.673259.184.069397.792.876366.419.191522.841.8982.797.173.6674.580.935.374ودائع العمالء

18.861.87814.611.85522.098.10043.427.650118.535.93135.553.466253.088.880تأمينات نقدية
75.000.000-75.000.000----قرض مساند

27.636.180-27.636.180----أموال مقترضة
9.134.926-321.12335.625360.3141.195.6667.222.198قروض استدامة

48.851.37548.851.375-----مخصصات متنوعة
4.610.6524.610.652-----مخصصات الضرائب

33.453.91433.453.914-----مطلوبات عقود االجار
93.142.51393.142.513-----مطلوبات أخرى

393.710.616387.263.110420.251.290411.042.507751.236.2073.012.785.5875.376.289.317مجموع المطلوبات
حقوق الملكية

208.080.000208.080.000-----رأس المال المدفوع
24.848.41524.848.415-----عالوة إصدار

56.970.34156.970.341-----إحتياطي إجباري
246.361246.361-----إحتياطي إختياري

10.311.87710.311.877-----إحتياطي مخاطر مصرفية عامة
40.000.00040.000.000-----إحتياطي تقلبات دورية 
)4.999.792()4.999.792(-----إحتياطي القيمة العادلة 

43.763.15943.763.159-----أرباح مدورة
379.220.361379.220.361-----حقوق ملكية مساهمي البنك

54.300.31054.300.310-----حقوق جهات غير مسيطرة
433.520.671433.520.671-----مجموع حقوق الملكية

مجموع المطلوبات وحقوق 
393.710.616387.263.110420.251.290411.042.507751.236.2073.446.306.2585.809.809.988الملكية

-)2.853.795.325(378.004.315559.265.187)43.510.193(1.689.197.382270.838.634فجوة إعادة تسعير الفائدة 
--1.689.197.3821.960.036.0161.916.525.8232.294.530.1382.853.795.325الفجوة التراكمية

فجوة إعادة تسعير الفائدة

فجوة اعادة تسعير الفائـــــدة31 كانون األول 2019

أكثر من شهرالى شهر فأقل
3 شهور

أكثر من 3 شهور 
الى 6 شهور

أكثر من 6 شهور 
المجمـوععناصر بدون فـائدةأكثر من سنةحتى سنة

دوالر أمريكيدوالر أمريكيدوالر أمريكيدوالر أمريكيدوالر أمريكيدوالر أمريكيدوالر أمريكي
455.368.667236.947.984360.735.903638.353.7211.752.769.0041.820.769.3615.264.944.640مجموع الموجودات

مجموع المطلوبات وحقوق 
1.008.218.230334.915.036314.490.792270.359.315369.392.6502.967.568.6175.264.944.640الملكية

-)1.146.799.256(46.245.111367.994.4061.383.376.354)97.967.052()552.849.563(فجوة إعادة تسعير الفائدة 
--1.146.799.256)236.577.098()604.571.504()650.816.615()552.849.563(الفجوة التراكمية

خاطر العمالت 
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 يومــي بحيــث يتــم التحقــق مــن عــدم وجــود أيــة تجــاوزات فــي هــذه المراكــز قــد تــؤدي إلــى تحمــل البنــك لمخاطــر أعلــى مــن 

المســتوى المقبــول، كمــا يتــم إتبــاع 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:

20202019

العملة
الزيادة في سعر 

صرف العملة 
األثر على قائمة 
الدخل الموحدة 

الزيادة في سعر 
صرف العملة 

األثر على قائمة 
الدخل الموحدة

دوالر أمريكي)%(دوالر أمريكي)%(
101.330.148)74.376(10شيقل إسرائيلي

101.268.690101.323.731عمالت أخرى

فيما يلي صافي مراكز العمالت األجنبية لدى البنك:

31 كانون األول2020
إجماليأخرىشيقل إسرائيليدينار أردني

دوالر أمريكيدوالر أمريكيدوالر أمريكيدوالر أمريكي
الموجودات

163.201.759828.331.4259.980.3041.001.513.488نقد وأرصدة لدى سلطة النقد الفلسطينية
200.918.324145.330.54699.449.770445.698.640أرصدة لدى بنوك ومؤسسات مصرفية

8.305.915--8.305.915موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة األرباح والخسائر
446.622.5261.505.518.67751.284.4762.003.425.679تسهيالت وتمويالت ائتمانية مباشرة

1.547.75221.484.074-19.936.322موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل بنود الدخل الشامل األخرى
69.787.47617.064.7477.555.84794.408.070موجودات مالية بالكلفة المطفأة 

5.584.89116.411.299372.00122.368.191موجودات أخرى
42.756.968816.73543.573.703-عقود تبادل عمالت أجنبية

914.357.2132.555.413.662171.006.8853.640.777.760مجموع الموجودات
المطلوبات

121.960.65127.814.662149.775.313-ودائع سلطة النقد الفلسطينية
63.240.509-3.621.59459.618.915ودائع بنوك ومؤسسات مصرفية

885.267.2091.740.313.051107.931.9732.733.512.233ودائع العمالء
22.128.716136.463.9317.189.668165.782.315تأمينات نقدية

12.636.18012.636.180--أموال مقترضة
2.593.432109.156.9532.646.255114.396.640مطلوبات أخرى

388.643.806101.248388.745.054-عقود تبادل عمالت اجنبية 
913.610.9512.556.157.307158.319.9863.628.088.244مجموع المطلوبات

12.686.89912.689.515)743.645(746.262صافي التركز داخل المركز المالي
37.778.173208.168.23942.001.347287.947.759إلتزامات محتملة خارج المركز المالي

31  كانون األول 2019
إجماليأخرىشيقل إسرائيليدينار أردني

831.906.9822.297.409.355148.291.3173.277.607.654مجموع الموجودات
832.596.0522.284.107.877135.054.0103.251.757.939مجموع المطلوبات 

13.301.47813.237.30725.849.715)689.070(صافي التركز داخل المركز المالي 
4.122.121191.023.53842.823.857237.969.516إلتزامات محتملة خارج المركز المالي 

مخاطر التغير بأسعار األسهم
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:

20202019

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
101.873.531748.3581.065.4321.078.881بورصة فلسطين

1.727.337-1.607.752-10أسواق مالية خارجية
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سيولة
ثالثًا: مخاطر ال

صادر التمويل وإدارة الموجودات والمطلوبات ومواءمة آجالها 
ك على توفير التمويل الالزم للوفاء بإلتزاماته في تواريخ استحقاقها، وللحد من هذه المخاطر تقوم اإلدارة بتنويع م

سيولة في عدم قدرة البن
تتمثل مخاطر ال

ك بناًء على الفترات المتبقية على استحقاقاتها كما في 31 كانون األول 2020 و2019:
صيل موجودات ومطلوبات البن

