قائمة المحتويات

نبذة عن بنك فلسطين
الرؤية والقيم

إدارة أعمال األفراد

مؤشرات األداء الرئيسية

دائرة خدمات األفراد

كلمة رئيس مجلس إدارة – مجموعة بنك فلسطين

دائرة التسويق والعالقات العامة

البيئة الرقابية

دائرة الخدمات اإللكترونية لألفراد

القطاع المصرفي في فلسطين
الحوكمة والهيكلية اإلدارية
أعضاء مجلس اإلدارة
لجان مجلس اإلدارة
الحوكمة وإدارة المخاطر
اإلدارة التنفيذية والدوائر الرقابية
إفصاحات

عالقات المساهمين
أداء السهم
كبار المساهمين
إجتماع الجمعية العمومية
الجوائز واإلعترافات الدولية

تقرير مداوالت اإلدارة وتحليل األداء
إستراتيجية اإلستثمار في الريادة الرقمية
المؤشرات المالية

إدارة المخاطر
دائرة خدمات الشركات
دائرة المنشآت الصغيرة والمتوسطة
الشمول المالي
البيئة والمجتمع
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التوسع األفقي للفروع والمكاتب
مكاتب التمثيل الدولية
دائرة العالقات الدولية وعالقات المغتربين
إدارة العمليات وتكنولوجيا المعلومات
دائرة إدارة المشاريع والجودة
إدارة الموارد البشرية والتدريب
دائرة المسؤولية االجتماعية واالستدامه
مجموعة بنك فلسطين:
البنك اإلسالمي العربي
شركة الوساطة
شركة PalPay

ابتكار – قطاع الشباب والشركات الناشئة
المؤتمر الدولي األول لريادة األعمال في فلسطين – ICEP

البيانات المالية

التأسيس

نبذة عن بنك فلسطين:
تأســس بنــك فلســطين فــي العــام  1960بمدينــة غــزة ،وباشــر أعمالــه فــي
العاشــر مــن شــباط عــام  1961كمؤسســة ماليــة رائــدة تســعى للنهــوض
بمســتوى الخدمــات المصرفيــة فــي فلســطين مــع التركيز علــى تمويل المشــاريع
الصغيــرة والمتوســطة ،إلــى أن توســعت خدماتــه لتلبــي جميــع االحتياجــات المالية
لمختلــف الشــرائح والقطاعــات االقتصاديــة .يعــد بنــك فلســطين اليــوم مــن أكبــر
البنــوك الوطنيــة ،بــرأس مــال يبلــغ  204مليــون دوالر ،ليحافــظ علــى صــدارة
البنــوك العاملــة فــي فلســطين مــن حيــث رأس المــال المدفــوع وموجــودات بلغــت
حتــى نهايــة العــام  2019مــا قيمتــه  5.26مليــار دوالر .ويعــد البنــك مــن أكثــر
البنــوك انتشــاراً مــن حيــث عــدد الفــروع التــي وصلــت إلــى  73فرعــاً ومكتبــاً،
باإلضافــة إلــى مــا يزيــد عــن  167صــراف آلــي منتشــر فــي مختلــف محافظــات
الوطــن .وبــكادر بلــغ عــدده  1,731موظفــة 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 نســبة .% 34.5
تطبيقــا الســتراتيجية االســتثمار فــي الريــادة الرقميــة اســتمر البنــك باالهتمــام
بعمليــة الشــمول المالــي عبــر االســتثمار فــي القنــوات الرقميــة االلكترونيــة
والتركيــز علــى دعــم المنشــآت الصغيــرة والمتوســطة فــي فلســطين .واســتمر
البنــك فــي التركيــز علــى االتمتــة والمركزيــة وتكنولوجيــا المعلومــات ،لالرتقــاء
بمســتوى الخدمــات المقدمــة مــن البنــك ،باإلضافــة الــى زيــادة الكفــاءة .فقــد
اســتمر بنــك فلســطين فــي العــام  ،2019فــي التركيــز علــى تطويــر القنــوات
االلكترونيــة و االســتمرار فــي بنــاء المركزيــات فــي العمليــات.
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يمتلــك بنــك فلســطين المركــز األول والوحيــد إلصــدار وقبــول بطاقــات االئتمــان
والخصــم فــي فلســطين ،حيــث يعتبــر المصــدر الوحيــد لهــذه البطاقــات بكافــة
أنواعهــا )Easy Life, Visa, Visa Electron, MasterCard, Cash Card( :مــن
خــال مركــز مختــص فــي فلســطين يعمــل منــذ العــام  .1999واســتمر البنــك
بتطويــر خدماتــه اإللكترونيــة “بنكــي” بعمــل نســخة محدثــة “بنكــي  “ 2.5الــذي
يتميــز بالقــراءة األوتوماتيكيــة لكلمــة الســر لمــرة واحــدة وإدراج حملــة توفيركــم
عبــر التطبيــق و” بنكــي  “ 3الــذي يتناســب مــع جميــع المســتخدمين والــذي يحقــق
اعلــى معاييــر ســهولة االســتخدام.
عمــل بنــك فلســطين بالتعــاون مــع مؤسســة التمويــل الدوليــة  IFCعلــى تطبيــق
الممارســات الفضلــى فــي إدارة المخاطــر ليكــون بذلــك أول مؤسســة فلســطينية
تطبــق هــذه الممارســات ،حيــث أســس سياســات واجــراءات إلدارة كافــة أنــواع
المخاطــر ممــا يوفــر القاعــدة لنظــام إدارة كافــة أنــواع المخاطــر علــى كل
المســتويات ،كمــا أن وجــود نظــام فعــال وسياســة إلدارة المخاطــر لــه أثــر علــى
اإلســتثمار وزيــادة الثقــة مــن قبــل المودعيــن وكافــة األطــراف ذات العالقــة.
فــي عــام  ،2005أدرج ســهم بنــك فلســطين للتــداول فــي البورصة الفلســطينية،
وأصبــح اآلن ثانــي أكبــر الشــركات المدرجــة حيــث تبلــغ قيمتــه الســوقية مــا
يزيــد عــن  % 11مــن إجمالــي القيمــة الســوقية ألســهم الشــركات المدرجــة فــي
البورصــة.

اشــتملت خطــط البنــك للعــام  2019علــى تفعيــل عــدة برامــج لتمكيــن المــرأة
الفلســطينية عبــر تخصيــص برامــج خاصــة لتمكيــن المــرأة وتشــجيعها
للمشــاركة الفاعلــة فــي الحيــاة االجتماعيــة واالقتصاديــة بقطاعاتهــا المختلفــة،
بمــا فيهــا فتــح الحســابات لــأوالد بــإدارة أمهاتهــم كخطــوة لدعــم الشــمول
المالــي ،باإلضافــة إلــى زيــادة نســبة توظيــف النســاء العامــات فــي البنــك .وقــد
حــاز البنــك خــال الســنوات الماضيــة علــى جائــزة أفضــل بنــك فــي العالــم فــي
مجــال الشــمول المالــي مــن مجلــة  The Bankerالعالميــة ،وبتقديــر إيجابــي مــن
هيئــة األمــم المتحــدة للمــرأة ومنظمــة العمــل الدوليــة علــى سياســة اإلهتمــام
بالنــوع االجتماعــي.

وفــي عــام  ،2007أســس البنــك شــركة الوســاطة لــأوراق الماليــة لتكــون الــذراع
االســتثماري للبنــك ،كمــا تعمــل الشــركة علــى تقديــم خدمــات البيــع والشــراء
ألســهم الشــركات المدرجــة فــي بورصــة فلســطين وبورصــات أخــرى فــي الشــرق
األوســط ،حيــث حصلــت لفتــرات متتاليــة علــى المركــز األول كأنشــط الشــركات
فــي اســتقطاب المســتثمرين وحجــم التــداول مــن بيــن ثمانــي شــركات وســاطة
فــي فلســطين .أســس البنــك فــي العــام  2011شــركة ® PalPayلتســهيل عمليات
الشــراء لمختلــف الســلع ،ودفــع فواتيــر الخدمــات ،وشــحن الهواتــف بمختلــف
أنواعهــا عــن طريــق االنترنــت ومــن خــال أكبــر شــبكة يمتلكهــا البنــك لنقــاط
البيــع اإللكترونيــة التــي يصــل عددهــا إلــى حوالــي  6,230نقطــة بيــع موزعــة
علــى المحــال التجاريــة والفنــادق والمطاعــم ومراكــز االتصــاالت والخدمــات
العامــة .و تســتعد الشــركة إلطــاق أول محفظــة الكترونيــة فــي فلســطين.

عمــد البنــك الــى إعــادة هيكلــة البنــك ليضــم مجموعــة بنــك فلســطين ،مــع إيــاء
االهتمــام للشــركات التابعــة وعملياتهــا وترابــط العمليــات فيمــا بينهــا ضمــن
خطــة للتكامــل واالســتفادة مــن خبــرات شــركات المجموعــة وخدماتهــا ،لتكويــن
رزمــة خدمــات واَليــات تســهم فــي تحســين األداء للمجموعــة وتنويــع مصــادر
الدخــل لمجموعــة بنــك فلســطين الماليــة.

وفــي عــام  2016اســتحوذ بنــك فلســطين علــى حصــة مســيطرة فــي البنــك
اإلســامي العربــي ليكــون للبنــك دوراً هامــ ًا فــي تنميــة الصيرفــة اإلســامية
فــي فلســطين ولينضــم البنــك اإلســامي العربــي الــى مجموعــة بنــك فلســطين
الماليــة .وقــد زاد عــدد فــروع البنــك اإلســامي العربــي إلــى  27فــرع وبــات يتمتــع
بحلــة جديــدة اساســها الصيرفــة اإلســامية الحديثــة.

ضمــن خطــة البنــك لالســتثمار فــي التكنولوجيــا الرقميــة ،اســتمر البنــك فــي
التركيــز علــى االتمتــة ومركــزة العمليــات وتكنولوجيــا المعلومــات ،لإلرتقــاء
بمســتوى الخدمــات المقدمــة مــن البنــك باإلضافــة الــى زيــادة الكفــاءة .فقــد قــام
بنــك فلســطين فــي العــام  ،2019باإلســتمرار فــي تصميــم أمكنــة مخصصــة
لموظفــي الخدمــات اإللكترونيــة فــي الفــروع ليعكــس اإلهتمــام بالريــادة
الرقميــة.

تقديــرا لــدور وانجــازات بنــك فلســطين وتميــزه بتقديــم الخدمــات االجتماعيــة
واالقتصاديــة وتطــوره الدائــم ،اســتمر البنــك فــي العــام  2019بالحصــول علــى
جوائــز محليــة ودوليــة عديــدة ،كان مــن أبرزهــا؛ حصولــه علــى جائــزة « أفضــل
بنــك فــي فلســطين» مــن عــدة مؤسســات عالميــة مرموقــة ،منهــا:
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كلمة عرفان للمؤسسين

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

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

باإلضافة على حصوله على Emeafinance, Global Finance, Euromoney
جائزة أفضل بنك في مجال عالقات المساهمين في المشرق من جمعية عالقات
المساهمين في الشرق األوسط

2

مؤشرات األداء الرئيسية

التغيـــر في مؤشـــرات األداء الرئيســـية للعام  2019مقارنـــة مع عام 2018
2015

2016

2017

2018

2019

إجمالي الدخل

136,787,234

177,484,615

213,451,231

221,616,842

230,832,007

األرباح قبل الضريبة

54,570,455

67,999,090

72,983,244

69,825,341

51,795,049

صافي األرباح (دوالر أمريكي)

43,167,433

53,055,980

54,008,928

54,110,093

38,936,722

موجودات (دوالر أمريكي)

2,785,203,240

4,121,322,946

4,884,822,851

4,657,182,978

5,264,944,640

ودائع العمالء (دوالر أمريكي)

2,242,782,298

3,143,151,591

3,768,631,790

3,735,178,556

4,115,584,018

تسهيالت (دوالر أمريكي)

1,388,805,441

2,213,463,765

2,518,590,540

2,687,155,004

2,983,385,227

حقوق المساهمين (دوالر أمريكي)

305,756,304

403,574,797

449,961,687

416,380,548

430,664,193

رأس المال المدفوع (دوالر أمريكي)

175,000,000

195,008,685

200,000,000

200,000,000

204,000,000

صافي إيرادات الفوائد والعموالت (دوالر أمريكي)

115,655,568

149,135,734

182,781,606

196,598,248

202,373,544

1,405

1,652

1,705

1,728

1,731

عدد العمالء

479,548

542,474

528,513

560,513

617,966

عدد الفروع

57

67

71

73

73

الحصة السوقية  -ودائع

% 23.23

% 29.67

% 31.47

% 30.5

% 30.7

الحصة السوقية -صافي التسهيالت

% 23.84

% 32.68

% 31.37

% 32.97

% 34.5

الدوالر األمريكي

عدد الموظفين
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كلمة رئيس مجلس اإلدارة
مجموعة بنك فلسطين

هاشم الشوا
رئيـــس مجلـــس اإلدارة  -مجموعـــة بنـــك فلســـطين
نيابــة عــن نفســي وعــن زميالتــي وزمالئــي أعضــاء مجلــس إدارة بنــك
فلســطين ،ومجموعــة شــركاته التابعــة ،يســرني أن أقــدم لكــم التقريــر
الســنوي الــذي يلخــص أعمــال المجموعــة وإنجازاتهــا والنتائــج الماليــة
التــي تحققــت مــع نهايــة العــام .2019
لقــد شــهدت فلســطين خــال العــام الماضــي ركــوداً اقتصاديــًا ،بســبب
الضغــوط السياســية واالقتصاديــة المتمثلــة فــي اقتطــاع إســرائيل جــزءاً
مــن ضريبــة المقاصــة الشــهرية المســتحقة لدولــة فلســطين ،األمــر
الــذي أثــر بــدوره علــى رواتــب موظفــي القطــاع العــام فــي فلســطين،
وعلــى نمــو الناتــج القومــي المحلــي الــذي نمــا بنســبة طفيفــة ال تتعــدى
 % 1.2بحســب تقاريــر محليــة ودوليــة .كمــا أســهمت هــذه الظــروف فــي
تعميــق الركــود االقتصــادي فــي جميــع مناحــي القطاعــات االقتصاديــة،
ـكل كبيــر علــى القــدرة الشــرائية والمشــاريع االســتثمارية ،ال
وأثــرت بشـ ٍ
ســيما المشــاريع المتوســطة وصغيــرة الحجــم.
إن هــذه الظــروف أثــرت ســلباً علــى نســب التعثــر فــي القــروض ،ممــا
أدى تلقائي ـًا الــى زيــادة فــي نســبة المخصصــات للتحــوط مــن المخاطــر
والحفــاظ علــى اســتدامة عمليــات البنــك بالتزامــن مــع تطبيــق المعيــار
المحاســبي الدولــي  IFRS9والــذي يتطلــب مخصصــات كجــزء مــن
التحــوط وتنفيــذ سياســة درء المخاطــر.
وبرغــم كل التحديــات التــي ورد ذكرهــا ،فقــد اســتمرت مجموعتنــا فــي
ترســيخ مكانتهــا فــي الســوق الفلســطينية كأكبــر مجموعــة مصرفيــة،
تنتهــج اســتراتيجية عصريــة عبــر مواكبتنــا للحداثــة المصرفيــة
خصوصـًا فــي المجــال الرقمــي ،الــذي يعــد اليــوم صمــام األمــان ،والهــدف
االســتراتيجي لوضــع مجموعتنــا فــي مصــاف البنــوك والشــركات العالمية.
لقــد اعتمــدت مجموعتنــا خــال العــام الماضــي علــى اســتراتيجية الشــمول
المالــي والتنميــة المســتدامة ،باإلضافــة إلــى تبنيهــا الســتراتيجية
تطويريــة لــأدوات والقنــوات اإللكترونيــة بهــدف تقديــم خدمــات
مصرفيــة تواكــب التطــورات المتســارعة فــي عالــم التكنولوجيــا الماليــة
الحديثــة للتســهيل علــى عمالئنــا فــي الحصــول علــى الخدمــات والمنتجات
المصرفيــة بأســاليب أكثــر ســهولة وســرعة.
وتكريس ـاً لذلــك ،فقــد أطلــق البنــك مجموعــة مــن القنــوات اإللكترونيــة
لضمــان تواصــل فعــال مــع عمالئنــا علــى اختــاف شــرائحهم ووســائل
التواصــل التــي يمتلكونهــا .فــكان أهمهــا قنــاة مــن خــال حســاب رســمي
للبنــك عبــر تطبيــق واتــس آب ،باإلضافــة الــى فتــح قنــاة صوتيــة
للــرد علــى استفســارات العمــاء  ،IVRفضــ ً
ا عــن إطــاق قنــاة اتصــال
مخصصــة للتواصــل مــع العمــاء الذيــن ال يملكــون أجهــزة موبايــل ذكيــة
والتــي تمكــن العمــاء مــن إرســال رســائل الــى البنــك واإلجابــة عليهــا
إلكترونيــًا.

7

بنك فلســـطين | التقريـــر الســـنوي 2019

وفــي إطــار العمليــات المركزيــة ،فقــد واصلنــا تطويــر اآلليــات واإلجــراءات
وهندســة العمليــات وأتمتــة الحــركات عبــر اســتثمار أمثــل لمــوارد البنــك.
لتحســين الكفــاءة واالنتاجيــة وضمــان جــودة الخدمــات المقدمــة ،خصوصًا
فــي مجــاالت؛ الحــواالت المركزيــة والمقاصــة والشــيكات الداخليــة وحفــظ
الشــيكات ا َ
الجلــه وفتــح وتحديــث الحســابات وأصبحــت هنالــك قــدرة علــى
حــل المشــكالت فــي وقــت قياســي.

المتحــدة ،وسويســرا وفرنســا .وقامــت المكاتــب التمثيليــة كذلــك
بتنظيــم جولــة اســتثمارية لمؤسســات اســتثمارية خليجيــة وعربيــة فــي
تشــيلي ولفلســطينيين مغتربيــن مــن جهــة ،واســتضافت رجــال أعمــال
مــن تشــيلي فــي دولــة اإلمــارات فــي إطــار التشــبيك مــا بيــن قطاعــات
اقتصاديــة فــي الــدول المتواجــدة بهــا المكاتــب مــن جهــة أخــرى لتعزيــز
شــبكة العالقــات بيــن قطــاع المســتثمرين والمغتربيــن.

ومــن جانــب آخــر ،فقــد واصلنــا تنفيــذ خطــة إعــادة تصنيــف العمــاء إلــى
شــريحتين اساســيتين همــا الشــركات واألفــراد ،حيــث تــم تدريــب مــدراء
الحســابات ومــدراء عالقــات العمــاء لضمــان جــودة الخدمــات المقدمــة
وتســهيل التحــول للخدمــات اإللكترونيــة.

وعلــى صعيــد اســتثمارات البنــك فــي كــوادره البشــرية ،فقــد شــهد العــام
 2019إطــاق مشــروع لوضــع هيكلــة جديــدة وأســس ونظــام تقييــم
ومحفــزات للمــوارد البشــرية عبــر إســتحضار خبــرات كبــرى الشــركات
العالميــة فــي هــذا المجــال لتحقيــق رضــى وظيفــي كامــل .واإلســتمرار
فــي جــذب الخريجيــن مــن الكفــاءات المميــزة والمحافظــة عليهــم عبــر
توفيــر البيئــة المناســبة .فضـ ً
ا عــن التطويــر الدائــم مــن خــال البرامــج
التدريبيــة لرفدهــم بالخبــرات الالزمــة التــي يحتاجــون إليهــا فــي مجــال
اختصاصاتهــم.

وتأتــي هــذه الجهــود جنب ـًا إلــى جنــب مــع إطــاق مجموعــة مــن الحمــات
التســويقية لتشــجيع عمالئنــا االســتمرار فــي التعامــل مــع البنــك ،والتــي
كان مــن أبرزهــا حملــة لتشــجيع العمــاء علــى فتــح حســابات توفيــر
وادخــار أموالهــم فــي البنــك تحــت عنــوان “توفيركــم ..خلــي رقــم  5حلــو
بحياتكــم” التــي منحــت العمــاء المدخريــن جوائــز يوميــة وشــهرية ،وأكبر
جائــرة فــي تاريــخ القطــاع المصرفــي الفلســطيني قيمتهــا 500,000
دوالر.
وإنطالق ـاً مــن أهميــة تعزيــز الــوالء ومكافــأة عمالئنــا وتشــجيعهم علــى
اإلســتفادة مــن خدماتنــا ،أطلقنــا أضخــم برنامــج لعمالئنــا لمكافأتهــم
علــى االســتمرار فــي تعاملهــم مــع البنــك تحــت عنــوان “بوينتكــم “وتــم
تصميمــه لمنــح العمــاء مجموعــة مــن النقــاط التــي تمكنهــم مــن
اســتبدالها بالنقــد أو بمشــتريات مختلفــة مــن مجموعــة مــن المتاجــر
والمقاهــي والمطاعــم والمراكــز التجاريــة والخدميــة وغيرهــا فــي كافــة
المــدن الفلســطينية .لقــد ســاهمت هــذه الحمــات فــي تعزيــز التواصــل
مــع العمــاء واالســهام فــي زيــادة نســبة الودائــع ممــا يــدل علــى ثقــة
عمالئنــا بالبنــك.
وعلــى صعيــد العالقــات الدوليــة ،بــذل البنــك جهــوداً فــي نســج عالقــات
مــع مــا يزيــد عــن  200مؤسســة دوليــة عاملــة داخــل فلســطين فــي مجــال
التنميــة واإلغاثــة وحقــوق اإلنســان .عبــر تعزيــز الشــراكات الدوليــة مــع
مؤسســات أمميــة لتحقيــق أهــداف التنميــة المســتدامة .كمــا ســاهم
فــي مبــادرات للتشــبيك مــع رجــال وســيدات أعمــال فــي دول شــرق اَســيا
وأوروبــا بالتعــاون مــع اليابــان وتســخير اَليــات تمويــل مــن قبــل جهــات
تنمويــة دوليــة لصالــح المشــاريع الصغيــرة.
وفــي إطــار أنشــطته فــي تطويــر عالقاتــه مــع المغتربيــن الفلســطينيين
المتواجديــن فــي أكثــر مــن قــارة ،إلســتقطاب رأس المــال الفلســطيني
ودعــم التنميــة علــى أرض الوطــن وتعزيــز اإلســتثمار فــي الســوق
الفلســطيني ،شــارك البنــك فــي جــوالت اســتثمارية عديــدة شــملت
دولــة الكويــت ،المملكــة العربيــة الســعودية ،ودولــة اإلمــارات العربيــة

كمــا وحصــد البنــك خــال العــام الماضــي مجموعــة مــن الجوائــز الدوليــة
التــي وضعــت البنــك فــي مقدمــة البنــوك الفلســطينية ،مــن أهمهــا
جائــزة أفضــل بنــك فــي فلســطين مــن الناحيــة الرقميــة مــن منشــورات
دوليــة ،وجائــزة أفضــل بنــك فــي مجــال عالقــات المســاهمين مــن قبــل
جمعيــة عالقــات المســاهمين فــي الشــرق األوســط.
وفــي إطــار أنشــطته المجتمعيــة ،فقــد اســتمر البنــك بعطائــه فــي العــام
الماضــي عبــر تخصيــص مــا نســبته  % 5مــن أرباحــه الســنوية لدعــم
مشــاريع وأنشــطة المســؤولية اإلجتماعيــة .حيــث بقيــت مســاهماته
متركــزة فــي قطاعــات التعليــم والشــباب واإلبــداع ،والرياضــة،
والصحــة والبيئــة ،والثقافــة والفنــون ،والتنميــة والشــؤون االقتصاديــة،
والمســاعي اإلنســانية.
أمــا علــى صعيــد أعمــال الشــركات التابعــة فقــد حقــق البنــك اإلســامي
العربــي نمــواً فــي مؤشــراته الســنوية مقارنــة بالعــام  ،2018حيــث
عــزز مــن مكانتــة المرموقــة فــي تقديــم خدمــات الصيرفــة اإلســامية،
معــززاً ذلــك بالتوســع واإلنتشــار فــي مختلــف المحافظــات الفلســطينية،
باإلضافــة الــى إطالقــه الفــرع المتنقــل “بنكــي علــى الطريــق” ،وإطــاق
حزمــة مــن الخدمــات اإللكترونيــة المتمثلــة باالنترنــت البنكــي والموبايل
البنكــي.
أمــا شــركة الوســاطة لــأوراق الماليــة ،فقــد حافظــت علــى مكانتهــا
الرائــدة محليــ ًا وإقليميــاً ،وتحقيقهــا نجاحــاً لمســتثمريها ،ممــا جعلهــا
فــي طليعــة شــركات الوســاطة الماليــة نمــواً منــذ نشــأتها .كمــا عملــت
الشــركة جاهــدة علــى توظيــف أحــدث التقنيــات لتوفيــر المنتجــات
االســتثمارية الجديــدة تلبيــة الحتياجــات المســتثمرين فــي الســوق