صيد كافٍ من النقد وما في حكمه. فيما يلي تفا
ظ بر

واالحتفا

شهر فأقل
أكثر من شهر الى

 3 شهور 
أكثر من 3 شهور الى 

6 شهور
أكثر من 6 شهور

 
 حتى سنة

أكثر مـن سنة
 حتى 3 سنوات 

أكثـر من 3 
سنوات 

بــدون استحقـاق
المجمـوع

31 كانون األول 2020
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

1.323.410.056
-

-
-

-
-

1.323.410.056

صرفية
سات م

صدة لدى بنوك ومؤس
أر

562.165.994
91.086.680

-
18.273.667

-
-

76.332.386
747.858.727

سائر
موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة األرباح والخ

-
-

-
-

-
18.735.305

18.735.305

سهيالت وتمويالت ائتمانية مباشرة
ت

620.954.494
222.027.670

128.490.920
347.312.596

797.016.967
1.150.945.941

-
3.266.748.588

شامل
موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل بنود الدخل ال

-
-

-
-

-
-

28.559.024
28.559.024

موجودات مالية بالكلفة المطفأة 
5.003.214

9.144.037
7.419.893

31.193.954
74.169.222

78.568.910
-

205.499.230
إستثمار في شركات حليفة

-
-

-
-

-
-

5.946.380
5.946.380

إستثمارات عقارية 
-

-
-

-
-

-
25.884.919

25.884.919
ممتلكات وآالت ومعدات

-
-

-
-

-
-

121.430.377
121.430.377

شاريع تحت التنفيذ
م

-
-

-
-

-
-

2.680.297
2.680.297

موجودات غير ملموسة
-

-
-

-
-

-
15.428.395

15.428.395

موجودات أخرى
-

-
-

-
-

-
47.628.690

47.628.690
مجموع الموجودات

2.511.533.758
322.258.387

135.910.813
396.780.217

871.186.189
1.229.514.851

342.625.773
5.809.809.988

المطلوبات:
سطينية

ودائع سلطة النقد الفل
44.302.800

54.079.649
69.964.853

-
-

-
168.347.302

صرفية
سات م

ودائع بنوك ومؤس
82.088.201

-
-

-
-

-
82.088.201

ودائع العمالء
3.112.344.124

259.184.069
397.792.876

288.772.405
207.113.578

315.728.322
-

4.580.935.374

تأمينات نقدية
18.861.866

14.611.855
22.098.100

43.427.650
41.198.799

77.337.132
35.553.478

253.088.880
ساند

ض م
قر

-
-

-
-

22.500.000
52.500.000

-
75.000.000

ضة
أموال مقتر

-
-

-
-

1.000.000
26.636.180

-
27.636.180

ض اإلستدامة
قرو

321.123
35.625

360.314
1.195.666

7.222.198
-

-
9.134.926

صات متنوعة
ص

مخ
-

-
-

-
-

-
48.851.375

48.851.375
ضرائب

صات ال
ص

مخ
-

-
-

4.610.652
-

-
-

4.610.652

مطلوبات عقود االيجار
-

-
-

-
-

-
33.453.914

33.453.914
مطلوبات أخرى

92.840.360
-

-
-

-
-

302.153
93.142.513

مجموع المطلوبات
3.350.758.474

327.911.198
490.216.143

338.006.373
279.034.575

472.201.634
118.160.920

5.376.289.317

حقوق الملكية:

س المال المدفوع
رأ

-
-

-
-

-
-

208.080.000
208.080.000

صدار
عالوة إ

-
-

-
-

-
-

24.848.415
24.848.415

إحتياطي إجباري
-

-
-

-
-

-
56.970.341

56.970.341
إحتياطي إختياري

-
-

-
-

-
-

246.361
246.361

صرفية عامة
إحتياطي مخاطر م

-
-

-
-

-
-

10.311.877
10.311.877

إحتياطي تقلبات دورية
-

-
-

-
-

-
40.000000

40.000000

إحتياطي القيمة العادلة 
-

-
-

-
-

-
)4.999.792(

)4.999.792(
أرباح مدورة 

-
-

-
-

-
-

43.763.159
43.763.159

ك
ساهمي البن

حقوق ملكية م
-

-
-

-
-

-
379.220.361

379.220.361
سيطرة

حقوق جهات غير م
-

-
-

-
-

-
54.300.310

54.300.310

مجموع حقوق الملكية
-

-
-

-
-

-
433.520.671

433.520.671
مجموع المطلوبات وحقوق الملكية

3.350.758.474
327.911.198

490.216.143
338.006.373

279.034.575
472.201.634

551.681.591
5.809.809.988

فجوة االستحقاق 
)839.224.716(

)5.652.811(
)354.305.330(

58.773.844
592.151.614

757.313.217
)209.055.818(

-

الفجوة التراكمية
)839.224.716(

)844.877.527(
)1.199.182.857(

)1.140.409.013(
)548.257.399(

209.055.818
-

-
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شهر فأقل
أكثر من شهر الى
 

 3 شهور
أكثر من 3 شهور الى 

6 شهور
أكثر من 6 شهور

 
 حتى سنة

أكثر مـن سنة
 حتى 3 سنوات 

أكثـر من 3 
سنوات 

بــدون

استحقـاق
المجمـوع

31 كانون األول 2019
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
995.707.111

10.669.173
-

-
-

-
354.711.248

1.361.087.532
صرفية

سات م
صدة لدى بنوك ومؤس

أر
249.070.887

54.405.578
-

12.693.935
-

3.571.714
76.264.641

396.006.755
موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة 

سائر
األرباح أو الخ

-
-

-
-

-
-

19.072.028
19.072.028

سهيالت وتمويالت ائتمانية مباشرة
ت

261.471.127
187.188.997

328.180.208
602.808.297

625.615.075
978.121.523

-
2.983.385.227

موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل بنود 
شامل األخرى

الدخل ال
-

-
-

-
-

-
28.899.933

28.899.933

موجودات مالية بالكلفة المطفأة 
5.906.340

24.385.686
32.555.695

30.864.556
67.062.110

81.970.296
-

242.744.683
إستثمار في شركات حليفة

-
-

-
-

-
-

5.503.519
5.503.519

إستثمارات عقارية 
-

-
-

-
-

-
25.677.869

25.677.869
ممتلكات وآالت ومعدات

-
-

-
-

-
-

124.329.349
124.329.349

شاريع تحت التنفيذ
م

-
-

-
-

-
-

3.175.677
3.175.677

موجودات غير ملموسة
-

-
-

-
-

-
15.297.116

15.297.116
موجودات أخرى

21.444.816
5.600.432

6.699.432
1.058

-
-

26.019.214
59.764.952

مجموع الموجودات
1.533.600.281

282.249.866
367.435.335

646.367.846
692.677.185

1.063.663.533
678.950.594

5.264.944.640
المطلوبات:

سطينية
ودائع سلطة النقد الفل

92.075.152
122.518.391

-
28.929.326

-
-

-
243.522.869

صرفية
سات م

ودائع بنوك ومؤس
183.588.618

55.153.785
-

-
-

-
-

238.742.403
ودائع العمالء

3.086.988.100
173.492.291

285.338.210
185.678.547

94.791.379
45.697.554

-
3.871.986.081

تأمينات نقدية
18.645.856

10.223.854
29.152.582

55.751.442
56.416.341

73.407.862
-

243.597.937
ساند

ض م
قر

-
-

-
-

15.000.000
60.000.000

-
75.000.000

صات متنوعة
ص

مخ
-

-
-

-
-

46.976.344
-

46.976.344
ضرائب

صات ال
ص

مخ
-

-
-

1.421.119
-

-
-

1.421.119
مطلوبات عقود االيجار

2.022.672
-

-
-

2.300.663
29.348.323

-
33.671.658

مطلوبات أخرى
54.234.606

2.967.432
3.956.575

4.945.720
7.913.152

5.344.551
-

79.362.036
مجموع المطلوبات

3.437.555.004
364.355.753

318.447.367
276.726.154

176.421.535
260.774.634

-
4.834.280.447

حقوق الملكية:
س المال المدفوع

رأ
-

-
-

-
-

-
204.000.000

204.000.000
صدار

عالوة إ
-

-
-

-
-

-
24.848.415

24.848.415
إحتياطي إجباري

-
-

-
-

-
-

54.982.241
54.982.241

إحتياطي إختياري
-

-
-

-
-

-
246.361

246.361
صرفية عامة

إحتياطي مخاطر م
-

-
-

-
-

-
9.749.949

9.749.949
إحتياطي تقلبات دورية

-
-

-
-

-
-

40.000.000
40.000.000

إحتياطي القيمة العادلة 
-

-
-

-
-

-
)3.854.902(

)3.854.902(
أرباح مدورة 

-
-

-
-

-
-

46.828.335
46.828.335

ك
ساهمي البن

حقوق ملكية م
-

-
-

-
-

-
376.800.399

376.800.399
سيطرة

حقوق جهات غير م
-

-
-

-
-

-
53.863.794

53.863.794
مجموع حقوق الملكية

-
-

-
-

-
-

430.664.193
430.664.193

مجموع المطلوبات وحقوق الملكية
3.437.555.004

364.355.753
318.447.367

276.726.154
176.421.535

260.774.634
430.664.193

5.264.944.640
فجوة االستحقاق 

)1.903.954.723(
)82.105.887(

48.987.968
369.641.692

516.255.650
802.888.899

248.286.401
-

الفجوة التراكمية
)1.903.954.723(

)1.986.060.610(
)1.937.072.642(

)1.567.430.950(
)1.051.175.300(

)248.286.401(
-

-
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سب فترة االستحقاق التعاقدي:
ك كما في 31 كانون األول 2020 و2019 ح

صومة للبن
صدة المطلوبات المالية الموحدة غير المخ

يبين الجدول التالي أر

شهر فأقل
أكثر من شهر الى
 

 3 شهور
أكثر من 3 شهور الى 

6 شهور
أكثر من 6 شهور

 
 حتى سنة

أكثر مـن سنة
 حتى 3 سنوات 

أكثـر من 3 
سنوات 

بــدون  استحقـاق
المجمـوع

31 كانون األول 2020
دوالر أمريكي

دوالر أمريكي
دوالر أمريكي

دوالر أمريكي
دوالر أمريكي

دوالر أمريكي
دوالر أمريكي

دوالر أمريكي
المطلوبات:

سطينية
ودائع سلطة النقد الفل

49.953.381
56.620.380

71.014.326
-

-
-

-
177.588.087

صرفية
سات م

ودائع بنوك ومؤس
82.432.474

2.056.852
-

-
-

-
-

84.489.326
ودائع العمالء

3.135.945.319
270.847.097

416.412.216
301.414.545

212.979.173
324.568.715

-
4.662.167.065

تأمينات نقدية
19.031.623

14.743.362
22.599.328

44.572.274
42.481.631

79.088.451
35.873.447

258.390.116
ساند

ض م
قر

-
-

-
-

24.255.000
56.595.000

-
80.850.000

ضة
أموال مقتر

-
-

-
-

1.030.000
27.435.265

-
28.465.265

ض اإلستدامة
قرو

322.729
35.803

362.116
1.201.644

7.242.378
-

-
9.164.670

صات متنوعة
ص

مخ
-

-
-

-
-

-
41.423.327

41.423.327
ضرائب

صات ال
ص

مخ
-

-
-

1.439.197
-

-
-

1.439.197
مطلوبات عقود اإليجار

-
-

-
-

-
-

24.693.477
24.693.477

مطلوبات أخرى
67.062.175

-
-

-
-

-
125.341

67.187.516
مجموع المطلوبات

3.354.747.701
344.303.494

510.387.986
348.627.660

287.988.182
487.687.431

102.115.592
5.435.858.046

سب استحقاقها 
مجوع الموجودات ح

المتوقعة 
2.511.533.758

322.258.387
135.910.813

396.780.217
871.186.189

1.229.514.854
342.625.770

5.809.809.988

شهر فأقل
أكثر من شهر الى
 

 3 شهور
أكثر من 3 شهور الى 

6 شهور
أكثر من 6 شهور

 
 حتى سنة

أكثر مـن سنة
 حتى 3 سنوات 

أكثـر من 3 
سنوات 

بــدون استحقـاق
المجمـوع

31 كانون األول 2019
دوالر أمريكي

دوالر أمريكي
دوالر أمريكي

دوالر أمريكي
دوالر أمريكي

دوالر أمريكي
دوالر أمريكي

دوالر أمريكي
المطلوبات:

سطينية
ودائع سلطة النقد الفل

94.325.358
124.973.059

-
29.797.206

-
-

-
249.095.623

صرفية
سات م

ودائع بنوك ومؤس
188.487.498

56.299.053
-

-
-

-
-

244.786.551
ودائع العمالء

2.985.552.917
14.155.657

14.600.842
21.019.232

94.233.039
46.611.505

-
3.176.173.192

تأمينات نقدية
18.892.915

10.326.093
29.386.183

56.164.545
56.416.341

73.407.862
-

244.593.939
ساند

ض م
قر

-
-

-
-

16.087.500
64.350.000

-
80.437.500

صات متنوعة
ص

مخ
-

-
-

-
-

46.976.344
-

46.976.344
ضرائب

صات ال
ص

مخ
-

-
-

1.421.119
-

-
-

1.421.119
مطلوبات عقود اإليجار

1.005.577
-

-
-

2.369.913
37.175.209

-
40.550.699

مطلوبات أخرى
54.234.606

2.967.432
3.956.575

4.945.720
7.913.152

5.344.551
-

79.362.036
مجموع المطلوبات

3.342.498.871
208.721.294

47.943.600
113.347.822

177.019.945
273.865.471

-
4.163.397.003

سب استحقاقها 
مجوع الموجودات ح

المتوقعة 
1.299.891.691

188.613.298
229.387.334

348.452.705
947.860.033

1.432.511.525
210.466.392

4.657.182.978

نسبة تغطية السيولة

تم خالل عام 2018 اصدار تعليمات سلطة النقد الفلسطينية رقم )4/2018( بشأن تطبيق نسبة تغطية السيولة، والتي تعتبر أداة من أدوات 
اإلصالحات الكمية المقررة من قبل لجنة بازل للرقابة المصرفية، بحيث يجب أال تقل هذه النسبة في جميع األحوال عن 100 %، حيث تهدف نسبة 

تغطية السيولة إلى تعزيز قدرة البنك على مواجهة مخاطر السيولة على المدى القصير من خالل ضمان توافر مخزون كاف من األصول السائلة عالية 
الجودة لتلبية احتياجات السيولة التي قد تطرأ وفقًا لسيناريو االجهاد ولمدة 30 يوما، وبغرض استمرار البنك بتقديم خدماته خالل الفترة المذكورة منذ 

بداية تاريخ االجهاد ولحين اتخاذ البنك اإلجراءات لحل المشكلة بطريقة منظمة.