الفلســطيني ،فــي حيــن ســيتم توفيــر تطبيــق خدماتــي لمســتثمري
الوســاطة عبــر الهواتــف الذكيــة وأجهــزة الكمبيوتــر الشــخصية او أي
نظــام تشــغيل مــن خــال تطبيــق ويــب ،حيــث ســتمثل هــذه الخطــوة
نقلــة نوعيــة لعمــل الوســاطة ســتميزها بشــكل كبيــر عــن باقــي
الشــركات العاملــة فــي قطــاع األوراق الماليــة فــي فلســطين.
وفــي إطــار ســعيها لتوفيــر عــدد مــن الوســائل الممكــن اســتخدامها
فــي الدفــع اإللكترونــي لكافــة المواطنيــن بحيــث تمكنهــم مــن تســديد
التزاماتهــم الماليــة بســرعة وأمــان ،عملــت شــركة  PalPayعلــى إنشــاء
شــبكة واســعة مــن التجــار ليكونــوا نقــاط معتمــدة لديهــا لتســديد
اإللتزامــات الماليــة .وعلــى صعيــد آخــر ،وتماشــيًا مــع توجهــات ســلطة
النقــد لترخيــص شــركات خدمــات المدفوعــات اإللكترونيــة ،شــهد العــام
 2019تقدمـ ًا وتطــوراً فــي القــرب مــن اإلنتهــاء مــن إجــراءات الترخيــص
للمحفظــة اإللكترونيــة والتــي ســتمكن  PalPayمــن خدمــة شــريحة
ً
خاصــة فئــة الشــباب.
واســعة مــن المجتمــع بالخدمــات الماليــة

النتائج المالية للعام 2019
وبالنســبة إلــى النتائــج الماليــة لمجموعــة بنــك فلســطين للعــام ،2019
فقــد أظهــرت البيانــات ارتفاعــ ًا فــي قيمــة الموجــودات بحوالــي 608
مليــون دوالر لتصــل الــى  5.26مليــار دوالر بعــد أن كانــت  4.6مليــار
دوالر وبنســبة نمــو بلغــت  .% 13كمــا ارتفعــت ودائــع العمــاء بمــا يزيــد
عــن  381مليــون دوالر لتصــل الــى  4.1مليــار دوالر بعــد أن كانــت 3.7
مليــار وبنســبة نمــو بلغــت  ،% 10.2وهــو مــا يشــير الــى ثقــة العمــاء
والمودعيــن بالخدمــات المتكاملــة التــي تقدمهــا المجموعــة.
وعلــى صعيــد التســهيالت االئتمانيــة ،فقــد صعــدت كذلــك بنســبة % 11
لتصــل الــى حوالــي  3مليــارات دوالر بعــد أن كانــت  2.6مليــار .كمــا ارتفعت
حقــوق المســاهمين فــي المجموعــة لتصــل الــى  430.6مليــون دوالر
بنســبة بلغــت حوالــي  % 3.4علمـاً بــأن رأس المــال المدفــوع ارتفــع أيضـًا
ليصــل الــى  204مليــون دوالر بنســبة  ،% 2ممــا يعــزز المــاءة والســامة
الماليــة للبنــك.
أمــا األربــاح الصافيــة ،فقــد بلغــت  38.9مليــون دوالر أمريكــي ،بعــد أن
كانــت  54.1مليــون دوالر بإنخفــاض بنســبة  % 28وذلــك بعــد تكويــن
مخصصــات تدنــي تســهيالت ائتمانيــة إمتثــا ً
ال للمعيــار الدولــي .IFRS9
وعلــى الرغــم مــن ذلــك فــإن إجمالــي الدخــل ارتفــع بنســبة  % 4.2ليصــل
الــى  230مليــون دوالر مقابــل  222مليــون دوالر حققتهــا المجموعــة
فــي العــام .2018
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َافاق مستقبلية
يؤمــن بنــك فلســطين ومجموعتــه الماليــة بــأن الظــروف السياســية
واالقتصاديــة تشــكل تحديــًا مســتمراً أمــام أعمالــه ،إال أنهــا لــم تعــد
عائق ـًا صعــب تجــاوزه فــي ظــل وجــود خبــرات وفتــرة طويلــة مــن العمــل
المســتمر فــي ظــروف كانــت أصعــب ممــا نمــر بــه هــذه األيــام .كمــا أن
سياســة التحــوط والتأقلــم مــع المتغيــرات مكنــت مجموعتنــا ســابقًا مــن
تخطــي أزمــات حــادة ،وهــذا جــزء مــن الرؤيــة التــي تؤكــد علــى تأصــل
رأس المــال الفلســطيني لإلســتثمار فــي داخــل فلســطين .ألن فلســطين
مــا زالــت فتيــة وتتمتــع بغالبيــة شــابة تصــل الــى  % 75مــن عــدد الســكان
وهــذه النســبة تحتــم علــى المجموعــة مضاعفــة الجهــود لخدمــة هــذا
التدفــق مــن العمــاء المحتمليــن فــي جغرافيــا متنوعــة ،كمــا أن فلســطين
مــا زالــت محرومــة مــن التمتــع بأراضــي ومصــادر طبيعيــة مختزنــة ،ممــا
يعنــي أن فــرص التنميــة لهــذه األراضــي والمصــادر الطبيعيــة مــا زالــت
أمامنــا كبيــرة.
ومن المؤشرات الهامة على الفرص الكامنة في االقتصاد الوطني:
 تشــجيع الحكومــة الفلســطينية علــى تطويــر اإلقتصــاد المحلــي عبــراإلعتمــاد علــى الــذات وتكثيــف اإلســتثمار فــي الصناعــات واإلنتــاج المحلــي
مشــجعة المبــادرات اإاقتصاديــة واإلســتثمارات والشــراكات الفلســطينية
والعربيــة.
 إصــدار تعليمــات مــن ســلطة النقــد الفلســطينية للمصــارف العاملــة فــيفلســطين وتشــجيعها علــى االســتثمار فــي قطاعــات الزراعــة والريــادة
والطاقــة المتجــددة عبــر تخفيــض مخاطــر رأس المــال ومســتلزمات
كفايــة رأس المــال.
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بنك فلســـطين | التقريـــر الســـنوي 2019

 انجــاز قوانيــن تجيــز ترخيــص المدفوعــات اإللكترونيــة ممــا ســيطلقالعنــان لخدمــات ماليــة إلكترونيــة تمكــن شــركات المجموعــة مــن
اإلســتفادة مــن هــذه الفــرص.
 إهتمــام العديــد مــن المؤسســات والصناديــق التنمويــة الدوليــةواإلقليميــة فــي العمــل مــع البنــك ومجموعــة شــركاته بهــدف تنشــيط
اإلقــراض لصالــح المشــاريع الصغيــرة والمتوســطة الحجــم ،ممــا يعكــس
رؤيــة ثاقبــة لهــذه المؤسســات للمســتقبل واحترامـًا لــدور مجموعــة بنــك
فلســطين وثقلهــا المصرفــي واإلقتصــادي فــي فلســطين.
لــذا نحــن ننظــر بعيــن التفــاؤل للمســتقبل لكــن مــع الحفــاظ علــى نفــس
درجــات الحوكمــة واالمتثــال والتحــوط إلدارة المخاطــر مــن اجل االســتمرار
فــي تقديــم الخدمــات والنمــو فــي ظــل آفــاق مســتقبلية واعــدة.
ختامــاً ،أشــكر جميــع زميالتــي وزمالئــي فــي مجالــس إدارة مجموعــة
شــركات بنــك فلســطين ،والمــدراء العاميــن واإلدارات التنفيذيــة وأســرة
المجموعــة علــى مــا بذلــوه مــن جهــود كبيــرة خــال العــام الماضــي،
والشــكر موصــول لعمالئنــا ومســاهمينا علــى الثقــة التــي منحونــا اياهــا
لتظــل المجموعــة مكونـًا رئيســيًا مــن مكونــات االقتصــاد الوطنــي ودافعـاً
لــه ،كمــا وأثمــن الجهــود التــي بذلتهــا ســلطة النقــد الفلســطينية التــي
قدمــت دعمهــا لكافــة مبادراتنــا وبرامجنــا وأســهمت فــي حمايــة القطــاع
المصرفــي الفلســطيني ليظــل العمــود الفقــري لإلقتصــاد الوطنــي.
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والــذي حــدد اســتقالليتها باإلضافــة إلــى قانــون المصــارف رقــم  9لعــام .2010
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 العقــد األخيــر ،وبمهنيتهــا وكفاءتهــا العاليــة ،وجاهزيتهــا للتحــول إلــى بنــك مركــزي حديــث كامــل الصالحيــات ،وذلــك عقــب اإلصالحــات المؤسســية
المتواصلــة التــي نفذتهــا ،ومكنتهــا مــن تحقيــق المهــام األساســية التــي تضطلــع بهــا البنــوك المركزيــة فــي العديــد مــن دول العالــم.

•أهم المحطات المفصلية في تطور عمل سلطة النقد منذ التأسيس وحتى نهاية عام :2019

• 2015إصـدار القانـون رقـم ( )20بشـأن مكافحـة غسـل األمـوال وتمويـل اإلرهـاب.
• 2015إصــدار المرســوم الرئاســي رقــم ( )14بشــأن تنفيــذ قــرارات مجلــس األمــن.
• 2016إصــدار قــرار رقــم ( )41بنظــام بشــأن ترخيــص ورقابــة مهنــة الصرافــة.
• :2016إشــــادة البنــــك الدولــــي وصنــــدوق النقــــد الدولـــي بـــدور ســـلطة النقـــد الفلســـطينية فـــي إدارة وتنظيـــم القطـــاع
المصرفـــي وخاصـــة فـــي ظـــل األزمـــات.
• :2016حصلـــت ســـلطة النقـــد الفلســـطينية علـــى الجائـزة العالميـة ” ” SAG AWARDفـي مجـال نظـم المعلومـــات
• 2017اطــــاق النســــخة الثانيــــة Version IIمــــن نظــــام الشــــيكات المعــــادة ونظــــم التقاريــــر االئتمانيــــة والتســــويات الرضائيــة
والشــــيكات الموقوفــــة والمفقــودة.

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

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

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

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

• 2007صدور قانون مكافحة غسل األموال.

• :2018أحـــــرزت ســـــلطة النقـــــد تقدمـــا كبــيراًفـــــي الترتيــب العالمـــي لنظـــام المعلومــــــات االئتمانــــي لســــلطة النقد ،فــــي

• 2008إطالق نظام المعلومات االئتماني.
• 2008صــدور مرســوم رئاســي بقانــون بشــأن ترخيــص ومراقبــة مهنــة الصرافــة.
• 2010إنشاء نظام المدفوعات الوطني
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بنــــــد ســــــهولة الوصــــــول لالئتمــــــان وفقـــــاً لتقريـــر منــــــاخ األعمــــــال الســــنوي ، 2018الصــــــادر عــــن البنــــــك الدولــــي،
لتصبــــــح فــــــي المرتبــــــة  20بد ً
ال مــــــن المرتبــــة  118فــــــي العــــام .2017
• :2018حصلت ســــلطة النقــــد الفلســــطينية علــــى جائـــــزة دوليـــــة عـــن أفضـــــل فعاليـــة للتوعيـــــة الماليـة فـــي منطقـة الشـرق
األوسـط وشـــمال إفريقيــا.

• 2010صدور قانون المصارف.

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

• 2010إطالق نظام الشيكات المعادة (نشام).

• :2018إطـالق االسـتراتيجية الوطنيـة للشـمول المالـي فـي فلسـطين.

• 2012إطالق برنامج حساب اساسي لكل مواطن.

• :2019انضمــام ســلطة النقــد لعضويــة مجموعــة العمــل الدوليــة للمخاطــر التشــغيلية للبنــوك المركزيــة (تمــوز )2019

• 2012صدور قانون تسوية المدفوعات الوطني.

• :2019بــدأت ســلطة النقــد بترخيــص شــركات لخدمــات المدفوعــات االلكترونيــة.
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كمــا عملــت الهيئــة ومنــذ نشــأتها علــى تحقيــق
العديــد مــن اإلنجــازات الهامــة علــى مختلــف
األصعــدة مــن خــال عملهــا المســتمر لتطويــر
البيئــة القانونيــة وتعزيــز عمليــات الرقابــة علــى
القطاعــات التــي تشــرف عليهــا وتطويــر بيئــة
العمــل الداخليــة فــي الهيئــة باالســتناد الــى
أحــدث المعاييــر الدوليــة ،وتعزيــز العالقــات مــع
المؤسســات النظيــرة دوليــًا ومحليــ ًا وإقليميــًا
باإلضافــة الــى ســعيها لزيــادة نســب الشــمول
المالــي حيــث عملــت الهيئــة وســلطة النقــد ضمــن
هــذا الســياق تحديــداً علــى قيــادة الجهــود لتطويــر
واطــاق اســتراتيجية وطنيــة للشــمول المالــي فــي
فلســطين وبمشــاركة كافــة األطــراف ذات العالقــة.

209

2004

الــى ذلــك فقــد أثبتــــت البورصــة نفســــها
كســــوق مالــي قــوي وواعــــد بيــن نظيراتهــا

تعمــل الهيئــة علــى تنفيــذ المهــام المناطــة بهــا
وفقــاً للقانــون اســتناداً الســتراتيجية خماســية
تــم بناؤهــا بالتعــاون مــع كافــة القطاعــات ذات
العالقــة ،حيــث حــددت اســتراتيجية الهيئــة لألعــوام
 2020-2016خمســة أهــداف اســتراتيجية ســيتم
تحقيقهــا مــن خــال أكثــر مــن  22هدفــًا فرعيــًا
تتصــل بهــا مجموعــة مــن الخطــط التنفيذيــة
والتــي تســعى لتحقيــق رؤيــة الهيئــة “هيئــة
رقابيــة فاعلــة تعمــل علــى االرتقــاء بســوق رأس
المــال فــي فلســطين وحمايــة مصالــح المتعامليــن
فيــه”.

226
211

2003

تشــهد بورصــة فلســطين حاليــًا نهضــة
إلكترونيــة تتمثــل فــي تشــغيل نظــام التــداول
“اكســتريم” الــذي تــم شــراءه مؤخــراً مــن
شــركة “ناســداك” ،وبطبيعــة الحــال فقــد
صحــب هــذا اإلجــراء تحديــث كامــل للبنيــة
التحتيــة اإللكترونيــة ،وكذلــك العمــل علــى
تطويــر العديــد مــن األنظمــة اإللكترونيــة
داخليــًا منهــا مــا تــم االنتهــاء منــه كنظــام
“افصــاح” و”اكتتــاب” اإللكترونييــن وهنــاك
مجموعــة أخــرى مــن األنظمــة ال زال العمــل
ـار عليهــا ومــن المؤكــد أنــه ســيتم إطالقهــا
جـ ٍ
بالتزامــن مــع إطــاق النظــام الجديــد المتوقــع
فــي نهايــة النصــف األول مــن العــام ،2020
كنظــام مركــز اإليــداع والتحويــل ونظــام
إدارة التــداول مــن خــال الوســطاء وأنظمــة
خاصــة ببــث بيانــات التــداول وتطويــر بعــض
العمليــات اإلداريــة لمتابعــة المهــام .كمــا
شــهد العــام  2019إطــاق النســخة الجديــدة
والمحدثــة مــن الموقــع اإللكترونــي للبورصــة
الــذي يعــد منصــة متكاملــة ،تهــدف الــى تعزيــز
البيئــة اإللكترونيــة فــي قطــاع األوراق الماليــة
واالنتقــال الــى واقــع الخدمــات اإللكترونيــة
بشــكل مباشــر ،بتصميــم عصــري وبرمجــة
تحاكــي أفضــل المواقــع اإللكترونيــة.

كمــا تجدر اإلشــارة الى أن بورصــــة فلســــطين
مدرجــــة فــــي أهــــم المؤشــــرات الماليــــة
العالميــــة ،فهــــي ضمــــن ”األسواق المبتدئــة“
” ” Markets Frontierفــي مؤشــرات فوتســي
”فايننشــــال تايمــــز العالميـــة“ وهـــي ضمـــن
مؤشـــر مسـتقل خـــاص ”بفلســـطين“ فـي كل
مـــن مورغـان سـتانلي وســــتاندرد آنــد بــورز.
كمـــا أن للبورصـــة حضـور إقليمـي ودولـي مـن
خــــال عضويتهــــا فــي العديــد مــــن االتحادات
المتخصصــــة باألســواق الماليــــة ،فهــــي
عضــــو كامـــل العضويـــة فـــي كل مـــن اتحـــاد
البورصـات العالميــة  WFEواتحــاد البورصــات
العربيــــة  AFEواتحـــاد البورصـــات األوروبيــة-
اآلســيوية  FEASوملتقــــى بورصــــات الــــدول
اإلســامية  OICومؤسســــة اإليــداع لــــدول
أفريقيــــا والشــــرق األوســط AMEDA
ومؤسســــة وكاالت الترميــز الوطنيــة .ANNA
هــــذا باإلضافــة إلـــى مذكـــرات التفاهـــم مـــع
البورصـــة الســــويدية والبورصــــة المصريــــة
وصنــــدوق النقــــد العربــي .وعملـــت البورصة
علـــى ترويـــج االستثمار فــــي فلســــطين مــــن
خالل مشــــاركتها فــــي العديـد مـن المؤتمـرات
المتخصصـــة وتنظيــم العديــد مــن األحــداث
والمؤتمــرات .كمــــا اســــتمرت البورصــــة
فــــي توعيــــة المجتمــــع المحلــــي عبــــر عقــــد
العديــــد مــــن اللقــــاءات والمحاضــــرات وورش
العمــــل وزيـــادة اســـتخدام منصـــات التواصـــل
اإلجتماعــي.

هــي الجهــة المســؤولة علــى اإلشــراف والرقابــة
علــى القطاعــات الماليــة غيــر المصرفيــة وهــي
قطــاع األوراق الماليــة ،قطــاع التأميــن ،قطــاع
التأجيــر التمويلــي ،قطــاع تمويــل الرهــن العقــاري،
وتأسســت الهيئــة اســتناداً إلــى المــادة رقــم ( )2مــن
قانــون هيئــة ســوق رأس المــال رقــم ( )13لســنة
 .2004وهــي بذلــك هيئــة تتمتــع بالشــخصية
االعتباريــة واالســتقالل المالــي واإلداري واألهليــة
القانونيــة لمباشــرة كافــة األعمــال والتصرفــات
التــي تكفــل لهــا تحقيــق أغراضهــا بمــا فــي ذلــك
تملــك األمــوال المنقولــة وغيــر المنقولــة الالزمــة
لســير أعمالهــا وممارســة نشــاطاتها والتصــرف
فيهــا وفــق أحــكام القانــون ،حيــث تهــدف الهيئــة
مــن خــال عملهــا إلــى تهيئــة المنــاخ المالئــم
لتحقيــق االســتقرار ونمــو رأس المــال ،وتنظيــم
وتطويــر ومراقبــة ســوق رأس المــال فــي
فلســطين ،وحمايــة حقــوق المســتثمرين.
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تأسسـت بورصـة فلسـطين كشـركة مسـاهمة
خاصــــة فــــي عــــام  1995لتعزيــــز االســتثمار
فـــي فلســـطين وتحولـت إلـى شـركة مسـاهمة
عامــــة فــي شــباط  2010تجاوبــًا مــع مبــادئ
الشــــفافية وقواعــــد الحوكمــــة الرشــــيدة.
تميــزت بورصــة فلســطين كونهــا أول ســوق
مالــي عربــي مؤتمــن بالكامــل منــذ النشــأة،
وكانــت وال تــزال البورصــة العربيــة الوحيــدة
المملوكـــة بالكامـل مـن قبـل القطـاع الخـاص.
تعمــل البورصــة تحــت إشــراف هيئــة ســوق
رأس المــال الفلســــطينية وتســتخدم أفضــل
التقنيــــات العالميــــة حيــــث تســــعى لتوفيــــر
ســــوق لتــــداول األوراق واألدوات الماليــــة
يتســــم بالعدالــــة والشــــفافية والكفــــاءة
لخدمــــة المســــتثمرين والمحافظــــة علــــى
مصالحهــم.

فــــي المنطقــــة حيــــث تعــــد واحــــدة مــــن
أفضــــل البورصــــات مــــن حيــــث العائــد علــى
االســتثمار  ROIوالــــذي بلــــغ متوســــطه
حوالــــي  5.69%علــى مــــدار الخمــس ســنوات
األخيــرة .بقيمــة ســوقية  3.76مليــار دوالر
وبلــغ عــدد الشــركات المدرجــة فــي بورصــة
فلســــطين  48شــــركة مــــع نهايــــة كانــــون
االول  ،2019مقســـمة علـــى خمســـة قطاعـــات
اقتصاديــــة رئيســــية هــــي :قطــــاع البنــــوك،
الخدمــــات الماليــــة ،قطــــاع التأميــــن ،قطــــاع
االستثمار ،قطـــاع الصناعـــة وقطـــاع الخدمـات.
وتحقــــق معظــــم الشــركات المدرجــــة أربــاح
ســـنوية ،ويتـم تـداول األسهم بعملتـي الدينـار
والدوالر األمريكي .كمــــا ويوجــــد أربــع بنــوك
للحفــــظ األمين مرخصــــة للعمــــل مــــن قبــل
البورصــــة.