يبين الجدول أدناه احتساب نسبة تغطية السيولة للسنة المنتهية في 31 كانون األول 2020:

القيمة قبل تطبيق نسب البند
الخصم / التدفقات )المتوسط(

القيمة بعد تطبيق نسب الخصم / 
التدفقات )المتوسط(

دوالر أمريكيدوالر أمريكي

1.520.620.9971.438.616.130مجموع األصول عالية الجودة
ودائع التجزئة بما فيها ودائع مؤسسات صغيرة الحجم:

2.177.506.688132.692.626أ- الودائع المستقرة
1.481.602.842114.412.848ب- الودائع األقل استقرارًا

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

205.649.21451.412.303أ- الودائع التشغيلية
1.287.438.836421.793.585ب- الودائع غير التشغيلية

5.152.197.580720.311.362الودائع والتمويل المضمون
خطوط االئتمان والسيولة الملزمة غير القابلة لإللغاء وعلى الخطوط القابلة 

473.124.725143.678.057لإللغاء خالل فترة 30 يوم

191.716.240أي تدفقات نقدية خارجة أخرى
5.817.038.546873.997.978إجمالي التدفقات النقدية الخارجة

87.191.77043.595.885اإلقراض المضمون
التدفقات النقدية الداخلة من القروض المنتظمة

682.911.671383.500.665إجمالي التدفقات النقدية الداخلة
490.497.313صافي التدفقات النقدية الخارجة بعد التعديالت

1.438.616.130مجموع االصول عالية الجودة بعد التعديالت
490.497.313صافي التدفقات النقدية الخارجة بعد التعديالت

293 %نسبة تغطية السيولة )%(
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يبين الجدول أدناه احتساب نسبة تغطية السيولة للسنة المنتهية في 31 كانون األول 2019:

القيمة قبل تطبيق نسب الخصم / البند
التدفقات )المتوسط(

القيمة بعد تطبيق نسب 
الخصم / التدفقات 

)المتوسط(
دوالر أمريكيدوالر أمريكي

1.546.327.8461.468.077.955مجموع األصول عالية الجودة
ودائع التجزئة بما فيها ودائع مؤسسات صغيرة الحجم:

1.907.131.521112.517.154أ- الودائع المستقرة
1.337.916.952102.519.703ب- الودائع األقل استقرارًا

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

52.386.28413.096.571أ- الودائع التشغيلية
1.304.126.872461.526.672ب- الودائع غير التشغيلية

4.601.561.629689.660.100الودائع والتمويل المضمون
 خطوط االئتمان والسيولة الملزمة غير القابلة لإللغاء وعلى الخطوط القابلة 

462.543.059127.949.542  لإللغاء خالل فترة 30 يوم

5.064.104.688817.609.642إجمالي التدفقات النقدية الخارجة
109.640.59354.820.297اإلقراض المضمون

302.166.218160.646.174التدفقات النقدية الداخلة من القروض المنتظمة
411.806.811215.466.471إجمالي التدفقات النقدية الداخلة

602.143.171صافي التدفقات النقدية الخارجة بعد التعديالت

1.468.077.955مجموع االصول عالية الجودة بعد التعديالت
602.143.171صافي التدفقات النقدية الخارجة بعد التعديالت

244 %نسبة تغطية السيولة )%(

نسبة صافي التمويل المستقر

تم اصدار تعليمات سلطة النقد الفلسطينية رقم )5/2018( بشأن تطبيق نسبة صافي التمويل المستقر، حيث تهدف نسبة صافي التمويل المستقر 
الى تعزيز إدارة مخاطر السيولة لدى البنك من خالل االحتفاظ بمصادر تمويل أكثر استقرار لمواءمة استحقاقات األصول داخل وخارج الميزانية، والحد 

من اعتماد البنك على مصادر تمويل قصيرة األجل وغير مستقرة في تمويل أصولها.

يبين الجدول أدناه احتساب نسبة صافي التمويل المستقر للسنة المنتهية في 31 كانون األول 2020:

2020البند
دوالر أمريكي

511.170.112رأس المال الرقابي
1.083.928.803ودائع التجزئة والمؤسسات صغيرة الحجم )المستقرة(

2.188.699.326ودائع التجزئة والمؤسسات صغيرة الحجم )ألقل استقرارًا(
534.997.068التمويل )الودائع( المضمون وغير المضمون 

27.636.180تمويل وودائع أخرى
179.346.245فئات االلتزامات األخرى )والتي لم يتم إدراجها في الفئات أعاله(

4.525.777.734إجمالي التمويل المستقر المتاح

107.890األصول السائلة عالية الجودة من المستوى األول غير المرهونة
17.101.256األصول السائلة عالية الجودة من المستوى الثاني/الفئة )أ( غير المرهونة

40.522.545األصول السائلة عالية الجودة من المستوى الثاني/ الفئة )ب( غير المرهونة
1.210.775.780القروض

136.646.352القروض السكنية المؤهلة غير المرهونة
36.778.100أدوات الدين المصدرة أو المضمونة من المؤسسات المالية والبنوك

54.911.030االستثمارات غير المدرجة بخالف ما ذكر أعاله
88.652.117االستثمارات المدرجة بخالف ما ذكر أعاله

11.820.678القروض غير المنتظمة
455.336.141جميع األصول األخرى

18.187.177تسهيالت االئتمان والسيولة غير القابلة لإللغاء والقابلة لإللغاء المشروطة
9.762.041التزامات التمويل المستقبلية المحتملة األخرى:

2.072.928االلتزامات غير التعاقدية األخرى
19.442جميع التعرضات خارج الميزانية التي لم يتم ادراجها في الفئات السابقة

2.082.693.477إجمالي التمويل المستقر المطلوب

217 %نسبة صافي التمويل المستقر 
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يبين الجدول أدناه احتساب نسبة صافي التمويل المستقر للسنة المنتهية في 31 كانون األول 2019:

2019البند
دوالر أمريكي

463.958.360رأس المال الرقابي
937.191.709ودائع التجزئة والمؤسسات صغيرة الحجم )المستقرة(

1.837.719.475ودائع التجزئة والمؤسسات صغيرة الحجم )ألقل استقرارًا(
443.138.628التمويل )الودائع( المضمون وغير المضمون 

14.464.663تمويل وودائع أخرى
185.733.600فئات االلتزامات األخرى )والتي لم يتم إدراجها في الفئات أعاله(

3.882.206.435إجمالي التمويل المستقر المتاح

178.769األصول السائلة عالية الجودة من المستوى األول غير المرهونة
13.068.286األصول السائلة عالية الجودة من المستوى الثاني/الفئة )أ( غير المرهونة

44.246.676األصول السائلة عالية الجودة من المستوى الثاني/ الفئة )ب( غير المرهونة
1.011.971.444القروض

35.817.688أدوات الدين المصدرة أو المضمونة من المؤسسات المالية والبنوك
56.372.066االستثمارات غير المدرجة بخالف ما ذكر أعاله

97.014.945االستثمارات المدرجة بخالف ما ذكر أعاله
15.264.029القروض غير المنتظمة

488.054.314جميع األصول األخرى
13.731.270تسهيالت االئتمان والسيولة غير القابلة لإللغاء والقابلة لإللغاء المشروطة

12.601.212التزامات التمويل المستقبلية المحتملة األخرى:
1.788.320.699إجمالي التمويل المستقر المطلوب

217 %نسبة صافي التمويل المستقر 

 48. تحليل استحقاقات الموجودات والمطلوبات
31 كانون األول 2020

المجموعبدون استحقاقأكثر من سنةأقل من سنة
دوالر أمريكيدوالر أمريكيدوالر أمريكيدوالر أمريكي

الموجودات
1.323.410.056--1.323.410.056نقد وأرصدة لدى سلطة النقد الفلسطينية

76.332.386747.858.727-671.526.341أرصدة لدى بنوك ومؤسسات مصرفية
 موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل 

18.735.30518.735.305--قائمة األرباح أو الخسائر

3.266.748.588-1.318.785.6801.947.962.908تسهيالت وتمويالت ائتمانية مباشرة
 موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل

28.559.02428.559.024-- بنود الدخل الشامل األخرى

205.499.230-52.761.098152.738.132موجودات مالية بالكلفة المطفأة 
5.946.3805.946.380--إستثمار في شركات حليفة

25.884.91925.884.919--إستثمارات عقارية
121.430.377121.430.377--ممتلكات وآالت ومعدات