هيئة سوق رأس المال
الفلسطينية
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حســب احصائيــات البنــك الدولــي فــإن هنالــك نســبة ال بــأس بهــا مــن المواطنيــن الفلســطينيين خــارج
نطــاق الخدمــة البنكيــة بواقــع  % 60لــذا فــإن الحاجــة تبقــى إلــى مضاعفــة الجهــود إلتاحــة الشــمول
المالــي عبــر اســتراتيجيات التنــوع ومــا يرافقهــا مــن خدمــات مصرفيــة إلكترونيــة لضمــان توفيــر الخدمــة
ألكبــر عــدد مــن الشــرائح المجتمعيــة والمناطــق الجغرافيــة فــي فلســطين.
تضــم قائمــة البنــوك العاملــة فــي فلســطين  14بنــكاً ،مــن بينهــا ســبعة بنــوك فلســطينية .وهنــاك
فرصــة كبيــرة إلمكانيــة النمــو والتوســع فــي القطــاع المصرفــي داخــل فلســطين ،حيــث يوجــد حالي ـ ًا
 370فرع ـ ًا ومكتب ـ ًا تقــدم خدماتهــا للمواطنيــن البالــغ تعدادهــم  5مليــون نســمة فــي فلســطين .ودون
األخــذ بعيــن االعتبــار حجــم النمــو الســكاني فــي فلســطين ،فــإن هنــاك حاجــة إلــى مضاعفــة عــدد فــروع
البنــوك العاملــة فــي فلســطين للوصــول بهــا إلــى المعيــار العالمــي والــذي يقضــي بتوفيــر فــرع واحــد
علــى األقــل لــكل  10,000شــخص .وينظــر بنــك فلســطين إلــى هــذا االنخفــاض النســبي فــي عــدد
الفــروع المصرفيــة ،بمثابــة فرصــة لتوســيع نطــاق أعمالــه وتقديــم الخدمــات والمنتجــات عاليــة الجــودة
وتحقيــق االســتدامة فــي النمــو واالشــتمال المالــي كل علــى حــد ســواء.
وتعــد إمكانيــة النمــو المحتملــة لبنــك فلســطين كبيــرة؛ ففــي العــام  ،2019بلغــت نســبة النمــو فــي
حجــم الموجــودات للقطــاع المصرفــي فــي فلســطين بنســبة  ،% 11والودائــع بنســبة  ،% 9.5فــي حيــن
ارتفعــت حجــم التســهيالت االئتمانيــة بنســبة  % 7مقارنــة بعــام  .2018ويؤمــن بنــك فلســطين بــأن
الســاحة مهيــأة لــه للحفــاظ علــى مكانتــه الرائــدة فــي قطــاع الخدمــات المصرفيــة الفلســطيني .وقــد
توجــت جهــوده المبذولــة فــي بنــاء مؤسســة ماليــة كبيــرة تحظــى بتقديــر واســع مدعــوم بعالمــة تجاريــة
قويــة وبانتمــاء كبيــر مــن عمــاء البنــك ،وتحقيــق شــراكات جديــدة ،وهــو مــا يظهــر بوضــوح فــي نتائجــه
الســنوية واســتمراره بالتوســع االفقــي وفــي الخدمــات االلكترونيــة.
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مؤشرات النمو في القطاع المصرفي
الموجودات

2015

2016

2017

2018

2019

القطاع المصرفي

12,602,347,774

13,859,455,383

15,472,566,496

15,637,763,079

17,347,170,110

بنك فلسطين

2,785,203,240

4,121,322,946

4,884,822,851

4,657,182,978

5,264,944,640

الودائع

القطاع المصرفي

9,654,597,508

10,595,777,751

11,973,385,261

12,227,327,064

13,384,708,641

بنك فلسطين

2,242,782,298

3,143,151,591

3,768,631,790

3,735,178,556

4,115,584,018

إجمالي التسهيالت االئتمانية

القطاع المصرفي

5,824,694,875

6,865,906,898

8,025,978,869

8,437,900,129

9,037,905,231

بنك فلسطين

1,406,484,124

2,240,844,838

2,554,216,880

2,782,226,225

3,113,623,834

حصة بنك فلسطين السوقية
في بورصة فلسطين
حصة بنك فلسطين السوقية
من الودائع المصرفية

حصة بنك فلسطين السوقية
من إجمالي التسهيالت المصرفية

% 11
% 30.7
% 34.5

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

2015

2016

2017

2018

2019

القطاع المصرفي في فلسطين

%8

% 9.7

% 13

%2.1

% 9.5

بنك فلسطين

%8.7

%40.15

% 19.9

%0.89-

%10.2

التسهيالت االئتمانية

2015

2016

2017

2018

2019

القطاع المصرفي في فلسطين

%19

% 17.9

% 16.9

%5.1

%7 .1

بنك فلسطين

%20.6

%59.4

% 14

%8.9

%11.9
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الحوكمة والهيكلية اإلدارية
مجلس اإلدارة

السيد  /هاشم هاني الشوا
رئيس مجلس اإلدارة
مجموعة بنك فلسطين
بكالوريوس هندسة – جامعة لندن  -المملكة المتحدة 1997
تاريخ الميالد1976/01/25 :
تاريخ العضوية2007:
خبرات
رئيس مجلس اإلدارة /مجموعة بنك فلسطين المالية
رئيس مجلس إدارة شركة  PalPayللمدفوعات اإللكترونية
رئيس مجلس إدارة شركة الوساطة لألوراق المالية
رئيس مجلس إدارة صندوق إبتكار
 2017 - 2007مدير عام بنك فلسطين
 2007 - 2005مدير منتدب لمنطقة الخليج والشرق األوسطHSBC -
 – Bankسويسرا

السيد /ماهر جواد فرح
نائب رئيس مجلس اإلدارة
بكالوريوس هندسة مدنية  -جامعة القاهرة  -مصر 1966
تاريخ الميالد1945 /03/21 :
تاريخ العضوية2002 :
خبرات
 1970 – 1967مهندس في شركة فيا سفلت الفرنسية
 1975 – 1971مهندس في شركة إتحاد المقاولين – الكويت
 1977 – 1975مدير عام وشريك في شركة مشاريع الخليج
– أبو ظبي
 1997 – 1977مدير عام مجموعة المقاولين الدولية –
الكويت
 2007 – 1997رئيس مجلس إدارة الشركة الدولية
للمقاوالت  -غزة

 2005 – 2002نائب الرئيس لمنطقة الشرق األوسط Bank -
 - Citigroupجنيف  -سويسرا
 1997-2002مساعد نائب رئيس العمليات والتكنولوجيا Bank -
 - Citigroupلندن  -المملكة المتحدة

عضويات
عضو في المجلس االستشاري لألسواق الناشئة في معهد التمويل
الدولي IIF
عضو في المجلس اإلستشاري للبنك الدولي حول النوع اإلجتماعي
والتنمية.
عضو مجلس أمناء جامعة بيت لحم – فلسطين
عضو مجلس إدارة شركة دار الشفاء
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عضويات
عضو مجلس إدارة شركة أبراج لالستثمار العقاري-
فلسطين
عضو مجلس إدارة البنك اإلسالمي العربي

السيدة /لنا جمال أبو حجلة
عضو مجلس إدارة
بكالوريوس هندسة مدنية وبيئية – جامعة آيوا – الواليات
المتحدة أالمريكية – 1985

األستاذ الدكتور /هاني حسن نجم
عضو مجلس إدارة
دكتوراه في الهندسة  -جامعة ليستر  -المملكة المتحدة 1981
تاريخ الميالد1952 /06 /28 :
تاريخ العضوية2004 :

ممثلة صغار المساهمين

خبرات
 1981باحث متقدم بجامعة ليستر  -بريطانيا
 1983أستاذ في دائرة الهندسة الميكانيكية في جامعة بيرزيت
فلسطين 1993 - 1998عميد كلية الهندسة في جامعة بيرزيت  -فلسطين
 2004مستشار للتخطيط والتطوير في جامعة األقصى -
فلسطين
 2005و 2018رئيس جامعة األزهر  -فلسطين
 2006منسق مشروع التعليم العالي المدعوم من البنك الدولي
واالتحاد األوروبي  -فلسطين
أستاذ زائر للعديد من الجامعات اإلقليمية والعالمية ومحكم للعديد
من المشاريع المدعومة من االتحاد األوروبي.

تاريخ الميالد1963 /07 /03 :

تاريخ العضوية2014 :
خبرات
منذ عام  2003المدير االقليمي لمؤسسة مجتمعات عالمية في
فلسطين
 : 1986-2003نائبة الممثل المقيم لبرنامج االمم المتحدة
أالنمائي -برنامج مساعدة الشعب الفلسطيني UNDP-PAPP

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
عضو في مجلس أمناء معهد أبحاث السياسات االقتصادية
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
عضو في مؤسسة المدراء الرؤساء الدوليةYPO
زميلة في مؤسسة  ASPENالدولية ضمن شبكة القيادات
العالمية

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 غازي الشوا
عضو مجلس إدارة
بكالوريوس هندسة مدنية  -جامعة ممفس ستايت  -الواليات
المتحدة األمريكية 1992
ماجستير إدارة أعمال  -جامعة نورث فيرجينيا ستايت -الواليات
المتحدة األمريكية 2009
تاريخ الميالد1968 /04/02 :
تاريخ العضوية2004 :
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
 2009 – 2005عضو مجلس إدارة (أمين سر) جمعية رجال األعمال -
فلسطين
 2007 – 2006عضو هيئة تأسيس مجلس الشاحنين الفلسطينيين
 فلسطينعضو 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

السيد  /طارق طاهر الشكعة
عضو مجلس إدارة
المؤهالت األكاديمية
بكالوريوس القانون التجاري  -جامعة أوهايو -الواليات المتحده
1987

تاريخ العضوية2010 :
خبرات
 1989 - 1987شركة الشكعة لألدوية -فلسطين
 1999 - 1989شركة القدس لألدوية  -فلسطين
 2005 - 2000شركة بيرزيت لألدوية  -فلسطين
 2005حتى تاريخه مدير عام شركة اللوتس لالستثمارات
المالية  -فلسطين
عضويات
عضو مجلس إدارة شركة اللوتس لالستثمارات المالية -
فلسطين
عضو مجلس إدارة شركة الشرقية للكيماويات  -فلسطين
عضو مجلس إدارة الشركة العربية للفنادق  -فلسطين
عضو مجلس إدارة شركة أبراج لالستثمارات العقارية –
فلسطين
عضو مجلس إدارة الشركة العربية لإلستثمار (أبيك)
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السيد  /عبداهلل قيس الغانم
عضو مجلس إدارة
ممث ً
ال عن شركة المهلب الكويتية العقارية
المؤهالت األكاديمية
ماجستير في إدارة األعمال الدولية ( - )MBAجامعة ثاندربيرد
لألعمال الدولية – 2005
بكالوريوس – علوم مالية ومصرفية – جامعة بوسطن -
1996
تاريخ الميالد1976 /02 /08 :

تاريخ العضوية2014 :
الخبرات
 2015 - 2012مدير ادارة االستثمار – شركة آسيا
لالستثمارات – الكويت
 -2012 2011مؤسسة التمويل الدولية – دولة اإلمارات
المتحدة
 2011 - 2010بنك بوبيان – الكويت
 2010 - 2006بنك  HSBCالكويت
 2006 - 2001شركة المهلب الكويتية العقارية – الكويت

السيد  /طارق عمر العقاد

عضو مجلس إدارة
ممثل عن الشركة العربية الفلسطينية لإلستثمار
بكالوريوس في االقتصاد – جامعة هارفرد 1992 -
تاريخ الميالد1971 /01 /24 :
تاريخ العضوية2014 :

الدكتورة /تفيدة الجرباوي
عضو مجلس إدارة
الدكتوراه في الكيمياء التحليلية من جامعة سينسناتي/
أوهايو في الواليات المتحدة األمريكية عام .1981
تاريخ العضوية2019 :
خبرات

عضو مجلس إدارة ومجلس أمناء في مؤسسة الحسين للسرطان – األردن

 2020 - 2011مدير عام مؤسسة التعاون
 2010-2011نائب مدير عام مؤسسة التعاون
 2008-2010مدير دائرة العمليات البرامجية في مؤسسة التعاون
 2006-2008مدير دائرة البحث والتخطيط في مؤسسة التعاون
 1995-2006استاذ مشارك  -عميدة كلية العلوم التربوية
إلعداد المعلمين والمعلمات ،ومديرة كلية التعليم التقني
والمهني للفتيات التابعة لوكالة الغوث الدولية
 1995أستاذة زائرة في جامعة بون -ألمانيا
 1987أستاذة زائرة في جامعة مينيسوتا -الواليات المتحدة
األامريكية
 1981-1994أستاذ مساعد في الكيمياء ،ومن ثم رئيس دائرة
الكيمياء-جامعة بيرزيت
مؤلفة للعديد من الدراسات والبحوث في الكمياء والتعليم ووضع
المرأة

باإلضافة الى عضوية مجالس ادارات في العديد من الشركات الريادية

عضويات:

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 أمناء في كنغز أكاديمي – االردن
في قطاعات االستثمار ،والصناعة ،والتوزيع ،والخدمات في فلسطين
واالردن والسعودية.

استشاري مجلس إدارة كلية بارد – جامعة القدس
استشاري برنامج مهنة التعليم -جامعة هارفرد -التعليم العالي
لجنة إصالح التعليم الفلسطيني

السيدة /ندى شوشة
عضو مجلس إدارة
بكالوريوس إقتصاد وعلوم إجتماعية  -االقتصاد
السياسي  -جامعة جنيف 1984 -
تاريخ الميالد1962 /12 /17 :

تاريخ العضوية2017 :
خبرات
مؤسسة التمويل الدولية
دائرة الشرق األوسط وشمال إفريقيا.
 2016إلى اآلن :مستشار إقليمي
 2012إلى  :2016مدير إقليمي (مصر ،اليمن ،ليبيا)
 2009إلى  :2012مسؤول إقليمي رئيسي (مصر)
مجموعة المؤسسات المالية
 2002إلى  : 2008مسؤول رئيسي – اإلستثمارات
شركة آرثر أندرسن – مصر:
 1997إلى  : 2002مدير اإلستشارات المالية واإلقتصادية /
مجموعة المؤسسات المالية
المجموعة الدولية لإلستثمارات – مصر :
 1994إلى  :1997مستشار رئيسي
شركة بير ستيرنز – جنيف :
 1987إلى  :1991مدير حسابات تنفيذي
أي تي أي جي /إرنست وينج – جنيف :
 :1987 – 1984شريك – دائرة اإلستثمار وإدارة األصول .

عضويات:

هيئة أخالقيات العلوم والتكنولوجيا التابعة لليونيسكو

عضو في مجلس اإلدارة ولجنة اإلستثمار  -صندوق المشاريع

أخالقيات العلوم الحياتية الخاصة بالمرأة والتابعة لليونيسكو

األمريكية المصرية (الوكالة األمريكية للتنمية الدولية)

المجلس األعلى للتعليم التقني والمهني

عضو في مجلس اإلدارة ورئيس لجنة المخاطر  -بنك فلسطين

هيئة الترخيص والجودة في التعليم العالي

(الضفة الغربية وقطاع غزة)

السيدة /مها عواد
عضو مجلس إدارة
بكالوريوس إقتصاد /جامعة بير زيت
تاريخ الميالد1962 /04 /24 :
تاريخ العضوية2018 :
خبرات
رئيس إدارة ومديرعام شركة أبو شوشة للمقاوالت منذ
 1988وحتى االن.
رئيس مجلس إدارة ومديرعام شركة أبو شوشة التجارية
. 2008 - 1997
عضو مجلس إدارة شركة أوتوزون للتجارة منذ  2008وحتى
االن.
رئيس مجلس إدارة منتدى سيدات األعمال . 2018 - 2014
رئيس مجلس إدارة الشاحنين الفلسطينين .2015 - 2006
رئيس مجلس إدارة مؤسسة رواق . 2015 - 2005
قنصل فخري لدولة أندونيسيا.

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  /نبيل القدومي
عضو مجلس إدارة

شهادة البكالوريوس في الهندسة المدنية من جامعة
تكساس – أوستن
شهادة الماجستير في الهندسة المدنية من جامعة ستانفورد
شهادة الدكتوراة في الهندسة المدنية من معهد
ماساشوستس للتكنولوجيا
تاريخ العضوية2019 :
خبرات و عضويات

مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة سبتكو العالمية
البترولية.
مؤسس ورئيس مجلس اإلدارة السابق لشركة بروجاكس
العالمية ،الرائدة في مجال إدارة المشاريع الهندسية في دولة
الكويت ومنطقة الخليج العربي.
 2001مؤسس مؤسسة هاني القدومي للمنح الدراسية
لتقديم المنح للطلبة الفلسطينيين المتفوقين
نائب رئيس مجلس إدارة الصندوق العربي للثقافة والفنون
عضو مجلس إدارة مؤسسة الدراسات الفلسطينية
 2008-2014رئيس مجلس أمناء مؤسسة التعاون
2008-2017محافظ فلسطين في الصندوق العربي لإلنماء
االقتصادي واالجتماعي
وعمل محاضراً في كلية الهندسة -جامعة الكويت
محاضراً زائراً في جامعة ستانفورد في الواليات المتحدة
تاريخ اإلستقالة7/2019 :

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 )
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لجان مجلس اإلدارة

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

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

لجنة المراجعة والتدقيق
أعضاء اللجنة

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

السيد  /طارق الشكعة – رئيس اللجنة

• ضمان مراعاة مصالح المساهمين.

ً
عضوا
السيدة  /لنا أبو حجلة -

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

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

ً
عضوا
السيدة  /مها عواد -

• تحديد مستوى تحمل المخاطر وضمان وجود ثقافة المخاطر.

وتتمثل مهام رئيس المجلس في ضمان التالي:

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

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

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

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

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

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

• اإلشراف على سياسات وإطار إدارة الموارد البشرية والحوكمة
واعتمادهما.

• توفير الوقت الكافي لدى المجلس للتشاور واتخاذ القرار؛

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

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

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

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

( )1نزاهة أدوات الرقابة الداخلية وسالمة التقارير المالية.
(  )2تمتع المدقق الخارجي بالمؤهالت المناسبة واالستقاللية.
( )3أداء الرقابــة والتفتيــش والتدقيــق الداخلــي ومدققــه الخارجــي ودائــرة
مراقبــة االمتثــال.
ومــن أجــل أن تنفيــذ دورهــا ،تتمتــع اللجنــة بالســلطات والمســؤوليات
التاليــة:
• مراجعة نظم الرقابة الداخلية.
• مراجعــة تقاريــر دائــرة الرقابــة والتفتيــش والمدقــق الداخلــي ودائــرة
مراقبــة االمتثــال بمــا فــي ذلــك الموضوعــات الماليــة وغيــر الماليــة
واإلجــراءات التصحيحيــة وســبل الســيطرة علــى المخاطــر التــي يواجهــا
البنــك.
• مراجعــة واعتمــاد الخطــط الســنوية لدائــرة الرقابــة والتفتيــش ودائــرة
اإلمتثــال وضابــط اتصــال مكافحــة غســيل االمــوال مــع مراجعــة البنــك
للتقاريــر.
• مراجعــة دقــة القوائــم الماليــة المقدمــة لمجلــس اإلدارة والمســاهمين
والمســتخدمين اآلخريــن.

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

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

لجنة إدارة المخاطر
أعضاء اللجنة

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

اللجنة التنفيذية:
أعضاء اللجنة

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

أدوار ومسؤوليات

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

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

حضـــور وغياب الســـادة أعضاء مجلـــس اإلدارة عن جلســـات مجلس
اإلدارة لبنك فلسطين لعام 							 2019

اسماء السادة األعضاء

السيد /هاشم الشوا
السيد /فيصل هاني الشوا
السيد ماهر فرح
السيدة /لنا أبو حجلة
السيد /د.هاني نجم
السيد /طارق الشكعة
السيدة /ندى شوشة
السيد /عبداهلل الغانم
السيد /طارق العقاد
السيدة /مها عواد
السيد /نبيل القدومي
السيدة /تفيدة الجرباوي
مجموع الحضور للجلسات
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لجنة الموارد البشرية وحوكمة البنك
أعضاء اللجنة

السيد  /د .هاني نجم – رئيس اللجنة
ً
عضوا
السيدة  /ندى شوشة -
ً
عضوا
السيد /عبد الله الغانم -
ً
عضوا
الدكتورة  /تفيدة الجرباوي -
يتمثــل دور اللجنــة فــي مراقبــة إطــار حوكمــة البنــك وعمليــة ترشــيح أعضــاء
مجلــس اإلدارة وسياســات مكافــأة وتقييــم أعضــاء مجلــس اإلدارة واإلدارة
التنفيذيــة وتخطيــط عمليــة اإلحــال الوظيفــي وتطويــر سياســات المــوارد
البشــرية .ومــن أجــل تنفيــذ دورهــا ،تســند إلــى 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.
• إعــداد جــدول بالصالحيــات وتفويــض الصالحيــات لــإدارة ومراجعــة هــذا
الجــدول ســنويا ورفعــه لمجلــس اإلدارة لالعتمــاد.

وتتمثل مهام رئيس المجلس في ضمان التالي:
• مشــاركة أعضــاء المجلــس ،عنــد التعييــن ،فــي برنامــج تعريف
الموظفيــن بالعمــل وإذا دعــت الحاجــة ،فــي برامــج التعليــم
اإلضافــي أو البرامــج التدريبيــة؛
• أداء المجلس للمهام المنوطة به؛
• تلقــي أعضــاء المجلــس جميــع المعلومــات الالزمــة ألداء المهــام
المســندة إليهــم؛
• تحديــد جــدول أعمــال اجتماعــات المجلــس ،ورئاســة تلــك
االجتماعــات ،وضمــان تحريــر محاضــر تلــك 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 نائباً لرئيس المجلس.

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

• دراســة التضــارب المحتمــل لمصالــح األعضــاء والصفقــات مــع األطــراف ذات
الصلــة التــي يقــوم بهــا األعضــاء وتقديــم مقترحــات فــي هــذا الشــأن لمجلــس
اإلدارة طبقــا لدليــل حوكمــة البنــك.
• مراجعــة أي تغييــر فــي الوضــع (بمــا فــي ذلــك تنفيــذ متطلبــات اســتقاللية
العضــو) والتبعيــة المهنيــة لألعضــاء الحالييــن وتقديــم مقترحــات فــي هــذا
الشــأن لمجلــس اإلدارة طبقــا لدليــل حوكمــة البنــك.
• مراقبــة تنفيــذ عمليــة تنصيــب األعضــاء الجــدد وبرنامــج التطويــر والتثقيــف
المســتمر ألعضــاء مجلــس اإلدارة حســب الضــرورة.
• مراجعــة سياســات وممارســات الحوكمــة علــى كافــة مســتويات البنــك
وتقديــم مقترحــات بهــذا الشــأن لمجلــس اإلدارة لتحســين فعاليــة وكفــاءة
هــذه السياســات.
ينتخب المجلس من بين أعضائه رئيسًا ونائباً لرئيس المجلس.
ويحــل نائــب رئيــس المجلــس محــل رئيــس المجلــس ويمــارس صالحياتــه
ويتولــى مهامــه فــي غيابــه .ويكــون رئيــس المجلــس مســؤو ً
ال فــي المقــام
األول عــن أنشــطة المجلــس واللجــان المنبثقــة عنــه .ويعتبــر رئيــس المجلــس
بمثابــة الناطــق الرســمي باســم المجلــس .كمــا أنــه يــرأس المجلــس والجمعيــة
العموميــة.
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الحوكمة وإدارة المخاطر
إدارة المخاطر
الهدف الرئيســي إلدارة المخاطر في بنك فلسطين هو تأسيس آليات
يمكــن من خاللها تحديد وقياس وإدارة ومراقبة المخاطر التي تواجه
البنــك بفاعليــة وتمكنــه من التعاطي معهــا ودرء أي نتائج ســلبية.
وتكمــن الغايــة من إدارة هــذه المخاطر فــي تعزيز مبــدأ «العائد –
المخاطرة» في نتائج البنك من خالل التأكد من أن المخاطر المحيطة:
في الحدود التي تسمح بها درجة شهية المخاطر والموضوعة من قبل
مجلس إدارة البنك والتي تم تضمينها في سياســات وإجراءات البنك.
تــم التحــوط منها لتعظيم ملكية المســاهمين علــى المدى الطويل
ولحمايــة األطــراف ذات العالقة «العمــاء ،المودعين والمســاهمين،
الموظفين ،سلطة النقد».
مرتبطة باألهــداف الربحية الموضوعة من قبل مجلس اإلدارة والتي
تسعى وحدات األعمال لتحقيقها .بحيث يكمن الهدف في الوصول إلى
درجة «العائد – المخاطرة» المثلى ضمن المحددات الموضوعة ودرجة
شهية المخاطر المقبولة من قبل مجلس اإلدارة.
تم عكســها بدقة وفي الوقت المناســب في تقارير المخاطر لتمكين
األطراف ذات العالقة من اتخاذ القرارات اإلدارية المناسبة.
إن عملية إدارة المخاطر ال تعني تجنبها بشكل كامل فتعتبر المخاطر
جــزءاً أصيــ ً
ا من العمــل المصرفــي .ولذلك فإن البنــك يقبل تحمل
مستوى معين من المخاطر كجزء من استراتيجية البنك ولكنه يتوقع
عائد مالي وغير مالي متناسب مع درجة هذه المخاطر.

ً
ثالثا :حوكمة المخاطر:
المبادئ التالية تحدد اإلطار العام لحوكمة المخاطر في بنك فلسطين:

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

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

وتتلخص مسؤوليات لجنة إدارة المخاطر بمستوى اإلدارة التنفيذية «لجنة الموجودات
والمطلوبات» في التالي:

• اعتمــاد سياســات إدارة المخاطــر وتوضيــح  /تفصيــل درجــة شــهية
المخاطــر كجــزء مــن هــذه السياســة متضمنــة الحــدود ودرجــة
التحمــل.

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

تتضمن مسؤوليات مجلس اإلدارة المتعلقة بإدارة المخاطر الجوانب التالية:

• تأسيس إطار حوكمة المخاطر كجزء من سياسة إدارة المخاطر.
• مراجعــة الحــاالت التــي تتســم بدرجــة مخاطــر مرتفعــة والمســلط
عليهــا الضــوء مــن قبــل لجنــة المخاطــر بمســتوى مجلــس اإلدارة.
• تفويــض الصالحيــات إلــى لجنــة المخاطــر بمســتوى مجلــس اإلدارة
للمراجعــةالمســتمرةلفعاليــةإطــارالعمــلالخــاصبــإدارةالمخاطــر.

• القيام بعملية التقييم واإلشراف وإدارة المخاطر األساسية على نطاق البنك
وتتضمن على سبيل المثال ال الحصر مخاطر االئتمان ،مخاطر العمليات ،مخاطر
سعر الفائدة والسيولة والسوق «الخزينة».

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

• اعتماد اإلفصاحات العامة.

يمكن إلدارة المخاطر في البنك أن تقترح وسائل للوصول إلى العائد
األمثــل «المبني على درجة المخاطرة» مثل الوصول للحد األمثل من
السيولة وكذلك الحدود المثلى لتوزيع المحفظة االئتمانية.
تعتبر المنهجيات واألدوات التي يتم تطويرها من قبل إدارة المخاطر
متناسبة مع طبيعة بيئة العمل التي يعمل بها المصرف.
تعتبــر إدارة المخاطر خط الدفاع الثاني فــي المنظومة الرقابية لدى
البنك كما ولها دور واضح في التأكد من فعالية األنظمة الرقابية في
الخط األول المتمثل في وحدات األعمال.

• ضمان بقاء البنك ضمن مستوى مقبول من المخاطر المصرفية والمحدد في
سياسة إدارة المخاطر المعتمدة من المجلس والتوصية بإجراءات تصحيحية في
حال مالحظة االنحراف عن هذه السياسة.
• تحليل تقارير إدارة المخاطر واتخاذ اإلجراءات اإلدارية بناء عليها بهدف المحافظة
على البنك ضمن الحدود المقبولة من المخاطر المصرفية ووصوال إلى الحدود
المثلى.

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

تستخدم إدارة المخاطر مصادر معلوماتها المستقلة (نظم المعلومات
اإلدارية  ،MISبلومبــرج ،تقارير /بطاقات التقييم االئتماني ،البيانات
المالية المدققة)

{ لجنة الموجودات والمطلوبات }
تقوم لجنة الموجودات والمطلوبات في البنك بدور لجنة إدارة المخاطر على مستوى
اإلدارة التنفيذية .هذا وتغطي لجنة الموجودات والمطلوبات وظيفة مراقبة المخاطر
المصرفية من خالل عرض آخر التطورات في ملف مخاطر البنك على أعضاء اللجنة.

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

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

لجنة إدارة المخاطر بمستوى اإلدارة التنفيذية

• دراسة العالقة بين المتغيرات االقتصادية والسياسية والسوقية والبيئة
التنافسية وتأثيرها على المخاطر المصرفية المحيطة بالبنك.
• مراقبة ومتابعة االمتثال لمتطلبات سلطة النقد وتحديد سقوف زمنية
لالمتثال لهذه المتطلبات.
• رفع التقارير لمجلس اإلدارة حول القضايا الهامة الناتجة عن عملية المراجعة.
• تطوير الوعي بأهمية إدارة المخاطر على مستوى اإلدارة والطاقم ومساعدة
إدارة المخاطر في نشر ثقافة المخاطر المصرفية على مستوى البنك.
• التوصية  /اإلشراف على برامج تدريبية رسمية لطاقم العمل في البنك حول
إدارة المخاطر المصرفية.
• مراجعة سياسة إدارة المخاطر في البنك قبل اعتمادها من مجلس اإلدارة.
• مناقشة ومراجعة اإلجراءات ،السياسات ،المنتجات والعمليات الهامة المؤثرة
على ملف المخاطر المصرفية في البنك قبل عرضها على المجلس للموافقة
النهائية.

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

يفوض مجلس اإلدارة المسؤوليات التالية للجنة المخاطر بمستوى مجلس اإلدارة:

• التأكد من تطبيق وتطوير اإلطار العام إلدارة المخاطر في البنك.
• مراقبــة مــدى فعاليــة إدارة المخاطــر فــي البنــك ومتابعــة اإلجــراءات
التصحيحيــة
• مراجعــة حزمــة التقاريــر المقدمــة مــن إدارة المخاطــر ربــع ســنويا
علــى األقــل.
• مراجعــة سياســة إدارة المخاطــر ســنويا علــى األقــل والتوصيــة
بالتعديــل إذا تطلــب األمــر.
• المراقبة المستمرة لعرض المخاطر الهامة في البنك.
• مراقبــة االمتثــال لسياســات إدارة المخاطــر فــي البنــك ،تعليمــات
ســلطة النقــد وأي متطلبــات أخــرى إلدارة المخاطــر.
• الموافقــة علــى تعييــن مديــر المخاطــر والمســؤولين الرئيســيين فــي
إدارة المخاطــر واعتمــاد الهيــكل التنظيمــي إلدارة المخاطــر.
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دوائر إدارة المخاطر:
تتبــع دوائر إدارة المخاطر فــي البنك لمدير المخاطر وهي الدوائر المســؤولة
عن تطبيق وتطوير اإلطار العام إلدارة المخاطر المصرفية في البنك وتنحصر
مسؤولياتها في النقاط التالية:

• إعداد المسودات الخاصة بسياسات وإجراءات المخاطر في البنك.
• تطويــر اإلجــراءات والمنهجيــات واألدوات المتعلقــة بــإدارة المخاطــر فــي
البنــك.
• مراقبــة ملــف المخاطــر المصرفيــة علــى مســتوى البنــك ورفــع التقاريــر
.
• مراجعــة قبليــة و/أو بعديــة لبعــض العمليــات المصرفيــة وفقــا
للمحــددات الــواردة فــي سياســة إدارة المخاطــر.
• تقديــم تقييــم مبنــي علــى دراســة المخاطــر لبعــض اإلجــراءات ورفــع
النتائــج والتوصيــات إلــى لجنــة المخاطــر.

الهيكلية اإلدارية لبنك فلسطين

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

• تحديــد ،قيــاس ،تقييــم ،مراقبــة ورفــع تقاريــر عــن المخاطــر
المختلفــة المتعلقــة بوحــدة العمــل.

ﻣﺠﻠﺲ ﺇﺩﺍﺭﺓ
ﺑﻨﻚ ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ

• تقييــم فعاليــة األنظمــة والضوابــط المســتخدمة لمراقبــة العمــل
اليومــي وتصميــم وتشــغيل أنظمــة تتناســب وطبيعــة العمــل
ومراقبتهــا

ﺩﺍﺋﺮﺓ ﻣﺮﺍﻗﺒﺔ ﺍﻹﻣﺘﺜﺎﻝ

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

ﺩﺍﺋﺮﺓ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻭﺍﻟﺘﻔﺘﻴﺶ

ﻣﺪﻳﺮ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﺪﻗﻴﻖ

• تقديــم التدريــب للفــروع ووحــدات االعمــال والمتعلــق بكيفيــة إدارة
المخاطــر وتشــديد الرقابــة علــى العمليــات.
• مراجعــة اإلجــراءات ،السياســات ،المنتجــات والعمليــات الهامــة المؤثــرة
علــى ملــف المخاطــر المصرفيــة فــي البنــك قبــل الموافقــة النهائيــة.

ﺿﺎﺑﻂ ﺍﺗﺼﺎﻝ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﻏﺴﻞ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ

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

ﺭﺋﻴﺲ
ﻣﺠﻠﺲ ﺇﺩﺍﺭﺓ
ﺑﻨﻚ ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ

ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ

ﻭﺣﺪﺓ ﻣﻜﺎﺗﺐ ﺍﻟﺘﻤﺜﻴﻞ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ

ﺩﺍﺋﺮﺓ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ

ﺍﻟﻤﺪﻳﺮ ﺍﻟﻌﺎﻡ

ﺩﺍﺋﺮﺓ ﺍﻟﺸﺆﻭﻥ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ
ﺩﺍﺋﺮﺓ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻳﻊ ﻭﺍﻟﺠﻮﺩﺓ

ﻧﺎﺋﺐ ﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎﻡ

ﻣﺪﻳﺮ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺨﺎﻃﺮ

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

ﻣﺪﻳﺮ ﺇﺩﺍﺭﺓ
ﺃﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ
ﻧﺎﺋﺐ ﻣﺪﻳﺮ ﺇﺩﺍﺭﺓ
ﺃﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ

ﺩﺍﺋﺮﺓ ﺧﺪﻣﺎﺕ
ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ
ﺍﻟﻔﺮﻭﻉ
ﻭﺍﻟﻤﻜﺎﺗﺐ /ﺍﻟﻀﻔﺔ

ﺩﺍﺋﺮﺓ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ
ﻭﺍﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺎﺕ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ
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ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﻤﺮﺍﺟﻌﺔ ﻭﺍﻟﺘﺪﻗﻴﻖ

ﻟﺠﻨﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺨﺎﻃﺮ

ﺩﺍﺋﺮﺓ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻳﻊ
ﺍﻟﺼﻐﻴﺮﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ

بنك فلســـطين | التقريـــر الســـنوي 2019

ﺃﻣﻴﻦ ﺳﺮ ﻣﺠﻠﺲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺑﻨﻚ ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ

ﺩﺍﺋﺮﺓ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻦ

ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺤﻮﻛﻤﺔ

• دعــم ثقافــة المخاطــر علــى مســتوى البنــك وتطويــر لغــة مشــتركة
مبنيــة علــى هــذه الثقافــة وتقديــم الدعــم والتدريــب الــازم لتحقيــق
ذلــك.
• تقديــم تفســيرات للوائــح والممارســات المتعلقــة بالمخاطــر ونشــرها
علــى مســتوى وحــدات األعمــال.

ﻣﺪﻳﺮ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ
ﻭﻋﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻦ

ﺩﺍﺋﺮﺓ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ
ﻭﻋﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﻤﻐﺘﺮﺑﻴﻦ

ﻣﺪﻳﺮ ﺇﺩﺍﺭﺓ
ﺍﻋﻤﺎﻝ ﺍﻻﻓﺮﺍﺩ
ﺩﺍﺋﺮﺓ
ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ
ﺩﺍﺋﺮﺓ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ
ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ﻟﻸﻓﺮﺍﺩ

ﺩﺍﺋﺮﺓ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ
ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻭﺍﻟﺘﺴﻮﻳﻖ

ﻣﺪﻳﺮ ﺇﺩﺍﺭﺓ
ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ
ﺩﺍﺋﺮﺓ
ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ

ﺩﺍﺋﺮﺓ
ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺐ

ﻣﺪﻳﺮ ﺇﺩﺍﺭﺓ
ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ

ﺩﺍﺋﺮﺓ ﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ

ﺩﺍﺋﺮﺓ ﺍﻟﺘﺨﻄﻴﻂ
ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ
ﺩﺍﺋﺮﺓ
ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻳﺎﺕ

ﻣﺪﻳﺮ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ
ﻭﺭﻗﺎﺑﺔ ﺍﻹﺋﺘﻤﺎﻥ

ﻣﺪﻳﺮ
ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻹﺋﺘﻤﺎﻥ

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

ﻣﺪﻳﺮ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ
ﻭﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ

ﻧﺎﺋﺐ ﻣﺪﻳﺮ
ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻬﻨﺪﺳﺔ
ﻭﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ

ﻧﺎﺋﺐ ﻣﺪﻳﺮ ﺇﺩﺍﺭﺓ
ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ

ﺩﺍﺋﺮﺓ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ

ﺩﺍﺋﺮﺓ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ
ﻭﺍﻟﺘﺴﻮﻳﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ

ﺩﺍﺋﺮﺓ ﺍﻟﻬﻨﺪﺳﺔ

ﺩﺍﺋﺮﺓ ﺍﻟﻤﻘﺎﺻﺔ
ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ
ﺩﺍﺋﺮﺓ
ﺍﻟﺤﻮﺍﻻﺕ
ﻭﺣﺪﺓ
ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻳﺔ

ﻧﺎﺋﺐ ﻣﺪﻳﺮ ﺇﺩﺍﺭﺓ
ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ
ﺩﺍﺋﺮﺓ ﺍﻟﻨﻈﻢ
ﺍﻟﻤﺴﺎﻧﺪﺓ
ﺩﺍﺋﺮﺓ ﺍﻟﻨﻈﻢ
ﺍﻟﺒﻨﻜﻴﺔ

ﺩﺍﺋﺮﺓ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ
ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ

ﻣﺪﻳﺮ ﺇﺩﺍﺭﺓ
ﺍﻟﺨﺰﻳﻨﺔ

ﻧﺎﺋﺐ ﻣﺪﻳﺮ
ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺒﻄﺎﻗﺎﺕ
ﺩﺍﺋﺮﺓ ﺍﻟﺒﻄﺎﻗﺎﺕ

ﺩﺍﺋﺮﺓ
ﺫﻛﺎﺀ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ

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

ﻭﺣﺪﺓ
ﺍﻟﺼﻼﺣﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻳﺔ

32

افصاحات

الرواتب والمكافآت ألعضاء اإلدارة التنفيذية للمجموعة

القرارات ذات األثر المادي

بلغــت الرواتــب و المكافــآت لــإدارة التنفيذيــة العليــا مبلــغ  4.703.114دوالر

“تعتبــر القــرارات العســكرية اإلســرائيلية أحــد العوائــق الرئيســية فــي إدارة

أمريكي.

عمليــات البنــك ،خاصــة الحصــار المفــروض علــى قطــاع غــزة والحواجــز

مصاريف سفر و ندوات لإلدارة التنفيذية
بلغــت مصاريــف ســفر و نــدوات اإلدارة التنفيذيــة العليــا مبلــغ 292.323
دوالر أمريكــي

العســكرية التــي تقطــع أوصــال الضفــة الغربيــة ،وبالرغــم مــن ذلــك ،فــإن
البنــك فلســطين وبما يمتلكه من كفاءات اســتطاع التكيف مــع هذه القرارات.
إن متــاك بنــك فلســطين ألكبــر شــبكة مصرفيــة فــي األراضي الفلســطينية

التسهيالت الممنوحية لإلدارة التنفيذية

مكنــه مــن إدارة عملياتــه واســتمراريتها فــي ظــل هــذه الظروف”.

بلــغ مجمــوع التســهيالت الممنوحــة لــادارة التنفيذيــة العليــا مبلــغ

السيطرة على الشركة

 3.954.602دوالر أمريكــي.

المكافأة المقترحة ألعضاء مجلس اإلدارة على األرباح
بلغــت قيمــة المكافــأة المقترحــة ألعضــاء مجلــس اإلدارة للعــام  2019مقــدار
 990.000دوالر أمريكي.

االعتماد على موردين وعمالء رئيسيين
ال يوجــد مورديــن محدديــن أو عمــاء رئيســيين محلي ـًا أو خارجيــا يشــكلون
 % 10فأعلــى مــن إجمالــي المشــتريات أو المبيعــات للشــركة.

اإلمتيازات
ال توجــد أيــة حمايــة حكوميــة أو امتيــازات تتمتــع بهــا الشــركة أو أي مــن
منتجاتهــا بموجــب القوانيــن و األنظمــة أو غيرهــا .كمــا التوجــد أيــة بــراءات
اخترعــات أو حقــوق امتيــاز حصلــت الشــركة عليهــا.

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

اإلجرات القانونية
بلــغ عــدد القضايــا المقامــة علــى البنــك وشــركاته التابعــة ( )186و ()139
قضيــة كمــا فــي  31كانــون األول  2019و ،2018علــى التولــي ،وذلــك ضمــن
النشــاط الطبيعــي للبنــك .بلغــت قيمــة القضايــا مبلــغ يعــادل 40.336.275
دوالر أمريكــي ومبلــغ يعــادل  26.022.346دوالر أمريكــي كمــا فــي 31

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

أعمال مجلس اإلدارة للعام 2019
عقــد مجلــس اإلدارة خــال العــام  2019تســعة جلســات لممارســة المهــام
الموكلــة لــع كمــا هــو مذكــور فــي مدونــة الحكومــة والنظــام الداخلــي للبنــك.

مسائل أحيلت للتصويت من قبل حملة األسهم
ال يوجــد أيــة مســائل أثيــرت أو أحيلــت مــن قبــل أي مــن حملــة االســهم خــال
العام .2019

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

مدققي الحسابات
قام بتدقيق البيانات المالية للعام  2019شركة ارنست ويونغ.

آلية إيصال المعلومات
ســيتم إرســال التقريــر الســنوي الكترونيــا لجميــع الســادة المســاهمين علــى
عناوينهــم المســجلة لدينــا مــع بطاقــة الدعــوة الخاصــة باجتمــاع الهيئــة
العامــة ،كمــا ســيكون التقريــر متاحــا لألطــاع فــي جميــع فروعمــا وعلــى
موقــع البنــك االلكترونــي.
http://www.bop.ps/ar/home

كانــون األل  2019و ،2018علــى التوالــي ،وفــي تقديــر إدارة ومحامــي البنــك
فإنــه لــن يترتــب علــى البنــك أيــة إلتزامــات لقــاء هــذه القضايــا باســتثناء مــا
تــم تخصيصــه لمواجهتهــا.
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عالقات المساهمين

عالقات المساهمين
يعمــل البنــك مــن خــال دائــرة عالقــات المســاهمين علــى التواصــل مــع مســاهمي البنــك عبــر العديــد مــن األدوات بشــفافية عاليــة ،وذلــك
لبنــاء الثقــة وتعزيــز المصداقيــة بيــن البنــك والمســاهمين والحــرص علــى فهــم احتياجاتهــم والــرد الســريع علــى استفســاراتهم وخاصــة
تلــك المتعلقــة بالنتائــج الماليــة واألوضــاع المحيطــة لعمليــات البنــك فــي فلســطين .لــذا ،قــام بنــك فلســطين بتأســيس دائــرة عالقــات
المســاهمين عــام  2011لدعــم الممارســة المثلــى مــن أجــل خدمــة المســتثمرين والمســاهمين وتســهيل التواصــل المســتمر معهــم،
وتشــبيك عالقــات جديــدة مــع مســتثمرين محتمليــن إلبقائهــم علــى إطــاع دائــم بــأداء البنــك وبالســوق المالــي الفلســطيني ،نظــراً لتزايــد
عــدد مســاهمي البنــك بصــورة مســتمرة وبنســبة أكثــر مــن  % 70منــذ إدراج ســهم البنــك فــي بورصــة فلســطين عــام .2005
كمــا حصلــت مســؤولة الدائــرة علــى شــهادة مســؤول عالقــات مســاهمين معتمــد مــن قبــل جمعيــة عالقــات المســاهمين فــي الشــرق
االوســط فــي دبــي ( )Middle East Investor Relations Association MEIRAبالتعــاون مــع جمعيــة عالقــات المســاهمين فــي بريطانيــا
( ،)UK IR Society UKIRSوذلــك بعــد اتمامهــا لــدورة متقدمــة فــي مجــال عالقــات المســاهمين وإجتيــاز اإلختبــار والحصــول علــى شــهادة
مســؤول عالقــات مســاهمين معتمــد ( )Certified Investor Relations Officer CIROوهــي شــهادة معتــرف بهــا عالمي ـًا فــي مجــال إدارة
عالقــات المســاهمين ،ويعتبــر بنــك فلســطين الشــركة المدرجــة الوحيــدة فــي فلســطين التــي لديهــا هــذه الشــهادة.
وخــال العــام  ،2019أولــى البنــك مســاهميه أهميــة كبيــرة ،ســاعياً دائم ـًا إلــى البقــاء علــى تواصــل مــع مســاهميه الحالييــن واســتقطاب
مســاهمين جــدد .لذلــك حــرص البنــك علــى وجــود فريــق عالقــات مســاهمين ذو خبــرة وإمكانيــات كبيــرة فــي مجــال التواصــل وإدارة
العالقــات مــع المغتربيــن والمســاهمين خــارج الوطــن وداخلــه عبــر الممارســات المثلــى والتــي تجلــت فــي تجديــد عضويــة الدائــرة بجمعيــة
ال ومنفصـ ً
عالقــات المســاهمين فــي الشــرق االوســط .وفــي العــام  ،2019وألول مــرة تقــوم الجمعيــة بإعتبــار فــرع فلســطين مســتق ً
ا عــن
لبنــان واألردن وتــم منــح البنــك جائــزة “أفضــل شــركة فــي إدارة عالقــات المســاهمين فــي فلســطين” فــي حيــن حصــل البنــك فــي األعــوام
الســابقة علــى جائــزة “ أفضــل شــركة فــي مجــال عالقــات المســاهمين -المشــرق” مــن جمعيــة عالقــات المســاهمين فــي الشــرق األوســط،
باإلضافــة الــى العديــد مــن الجوائــز الخاصــة بعالقــات المســاهمين ومنهــا:
 .1جائزة « أفضل شركة مدرجة في بورصة فلسطين في مجال عالقات المساهمين» ألربع أعوام متتالية.
 .2جائزة “أفضل مسؤول عالقات مساهمين في فلسطين” من جمعية عالقات المستثمرين  -الشرق األوسط (.)2015 ,2014
وســعيًا مــن البنــك فــي الحفــاظ علــى عالقــات متينــة وشــفافية قصــوى مــع المســاهمين الحالييــن والمحتمليــن ،قامــت دائــرة عالقــات
المســاهمين بالتواصــل مــع المســتثمرين الحالييــن إلبقائهــم علــى إطــاع علــى كل جديــد يخــص البنــك واإلســتماع إلــى آرائهــم
ومقترحاتهــم ،حيــث تــم التواصــل هاتفيــاً مــع أكثــر مــن  1000مســاهم مــن صغــار المســاهمين.
إســتمرت دائــرة عالقــات المســاهمين بتحديــث الموقــع اإللكترونــي الخــاص بهــا ( )www.bop.ps/ar/irحيــث قامــت مــن خاللــه بنشــر كافــة
المعلومــات المتعلقــة بالبنــك ،وفقــا لنظــام حوكمــة الشــركات – الــذي يجمــع بيــن الممارســات الدوليــة الفضلــى واألنظمــة الرقابيــة فــي
فلســطين مــع القــدرة علــى تقديــم المعلومــات االســتثمارية بطريقــة واضحــة وبســيطة وفــي متنــاول كافــة المســتثمرين ومــدراء الصناديق

جوالت ومشاركات دائرة عالقات المساهمين الدولية:
إستمرت دائرة عالقات المساهمين في التفاعل والتشبيك مع مستثمرين استراتيجيين على المستوى الدولي عبر جوالت ومشاركات في مؤتمرات
ومنتديات دولية ،وذلك لتعزيز قاعدة المساهمين طويلي األجل

ووســائل اإلعــام الماليــة العالميــة .باإلضافــة الــى إطــاق تطبيــق عالقــات المســتثمرين علــى الموبايــل خــال األعــوام الماضيــة .كمــا

جولة استثمارية في دولة الكويت

وقامــت الدائــرة بتعزيــز قاعــدة بيانــات المســاهمين عبــر شــراء برنامــج جديــد إلدارة بيانــات المســاهمين وتســهيل التواصــل معهــم .وجــاري
التواصــل مــع صغــار المســاهمين فــي داخــل الوطــن وخارجــه لتحديــث البيانــات علــى النظــام الجديــد وابقائهــم علــى اطــاع بانجــازات

جولة استثمارية في تشيلي

البنــك.