2.680.2972.680.297--مشاريع تحت التنفيذ
15.428.39515.428.395--موجودات غير ملموسة

11.110.53047.628.690-36.518.160موجودات أخرى
3.403.001.3352.100.701.040306.107.6135.809.809.988مجموع الموجودات

المطلوبات
168.347.302--168.347.302ودائع سلطة النقد الفلسطينية

82.088.201--82.088.201ودائع بنوك ومؤسسات مصرفية
4.580.935.374-4.058.093.474522.841.900ودائع العمالء

98.999.471118.535.93135.553.478253.088.880تأمينات نقدية
75.000.000-75.000.000-قرض مساند

27.636.180-27.636.180-أموال مقترضة
9.134.926-1.912.7287.222.198قروض اإلستدامة

48.851.37548.851.375--مخصصات متنوعة
4.610.652--4.610.652مخصصات الضرائب

33.453.91433.453.914--مطلوبات عقود االيجار
302.15393.142.513-92.840.360مطلوبات أخرى

4.506.892.188751.236.209118.160.9205.376.289.317مجموع المطلوبات
حقوق الملكية

208.080.000208.080.000--رأس المال المدفوع
24.848.41524.848.415--عالوة إصدار

56.970.34156.970.341--إحتياطي قانوني
246.361246.361--إحتياطي إختياري

10.311.87710.311.877--إحتياطي مخاطر مصرفية عامة
40.00000040.000000--إحتياطي تقلبات دورية

)4.999.792()4.999.792(--إحتياطي القيمة العادلة 
43.763.15943.763.159--أرباح مدورة 

379.220.361379.220.361--حقوق ملكية مساهمي البنك
54.300.31054.300.310--حقوق جهات غير مسيطرة

433.520.671433.520.671--مجموع حقوق الملكية
4.506.892.188751.236.209551.681.5915.809.809.988مجموع المطلوبات وحقوق الملكية

-)245.573.978(1.349.464.831)1.103.890.853(فجوة االستحقاق 
--245.573.978)1.103.890.853(الفجوة التراكمية
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يبين الجدول التالي تحليل الموجودات والمطلوبات وفقًا للفترة المتوقعة الستردادها أو تسويتها:

31  كانون األول 2019
المجموعبدون استحقاقأكثر من سنةأقل من سنة
دوالر أمريكيدوالر أمريكيدوالر أمريكيدوالر أمريكي

الموجودات
354.711.2481.361.087.532-1.006.376.284نقد وأرصدة لدى سلطة النقد الفلسطينية

316.170.4003.571.71476.264.641396.006.755أرصدة لدى بنوك ومؤسسات مصرفية
موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة األرباح او 

19.072.02819.072.028--الخسائر

2.983.385.227-1.379.648.6291.603.736.598تسهيالت وتمويالت ائتمانية مباشرة
موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل بنود الدخل الشامل 

28.899.93328.899.933--األخرى

242.744.683-93.712.277149.032.406موجودات مالية بالكلفة المطفأة 
5.503.5195.503.519--إستثمار في شركات حليفة

25.677.86925.677.869--إستثمارات عقارية
124.329.349124.329.349--ممتلكات وآالت ومعدات

3.175.6773.175.677--مشاريع تحت التنفيذ
15.297.11615.297.116--موجودات غير ملموسة

26.019.21459.764.952-33.745.738موجودات أخرى
2.829.653.3281.756.340.718678.950.5945.264.944.640مجموع الموجودات

المطلوبات
243.522.869--243.522.869ودائع سلطة النقد الفلسطينية

238.742.403--238.742.403ودائع بنوك ومؤسسات مصرفية
3.871.986.081-3.731.497.148140.488.933ودائع العمالء

243.597.937-113.773.734129.824.203تأمينات نقدية
75.000.000-75.000.000-قرض مساند

46.976.344-46.976.344-مخصصات متنوعة
1.421.119--1.421.119مخصصات الضرائب

33.671.658-2.022.67231.648.986مطلوبات عقود االيجار
79.362.036-66.104.33313.257.703مطلوبات أخرى

4.834.280.447-4.397.084.278437.196.169مجموع المطلوبات
حقوق الملكية

204.000.000204.000.000--رأس المال المدفوع
24.848.41524.848.415--عالوة إصدار

54.982.24154.982.241--إحتياطي قانوني
246.361246.361--إحتياطي إختياري

9.749.9499.749.949--إحتياطي مخاطر مصرفية عامة
40.000.00040.000.000--إحتياطي تقلبات دورية

)3.854.902()3.854.902(--إحتياطي القيمة العادلة 
46.828.33546.828.335--أرباح مدورة 

376.800.399376.800.399--حقوق ملكية مساهمي البنك
53.863.79453.863.794--حقوق جهات غير مسيطرة

430.664.193430.664.193--مجموع حقوق الملكية
4.397.084.278437.196.169430.664.1935.264.944.640مجموع المطلوبات وحقوق الملكية

-1.319.144.549248.286.401)1.567.430.950(فجوة االستحقاق 
--)248.286.401()1.567.430.950(الفجوة التراكمية

 49. 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.

حسابات الشركات والمؤسسات والقطاع العام: يشمل متابعة الودائع والتسهيالت االئتمانية والخدمات المصرفية األخرى الخاصة بالعمالء من الشركات 
والمؤسسات والقطاع العام.

الخزينة: يشمل هذا القطاع تقديم خدمات التداول والخزينة وإدارة أموال البنك واإلستثمارات.

فيما يلي معلومات قطاعات األعمال موزعة حسب األنشطة:

شركات ومؤسسات أفراد31 كانون األول 2020
المجموعأخرىخزينةوقطاع عام

دوالر أمريكيدوالر أمريكيدوالر أمريكيدوالر أمريكيدوالر أمريكي
105.703.929151.329.29621.062.975525.550278.621.750إجمالي اإليرادات

)مخصص( استرداد خسائر ائتمانية 
)39.457.786(-)367.635()32.954.163()6.135.988(متوقعة 

ديون معدومة لم يسبق التخصيص 
)1.532.623(---)1.532.623(لها

181.257.034نتائج أعمال القطاع
)141.096.666(مصاريف غير موزعة

40.160.368الربح قبل الضرائب
)17.748.220(مصروف الضرائب

22.412.148ربح السنة

معلومات أخرى
18.858.916إستهالكات وإطفاءات

15.813.134مصاريف رأسمالية

943.686.0362.061.048.2612.321.130.346483.945.3455.809.809.988إجمالي موجودات القطاع
2.833.576.8611.703.341.785385.159.526454.211.1455.376.289.317إجمالي مطلوبات القطاع 

شركات ومؤسسات أفراد31 كانون األول 2019
المجموعأخرىخزينةوقطاع عام

دوالر أمريكيدوالر أمريكيدوالر أمريكيدوالر أمريكيدوالر أمريكي
109.141.862154.536.96021.946.739971.974286.597.535إجمالي اإليرادات

)مخصص( استرداد خسائر ائتمانية 
)30.456.873(-234.267)17.614.928()13.076.212(متوقعة 

)1.497.114(---)1.497.114(ديون معدومة لم يسبق التخصيص لها
180.863.204نتائج أعمال القطاع

)129.068.155(مصاريف غير موزعة
51.795.049الربح قبل الضرائب

)12.858.327(مصروف الضرائب
38.936.722ربح السنة

معلومات أخرى
17.780.549إستهالكات وإطفاءات

14.911.740مصاريف رأسمالية

927.854.5032.055.530.7242.067.852.302213.707.1115.264.944.640إجمالي موجودات القطاع
2.577.962.1141.656.829.608529.966.98969.521.7364.834.280.447إجمالي مطلوبات القطاع 
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معلومات التوزيع الجغرافي

يمثل هذا اإليضاح التوزيع الجغرافي ألعمال البنك. يمارس البنك نشاطاته بشكل رئيسي في فلسطين والتي تمثل األعمال المحلية وكذلك يمارس 
البنك نشاطات دولية والتي تمثل األعمال الدولية.