مؤتمر جمعية عالقات المساهمين في الشرق األوسط -دبي
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سانتياغو  -تشيلي

نيسان 2019

دبي  -االمارات العربية المتحدة

أيلول 2019

مؤتمر مبادرة االستثمار للمستقبل بتنظيم من صندوق
االستثمارات العامة

الرياض  -السعودية

تشرين ثاني 2019

مؤتمر المنتدى االقتصادي العالمي-دافوس سويسرا

دافوس  -سويسرا

كانون اول 2019

جولة استثمارية في دبي
.

الكويت

شباط 2019

دبي -االمارات العربية المتحدة

كانون ثاني 2019
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عالقات المساهمين

نشاط تداول سهم بنك فلسطين خالل العام 2019
تم إدراج سهم بنك فلسطين للتداول في بورصة فلسطين عام  .2005ويوضح الجدول أدناه نشاط تداول السهم للعام .2019

39

بنك فلســـطين | التقريـــر الســـنوي 2019

البيان

2019

مالحظات

عدد المساهمين

4,650

 % 4.63من إجمالي عدد المساهمين

عدد األسهم المتداولة ()#

21,257,487

% 14.883من إجمالي التداول

قيمة األسهم المتداولة ()$

45,041,298

%16.444من إجمالي التداول

عدد الصفقات المنفذة

3,352

%11.450من إجمالي عدد الصفقات

معدل دوران السهم ()%

% 10.42

معدل الدوران للشركات% 7.33 :

عدد الجلسات التي تداول فيها سهم الشركة

236

%95.93من إجمالي الجلسات

القيمة السوقية ( )$كما في 2019/12/31

408,000,000

%10.86من إجمالي القيمة السوقية

نسبة األسهم الحرة ()Free Float

% 81.58

معدل األسهم الحرة للشركات% 36.68 :

أعلى سعر تداول ( دوالر أمريكي)

2.50

أدنى سعر تداول (دوالر أمريكي)

1.98

سعر اإلغالق (دوالر أمريكي)

2

40

كبار المساهمين

إدارة العالقات الدولية وعالقات المساهمين
إدارة عالقات المساهمين

ملكية اقارب أعضاء مجلس اإلدارة من الدرجة األولى والثانية
بلغ عدد مساهمي البنك  4,650مساهماً نهاية العام  2019مقارنة مع  4,626مساهماً نهاية العام  .2018ونوضح فيما يلي المستثمرين الذين تبلغ ملكيتهم  %4أو أكثر
كما بتاريخ  31كانون أول .2019

كبار المساهمين
عدد األسهم
في نهاية 2018

نسبة المساهمة
في نهاية 2018

عدد األسهم
في نهاية 2019

نسبة المساهمة
في نهاية 2019

شركة المهلب الكويتية العقارية

13,732,713

% 6.87

14,170,970

% 6.95

مؤسسة التمويل الدولية ()IFC

9,456,402

% 4.73

9,645,530

% 4.73

االسم

ملكية أعضاء مجلس اإلدارة
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اإلسم

الجنسية

هاشم هاني هاشم الشوا  -رئيس مجلس اإلدارة

فلسطينية

عدد األسهم في نسبة المساهمة عدد األسهم في
في نهاية  2018نهاية 2019
نهاية 2018

نسبة المساهمة
في نهاية 2019

7,494,635

% 3.75

7,644,527

% 3.75

ماهر جواد فرح

فرنسية

935,821

% 0.46

954,537

% 0.47

هاني حسن محمد نجم

فلسطينية

217,000

% 0.11

221,340

% 0.10

فيصل غازي جميل الشوا

فلسطينية

21,000

% 0.01

21,420

% 0.01

طارق طاهر فارس الشكعة

فلسطينية

70,000

% 0.04

85,000

% 0.04

طارق بن عمر بن عبدالفتاح العقاد

فلسطينية

25,296

% 0.01

25,801

% 0.01

لنا جمال عبدالكريم أبو حجلة

فلسطينية

عدد األسهم في
نهاية 2018

عدد األسهم في
نهاية 2019
5,770,916

االسم

الجنسية

هدى هاني الشوا

فلسطينية

5,657,761

دينا هاني الشوا

فلسطينية

2,258,548

2,258,548

ليندا باترك الشوا

فلسطينية

1,516,311

1,516,311

برناديتا فيجانو الشوا

سويسرية

149,310

152,296

نبيل هاني قدومي

كويتية

3,148,731

3,232,105

ياسمين نبيل قدومي

كويتية

1,482,752

1,512,407

ليلى نبيل قدومي

كويتية

1,492,770

1,522,625

عمر بهاء الدين بهيج

فلسطيني

22,282

96,384

جنفييف شانتل ماري بوامند

فرنسية

197,324

201,270

ملكية اإلدارة التنفيذية
الجنسية

عدد األسهم في
نهاية 2018

عدد األسهم في
نهاية 2019

20,291

20,696
14,828

االسم

المنصب

رشدي محمود رشيد الغالييني

المدير العام

فلسطينية

عالءالدين محمد زكي ال رضوان

نائب المدير العام

فلسطينية

14,538

محمود ماهر محمود الشوا

مدير إدارة إدارة مالية

فلسطينية

5,855

5,972

27,816

% 0.01

28,372

% 0.01

كامل عارف كامل حسيني

مدير إدارة العالقات الدولية وعالقات المساهمين

فلسطينية

14,996

16,570

عبداهلل قيس عبداهلل الغانم

كويتية

23,708

% 0.01

24,182

% 0.01

حسن ماجد عبدالقادر العفيفي

مدير ادارة العمليات وتكنولوجيا المعلومات

فلسطينية

10,000

10,200

ندى سليمان شوشة

مصرية

16,000

% 0.01

16,320

% 0.01

مها صبحي عواد

فلسطينية

16,000

% 0.01

50,000

% 0.02

تفيدة الجرباوي

فلسطينية

100,000

% 0.05

150,000

% 0.07
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وائل عبد اللطيف خليل الصوراني

مدير ادارة أعمال غزة

فلسطينية

47,330

48,276

سوزان جورج سعادة خوري

مدير ادارة المخاطر

فلسطينية

13,353

13,620

سليمان محمد سليمان نصر

مدير ادارة الخزينة

فلسطينية

9,500

9,690

نجيب جاسر نجيب ياسر

مدير ادارة التدقيق

فلسطينية

12,000

12,740

ناصر محمد رشدي باكير

مدير إدارة أعمال الشركات

فلسطينية

18,480

18,849

حاتم غالب حسن مصطفى

مدير إدارة متابعة ورقابة االئتمان

فلسطينية

4,336

4,422

رنده صليبا سليمان عبداهلل

مدير إدارة الموارد البشرية

فلسطينية

6,000

4,120
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أجندة إجتماع الجمعية العمومية

يســر مجلــس إدارة بنــك فلســطين دعــوة المســاهمين الكرام لحضور اجتمــاع الجمعية
العموميــة العاديــة المنعقــد فــي قاعــة االجتماعــات فــي مقــر المركز الرئيســي للبنك
فــي رام اللــه عيــن مصبــاح نزلــة المحكمــة بالتواصــل مــع مقــر االجتمــاع لمســاهمي
غــزة فــي مبنــى اإلدارة العامــة غــزة  -الرمــال عبرالفيديــو كونفرنــس ،الســاعة 11:00
ظهـ ً
ـرا يــوم الخميــس الموافــق .26/03/2020
جدول أعمال الجمعية العمومية العادية ومقترحات مجلس اإلدارة:

اجتماع الجمعية العمومية  - 2019رام اهلل

• تالوة تقرير مجلس اإلدارة ومناقشته والمصادقة عليه.
• عــرض تقريــر فاحــص الحســابات ومناقشــة البيانــات الماليــة للشــركة والمصادقــة عليهمــا للســنة الماليــة المنتهيــة
فــي .31/12/2019
• الموافقة على انضمام السيدة /تفيدة الجرباوي إلى عضوية مجلس اإلدارة حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية.
• ابراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة عن السنة المالية المنتهية في .31/12/2019
• انتخاب فاحص حسابات جديد لعام  2020وتحديد أتعابه أو تفويض المجلس بذلك.
• المصادقة على توصية مجلس اإلدارة بصرف مكافأة للسادة أعضاء مجلس إدارة البنك عن العام .2019
• مناقشــة اقتــراح مجلــس اإلدارة بتوزيــع أربــاح بنســبة  %10مــن رأس المــال المدفــوع بمــا يعــادل 20,400,000
دوالر أمريكــي علــى المســاهمين المســجلين لــدى بوصــة فلســطين لــأوراق الماليــة بتاريــخ يــوم األربعــاء الموافــق
 25/3/2020كل بقــدر نصيبــه فــي رأس المــال علــى النحــو التالــي:
 16,320,000دوالر أمريكي نقداً بواقع  %8من رأس المال المدفوع.
 4,080,000دوالر أمريكي كأسهم مجانية بواقع  %2من رأس المال المدفوع.

اجتماع الجمعية العمومية  - 2019مدينة غزة
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الجوائز واإلعترافات الدولية

جائزة افضل بنك في الشمول المالي عالميًا حسب تصنيف .The Banker
تالفلسطيني ةفيمجالعالقاتالمساهمينمنجمعيةعالقاتالمساهمين -الشرقاألوسط.
جائزةأفضلالشركا 
تمساهمينفيفلسطينمنجمعيةعالقاتالمساهمين -الشرقاألوسط.
لعالقا 
جائزةأفضلمسؤو 
يفلسطينحسبتصنيفEUROMONEYالعالمية.
لبنكف 
 جائزةالتمي زكأفض 
نالمقدمةمنمجل ةGlobal Financeالمصرفيةالعالمية.
يفلسطي 
كف 
 جائز ةأفضلبن 
Gالمصرفيةالعالمية.
يفلسطين في المجال الرقمي لألفراد والشركات والتطبيقات المقدمةمنمجلة lobal Finance
كف 
 جائزةأفضلبن 
لبنكفيفلسطينفيمجالالتجارةالدوليةالمقدمةمنمجلةGlobal Financeالمصرفيةالعالمية.
 جائز ةأفض 
لبنكفيفلسطينالمقدمةمنمجلة .The Banker
 جائزةأفض 
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 جائزةأفضلبنكفيفلسطين،ضمنتصنيفمجلةالمالالعالمية .Emeafinance
لالعالمية .Emeafinance
فمجل ةالما 
نتصني 
يالمسؤولي ةاإلجتماعية والشمول المالي،ضم 
يمجال 
طف 
قاألوس 
يالشر 
كف 
لبن 
 جائز ةأفض 
جائزةأفضلرئيستنفيذيفيالشرقاألوسطحسبتصنيفمجلة .Emeafinance
جائز ةأفضلبنكفيالشرقاألوسطحسبتصنيفمجلة .Emeafinance
جائزةأفضلبنكفيفلسطين،ضمنتصنيفمجلة  .Asiamoney
جائزةأفضلبنكفيفلسطينمنالمؤسسةالماليةالعالمية .CPI Financial/Banker ME
إدراجبنكفلسطينضمنتصنيفCPI Financial 100باعتبارهواحدامنأكبر100بنكفيالشرقاألوسط.
جائزةأفضلبنكفيفلسطينفيمجالالتجارةالدوليةالمقدمةمنمجلةGlobal Financeالمصرفيةالعالمية.
جائزة “البنك األفضل في فلسطين” من االتحاد الدولي للمصرفيين العرب.
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تقرير مداوالت اإلدارة وتحليل األداء
استراتيجية االستثمار في الريادة الرقمية

تقرير المدير العام
بعــد عــام مــن تطبيــق اســتراتيجية اإلســتثمار فــي الريــادة الرقميــة حصــدت مجموعــة
بنــك فلســطين العديــد مــن اإلنجــازات والنتائــج التشــغيلية علــى صعيــد ترشــيد
المصاريــف وتعزيــز القنــوات اإللكترونيــة جــراء االســتثمار فــي الريــادة الرقميــة لتقديــم
أفضــل الخدمــات للعمــاء واالســتثمار فــي قنــوات إتصــال جديــدة للتواصــل مــع كافــة
شــرائح العمــاء.

الحمالت الترويجية:

التسويق اإللكتروني:

لقــد كان مــن األهميــة بمــكان خــال العــام  2019بســبب تحدياتــه االقتصاديــة مــن تنشــيط الحمــات
الترويجيــة لخدمــات البنــك كســراً للجمــود االقتصــادي والركــود المحلــي تجاري ـ ًا ومــن أهــم هــذه الحمــات:

بعــد إنجــاز مشــروع مركزيــة العمــاء وتوفيــر طواقــم عمــل مســاندة لدعــم خدمــة العمــاء فــي
الفــروع عبــر التركيــز علــى البيــع المباشــر ،فقــد عــزز البنــك مــن االســتثمار فــي قنــوات وأدوات
التواصــل اإللكترونيــة مــن أجــل الوصــول الــى أكبــر قــدر مــن العمــاء إلكترونيـ ًا ،وتوفيــر الخدمــات
لهــم وإســتقطاب العمــاء الجــدد عبــر هــذه القنــوات وكان أبرزهــا:

حملة حسابات التوفير اليومية والشهرية والجائزة الكبرى:

 .1خدمة التواصل عبر حساب خاص في تطبيق واتس آب .WhatsApp

حققــت هــذه الحملــة نجاحـ ًا باهــراً حيــث اســتطاعت جــذب أكثــر مــن  80مليــون دوالر مــن الودائــع ضمــن حســابات التوفيــر فــي
وقــت قياســي ،رغــم ظــروف اقتصاديــة صعبــة .ممــا عكــس الثقــة العاليــة التــي يتمتــع بهــا البنــك فــي نظــر عمالئــه ليؤتمــن
علــى ودائعهــم .لقــد ســاهمت الحملــة فــي توفيــر قاعــدة تمويليــة هامــة وبأســعار منافســة لدعــم عمليــة التنميــة االقتصاديــة
وتمويــل المشــاريع الصغيــرة والمتوســطة الحجــم.

 .2خدمــة  USSDوهــي خدمــة لكافــة شــرائح المجتمــع وخاصــة العمــاء الذيــن ال يملكــون جهــاز هاتــف ذكــي،
حيــث تمكنهــم هــذه الخدمــة مــن الوصــول واالســتفادة مــن الخدمــات البنكيــة العديــدة دون الحاجــة الــى توفــر
االنترنــت أو رصيــد فــي الهاتــف.
 .3خدمة البنك الناطق .IVR
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تقرير مداوالت اإلدارة وتحليل األداء
استراتيجية االستثمار في الريادة الرقمية

بوينتكم

األوضاع المحيطة وزيادة المخصصات:

حملــة بوينتكــم لتشــجيع العمــاء علــى اســتخدام خدمــات
البنــك اإللكترونيــة متمثلــة فــي تطبيــق بنكــي علــى
موبايلــي واالنترنــت البنكــي ،وكذلــك تشــجيعهم علــى
اســتخدمات البطاقــات فــي عمليــة الشــراء عبــر برنامــج
والء العمــاء.

حمــل العــام  2019مزيــداً مــن التحديــات الخارجيــة لمســيرة المؤسســات االقتصاديــة فــي فلســطين ،فقــد كانــت الضغوطــات
االقتصاديــة التــي وُضعــت أمــام الحكومــة الفلســطينية والمتعلقــة بخصــم جــزء مــن عوائــد الضرائــب والمقاصــة الفلســطينية
مــن قبــل حكومــة إســرائيل جــزءاً مــن الضغــوط التــي أدت الــى اضطــرار الحكومــة الفلســطينية لخصــم جــزء كبيــر مــن رواتــب
موظفــي الحكومــة والقطــاع العــام لعــدة أشــهر .هــذه التقلبــات أدت الــى تراجــع الــدورة االقتصاديــة والقــوة الشــرائية محلي ـاً،
ممــا ســبب ضغوطـاً علــى قطــاع الشــركات الصغيــرة والمتوســطة الحجــم األمــر الــذي أدى وبشــكل طــردي ومباشــر إلــى ارتفــاع
نســبة التعثــر لــدى هــذه الشــريحة مــن المقترضيــن.
لقــد عمــل البنــك علــى إســتيعاب هــذه التقلبــات ،عبــر سياســة التحصيــل المكثــف لدائــرة التحصيــل بالتعــاون مــع الفــروع.
إن إضطــرار البنــك لرفــع نســبة التعثــر والتــي وصلــت الــى  ٪ 4.56وزيــادة المخصصــات بســبب الشــروط الرقابيــة والمعاييــر
المحاســبية التــي تجبــر البنــك علــى التحــوط اإلضافــي لــدرء المخاطــر وتمكيــن البنــك مــن االســتدامة فــي عملياتــه ،قــد أدى
وبشــكل مباشــر الــى تراجــع فــي األربــاح الصافيــة للعــام  2019بنســبة .% 28

بطاقة التوفير
بطاقــة توفيــر للعمــاء الذيــن لديهــم حســابات توفيــر،
ضمــن خطــة البنــك للتســهيل علــى العمــاء ،تــم إصــدار
هــذه البطاقــة لكــي يتمكــن العمــاء الذيــن لديهــم
حســابات توفيــر مــن التســجيل واالســتفادة مــن الخدمــات
اإللكترونيــة وكذلــك اســتخدامها فــي عمليــات الســحب
وااليــداع ضمــن ســقف محــدود.

هــذا التراجــع ســببه األساســي الزيــادة فــي المخصصــات وذلــك علــى الرغــم مــن النمــو الحاصــل فــي كافــة المؤشــرات
التشــغيلية ،ممــا يعنــي أن البنــك قــادر علــى العمــل بشــكل طبيعــي وتحقيــق نســب نمــو فــي كافــة مؤشــراته ســواء علــى
صعيــد الودائــع والتســهيالت والدخــل اإلجمالــي دون ظــروف خارجيــة قاهــرة .رغــم عــودة الحكومــة الــى دفــع رواتــب موظفــي
القطــاع العــام بالكامــل بعــد حــل القضيــة خصــم أجــزاء مــن أمــوال المقاصــة خــال اَواخــر العــام  ،2019إال أن التعافــي مــن هــذه
األزمــة وانعكاســه علــى الــدورة االقتصاديــة يحتــاج الــى فتــرة طويلــة ليتحقــق .لذلــك ،تأثــرت نتائــج العــام  2019بهــذه األزمــة
وانعكــس ذلــك بشــكل جلــي علــى النتائــج الماليــة الصافيــة بشــكل خــاص.
لقــد تراجعــت أيضـاً نســب تمويــل الشــركات والمشــاريع االقتصاديــة الكبــرى بســبب التباطــؤ فــي نمــو الناتــج القومــي وبســبب
الركــود االقتصــادي .اســتمر البنــك فــي زيــادة نســبة إقــراض األفــراد حيــث تتضــاءل لهــذه الشــريحة مخاطــر التعثــر عبــر تنويــع
سياســة اإلقــراض.

التحوط والعمل الدؤوب لتحقيق اإلستقرار:
المركزية وتصنيف
العمالء:
اســتمر البنــك فــي البنــاء علــى مســيرة مركــزة
العمليــات فــي دائــرة العمليــات وتحريــر الفــروع
لصالــح عمليــات البيــع وخدمــات العمــاء وبــدأ
البنــك المرحلــة الثانيــة مــن عمليــة تصنيــف
العمــاء فــي الفــروع والمكاتــب األخــرى.

ﺧﺪﻣﺔ ﺑﻄﺎﻗﺎت
Cards Service
ﺧﺪﻣﺎت اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ
Electronic Service

ﺟﺪﻳﺪ

New

اﺳﺘﻔﺴﺎرات وﻛﺸﻒ ﺣﺴﺎﺑﺎت
Queries and Statement of accounts

اﺳﺘﺨﺪم رﻗﻢ اﻟﺠﻮال أو اﻟﻬﻮﻳﺔ أو
اﻟﺤﺴﺎب أو ﺑﻄﺎﻗﺔ اﻟﺼﺮاف اﻵﻟﻲ
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كان عــام  2019عــام التحــوط والزيــادة فــي المخصصــات لتمكيــن البنــك مــن اإلســتدامة فــي النمــو وتحقيــق العوائــد واألربــاح
رغــم تراجعهــا .اســتمر البنــك فــي المضــي قدمــاً فــي تنفيــذ اســتراتيجيات مركــزة وتصنيــف العمــاء وتقنيــن المصاريــف،
والتركيــز علــى الريــادة الرقميــة وتحفيــز الــكادر البشــري واالســتثمار بإعــادة الهيكلــة ،مــن أجــل قنــص الفــرص المتاحــة
والكامنــة فــي االقتصــاد الفلســطيني .ولقــد ســاعدت ســلطة النقــد عبــر إقرارهــا لحوافــز اقتصاديــة ،فــي تخفيــض نســبة
مخاطــر رأس المــال فــي حــال إســتثمر البنــك فــي مشــاريع اقتصاديــة فــي الريــادة والزراعــة والطاقــة البديلــة مــن الرغبــة فــي
تنويــع مصــادر الدخــل عبــر اإلســتثمار.
إن البنــك بصــدد دراســة االســتثمار فــي عــدد مــن مشــاريع الطاقــة البديلــة ،لتنويــع الدخــل وتخفيــف نســبة الدخــل المتَاتــي
مــن عمليــات تحمــل مخاطــرة اَنيــة واإلســتفادة مــن حوافــز ســلطة النقــد .هــذه السياســة المزدوجــة فــي التحــوط واالســتثمار
المتنــوع ،هــي ضمــان لديمومــة البنــك وعملياتــه وقدرتــه لتقديــم خدماتــه لعمالئــه واإلســتمرار في تحقيــق الفائدة لمســاهميه
وكافــة شــركائه.

For Business and
Premier Customer
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تقرير مداوالت اإلدارة وتحليل األداء

% 34.5
الحصة السوقية من التسهيالت

% 30.7
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  2019مــا نســبته  .% 34.5وبلغــت ودائــع العمــاء .% 30.7

المؤشرات المالية

إن النتائــج الماليــة التــي تحققــت خــال العــام  2019تعبــر عــن المتانــة الماليــة لمجموعــة بنــك فلســطين،
وقدرتهــا علــى العمــل فــي ظــل المتغيــرات الصعبــة التــي يعيشــها وطننــا ،وعلــى تقديــم أفضــل الخدمــات
المتميــزة .وعلــى الرغــم مــن الظــروف الصعبــة والتحديــات الكبيــرة التــي شــهدها العــام  ،2019والمتمثلــة
فــي تباطــؤ النمــو االقتصــادي باالضافــة إلــى القيــود األخــرى المعطلــة للــدورة اإلقتصاديــة ،إال أن المجموعــة
ومعهــا بنــك فلســطين تمكنــت مــن تحقيــق نتائــج طيبــة ومؤشــرات نمــو متميــزة فــي البيانــات الماليــة .حيــث
أصبحــت مجموعــة بنــك فلســطين تديــر موجــودات قيمتهــا حوالــي  5.26مليــار دوالر أمريكــي لتعــزز مــن
مكانتهــا كعنصــر هــام فــي التنميــة االقتصاديــة 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.

التسهيالت المصرفية

ودائع العمالء

حقوق المساهمين

 2.98مليار دوالر

 4.115مليار دوالر

 430مليون دوالر

416

2018

2017

2019

2018

2017

2016

2015

2019

2018

2017

2016

2015

2019

2019
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2018

2016

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

أما مجموع حقوق المساهمين ،فقد بلغت في نهاية
العام  2019ما قيمته  430,664,193دوالر أمريكي.

2017

2015

بلغ صافي التسهيالت المصرفية التي قدمها البنك
نهاية العام  2019مبلغ  2,983,385,227دوالر
أميركي ،بنسبة نمو بلغت  11%عن العام .2018

وصلت ودائع العمالء نهاية عام  2019ما قيمته
 4,115,584,018دوالر أميركي ،ويعود سبب حفاظ
البنك على هذه النسبة الممتازة من ودائع عمالء إلى
سياسة البنك في التركيز على خدمة القرى والمناطق
التي ال يوجد بها خدمات مصرفية ضمن سياسة
الشمول المالي .كما وأطلق البنك خالل العام 2019
مجموعة من القنوات والخدمات اإللكترونية التي
ساهمت في جلب المزيد من الودائع عبر برامج توفير
جذابة ومستهدفة للشرائح المجتمعية المختلفة.

بلغ رأس المال المدفوع مبلغ  204,000,000دوالر
مقسمة إلى  204,000,000سهم بقيمة إسمية
قيمتها دوالراً واحداً للسهم.

2016

1.39

38

2015

2.24

305

43.16

بلغت قيمة إيرادات البنك مع نهاية عام  2019ما
مجموعة  230,832,007دوالر أمريكي ،مقارنة
مع  222,967,959حققها البنك في العام ،2018
مسجال أرباحًا صافية بعد خصم المصروفات
والضرائب بلغت قيمتها  38,936,722دوالر،
ويعود هذا األنخفاض في صافي الدخل إلى خصم
مخصصات مخاطر احتمالية التعثر بسبب األوضاع
اإلقتصادية الصعبة الناجمة عن إقتطاع أموال
المقاصة.

2.78

2019

2.213

2018

3.768
3.143

403

53.05

2017

2.518

449

54

54

4.66

4.88
4.12

2016

3.735

5.26

2015

2.98

 38مليون دوالر

 5.26مليار دوالر

430

4.115
2.687

صافي األرباح

مجموع الموجودات

بلغ مجموع موجودات البنك نهاية العام  2019مبلغ
 5,264,944,640دوالر ،بالمقارنة مع نهاية العام
 2018ما قيمته  4,657,188,978دوالر ،ليدخل
البنك بذلك قائمة كبار المؤسسات المالية ،والبنوك
سُج َل البنك ضمن
في المنطقة العربية ،حيث ِ
قائمة أكبر  100بنك في منطقة الشرق األوسط
والخليج العربي.
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إدارة المخاطر
المعايير الدولية:
يســعى بنــك فلســطين دائمــا إلــى تطبيــق المعاييــر الدوليــة فــي إدارة المخاطــر والتحــوط مــن البيئــة المحيطــة .كجــزء مــن عمليــة إدارة المخاطــر ،يقــوم
بنــك فلســطين بإســتخدام اســاليب التقييــم الذاتــي لمخاطــر العمليــات  )RCSA(Risk Control Self-Assessmentوالتــي تتوافــق مــع متطلبــات
بــازل والممارســات الســليمة إلدارة مخاطــر التشــغيل لإلرتقــاء ببيئــة رقابيــة .حيــث يتــم تحديــد وقيــاس المخاطــر فــي العمليــات مــن حيــث إحتماليــة
الحــدوث واألثــر المترتــب حــال حدوثهــا ،باإلضافــة إلــى تقييــم الضوابــط الرقابيــة العاملــة مــن حيــث جــودة التصميــم وااللتــزام فــي التطبيــق .وهــذا
األســلوب يســاعد البنــك فــي التعــرف علــى المخاطــر بشــكل دقيــق ويشــرك عــدد كبيــر مــن موظفيــه فــي التقييــم ،ممــا يعــزز المبــادرة لديهــم فــي تقييم
المخاطــر والتبليــغ الســليم عــن أحــداث المخاطــر ،ويرســخ مفاهيــم إدارة المخاطــر فــي مختلــف وحــدات البنــك بحيــث تصبــح جــز ًء مــن ثقافــة موظفــي
بنــك فلســطين.

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

ضمان إستمرارية األعمال:

إدارة أمــن المعلومــات والحصــول علــى شــهادة اإلمتثــال بمعاييــر أمــن بطاقــات الدفــع
( )PCIالعالميــة.
إنطالقــا مــن حــرص إدارة المخاطــر علــى حمايــة أنظمــة وخدمــات البنــك التقنيــة الرقميــة مــن التعــرض للهجمــات اإللكترونيــة ،فقــد تــم تطبيــق أنظمــة
إدراة الثغــرات األمنيــة المركزيــة ،ونظــام المراقبــة المركزيــة لحــوادث ومخاطــر أمــن المعلومــات ( )SIEMووفــق المقاييــس والمعاييــر الدوليــة فــي
تطبيــق الحمايــة والتشــفير علــى جميــع الخدمــات ،لتضمــن ســرية البيانــات وأمنهــا وحمايتهــا مــن مخاطــر اإلحتيــال التقنــي والســرقة.

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

وتــم تدعيــم البنيــة التحتيــة ألمــن المعلومــات بمنظومــة حمايــة شــبكات وإتصــاالت عاليــة الجــودة ،تضمــن منــع أي تهديــد خارجــي مــن إختــراق أنظمــة
البنــك الداخليــة ،وتضمــن تشــفير بيانــات بطاقــات الدفــع اإللكترونيــة ( )Visa & MasterCardوتطبيــق متطلبــات معاييــر حمايــة أمــن المعلومــات (PCI
 )DSSالعالميــة ،إلخضــاع جميــع الخدمــات المميــزة ( )3D Secure , E-Commerceلهــذه المعاييــر الدوليــة فــي الحمايــة.

التدقيق لدرء المخاطر:

التعاون في الكوارث:

تجســيداً للتكامــل بيــن عمــل دائــرة مخاطــر العمليــات ودائــرة الرقابــة والتفتيــش ،وتفعيـ ً
ا لتطبيــق نهــج التدقيــق المبنــي علــى المخاطــرRisk Based
 ، Auditفــإن نظــام إدارة مخاطــر العمليــات وفــر لدائــرة الرقابــة والتفتيــش إمكانيــة اإلطــاع علــى ملفــات مخاطــر جميــع وحــدات العمــل، Risk Profiles
واإلطــاع علــى مؤشــرات المخاطــر الرئيســية  ، KRI’sواألسترشــاد بأحــداث المخاطــر المســجلة  ،Incidents Registerفــي بنــاء خطــط التدقيــق بطريقــة
تســتهدف الوحــدات والعمليــات ذات المخاطــر المرتفعــة كأولويــات فــي خططهــا التدقيقيــة ،وأيضـًا تســخير مــوارد الدائــرة بالشــكل األمثــل.

خطط وبدائل:

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

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

تخريج الفوج الرابع من برنامج :Mini-MBA
تميــز العــام  2019بتخريــج الفــوج الرابــع مــن برنامــج فلســطينية إلدارة األعمــال  Mini- MBAفــي الضفــة الغربيــة وغــزة ،ليصبــح عــدد الخريجــات
الكلــي  130ســيدة .وتــمّ عقــد البرنامــج لهــذا العــام بالتعــاون مــع أوكســفام وجمعيــة تنميــة المــرأة الريفيــة ،واســتهدف ســيدات بمواقــع إداريــة
وقياديــة فــي تعاونيــات وجمعيــات نســوية ،حيــث تــم تزويدهــنّ بمهــارات وتدريبــات ســتعود بالفائــدة علــى الســيدات األخريــات العامــات فــي
جمعياتهــنّ.

تعاون ثنائي مع ليتوانيا:
وللســنة الثانيــة علــى التوالــي ،تعــاون البنــك مــع المكتــب التمثيلــي الليتوانــي ،شــركة  )Market Place Investment ) MPIومجلــة الشــرق األوســط
لألعمــال لتنفيــذ تدريــب المهــارات الرقميــة للرياديــات وصاحبــات األعمــال .حيــث توسّــع نطــاق البرنامــج ليشــمل قطــاع غــزة ،واســتغالل خاصيــة
التواصــل المرئــي نظــراً لصعوبــة تنقــل الخبيــرات الليتوانيــات للقطــاع .وارتفــع عــدد المســتفيدات فــي العــام  2019مــن  15مســتفيدة ليصبــح 50
مســتفيدة مــن الرياديــات وصاحبــات األعمــال.

تعاون مع سيدات ورياديات من المملكة الهولندية:
يعتبـــر بنـــك فلســـطين من البنـــوك الريادية فـــي المنطقة فـــي مجال تنفيذ األنشـــطة
والفعاليـــات التي تســـعى لتحقيق أعلى درجات الشـــمول المالي ،ومن أبرز األنشـــطة
التـــي قـــام بهـــا البنـــك العـــام الماضي ،اإلســـتمرار فـــي تنفيـــذ برنامج «فلســـطينية»
لتمكيـــن المـــرأة من خالل باقـــة متنوعة من البرامج .حيث أطلق فـــي العام  2015برنامج
«فلســـطينية» لتشـــبيك المرأة الفلســـطينية بالعديد من الخدمات الماليـــة وغير المالية
احتياجاتهـــن ،وذلـــك من خـــال زيـــادة الوعـــي والتدريبات وفرص اإلرشـــاد
التـــي تلبـــي
ّ
والتوجيـــه؛ فـــي ظـــل ســـعي بنـــك فلســـطين لتطويـــر هـــذه البرامـــج بما يتناســـب مع
التغيـــر فـــي حاجة الســـيدات للخدمات الماليـــة وغير الماليـــة على حد ســـواء ،للطالبات،

كمــا تــمّ تقديــم برنامــج جديــد تحــت مظ ّلــة فلســطينية وهــو جلســات االستشــارة الفرديــة بالتعــاون مــع برنامــج  Women4Womenوالممثليــة
الهولنديــة .وشــاركت بــه  75ســيدة خــال أســبوع عمــل .وتعــدّى ذلــك اإلرشــاد والتوجيــه لمشــاريعهن ،ليشــمل التواصــل الفعــال واإليجابــي حــول
الخبــرات الحياتيــة والعمليــة والتبــادل الثقافــي والتفاهــم بيــن ســيدة األعمــال المشــاركة والمرشِــدة الهولنديــة.

التشبيك مستمر:
وألن تعزيــز فــرص التشــبيك ورفــع الوعــي تجــاه البرامــج الداعمــة للمشــاريع الصغيــرة فــي الســوق يُعتبــر مــن النقــاط الهامــة جــداً 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 باختــاف الخدمــات المقدمــة مــع الشــركاء فــي برامجهــم فــي المجــاالت
الماليــة وغيــر الماليــة محليـ ًا ودوليـاً .هــذه الــورش هــي لرفــع وعــي صاحبــات وأصحــاب المشــاريع الصغيــرة وتوضيــح الخيــارات المتاحــة حــول آخــر
المســتجدات فــي دنيــا أعمالهــم وكيفيــة الوصــول لهــا .حيــث جــرى توقيــع اتفاقيــة مــع شــركة عيــون ميديــا لتقديــم لقــاءات خاصــة للمنضمّــات
لبرنامــج فلســطينية حــول مبــادئ ومفاهيــم التســويق الرقمــي .كمــا اســتمرّ البنــك بالتنســيق مــع مبــادرة الشــرق األوســط لالســتثمار للتعريــف
حــول برنامــج «تمويلــي».

وربـــات المنـــازل .واتســـم عـــام  2019علـــى وجـــه الخصـــوص
الرياديـــات ،الموظفـــات ّ
بتنـــوع البرامـــج التدريبية وتعددهـــا ،وبالتالي الوصـــول الى عدد أكبر من المســـتفيدات
والتواصـــل معهـــن فـــي كل محادثة ولقـــاء وزيارة.
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أكثر من  4000مستفيدة ومستفيد من برنامج التوعية المصرفية:
فــي هــذا العــام اســتفاد  4,400شــخص مــن مجموعــة البرامــج المقدمــة .حوالــي  3,850شــخص شــارك فــي ورشــات التوعيــة المصرفيــة «لقــاء مــع بنــك
فلســطين» كمــا تزايــد الطلــب علــى ورشــات التوعيــة المتقدّمــة فــي عــدة محــاور .خــال هــذه اللقــاءات تــم اصطحــاب بنكــي رحــال لتقديــم خدماتــه
للمشــاركات والمشــاركين كفتــح الحســابات وإصــدار البطاقــات وتقديــم الخدمــات األخــرى المتاحــة .واعتبــرت خطــوة غيــر مســبوقة بتقريــب البنــك
للحضــور فــي مختلــف القــرى والمــدن والمخيمــات ورفــع االســتفادة مــن هــذه اللقــاءات .ولتزايــد الطلــب واالستفســارات ،تــم عقــد  9لقــاءات فــي مختلــف
الجامعــات والكليــات حــول  PayPalوالخدمــات البنكيــة المتقدّمــة.
وال شــك أن تقــدّم البنــك وتطويــره للقــاءات والــورش والبرامــج والخدمــات االستشــارية يأتــي لتلبيــة االحتياجــات ومواكبــة التغيــر المســتمر فــي التوجهــات
التــي تحــدث فــي الســوق.

برنامج فلسطينية إلدارة األعمال  - Mini-MBA -مدينة غزة
برنامج فلسطينية حول مبادئ ومفاهيم التسويق الرقمي

الخدمات االستشارية غير المالية
يؤمــن بنــك فلســطين بأهميــة تقديــم الخدمــات االستشــارية غيــر الماليــة لتحقيق الشــمول المالــي .فال يعتبــر توفير الوصــول لمصادر
التمويــل كافيـًا دون توفيــر الوعــي الــازم والبرامــج الداعمــة لمســاعدتهم فــي اختيــار الخدمــات الماليــة والخيــارات االســتثمارية التــي
تلبــي احتياجاتهــم ،باإلضافــة للتدريبــات والتوجيــه واإلرشــاد الــازم للوصــول بإمكانياتهــم للحــد األعلــى .هــذه الخدمــات االستشــارية
غيــر الماليــة متاحــة لــكل مــن يلتــزم ويطمــح للوصــول للمعرفــة الالزمــة فــي مجــال تطويــر أعمالــه.
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البيئة والمجتمع

الطريق الى التنمية المستدامة
بنك فلسطين على خطى البنوك
الصديقة للبيئة في العالم

سالمة البيئة:

مــن ناحيــة اخــرى يقــوم البنــك باختيــار األنظمــة للمســاعدة فــي الحــد مــن انبعاثــات الكربــون وترشــيد اســتهالك الطاقــة ،ومــن
ضمنهــا:
• نظــام إضــاءة  LEDفــي جميــع وحــدات اإلضــاءة المســتخدمة فــي مرافــق البنــك ،بمــا فــي ذلــك الفــروع والمكاتــب وماكينــات
الصــراف اآللــي التــي تســتخدم أجهــزة  LEDبــدال مــن أنظمــة اإلضــاءة التقليديــة .حيــث ان مصابيــح  LEDأكثــر كفــاءة بنســبة
 % 80مــن اإلضــاءة التقليديــة مثــل المصابيــح الفلورســنت .حيــث يتــم تحويــل  % 95مــن الطاقــة فــي مصابيــح  LEDإلــى ضــوء
ويتــم إهــدار  % 5فقــط علــى أنهــا حــرارة .هــذا مقارنــة بمصابيــح الفلورســنت التــي تحــول  ٪ 95مــن الطاقــة إلــى حــرارة و٪ 5

إن مســؤولية البيئــة والمجتمــع فــي بنــك فلســطين تمثــل عالمــة بــارزة فــي مســيرة العمــل االجتماعــي المؤسســي الــذي يشــكل
ركنــا أساســيا مــن ثقافــة البنــك وممارســاته المهنيــة وال ســيما علــى صعيــد دعــم المؤسســات والمشــاريع المعنيــة بالحفــاظ علــى
البيئــة ،باإلضافــة الــى ان ســجل مســاهمات بنــك فلســطين فــي مجــال الحفــاظ علــى البيئــة وحمايتهــا يحفــل بالعديــد مــن المبــادرات
والحمــات الناجحــة علــى مــدى الســنوات القليلــة الماضيــة.

الطاقة المتجددة:

يقــوم بنــك فلســطين بتفعيــل أنظمــة وأنشــطة داعمــة للبيئــة والتــي تنبــع مــن سياســة البنــك الراســخة لخدمــة المجتمع الفلســطيني،
حيــث قــام بنــك فلســطين بالتعــاون مــع وكالــة التنميــة الفرنســية  AFDواالتحــاد االوروبــي  EUوســلطة الطاقــة الفلســطينية PENRA
وشــركاء برنامــج  SUNREFفــي شــركة  ESCOMو ECONOLERبعقــد ورش عمــل خــال العــام  2019فــي الضفــة الغربيــة وقطــاع
غــزة والقــدس الشــرقية التــي تعمــل علــى زيــادة الوعــي المجتمعــي بالجوانــب البيئيــة والمجتمعيــة ألصحــاب المشــاريع واألفــراد.
باالضافــة الــى ذلــك وخــال العــام  2019قــام البنــك بتقديــم قــرض إلنشــاء محطــة ســطح البحــر الميــت للطاقــة الكهربائيــة والتــي
يجــري إنشــاؤها قــرب مدينــة أريحــا بشــراكة مــا بيــن زورلــو التركيــة وكهربــاء القــدس مــن خــال شــركة تــم تأسيســها تحــت اســم
 ZJ Strong Energy for Renewable Energyالتي ستقوم بتنفيذ وإدارة المشروع
وجــرى توقيــع اإلتفاقيــة فــي مقــر المركــز الرئيســي لــإدارة العامــة لبنــك فلســطين فــي مدينــة رام اهلل ،بحضور الســيد هاشــم الشــوا
رئيــس مجلــس إدارة مجموعــة بنــك فلســطين ،والســيد رشــدي الغالينــي المديــر العــام ،والســيد هشــام العمــري رئيــس مجلــس إدارة
شــركة كهربــاء محافظــة القــدس ،والســيد ابراهيــم ســنان أيــه كيــه المديــر التنفيــذي لشــركة زورلــو التركيــة ،ود .عاطــف عالونــة
رئيــس مجلــس إدارة البنــك اإلســامي العربــي ،وعــدد مــن المســؤولين مــن الجانبيــن.

فقــط إلــى ضــوء!
• نظام التحكم الذكي في المباني  KNXيستخدم للتحكم في اإلضاءة واألحمال الميكانيكية في منشآت البنك الجديدة.
ومــع تســبب تغيــر المنــاخ واســتنزاف مــوارد الطاقــة علــى نحــو دائــم فــي تحــول اســتخدام الطاقــة بكفــاءة إلــى قضيــة اجتماعيــة
رئيســية .يفــي  KNXبمتطلبــات أداء الطاقــة األعلــى للتشــغيل اآللــي للمبانــي بحيــث تصــل نســبة توفيــر الطاقــة إلــى % 50
وخفــض انبعاثــات غــازات الدفيئــة.
• األنظمــة الميكانيكيــة الفعالــة :يعــد اختيــار النظــام الميكانيكــي الفعــال ،بمــا فــي ذلــك نظــام التدفئــة والتهويــة وتكييــف الهــواء
عام ـ ً
ا رئيســيًا أثنــاء عمليــة تصميــم المنشــآت الجديــدة وتنفيذهــا ،مــن أجــل تحقيــق أقصــى قــدر ممكــن مــن التوفيــر فــي
الطاقــة والحــد األقصــى مــن انبعاثــات غــازات الدفيئــة .حيــث تتيــح تقنيــة تدفــق المبــرد المتغيــر  VRFمــن  40إلــى  50بالمائــة
مــن تحســين الكفــاءة مقارنــة بوحــدات  RTUالقياســية  ASHRAE 90.1القياســية.
• نظــام إخمــاد الحرائــق أنظمــة إطفــاء الحريــق ذات مــادة اإلطفــاء النظيفــة  NOVEC 1230أكثــر حلــول إطفــاء الحريــق تقدمًــا
وكفــاءة فــي العالــم .إن هــذه األنظمــة ،التــي تتضمــن مــواد غازيــة غيــر ســامة إلطفــاء الحرائــق ،ال تتــرك أي بقايــا ،وال تلحــق
الضــرر بالمعــدات الحساســة ،كمــا أنهــا آمنــة تمامًــا لتفريغهــا فــي مــكان يشــغله اإلنســان.
• عــزل المبنــى عــن البيئــة المحيطــة عــن طريــق رش الجــدران الداخليــة بمــواد عازلــة صديقــة للبيئــة (راندوبــان) ثــم بنــاء الطوب
األســمنتي لزيــادة كفــاءة العــزل ،وتتقلــص الحــرارة المتبادلــة فــي هــذه الحالــة إلــى  % 0 7بيــن الوســائط الداخليــة والخارجية.
• عــزل الســطح مــن خــال اســتخدام مــواد خاصــة توفــر ســطحًا عاكسًــا لتوجيــه أشــعة الشــمس فــي الصيــف ،وتمنــع تســرب
المــاء والرطوبــة فــي الشــتاء .يــؤدي ذلــك إلــى خفــض حجــم تبديــل الحــرارة بنســبة .% 40
• الزجــاج مصــدر ضــوء طبيعــي واســتخدام النباتــات والمناطــق الخضــراء لتحســين الراحــة والرفاهيــة وزيــادة الجــودة البصريــة
للمســاحات الداخليــة واالســتثمار فــي البنــاء وتوفيــر بيئــة صحيــة باالضافــة الــى زيــادة التركيــز.

وبموجــب هــذا القــرض ،ســيقدم البنــك تمويـ ً
ا قــدره  5مالييــن شــيكل لتمويــل المرحلــة األولــى من مشــروع توليــد الطاقــة الكهربائية
والــذي ســينتج عنــه فــي هــذه المرحلــة مــا يقــدر  1,837ميغــا واط والتــي ســيبدأ المشــروع فــي توليدهــا نهايــة العــام الجــاري ،فيمــا
يطمــح المشــروع للتوســع فــي عــدد مــن المــدن الفلســطينية األخــرى يصــل لتوليــد  30ميجــا واط ،حيــث ســتكون المرحلــة الثانيــة مــن
المشــروع فــي مدينــة الخليــل.

حفــل توقيــع قــرض إنشــاء محطــة ســطح البحــر الميــت للطاقــة الكهربائيــة مــا بيــن زورلــو التركيــة
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دائرة خدمات األفراد

دائرة خدمات األفراد
فــي إطــار جهــوده فــي تطويــر الخدمــات المقدمــة لعمالئــه األفــراد وبهــدف تنويــع الخدمــات المصرفيــة لهــم ،اســتحدث
البنــك دائــرة متخصصــة لخدمــات األفــراد فــي بدايــة العــام  2017مواكبــة للتطــورات الهيكيلــة فــي البنــوك العالميــة
التــي تســعى لتحقيــق رضــى عاليـ ًـا لــدى عمالئهــا .مــن خــال هــذه الدائــرة يتــم العمــل علــى تحســين جــودة الخدمــات
المقدمــة للعمــاء األفــراد والموظفيــن والعامليــن فــي القطاعيــن العــام والخــاص ،واالهتمــام بمتطلباتهــم المصرفيــة،
مــن التســهيالت والبطاقــات والخدمــات األخــرى ،عبــر التواصــل المباشــر معهــم ،وتلبيــة احتياجاتهــم بطريقــة أكثــر فعاليــة،
ـا عــن تزويدهــم بآخــر الحمــات والعــروض المتميــزة التــي يطلقهــا البنــك عبــر فريــق بيــع إلكترونــي يقــوم بتســويق
فضـ ً
منتجــات البنــك عبــر الهاتــف ،ويســتقبل طلبــات العمــاء مــن خــال الموقــع االلكترونــي الخــاص بالبنــك ومركــز اإلتصــال
ويقــوم بمعالجتهــا ومتابعتهــا بســرعة ودقــة عاليــة مــع فريقــي البيــع المباشــر وفريــق الخدمــات اإللكترونيــة E-Services
وهــو الفريــق الثالــث المتواجــد بكافــة فــروع ومكاتــب البنــك.
كمــا شــهد عــام  2019تحســين الخدمــات المصرفيــة اإللكترونيــة عبــر تطبيــق بنكــي ،وتعزيــز الخدمــات المصرفيــة فــي
المناطــق النائيــة عبــر الفــرع المتنقــل (بنكــي رحــال) ،والــذي ســعى للوصــول لكافــة شــرائح المجتمــع فــي كل المناطــق
التــي ال تتوفــر فيهــا أي مــن مقدمــي الخدمــات المصرفيــة ،تكريسـ ًـا الســتراتيجية تحقيــق أعلــى درجــات الشــمول المالــي
وتســهيل الوصــول والحصــول علــى الخدمــة المصرفيــة .كمــا اســتمرت دائــرة خدمــات األفــراد فــي تعزيــز دور البنــك
وتوســع أعمالــه فــي البطاقــات االئتمانيــة والخدمــات المصرفيــة المقدمــة مــن خــال تطبيــق بنكــي واالنترنــت البنكــي
عبــر مواصلــة مكافئــة مســتخدمي الخدمــات اإللكترونيــة تحــت عنــوان (بوينتكــم) ،والتــي مــن خاللهــا يتــم تجميــع نقــاط يتــم

إســتبدالها خــال فتــرة الحملــة بهدايــا مــن المتاجــر والمحــات المعتمــدة لــدى البنــك.
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دائرة التسويق والعالقات العامة

حملة بوينتكم

إنطالقـ ًا مــن إيمانــه بتعزيــز الــوالء ومكافــأة عمالئــه وتشــجيعهم علــى اإلســتفادة مــن الخدمــات التــي يقدمهــا ،أطلــق البنــك أضخــم برنامــج والء لعمالئــه
لمكافأتهــم علــى االســتمرار فــي تعاملهــم ونشــاطهم مــع البنــك تحــت عنــوان “بوينتكــم“ وهــو برنامــج تــم تصميمــه لمنــح العمــاء مجموعــة مــن النقــاط
التــي تمكنهــم مــن اســتبدالها بمشــتريات مختلفــة مــن مجموعــة مــن المتاجــر والمقاهــي والمطاعــم والمراكــز التجاريــة والخدميــة وغيرهــا فــي كافــة المــدن
الفلســطينية.
وتمنــح نقــاط برنامــج بونتكــم  PointComللعمــاء عنــد اســتخدامهم لخدمــات البنــك االلكترونيــة أو تطبيــق «بنكــي علــى موبايلــي» ،وعنــد اســتخدام
بطاقــات البنــك فــي عمليــات الشــراء والتســوق .وبعــد تجميــع النقــاط يمكــن لعمــاء البنــك اســتبدالها بســلع مختلفــة مــن مئــات المتاجــر المنتشــرة فــي كافــة
المــدن التــي تــم التعاقــد معهــا مــن جانــب البنــك لتســهيل عمليــة اســتبدال النقــاط التــي جمعهــا العمــاء.