فيما يلي توزيع اإليرادات والموجودات للبنك حسب القطاع الجغرافي:

المجموعدوليمحلي
202020192020201920202019

دوالر أمريكيدوالر أمريكيدوالر أمريكيدوالر أمريكيدوالر أمريكيدوالر أمريكي
262.541.874268.295.16616.079.87618.302.369278.621.750286.597.535إجمالي اإليرادات

إجمالي موجودات 
4.796.397.2404.671.014.2941.013.412.748593.930.3465.809.809.9885.264.944.640القطاع

15.813.13414.911.740--15.813.13414.911.740مصاريف رأسمالية

 50. إدارة رأس المال
إن الهــدف الرئيســي مــن إدارة رأســمال البنــك هــو الحفــاظ علــى نســب رأســمال مالئمــة بشــكل يدعــم نشــاط البنــك ويُعظــم حقــوق المســاهمين. 
يقــوم البنــك بــإدارة هيكلــة رأس المــال وإجــراء التعديــالت الالزمــة عليهــا فــي ضــوء تغيــرات الظــروف اإلقتصاديــة وطبيعــة العمــل. لــم يقــم البنــك 
بإجــراء أيــة تعديــالت علــى األهــداف والسياســات واإلجــراءات المتعلقــة بهيكلــة رأس المــال خــالل الســنة الحاليــة والســنة الســابقة. أقــرت الهيئــة العامــة 
للبنــك فــي جلســتها العاديــة التــي عقــدت بتاريــخ 26 آذار 2020 رفــع رأســمال البنــك المدفــوع بواقــع 4.080.000 دوالر أمريكــي عبــر توزيعــات أســهم.

تم تصنيف بنك فلسطين كمصرف ذو أهمية نظامية على المستوى المحلي وفقًا لإلطار العام للمصارف ذات األهمية النظامية المعتمدة من مجلس 
إدارة سلطة النقد الفلسطينية.

تم احتساب نسبة كفاية رأس المال لعام 2020 وفقًا لتعليمات سلطة النقد الفلسطينية رقم )8/2018( المستندة لمقررات بازل III وفيما يلي نسبة 
كفاية رأس المال:

20202019

نسبته إلى المبلغ
الموجودات 

نسبته إلى 
الموجودات 
المرجحة 
بالمخاطر

نسبته إلى المبلغ
الموجودات 

نسبته إلى 
الموجودات 
المرجحة 
بالمخاطر

%%دوالر أمريكي%%دوالر أمريكي
14.24463.958.3608.8114.12 %8.60 %499.707.546رأس المال التنظيمي
10.74375.776.9417.1411.44 %6.49 %376.912.943رأس المال األساسي

يقوم البنك بإدارة رأس المال بشكل يضمن استمرارية عملياته التشغيلية وتحقيق أعلى عائد ممكن على حقوق الملكية، ويتكون رأس المال لعام 
2020 وفقًا لتعليمات سلطة النقد الفلسطينية رقم )8/2018( المستندة لمقررات بازل III كما هو مبين في الجدول التالي:

31 كانون األول 2020
دوالر أمريكي

)CET 1( 370.779.348صافي األسهم العادية
376.912.943الشريحة األولى لرأس المال
122.794.604الشريحة الثانية لرأس المال

499.707.545قاعدة رأس المال

3.018.930.340مخاطر االئتمان
66.781.049مخاطر السوق

422.705.856المخاطر التشغيلية
3.508.417.246مجموع الموجودات المرجحة بالمخاطر

%
10.57نسبة األسهم العادية )CET 1( إلى الموجودات المرجحة بالمخاطر

10.74نسبة الشريحة األولى إلى الموجودات المرجحة بالمخاطر
3.50نسبة الشريحة الثانية إلى الموجودات المرجحة بالمخاطر

6.49نسبة الشريحة األولى إلى الموجودات
8.60نسبة رأس المال التنظيمي إلى الموجودات

14.24نسبة كفاية رأس المال

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

20192018
دوالر أمريكيدوالر أمريكي

191.064.802191.432.299كفاالت
32.823.75844.331.976إعتمادات مستندية

12.810.82122.039.772قبوالت
363.743.554260.620.520سقوف تسهيالت ائتمانية مباشرة غير مستغلة

388.850470.100أخرى
600.831.785518.894.667

بلغــت العقــود اآلجلــة لبيــع وشــراء العمــالت للعمــالء القائمــة مبلــغ 26.491.040 دوالر أمريكــي ومبلــغ 4.280.353 دوالر أمريكــي كمــا فــي 31 كانــون 
األول 2020 و31 كانــون 2019، علــى التوالــي، 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 قيامــه بحجــز تأمينــات نقديــة بنســبة 5 % إلــى 10 % مــن كل عقــد لتغطيــة 

أيــة انحرافــات قــد تحــدث فــي األســعار أو عــدم التــزام العميــل بالعقــد.

فيما يلي ملخص الحركة على اجمالي األرصدة للتمويالت اإلئتمانية غير المباشرة 

2020
المجموعالمرحلة )3(المرحلة )2(المرحلة )1(

دوالر أمريكيدوالر أمريكيدوالر أمريكيدوالر أمريكي
518.894.667--518.894.667رصيد بداية السنة

81.937.118--81.937.118صافي التغير خالل السنة
600.831.785--600.831.785رصيد نهاية السنة

فيما يلي ملخص الحركة على مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة للتمويالت اإلئتمانية غير المباشرة :

2020
المجموعالمرحلة )3(المرحلة )2(المرحلة )1(

دوالر أمريكيدوالر أمريكيدوالر أمريكيدوالر أمريكي
246.044--246.044الرصيد في بداية السنة

56.109--56.109صافي الخسائر اإلئتمانية المتوقعة للسنة
302.153--302.153رصيد نهاية السنة

2019
المجموعالمرحلة )3(المرحلة )2(المرحلة )1(

دوالر أمريكيدوالر أمريكيدوالر أمريكيدوالر أمريكي
336.064--336.064الرصيد في بداية السنة

)90.020(--)90.020(صافي الخسائر اإلئتمانية المتوقعة للسنة
246.044--246.044رصيد نهاية السنة

تم تسجيل المخصص ضمن مطلوبات أخرى إيضاح رقم )27(.
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 52. القضايا المقامة على البنك
بلغ عدد القضايا المقامة على البنك وشركاته التابعة )207( و)186( قضية كما في 31 كانون األول 2020 و 2019، على التوالي، وذلك ضمن النشاط 

الطبيعي للبنك. بلغت قيمة القضايا مبلغ يعادل 62.029.218 دوالر أمريكي ومبلغ يعادل 40.336.275  دوالر أمريكي كما في 31 كانون األول 2020 و 
2019، على التوالي، وفي تقدير إدارة ومحامي البنك فإنه لن يترتب على البنك أية إلتزامات لقاء هذه القضايا باستثناء ما تم تخصيصه لمواجهتها. 