بطاقة التوفير

حملة التوفير
إطالق أكبر حملة على برنامج حسابات التوفير بجوائز يومية وشهرية وجائزة كبرى
أطلــق البنــك فــي العــام الماضــي أكبــر حملــة علــى برنامــج حســابات التوفيــر فــي فلســطين لتشــجيع العمــاء والمواطنيــن علــى فتــح حســابات توفيــر
فــي البنــك إلدخــار أموالهــم فيهــا .وانطلقــت الحملــة تحــت عنــوان «توفيركــم ..خلــي رقــم  5حلــو بحياتكــم» حيــث تمنــح الحملــة المدخريــن لــدى بنــك
فلســطين جائــزة يوميــة قيمتهــا  5,000دوالر ،وجائــزة شــهرية قيمتهــا  50,000دوالر أمريكــي ،فيمــا منحــت الحملــة فرصــة للمدخريــن للفــوز بجائــزة
كبــرى قيمتهــا  500,000دوالر أمريكــي تــم الســحب عليهــا نهايــة العــام  .2019وقــد حققــت الحملــة أهدافهــا بشــكل مميــز وإســتطاعت إســتقطاب
آالف الحســابات وزادت محفظــة التوفيــر ضمــن ودائــع البنــك بمــا يزيــد عــن األهــداف الموضوعــة.

وهــي بطاقــة جديــدة تــم تصميمهــا خصيصـاً للعمــاء الذيــن لديهــم حســابات توفيــر فقــط ،وذلــك ليتمكنــوا مــن اســتخدامها فــي الســحب النقــدي وااليــداع
بســقوف محــددة ولكــي تســتخدم فــي التســجيل للخدمــات اإللكترونيــة اختصــاراً للوقــت والجهــد ولجعــل التعامــات البنكيــة أســرع وأســهل.

Whats App

أطلــق بنــك فلســطين فــي العــام الماضــي قناتــه الرســمية عبــر تطبيــق WhatsAppالمخصصــة للتواصــل مــع العمــاء ،ويأتــي هــذا التطــور كجــزء مــن
جهــود البنــك لتعزيــز حضــوره عبــر منصــات التواصــل االجتماعــي ،وزيــادة عــدد المنصــات الخاصــة بالتواصــل مــع العمــاء بشــتى شــرائحهم ،وتطلعاتهــم
واســتخداماتهم لهــذه المنصــات .وحصــل بنــك فلســطين علــى التراخيــص الرســمية الالزمــة إلطــاق قناتــه عبــر تطبيــق اإلتصــال األشــهر فــي العالــم
(واتــس آب) وذلــك بهــدف فتــح قنــاة تواصــل للبنــك مــع عمالئــه وتزويدهــم بكافــة العــروض والحمــات والبرامــج الجديــدة واألخبــار الخاصــة بالبنــك ،كمــا
أنــه يعتبــر خدمــة ســريعة متوفــرة علــى مــدار الســاعة ،وبإمــكان أي مــن العمــاء والمواطنيــن فــي فلســطين وحــول العالــم التواصــل مــع البنــك لإلطــاع
علــى آخــر المســتجدات.

USSD

وهــي خدمــة تتيــح إجــراء المعامــات البنكيــة الخاصــة بالعمــاء بحيــث يســتطيعوا األطــاع علــى أرصــدة حســاباتهم وآخــر الحــركات عليهــا والتحويــل بيــن
حســاباتهم وحســابات العمــاء اآلخريــن .كمــا يســتطيعون شــحن أرصــدة جواالتهــم ودفــع فواتيرهــم وذلــك بــدون انترنــت ودون الحاجــة الــى جهــاز موبايــل
ذكــي ،ممــا يتيــح لجميــع عمــاء البنــك االســتفادة مــن هــذه الخدمــة فــي التواصــل مــع البنــك.
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دائرة الخدمات االلكترونية لألفراد

ً
انطالقــا مــن رؤيــة البنــك تجــاه تطويــر قنواتــه الرقميــة وأدواتــه وبرامجــه التكنولوجيــة لتعزيــز التواصــل مــع العمــاء وتقديــم
الخدمــات بســرعة وســهولة أكثــر ،عمــل بنــك فلســطين ومــن خــال دائــرة الخدمــات اإللكترونيــة لألفــراد منــذ تأسيســها فــي فبرايــر
 2019للســعي نحــو تحويــل النظــام المســتخدم مــن نظــام تقليــدي إلــى نظــام مالــي رقمــي يعكــس مفهــوم الريــادة الرقميــة.
ويتــم ذلــك عبــر البــدء بخطــوات كانــت أولهــا نشــر الثقافــة الرقميــة وتطويــع التكنولوجيــا الحديثــة ومنــح المنتجــات التــي تعكــس

الخدمات المقدمة:

هــذا التحــول الرقمــي.

باإلضافة لهذه اإلصدارات ،تم تجهيز ملف المتطلبات الخاصة

أما االنجازات التي تحقتت نتيجة الجهود المتواصلة من قبل موظفي تطوير المنتجات االلكترونية لألفراد عام :2019

بتطويرات إلضافتها على النسخ القادمة من برنامج بنكي:

• االستفسارات العامة حول الحسابات والودائع والتمويل وبطاقات االئتمان

• برنامج تقييم مكالمات مركز اإلتصال.

• االستفسارات العامة حول المنتجات والخدمات

• تعديالت خاصة ببطاقات االئتمان ،بما في ذلك إمكانية تفعيل

• العروض المتاحة

البطاقة ذاتي ًا بعد اإلستالم من الفرع وإمكانية إيقاف /إعادة

• التعرفة البنكية (أسعار وتكاليف المنتجات والخدمات)

تفعيلها بعد اإليقاف واإلطالع على حدود حركات البطاقات العامة

• مواقع الفروع وأوقات العمل فيها

والخاصة بالعميل.

• وغيرها الكثير

أو ً
ال :التحول الرقمي في الفروع
بالنظر الى أن الفروع هي نقطة التواصل المباشرة مع العمالء ،كان البد من البدء بها كمرحلة أولى لعكس وترويج الثقافة الرقمية والتأثير
المباشر على العمالء ،وتم ذلك عبر الخطوات التالية:

• مجموعة من التطويرات التي من شأنها النهوض بالتطبيق

البطاقات الجديدة

• عمل البنك على تصميم زاوية خاصة لتقديم الخدمات اإللكترونية في الفروع  e-boothعند مداخل الفروع لتعكس مفهوم الريادة الرقمية.

الى أعلى مستوى في خدمة العمالء.

• ومن أجل تحقيق األهداف نظم البنك مجموعة من اإلجتماعات الدورية لموظفي وموظفات الخدمات اإللكترونية في الفروع لمتابعة تحقيق

قنوات إلكترونية جديدة IVR

وهي بطاقة خصم يتم منحها للعمالء الذين لديهم حسابات توفير فقط

األهداف المرجوة ،وتطوير األعمال المتعلقة بهم وتحسين النتائج.

نسعى دائم ًا لزيادة القنوات اإللكترونية التي تخدم العمالء

وليس لديهم حسابات فعاله أخري (حساب جاري ،جاري مدين ،شمول

ثاني ًا :تطويرات خدمات تطبيق «بنكي ع موبايلي»

وتسهل إجراءاتهم للمعامالت المصرفية ،ولذلك تم إطالق

مالي) وترتبط البطاقة على أستاذ  3100و 3101فقط وتعمل البطاقة

خدمة البنك الناطق  IVRالتي تتيح إجراء المعامالت البنكية

على شبكة الصرافات اآللية لبنك فلسطين والمفتاح الوطني والصرافات

الخاصة بالعمالء من خالل اإلتصال على رقم هاتف مجاني

خارج فلسطين التي تستقبل البطاقات بعالمة فيزا فقط ،وتستخدم

« .»1700150150تهدف هذه الخدمة إلى توسيع شريحة العمالء

البطاقات لعمليات اإليداع والسحب النقدي بسقوف محددة على حساب

المستفيدين من الخدمات اإللكترونية دون الحاجة إلى وجود

التوفير .وتستخدم البطاقة في التسجيل الذاتي للخدمات اإللكترونية

هاتف ذكي أو انترنت.

التابعة لبنك فلسطين لمن تزيد أعمارهم عن  18عاماً.

ويوجه العمالء نحو استخدام الخدمات االلكترونية بد ً
ال من االنتظار لتنفيذ المعامالت المصرفية اليومية.

ظل العام  2019حاف ً
ال بالتطويرات والتحديثات الخاصة بنظام بنكي سواء على مستوى االستخدام أو قواعد البيانات وفق خطة رقمية تهدف
الى الرقي بالتطبيق تدريجي ًا وصو ً
ال الى تطبيق رقمي مميز يعكس رؤيتنا في الريادة الرقمية.

بنكي 2.5
تم اطالق نسخة بنكي  2.5بناء على متطلبات تم اعدادها من قبل دائرة الخدمات االلكترونية لألفراد وقد شملت التحديثات التالية:
• القراءة األوتوماتيكية لكلمة السر لمرة واحدة  OTPوذلك لتسهيل استخدامه للعمالء عند تنفيذ أي حركة تتطلب إدخال كلمة السر المرسلة
لموبايل العميل.
• إدراج حملة توفيركم عبر التطبيق ،بحيث يتمكن العميل من فتح وتغذية حساب توفير مباشرة عبر التطبيق دون الحاجة لزيارة الفرع
لالشتراك في الحملة.
• تطويرات تتعلق ببرنامج  PointComوتشمل إمكانية تحويل النقاط الى كاش ،وكذلك تحويل الحملة من
 specific merchants any productالى .any merchant any product
• إضافة خانة الغاية من التحويل والعالقة مع المستفيد في جميع شاشات التحويل عبر بنكي وذلك حسب متطلبات إدارة اإلمتثال.

بنكي Full UX changes :3.0

• بطاقة التوفير

تحويل حساب توفير لكل مواطن الي حساب الشمول المالي :يهدف الى

قنوات تواصل جديدة WhatsApp

تعزيز الشمول المالي لدى كافة فئات المجتمع وتمكين المواطنين ذوى

لكي يتمكن عمالؤنا (وغيرهم أيض ًا) من الوصول لخدماتنا

الدخل المحدود والمتوسط والعاملين مع المنصات االلكترونية الدولية من

البنكية عبر أي قناة خدميّة يفضلونها ،فقد قمنا بإضافة

االستفادة واستخدام المنتجات المصرفية التي تقدمها المصارف وذلك من

خدمة التواصل مع البنك عبر تطبيق (الواتس اب) على رقم:

خالل فتح حساب الشمول المالي.

 00970593666666وذلك كجزء من جهودنا المستمرة لتسهيل
تواصل العمالء مع البنك.

تعتبر سهولة االستخدام ورضى المستخدم من أهم معايير نجاح التطبيقات اإللكترونية .وعليه ،كان البد من العمل على التغيير الكلي
لشاشات تطبيق بنكي ،وإعادة تصميم شاشات التطبيق وطريقة عملها وتجهيز ملف المتطلبات الخاص بها وتسليمه للشركة المنفذة ،على أن
يتم اطالق النسخة الجديدة نهاية عام .2019
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التوسع األفقي للفروع والمكاتب

ً
ً
ومكتبا
فرعا
73

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

رام اهلل
||1994

||2007
 63موظف وموظفة

جنين

||1999

التابعـــة له إلى  73فرعـــاً ومكتباً من أصل  370فرعـــاً تابعاً 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  73فرعـــاً ومكتباً ،بمـــا فيها مدينة

نابلس

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

الخليل

||1996

غــزة

المركز الرئيسي لإلدارة العامة | رام اهلل

اإلدارة العامة | غزة

 402موظف وموظفة

الفرع الرئيسي ||1992

خان يونس ||1989

جباليا ||1991

النصيرات||1999

 53موظف وموظفة

 35موظف وموظفة

 27موظف وموظفة

 22موظف وموظفة

 23موظف وموظفة

المنطقة الصناعية||2015

عمر المختار||1960

السرايا ||2000

رفح ||1967

الرمال ||1998

مكتب بيت حانون ||2017

 4موظف وموظفة

 12موظف وموظفة

 11موظف وموظفة

 26موظف وموظفة

 60موظف وموظفة

 5موظف وموظفة

||2006

طولكرم
||2005

مكاتب

بيت الهيا  -غزة ||2014

بني سهيال ||2013

تل الهوا  -غزة ||2014

النصر||1997

الزهراء||2015

رفح الغربية||2015

معبر رفح||2017

تمثيلية

 8موظف وموظفة

 8موظف وموظفة

 11موظف وموظفة

 30موظف وموظفة

 6موظف وموظفة

 6موظف وموظفة

 2موظف وموظفة

مكاتب
متنقلة
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 40موظف وموظفة
فرع الخليل
المبنى الرئيسي
||2011

بيت لحم

طـوباس

طنوس | |1994بيتونيا ||2012
10موظف وموظفة  8موظف وموظفة

ترمسعيا||2009
6موظف وموظفة

قباطية ||2004
 14موظف وموظفة

الحسبة ||2000

ميثلون||2009
 6موظف وموظفة

 6موظف وموظفة

5موظف وموظفة

5موظف وموظفة

عصيرة الشمالية
||2014

حوارة||2009

شارع السالم||1998

رفيديا ||2016

شارع طولكرم  -بيت ايبا
||2015

بيت جاال||2009
 8موظف وموظفة

 8موظف وموظفة

5موظف وموظفة

8موظف وموظفة

20موظف وموظفة

6موظف وموظفة

ترقوميا ||2010

دورا||2007

يطا||2008

أبو ديس||2009

الرام ||2016

ضاحية البريد ||2017

 20موظف وموظفة

 14موظف وموظفة

 14موظف وموظفة

طوباس||2006
16موظف وموظفة

طولكرم ||2005
 19موظف وموظفة

تشيلي

قلقيلية ||2001
 23موظف وموظفة

سلفيت

||2006

عزون ||2005
 6موظف وموظفة

خضوري ||2011

مكتب وسط البلد ||2017

 3موظف وموظفة

 8موظف وموظفة

تشيلي
 2موظف وموظفة

الدوار ||2016

 18موظف وموظفة  22موظف وموظفة 9موظف وموظفة

بيت ساحور||2016

||2001

بدو ||2015
 6موظف وموظفة

يعبد||2009

 9موظف وموظفة 11موظف وموظفة

قلقيلية

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

اليامون||2010

 7موظف وموظفة  9موظف وموظفة

سعير||2008

سلواد ||2009
 7موظف وموظفة

البيرة||2016

الجامعة األمريكية||2015

||2009

فرع بيت لحم
المبنى الرئيسي
||2013
 45موظف وموظفة

القدس

دير البلح ||1994

فرع نابلس
المبنى الرئيسي

53موظف وموظفة

||2009

 31موظف وموظفة

 6موظف وموظفة 12موظف وموظفة

6موظف وموظفة

فرع جنين
المبنى الرئيسي
||2007
 42موظف وموظفة

||1998

||1999

 219موظف وموظفة

فرع رام اهلل
المبنى الرئيسي

الماصيون | | 2012

دير دبوان | |2006اإلرسال||2001

بيرزيت||2009

القصبة||2016

22موظف وموظفة  19موظف وموظفة

نعلين||2011
10موظف وموظفة

دبي

سلفيت ||2006
 17موظف وموظفة

أريحا

||1994

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

 8موظف وموظفة

باب الزاوية
 8موظف وموظفة

بديا ||2014
 7موظف وموظفة

فرع أريحا
المبنى الرئيسي
||2013
 20موظف وموظفة

المنطقة الصناعية
أريحا||2017

معبر الكرامة

 6موظف وموظفة

دبي
 3موظف وموظفة

بنكي رحال
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مكاتب التمثيل الدولية

سانتياغو  -تشيلي
مركز دبي المالي العالمي  -دبي
المكتب التمثيلي لبنك فلسطين في جمهورية تشيلي

ســعى المكتــب التمثيلــي لبنــك فلســطين فــي جمهورية تشــيلي خــال عــام  ،2019لتأصيــل الروابــط التجارية واالســتثمارية
مــا بيــن القــارة الالتينيــة والعالــم العربــي ومــا بيــن فلســطينيي المهجــر فــي كال القارتيــن ،تحقيق ـ ًا لرســالة المكتــب فــي

التشــبيك وتعزيــز الروابــط مــا بيــن رجــال األعمــال والشــركات فــي المهجــر مــع العالــم العربــي وفلســطين.
ومن أهم المحطات تحقيقاً لهذه األهداف خالل العام  2019كانت:
• دعم زيارة وفد من شركات فلسطينية في المهجر إلى تشيلي لدراسة البيئة االستثمارية في القارة الالتينية.
• زيــارات وفــود مــن رجــال األعمــال واالقتصــاد فــي تشــيلي الــى فلســطين ودولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة بدعــم مــن
المكتــب التمثيلــي للبنــك فــي دبــي.
• زيــارة لوفــد مــن رجــال األعمــال الفلســطيني فــي اإلمــارات وشــركات اســتثمارية خليجيــة الــى تشــيلي لبحــث اَفــاق التعــاون

مشاركة بنك فلسطين ،مكتب تشيلي في قمة اإلستثمار المؤثر في العاصمة التشيلية سانتياغو تشرين ثاني 2019

مــع نظائرهــم مــن فلســطيني تشــيلي ومؤسســات اقتصاديــة من تشــيلي.
• عقــد مؤتمــر إقتصــادي نظمــه بنــك فلســطين عبــر مكتبــه التمثيلــي فــي تشــيلي ومؤسســة كريــدي كــورب إحــدى أهــم
المؤسســات اإلســتثمارية الماليــة فــي تشــيلي تحــت عنــوان اَفــاق اإلســتثمار تشــيلي والمنطقــة العربيــة.

مؤتمر تقاليد للجالية الفلسطينية في جنوب أمريكا برعاية بنك فلسطين ،دولة بيرو تشرين أول 2019
مؤتمر استثماري في سانتياغو تشيلي ما بين رجال أعمال من اإلمارات وتشيلي وفلسطينيي المهجر نظمه بنك فلسطين ومؤسسة كريدي كورب نيسان 2019
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مكتب دبي
أبرز اإلنجازات للمكتب التمثيلي:
مــن خــال وجــود المكتــب التمثيلــي للبنــك فــي اإلمــارات العربيــة المتحــدة وجهــود العامليــن بالمكتــب وتواصلهــم مــع العمــاء ،فقــد تــم
تحقيــق نتائــج جيــدة مــن حيــث عــدد الحســابات المفتوحــة الجديــدة والمحدثــة للعمــاء الحالييــن واســتقطاب الودائــع ومنــح القــروض ســواء
لألشــخاص أو المؤسســات .حيــث تــم التواصــل مــع أكثــر مــن  2000عميــل مســتهدف وكذلــك االحتفــاظ ببيانــات االتصــال الخاصــة بهــم
وفيمــا يلــي نوضــح تفاصيــل العمليــات:

أوال :فتح الحسابات:
قــام المكتــب بفتــح وتحديــث  250حســاب للمغتربيــن المقيميــن فــي اإلمــارات العربيــة المتحــدة مــن خــال العــام  2019لغايــات اســتقطاب
حســابات التوفيــر أو ربــط الودائــع وتقديــم كافــة الخدمــات اإللكترونيــة للعمــاء الذيــن تــم التواصــل معهــم مثــل خدمــة البريــد اإللكتروني،
خدمــة الرســائل القصيــرة ،اإلنترنــت البنكــي ،والموبايــل البنكــي بهــدف تجســيد رؤيــة إدارة البنــك نحــو التحــول للصيرفــة الماليــة
التكنولوجيــة  FinTechممــا يــؤدي إلــى تخفيــض كلفــة المعامــات البنكيــة بشــكل كبيــر.

المكتب التمثيلي لبنك فلسطين في مركز دبي المالي
العالمي
تــم تأســيس المكتــب التمثيلــي لبنــك فلســطين فــي شــهر أغســطس  2015فــي المركــز المالــي العالمــي كشــركة أجنبيــة
معتــرف بهــا فــي الخــارج ( )Foreign Recognized Companyتمــارس نشــاط تشــغيل مكتــب تمثيلــي .وتــم افتتــاح المكتــب
رســميًا فــي أبريــل .2016

ثانيا:التشبيك مع المستثمرين:
تــم التركيــز خــال عــام  2019علــى التشــبيك مــع مســتثمرين لتعزيــز قاعــدة مســاهمي البنــك مــن المغتربيــن الفلســطينيين فــي دول
الخليــج العربــي .ولقــد قــام المكتــب التمثيلــي بالتواصــل مــع عــدد مــن المســتثمرين لالســتثمار فــي أســهم البنــك وقــد تــم تســهيل جميــع
المعامــات مــن خــال شــركة الوســاطة لــأوراق الماليــة التابعــة للبنــك.