تلقى البنك خالل عام 2019 تبليغًا بوجود قضية مرفوعة ضده من قبل بعض األفراد لدى إحدى محاكم والية نيويورك في الواليات المتحدة 
األمريكية، وبموجب هذه القضية تم رفع دعوى واحدة ضد البنك بصفته مسؤول مسؤولية ثانوية بموجب قانون مكافحة اإلرهاب في الواليات المتحدة 

األمريكية. قام البنك وبتاريخ 17 آب 2019 بتقديم التماٍس للمحكمة إلسقاط القضية بناًء على مجموعة من المبادئ القانونية. ردًا على ذلك، قام 
المدعون بتعديل االدعاء المرفوع، وبناًء عليه قام البنك وبتاريخ 24 كانون األول 2019 بتقديم التماس إلسقاطه.

بتاريخ 4 شباط 2020، قدم المدعون ردهم على التماس البنك، وبدوره، قام البنك بتاريخ 10 آذار 2020 بتقديم أوراقه القانونية لتعزيز التماسه 
بالمطالبة برد القضية. وفقًا لتوقعات محامي البنك، فإن المحكمة ستعقد جلسة خالل عام 2021 لسماع البيّنات الشفوية حول التماس البنك، ومن 

المنتظر إصدار المحكمة لقرارها بخصوص وجود اختصاص أو والية من عدمه على البنك خالل أشهر قليلة بعدها.

إن البنك ملتزم بشكل تام بالقوانين الفلسطينية وأفضل الممارسات الدولية. عالوة على ذلك، يطبق البنك تمامًا أحكام القانون الفلسطيني لمكافحة 
اإلرهاب وغسيل األموال رقم )20( لعام 2015، والمتطلبات الفلسطينية للحفاظ على سرية العمالء والمعامالت المصرفية األخرى. ما زال من السابق 
ألوانه التنبؤ بنتيجة الدعوى القضائية وأية آثار مالية متعلقة بها بتاريخ القوائم المالية الموحدة. ووفقًا لمحامي البنك، فإن األسس التي يستند إليها 

البنك في التماسه تشكل دفوعًا قوية لدحض االدعاءات ضده.

 53. السياسة التطويرية
تشمل السياسة التطويرية للبنك األمور التالية:

مواصلة التعاون مع المؤسسات الدولية لتصميم برامج تمويل خاصة بالشركات والمشاريع الصغيرة والمتوسطة	 

تطوير برامج تمويل وخدمات خاصة بالمرأة لتلبية احتياجاتها المصرفية	 

مواصلة التركيز على إدارة المخاطر حفاظًا على األداء والنمو المستدام	 

تطوير أنظمة الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات بما في ذلك متطلبات معايير التقارير المالية الدولية	 

إتاحة فرص تدريبية لجميع موظفي البنك على اختالف مستوياتهم الوظيفية	 

االستمرار في تطوير التطبيقات االلكترونية.	 

 54. تركز المخاطر في المنطقة الجغرافية  
يمارس البنك وشركاته التابعة غالبية أنشطتهم في فلسطين. إن عدم استقرار الوضع السياسي واإلقتصادي في المنطقة يزيد من خطر ممارسة 

البنك وشركاته التابعة ألنشطتهم وقد يؤثر سلبًا على أدائهم. 

 55. تأثيــر فايــروس كورونــا )كوفيــد 19( على احتســاب مخصص الخســائر االئتمانية 
المتوقعة وتعليمات ســلطة النقد الفلســطينية ذات الصلة

احتساب الخسائر االئتمانية المتوقعة

يتطلــب تحديــد مخصــص الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة للتســهيالت والتمويــالت االئتمانيــة مــن إدارة البنــك اصــدار أحــكام واجتهــادات هامــة لتقديــر 
ــراف  ــة بعــد االعت ــة لألصــول المالي ــة فــي المخاطــر االئتماني ــادة جوهري ــر أي زي ــى تقدي ــة إل ــا، باإلضاف ــة المســتقبلية وأوقاته ــغ التدفقــات النقدي مبال

ــار معلومــات القيــاس المســتقبلية لخســائر االئتمانيــة المتوقعــة. المبدئــي بهــا، باإلضافــة إلــى االخــذ بعيــن االعتب

بموجــب معيــار التقاريــر الماليــة الدولــي رقــم )9(، يلــزم نقــل التســهيالت والتمويــالت االئتمانيــة مــن المرحلــة )1( إلــى المرحلــة )2( إذا، وفقــط إذا، كان 
هنــاك زيــادة جوهريــة فــي المخاطــر االئتمانيــة منــذ النشــأة. تحــدث الزيــادة الجوهريــة فــي المخاطــر االئتمانيــة عندمــا تكــون هنــاك زيــادة كبيــرة فــي 

مخاطــر التعثــر.

قــام البنــك بتقييــم المقترضيــن بحثــًا عــن مؤشــرات أخــرى تــدل علــى عــدم الرغبــة فــي الدفــع، مــع األخــذ فــي االعتبــار النظــر فــي الســبب الكامــن وراء 
أي صعوبــة ماليــة ومــا إذا كان مــن المحتمــل أن تكــون مؤقتــة باعتبارهــا نتيجــة لالنتشــار كوفيــد-19 أو علــى المــدى الطويــل.

كمــا قــام البنــك خــالل العــام بتحديــث عوامــل االقتصــاد الكلــي وفقــًا آلخــر إصــدار مــن صنــدوق النقــد الدولــي والجهــاز الفلســطيني لإلحصــاء المركــزي 
باإلضافــة إلــى تغييــر االحتمــاالت المرجحــة لســيناريوهات االقتصــاد الكلــي مــن خــالل احتســاب أوزان أكبــر للســيناريو األســوأ والتــي أثــرت ســلبًا علــى 

احتســاب مخصــص الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة.

تعليمات سلطة النقد الفلسطينية ذات العالقة

نتيجــة انتشــار فايــروس كورونــا )كوفيــد 19( أصــدرت ســلطة النقــد الفلســطينية بتاريــخ 15 آذار 2020 تعليمــات رقــم )4/2020( والمتعلقــة بإجــراءات 
ســلطة النقــد للتخفيــف مــن آثــار األزمــة الصحيــة، حيــث تضمنــت مجموعــة مــن القــرارات أبرزهــا االيعــاز إلــى البنــوك بتأجيــل أقســاط العمــالء أربعــة 
شــهور والقطــاع الســياحي ســتة شــهور قابلــة للتمديــد ويحظــر علــى البنــوك اســتيفاء أيــة رســوم أو عمــوالت أو فوائــد إضافيــة علــى األقســاط المؤجلــة. 
بنــاًء علــى هــذه التعليمــات، قــام البنــك بتأجيــل أقســاط القــروض للعمــالء. كمــا قامــت ســلطة النقــد الفلســطينية بتاريــخ 30 حزيــران 2020 بإصــدار 
تعليمــات رقــم )23/2020( والتــي توجــب علــى المصــارف اإلســالمية منــح العمــالء الذيــن تــم تأجيــل أقســاطهم مهلــة لتســديد أقســاطهم المؤجلــة حتــى 
تاريــخ 31 كانــون األول 2021. رافــق ذلــك بعــض اإلجــراءات التــي قامــت بهــا الحكومــة الفلســطينية وســلطة النقــد الفلســطينية )والتــي كان لهــا أثــر 
علــى القطــاع المصرفــي وأعمــال البنــك( كعــدم إدراج العمــالء ممــن ترفــض لهــم شــيكات ألســباب ماليــة ضمــن قائمــة العمــالء المتخلفيــن عــن الدفــع 

وعــدم تحميلهــم العمــوالت المترتبــة عــن ذلــك.

كمــا أصــدرت ســلطة النقــد بتاريــخ 22 تمــوز 2020 تعليمــات رقــم )27/2020( بشــأن التخفيــف مــن آثــار األزمــة الماليــة وأزمــة فايــروس كورونــا والتــي 
بموجبهــا قــام البنــك بإعــادة هيكلــة التســهيالت والتمويــالت أو إعــادة جدولتهــا أو منــح المصــارف اإلســالمية العميــل ســقف تــورق مؤقــت بقيمــة األقســاط 
المســتحقة عليــه أو إعــادة هيكلــة اإلجــارة المنتهيــة بالتمليــك باإلضافــة إلــى منــح المقتــرض وبنــاًء علــى طلبــه ســقف تــورق مؤقــت بقيمــة التزاماتــه 

خــالل الفتــرة مــن 1 تمــوز 2020 ولغايــة 1 كانــون الثانــي 2021.

اســتجابًة لتعليمــات ســلطة النقــد الفلســطينية رقــم )23/2020(، بــدأ البنــك خــالل عــام 2020 برنامجــًا لتخفيــف المدفوعــات لدعــم عمالئــه المتأثريــن 
مــن خــالل تأجيــل األقســاط المســتحقة لمــدة أربعــة أشــهر إلــى ســتة أشــهر بحيــث تــم منحهــم مهلــة لتســديد أقســاطهم المؤجلــة. إن هــذه اإلعفــاءات 
المدفوعــة تعتبــر ســيولة قصيــرة األجــل بغــرض معالجــة قضايــا التدفــق النقــدي للمقتــرض. يعتقــد البنــك أن تمديــد إعفــاءات الدفــع ال يــؤدي تلقائيــًا 
إلــى زيــادة جوهريــة فــي مخاطــر االئتمــان حيــث أن التأثيــر علــى العميــل مــن المتوقــع أن يكــون علــى المــدى القصيــر. بالنســبة لجميــع العمــالء اآلخريــن، 
يواصــل البنــك النظــر فــي الحــدة ومــدى التأثيــر المحتمــل لكوفيــد-19 علــى القطــاع اإلقتصــادي والتوقعــات المســتقبلية والتدفقــات النقديــة والقــوة 
الماليــة والقــدرة علــى التنقــل والتغييــر فــي ملــف تعريــف المخاطــر جنبــًا إلــى جنــب مــع الســجل الســابق فــي تحديــد الزيــادة الجوهريــة فــي مخاطــر 

االئتمــان.

كذلــك، قــام البنــك اإلســالمي العربــي )شــركة تابعــة( بتأجيــل/ هيكلــة أقســاط تمويــالت عمــالء القطاعــات اإلقتصاديــة المتأثــرة مــن شــركات 
وأفــراد دون إضافــة أي عوائــد تطبيقــًا لتعليمــات ســلطة النقــد الفلســطينية رقــم )23/2020( واعتبــرت مــدة التمويــل التعاقديــة هــي المــدة 
الممــددة للتمويــل. اســتنادًا  التعاقديــة  المــدة  المؤجلــة علــى  الممــددة بعــد أخــذ تأجيــل األقســاط بعيــن االعتبــار، حيــث يتــم إطفــاء األربــاح 
إلــى مــا ســبق، فقــد قــام البنــك بتوحيــد السياســات المحاســبية لشــركاته التابعــة عنــد إعــداد القوائــم الماليــة الموحــدة. تــم معالجــة هــذا 
التعديــل وفقــًا لمعيــار التقاريــر الماليــة الدولــي رقــم )9( – التعديــل علــى التســهيالت، بحيــث تــم قيــد الفــرق بيــن القيمــة الحاليــة للتدفقــات 
صافــي  بنــد  ضمــن  التابعــة  للشــركة  االئتمانيــة  التمويــالت  علــى  تعديــالت  عــن  ناتجــة  كخســائر  الدفتريــة  والقيمــة  المســتقبلية  النقديــة 
 2020 األول  كانــون   31 فــي  المنتهيــة  للســنة  الموحــدة  الدخــل  قائمــة  فــي  أمريكــي  بمبلــغ 3.364.410 دوالر  واالســتثمارات  التمويــل   إيــرادات 

)إيضاح 33(. 

ولتعويــض هــذه الخســائر التــي تكبدهــا البنــك، تلقــى البنــك اإلســالمي العربــي خــالل العــام وديعــة مــن ســلطة النقــد الفلســطينية بقيمــة 20 مليــون 
دوالر أمريكــي بســعر فائــدة أقــل مــن ســعر الفائــدة الســوقية بأجــل اســتحقاق ينتهــي فــي عــام 2023 تــم تصنيفهــا كمنــح حكوميــة. أن هــذه الوديعــة 
تتعلــق أساســًا بالتعويــض عــن خســارة التعديــل وجميــع التكاليــف ذات الصلــة التــي نشــأت عــن تأجيــل األقســاط. وتــم احتســاب فائــدة معــدل التمويــل 
المدعــوم علــى أســاس منتظــم، وفقــًا لمتطلبــات محاســبة المنــح الحكوميــة. وعليــه تــم إثبــات إجمالــي دخــل قــدره 1.428.011 دوالر أمريكــي فــي قائمــة 
الدخــل الموحــدة ضمــن بنــد صافــي إيــرادات التمويــل واإلســتثمار )إيضــاح 33(، حيــث تضمــن االحتســاب قيــام اإلدارة بتطبيــق بعــض التقديــرات فــي 

االعتــراف وقيــاس اإليــرادات مــن هــذه المنحــة.
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ــا مــن  ــرة والمتوســطة وتمكينه ــا لدعــم الشــركات الصغي ــح قــروض ضمــن برنامــج مســاندة ســلطة النقــد/ كورون ــك والشــركة التابعــة بمن ــام البن ق
المحافظــة علــى أعمالهــا وموظفيهــا مــن خــالل برنامــج تمويلــي ميســر بنســبة فوائــد/ عوائــد 3 % اســتنادًا لتعليمــات ســلطة النقــد الفلســطينية )برنامــج 

إســتدامة(.

 56. أرقام المقارنة
تــم إعــادة تبويــب بعــض أرصــدة القوائــم الماليــة الموحــدة كمــا فــي 31 كانــون األول 2019 لتتناســب مــع عــرض أرصــدة القوائــم الماليــة الموحــدة كمــا 

فــي 31 كانــون األول 2020، إن هــذه التبويبــات ال تؤثــر علــى أربــاح الســنوات الســابقة أو حقــوق الملكيــة الموحــدة.

 57. أحداث الحقة
الحقــًا لتاريــخ القوائــم الماليــة الموحــدة، قــرر مجلــس إدارة البنــك فــي اجتماعــه المنعقــد بتاريــخ 28 شــباط 2021 التوصيــة إلــى الهيئــة العامــة بتوزيــع 
أربــاح علــى المســاهمين بواقــع 5 % مــن رأس المــال المدفــوع بمــا يعــادل 10.404.000 دوالر أمريكي، وذلــك بواقــع 2.080.800 دوالر أمريكــي كتوزيعات 

أســهم و8.323.200 دوالر أمريكــي كأربــاح نقديــة علــى مســاهمي البنــك كٌل بنســبة مــا يملكــه مــن أســهم البنــك. 

كمــا قــرر مجلــس اإلدارة فــي اجتماعــة المنعقــد بتاريــخ 25 شــباط 2021 التوصيــة للهيئــة العامــة بزيــادة رأســمال البنــك المدفــوع بمبلــغ 3.250.000 
دوالر أمريكــي وبقيمــة أســمية دوالر أمريكــي واحــد للســهم. كمــا وقــرر التوصيــة للهيئــة العامــة بتوزيــع أربــاح نقديــة بنســبة 2.9 % مــن القيمــة األســمية 

. للسهم
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