ثالثا :رعاية الفعاليات االقتصادية والثقافية واالجتماعية:
حــرص البنــك علــى التشــبيك مــا بيــن الفلســطينيين فــي داخــل الوطــن مــع المغتربيــن وذلــك مــن خــال رعايــة الفعاليــات المختلفــة التــي

نشاط المكتب التمثيلي:

يتــم تنظيمهــا فــي دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدةـ أو منطقــة الخليــج العربــي .ومــن بينهــا:

يقــوم المكتــب التمثيلــي بالتســويق والترويــج لمنتجــات وخدمــات البنــك فــي الدولــة األم مــن خــال وجــوده فــي دولــة اإلمــارات

 - 1رعاية حفل العشاء المقام على هامش معرض غذاء الخليج  Gulf Foodللشركات الفلسطينية المشاركة بالمعرض

العربيــة المتحــدة وقربــه مــن دول الخليــج ،وكذلــك التواصــل مــع فلســطينيي الشــتات وجــذب اســتثمارات ورؤوس أمــوال
المغتربيــن للعمــل بالســوق الفلســطيني ،ممــا يــؤدي إلــى رفــع أداء الســوق واالقتصــاد الفلســطيني مــن خــال دعــم القطــاع
الخــاص وخلــق فــرص عمــل ومشــاريع لتشــغيل األيــدي العاملــة الفلســطينية .ويقــوم المكتــب التمثيلــي بتســهيل المعامــات
البنكيــة بيــن العمــاء وفروعهــم فــي الداخــل مــن خــال قســم المغتربيــن فــي البنــك ،وكذلــك حــرص المكتــب التمثيلــي علــى
التشــبيك بيــن رجــال األعمــال الفلســطينيين فــي الداخــل ورجــال األعمــال المقيميــن فــي الخــارج مــن أجــل تحقيــق االســتفادة
المتبادلــة بينهــم وجلــب االســتثمارات وتحقيــق التشــبيك مــا بيــن مجتمعــات األعمــال داخــل وخــارج فلســطين.
ومــن جانــب آخــر ،قــام المكتــب التمثيلــي بتمثيــل البنــك فــي العديــد مــن الفعاليــات والمناســبات الرســمية والشــعبية والمهنيــة
التــي تقــام فــي دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة لتكويــن صــورة إيجابيــة عــن البنــك ســواء فــي األوســاط الماليــة المتخصصــة
أو الرســمية وحتــى الشــعبية ســواء مــن خــال الجاليــة الفلســطينية أو مجالــس األعمــال أو مــن خــال المناســبات والفعاليــات
الرســمية اإلماراتيــة.

75

بنك فلســـطين | التقريـــر الســـنوي 2019

76

مكاتب التمثيل الدولية
 .5رعاية حفل فرقة أغاني العاشقين الفلسطينية في دبي أوبرا بحضور عدد كبير من الجالية الفلسطينية

 .2رعايــة حفــل العشــاء الســنوي الرابــع عشــر للجنــة أصدقــاء جامعــة القــدس – أبوظبــي بهــدف جمــع التبرعــات لجامعــة
القــدس – أبــو ديــس

رابعا :التشبيك مع الجالية الفلسطينية في تشيلي:

.3رعايــة احتفــال مجلــس العمــل الفلســطيني فــي أبوظبــي بعــام التســامح تحــت رعايــة وحضــور الشــيخ نهيــان
بــن مبــارك آل نهيــان وزيــر التســامح واســتضافة كل مــن ســماحة الشــيخ محمــد حســين – المفتــي العــام للقــدس
والديــار الفلســطينية وســيادة المطــران عطــا اهلل حنــا رئيــس أســاقفة سبســطية للــروم األرثوذكــس وعــدد كبيــر
مــن ســفراء الــدول العربيــة واألجنيــة

مشــاركة المكتــب التمثيلــي فــي دبــي برحلــة رجــال األعمــال الفلســطينيين مــن اإلمــارات خــال شــهر ابريــل الــى العاصمــة
التشــيلية – ســانتياجو لربــط جســور التعــاون والتواصــل بيــن رجــال األعمــال وخلــق فــرص اســتثمارية بيــن الجاليــات
الفلســطينية فــي الشــتات.
مشــاركة المكتــب التمثيلــي فــي الســفر للكويــت لدعــم جهــود مركــز التجــارة الفلســطيني فــي الكويــت فــي أكتوبــر  2019لدعم
معــرض الصناعــات الفلســطينية وذلــك للتســويق للبنــك والتواصــل مــع الجاليــة الفلســطينية فــي الكويت.
خامسا :حضور المؤتمرات والندوات والفعاليات االقتصادية:
يقــوم المكتــب التمثيلــي فــي دبــي بتمثيــل بنــك فلســطين مــن خــال حضــور المؤتمــرات والنــدوات والفعاليــات العديــدة
التــي تقــام بدولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة والتــي تعتبــر مــن أهــم الوســائل إلظهــار وجــود بنــك فلســطين فــي اإلمــارات
والتعريــف بالمســتوى الــذي وصــل إليــه البنــك فــي فلســطين مــن خــال التواصــل والتعــارف مــع ممثلــي األطــراف المشــاركة
بتلــك الفعاليــات والــذي بــدوره يعكــس قيــم البنــك وانجازاتــه علــى الصعيديــن المحلــي والدولــي ،ومــن أبــرز المشــاركات التــي
حضرهــا موظفــي المكتــب:
 - 1حضور حفل توزيع جائزة محمد بن راشد ال مكتوم لألعمال
 - 2تمثيل البنك في EMEA Finance’s Middle East Banking Awards 2018 Awards Ceremony 27/02/2019
 - 3حضور مؤتمر  INF World Leaders Summitبتاريخ 10/03/2019
 - 4حضور مؤتمر  Global Finance Forumبتاريخ 11/03/2019
 - 5حضور مؤتمر  SME WORLD SUMMITفي دبي بتاريخ 14/03/2019
 - 6حضور معرض  Seamless Fintech Middle East 2019بتاريخ 10/04/2019
 - 7تمثيل البنك واستالم جائزة .Global Finance’s 2019 World’s Best Digital Bank Awards 10/09/2019
 - 8حضور  11th Middle East Investor Relations Association Conference and Awardsبتاريخ .25/09/2019
 - 9المشاركة في مؤتمر  Dubai Investment Week 2019من .02/10/2019 – 29/09
 - 10حضور مؤتمر  Sharjah FDI Forum 2019في الفترة ما بين .11-12/11/2019
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 - 11حضور مؤتمر .UAE Economic Forum 11-12/12/2019
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دائرة العالقات الدولية وعالقات
والمغتربين

تعمــل دائــرة العالقــات الدوليــة علــى التشــبيك مــع المؤسســات الدوليــة العاملــة داخــل

التشبيك مع القطاع الخاص في دول جنوب شرق َاسيا « سيباد».

فلســطين مــن خــال تقديــم خدمــات مصرفيــة تنافســية تلبــي احتياجاتهــم مــن مختلــف

شــارك بنــك فلســطين فــي دعــم مــع مؤتمــر التعــاون بيــن دول شــرق آســيا مــن أجــل التنميــة الفلســطينية ،خــال إطــاق االجتمــاع

الخدمــات البنكيــة وإطالعهــم علــى مــا هــو جديــد فيمــا يتعلــق بالتكنولوجيــا الرقميــة

الرســمي لكبــار المســؤولين فــي  CEAPADفــي أريحــا  -للمــرة األولــى فــي فلســطين .وشــهد المؤتمــر مشــاركة وفــد مــن رجــال
األعمــال مــن إندونيســيا ألول مــرة ،والوفــود الحكوميــة مــن ســنغافورة ،اليابــان ،فيتنــام ،ماليزيــا ،تايالنــد ،برونــاي ،مصــر ،األردن

المســتخدمة مــن قبــل عمــاء البنــك والشــراكة معهــم فــي المشــاريع الخاصــة لتمويــل

وإندونيســيا.

مختلــف القطاعــات التــي يرعاهــا البنــك.

 CEAPADهــي مبــادرة بــدأت مــن قبــل الحكومــة اليابانيــة لتوفيــر مســاعدات التنميــة االقتصاديــة للحكومــة الفلســطينية مــن

اولــى البنــك أهميــة كبيــرة للشــراكة مــع المؤسســات الدوليــة فــي العــام  2019حيــث
اختــارت بعــض الــدول بنــك فلســطين لتنفيــذ برامــج مالية جديدة لدعم التنميــة االقتصادية
تحقيقـ ًـا لمزيــد مــن مــن االســتثمارات ودعــم النشــاط االقتصــادي.

قبــل دول شــرق آســيا .وتركــز المبــادرة علــى المســاعدة التقنيــة والتدريــب الــذي ســتقدمه هــذه الــدول إلــى األجهــزة الحكوميــة
الفلســطينية .تــم تقديــم مفهــوم توســيع المبــادرة لتشــمل القطــاع الخــاص بيــن كيانــات األعمــال الفلســطينية ونظرائهــم مــن
دول شــرق آســيا مــن خــال شــراكة بيــن الحكومــة الفلســطينية  ، CEAPAD ،وحكومــة اليابــان وفــي شــراكة مــع بنــك فلســطين
واالتحــاد العــام لجمعيــات رجــال األعمــال الفلســطيني ،ومركــز التجــارة الفلســطينية  Paltradeواتحــاد غــرف التجــارة والصناعــة
والزراعــة الفلســطينية.

اليابان:
وفــي مجــال التعــاون بيــن البنــك وحكومــة اليابــان اختــار المكتــب التمثيلــي لليابــان وبالتعــاون مــع وزارات االقتصــاد والماليــة
فــي فلســطين وســلطة النقــد الفلســطينية بنــك فلســطين لتنفيــذ برنامــج المســاعدة الماليــة اليابانيــة الجديــدة للمســتأجرين
( )JFASTالمخصصــة لدعــم المشــاريع الجديــدة والمســتأجرين الحالييــن فــي مدينــة أريحــا الزراعيــة الصناعيــة ( .)JAIPســيدعم
البرنامــج الجديــد المســتأجرين الحالييــن لتوســيع عملياتهــم الحاليــة مــن خــال خطــوط اإلنتــاج الجديــدة وخطــوط التجميــع واآلالت،
وســيوفر للمســتأجرين الجــدد التمويــل الــازم إلنشــاء خطــوط اإلنتــاج وقنــوات الســوق الخاصــة بهــم .كمــا أن هــذا البرنامــج ســوف
يمكــن المســتأجرين مــن الحصــول علــى قــرض ميسّــر مــع تغطيــة فوائــد مدعومــة بالكامــل مــن قبــل حكومــة اليابــان كحافــز
للمســتأجرين لالســتثمار.

جانب من مشاركة ورعاية بنك فلسطين لحفل مؤتمر التعاون بين دول شرق اَسيا وفلسطين.

جانب من حفل تدشين برنامج الدعم الياباني للمصانع في مدينة اريحا الصناعية الزراعية
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دائرة العالقات الدولية والمغتربين

أهداف التنمية المستدامة لألمم المتحدة «شراكات دولية»:
منظمة األمم المتحدة للطفولة اليونيسيف:
خــال العــام  2019وقــع بنــك فلســطين ومنظمــة األمــم المتحــدة للطفولــة (اليونيســيف) مذكــرة تفاهــم تهــدف إلــى إضفــاء الطابــع
الرســمي علــى التعــاون بيــن البنــك واليونيســيف وتعزيــز الشــراكة فــي تعزيــز حقــوق األطفــال الفلســطينيين ،وخاصــة الشــباب،
مــن خــال االســتفادة مــن المــوارد والتعــاون فــي المناطــق التــي يوجــد فيهــا مصلحــة مشــتركة.

برنامج األمم المتحدة األنمائي:
وقــع بنــك فلســطين وبرنامــج األمــم المتحــدة اإلنمائــي إتفاقيــة إطاريــة عامــة لبنــاء تعــاون طويــل األجــل لدعــم التنمية المســتدامة
والشــمول المالــي فــي فلســطين مــن خــال التعهــد بالعمــل معًــا علــى تكريــس المعرفــة والخبــرة وغيرهــا مــن المــوارد مــن أجــل
برنامــج عمــل مشــترك.
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دائرة العالقات الدولية والمغتربين

منح رئيس مجلس إدارة المجموعة وسام نجمة إيطاليا
مجلس االعمال الفلسطيني االيطالي المشترك
يســعى بنــك فلســطين علــى مواصلــة العمــل مــع الحكومــة اإليطاليــة والمؤسســات الشــريكة هنــاك وبالتعــاون مــع القنصليــة
اإليطاليــة مــن أجــل تعميــق العالقــات بيــن كيانــات االعمــال ورجــال االعمــال اإليطالييــن .حيــث يتــم العمــل مــن أجــل وضــع أهــداف
ملموســة ،ووضــع العديــد مــن التســهيالت التجاريــة والتمويليــة تحــت تصــرف هــذه العالقــات المتطــورة .وإلتــزم البنــك بمواصلــة
تكريــس أدواتــه التمويليــة وخبرتــه وشــبكته المصرفيــة تحــت تصــرف مجلــس األعمــال المشــترك وأهدافــه ،معبــراً عــن إســتعداده
لجعــل الروابــط التجاريــة بيــن إيطاليــا وفلســطين نموذجــا يحتــذى بــه فــي العالقــات التجاريــة الثنائيــة األخــرى.
ً
شــريكا لقنصليــة إيطاليــا ووكالــة التعــاون اإليطاليــة فــي تقديــم برنامــج ضمــان القــروض اإليطالــي
يعتبــر بنــك فلســطين
الــذي يقــدم الدعــم اإلئتمانــي للمؤسســات والمنشــآت والمشــاريع الصغيــرة والمتوســطة فــي فلســطين ،وذلــك مــن أجــل دعــم
هــذه المشــاريع علــى العمــل والتوســع والتطــور المســتمر ،وهنــاك مميــزات للبرنامــج لضمــان فعاليتــه فــي توفيــر التمويــل لهــذه
المشــاريع .وال يقتصــر ذلــك بالحصــول علــى الدعــم المالــي مــن إيطاليــا فحســب ،بــل فــي دعــم القطاعــات كبيــرة الحجــم مثــل
تصنيــع األغذيــة والمنســوجات والســلع المتخصصــة .فضــ ً
ا عــن العمــل مــن أجــل فتــح آفــاق التصديــر إليطاليــا بالتعــاون مــع
الشــركات هنــاك .وفــي فبرايــر  ،2019شــارك وفــد مكــون مــن  32رجــل أعمــال إيطالــي مــن قطــاع البنــاء فــي ورشــة عمــل حــول
فــرص االســتثمار فــي قطــاع البنــاء والســياحة فــي القــدس الشــرقية.
جمــع االجتمــاع الثالــث لـــمنتدى األعمــال المشــترك فــي رام اهلل وفــد إيطالــي يضــم  52عضــواً الهــدف مــن المنتــدى هــو التعــاون بين
رجــال األعمــال لتســهيل التجــارة واالســتثمار بيــن إيطاليــا وفلســطين ،بمــا فــي ذلــك مــن خــال تبــادل المعلومــات وتعزيــز التبــادل
للزيــارات .وقــام البنــك بتســهيل مهمــة رجــال االعمــال فــي ايطاليــا ورعايــة اللقــاءات والمؤتمــرات علــى ارض الوطــن تحقيقــا
للهــدف المنشــود

تقديــراً لــدور بنــك فلســطين وخاصــة الســيد هاشــم الشــوا ،رئيــس
مجلــس إدارة مجموعــة بنــك فلســطين ،منــح القنصــل العــام
إليطاليــا فــي القــدس ،فابيــو ســوكولوفيتش نيابــة عــن رئيــس
جمهوريــة إيطاليــا الســيد الشــوا -رئيــس مجلــس إدارة مجموعــة
بنــك فلســطين وســام نجمــة إيطاليــا .تأتــي هــذه الزخرفــة الموقــرة
تقديــراً للتعــاون الكبيــر بيــن قنصليــة إيطاليــا فــي القــدس وبنــك
فلســطين فــي إطــار مجلــس األعمــال الفلســطيني االيطالــي
المشــترك مــن أجــل تحســين العالقــات االقتصاديــة والتجاريــة بيــن
مجتمعــات األعمــال الفلســطينية واإليطاليــة.
حيــث تــم منــح رئيــس مجلــس ادارة مجموعة بنك فلســطين الســيد
الشــوا هــذا الوســام لمــا يتمتــع بــه مــن خبــرة واســعة ومرموقــة فــي
مجــال التمويــل والتزامــه فــي تعزيــز العالقــات االقتصاديــة بيــن
إيطاليــا وفلســطين ،مــن خــال دوره كرئيــس لمجلــس األعمــال
الفلســطيني اإليطالــي المشــترك – الــذي يســعى دومــا الــى تعزيــز
العالقــات التجاريــة بيــن رجــال األعمــال اإليطالييــن والفلســطينيين.

مؤتمر الريادة األول في فلسطين:
ســاهم بنــك فلســطين بشــكل رئيســي في دعــم المؤتمــر الدولي
األول مــن نوعــه حــول تمكيــن ريــادة األعمــال فــي فلســطين.
تــم تنظيــم المؤتمــر مــن قبــل  Global Shapers Hubsفــي
فلســطين ،مجتمــع تابــع للمنتــدى االقتصــادي العالمــي ،بالشــراكة
مــع وزارة ريــادة األعمــال والتمكيــن وبالتعــاون
مع Hubert Burda Mediaفي ألمانيا.
جمــع المؤتمــر ألول مــرة فــي مدينــة بيــت لحــم بالضفــة الغربيــة
رجــال األعمــال الفلســطينيون والشــركات الناشــئة وشــركات
التكنولوجيــا والكيانــات التجاريــة مــن الصناعــة الماليــة إلــى
التكنولوجيــا والمعلومــات مــع كبــار المديريــن التنفيذييــن رفيعــي
المســتوى لشــركات التكنولوجيــا ورجــال األعمــال والخبــراء مــن
ألمانيــا وأوروبــا.

جلســة العمــل الخاصــة بالثــورة الصناعيــة الرابعــة بمشــاركة معالــي
الــوزراء والمنتــدى اإلقتصــادي العالمــي وبنــك فلســطين

جانــب مــن حفــل توقيــع مجلــس األعمــال اإليطالــي الفلســطيني المشــترك ومشــاركة مؤسســات ايطاليــة جديــدة فــي هــذا المجلــس
2019
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إدارة العمليات وتكنولوجيا والمعلومات

االستثمار مستمر في الريادة الرقمية

إدارة تقنية المعلومات لعام 2019

يعتمــد بنــك فلســطين اإلســتثمار بالتكنولوجيــا الرقميــة كاســتراتيجية هامــة مــن أجــل مواكبــة

شراء نظام البيئة األفتراضية لألجهزة المكتبية  VDI Citrixوذلك بهدف:

التطــورات التكنولوجيــة والعمــل علــى إتاحــة كافــة اإلمكانيــات للوصــول الــى الريــادة الرقميــة وجعــل

• تخفيض النفقات

الخدمــة المصرفيــة أســرع وأســهل عبــر مواكبــة آخــر المســتجدات العالميــة فــي األتمتــة والرقمنــة
والحداثــة المصرفيــة .ومــن أبــرز اإلنجــازات التــي تحققــت فــي مجــال التكنولوجيــا وأنظمــة المعلومات
كانــت كمــا يلــي:
دائرة النظم المساندة:
• تطويــر برامــج رقابيــة لمراقبــة نظــام الـــ  Power Cardبحيــث تقــوم بمراقبــة النظــام وإشــعار الجهــات المختصــة فــي
حــال هنــاك حاجــة للتدخــل ،كمــا أن النظــام قــادر فــي بعــض األحيــان بعمــل المطلــوب بــدون تدخــل مــن الجهــات المختصــة،
وتــم تطويــر هــذا النظــام مــن أجــل التعامــل معــه بســهولة وعــن طريــق وســائل اتصــال متعــددة مثــل( :االيميــل /الرســائل
النصيــة) .كمــا أن النظــام يمكــن اســتخدامه للرقابــة علــى أنظمــة أخــرى.
• تطبيق نظام طباعة البطاقات الفوري في البنك اإلسالمي العربي.
• تطبيــق نظــام الـــ  Digital Signageحيــث يتــم التحكــم عــن بعــد بمحتــوى شاشــات العــرض فــي الفــروع عــن طريــق نظــام
مركــزي ،وتــم تركيــب  13شاشــة فــي الفــروع حتــى اآلن.
• تجهيز عدة فروع بنظام الدور اآللي من نوع  ،SEDCOوهي :نعلين ،قلقيلية ،دورا واإلرسال.
• تطبيق نظام الـ  ،Hard and Soft Segmentationبالتنسيق مع دائرة إدارة المشاريع في بعض الفروع.
• تــم تجهيــز عــدة فــروع بنظــام الــدور ا َ
اللــي مــن نــوع  ،SEDCOحيــث تــم اعتمــاد هــذا النظــام فــي الفــروع الرئيســية منهــا

• تخفيض االستهالك الخاص بالشبكة
• زيادة األمن المادي للبيانات والمعلومات الخاصة بعمالء البنك
• تمكيــن الموظفيــن للعمــل مــن اي مــكان (مكاتــب وفــروع البنــك  ،الموقــع البديــل) دون االعتمــاد علــي أجهــزة مكتبيــة محــددة
مثــل PC ,.Workstation and laptop
 شــراء نظــام إدارة وتحكــم الشــبكة Cisco ACIوذلــك بــد ًال مــن النظــام القديــم الــذي ،قــد انتهــت مــدة صالحيــة اســتخدامه،
ولــم تعــد الشــركة األم ملزمــة بصيانتــه ،باإلضافــة لزيــادة كفــاءة الشــبكة لربــط مواقــع البنــك المختلفــة ببعضهــا البعــض
ضمــن كفــاءة أعلــى ،ممــا كانــت عليــه بعشــرات أضعــاف الســرعة (.)From 1 Gbps to 40 Gbps
 قامت إدارة تقنية المعلومات بتجهيز البنية التحتية لبعض الفروع والمكاتب ومواقع الصرافات ا َاللية الجديدة وهي
( االرسال مبني  CCCوالكاسا مول وقلقيلية).
 ترقية وزيادة السعة االستيعابية لوحدات التخزين الرئيسية الستيعاب األنظمة الجديدة وزيادة قدرة األنظمة القديمة. التحضيــر وإعــداد المتطلبــات الالزمــة مــن أجــل أنشــاء مركــز تقنيــة معلومــات جديــد لــه القــدرة علــى اإليفــاء بمتطلبــات البنــكبالتوســع واإلنتشــار مــن جهــة ،وتحقيــق متطلبــات الجهــات الرقابيــة مــن جهــة أخــرى ،مثل،
 .PMA EY PCI and Internal auditحيث من المتوقع البدء بتنفيذه بالربع الثاني من سنة .2020

الخليــل ،جنيــن وبيــت لحــم.
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إنجازات دائرة النظم البنكية
لعام 2019
 تفعيــل ســير العمليــات لوحــدة العمليــات المركزيــة والتــي تشــمل توزيعالمهــام وإدارة توزيــع األعبــاء لتنفيــذ الخدمــات بيــن موظفــي وحــدة فتــح
 شــراء حزمــة جديــدة مــن IP Addressلتحقيــق عمــل األنظمــة البنكيــة مثــل Internet banking , Mobile bankingمــنالموقــع البديــل تماشــياً مــع خطــة البنــك ومتطلبــات ســلطة النقــد بتوفيــر جميــع األنظمــة الحساســة والهامــة بجانــب األنظمــة

الحســابات المركزية.
 -تــم تطبيــق نظــام التحصيــات لألصــول الخاصــة وإدارة نشــاطات

الرئيســية Power Card, ATM and Core Bankingفــي الموقــع األحتياطــي فــي بيــت لحــم.

الموظفيــن وتوزيــع العمــل بينهــم.

 -اإلنتهــاء مــن جميــع المتطلبــات والتحضيــرات الالزمــة للحصــول علــي الشــهادة العالميــة )Payment Card Industry (PCI

 -ترقيــة نظــام التحصيــات العــام لتشــمل الفــروع وإدارة حــاالت

للمــرة الثانيــة ،وذلــك تماشــي ًا مــع كل مــن متطلبــات شــركة فيــزا العالميــة ،وزيــادة األمــن والحمايــة لجميــع بطاقــات الدفــع

التحصيــل بنــا ًء علــى تصنيفــات العمــاء وفئــات الميزانيــة.

اإللكترونيــة لــكل عمــاء البنــك ،للحصــول علــي الشــهادة فــي الربــع األول مــن .2020

 -أتمتــة عمليــة إتخــاذ القــرارات مــن خــال تفعيــل العديــد مــن خدمــات

 -ترقيــة النظــام الرئيســي الخــاص بجمــع األحــداث األمنيــة  SPLUNKوذلــك مــن أجــل تجميــع جميــع األحــداث األمنيــة Security

التســهيالت الجديــدة مثــل إعــادة هيكلــة  ،إعــادة جدولــة ،الســحب علــى

 Logs & Eventsلجميــع أنظمــة الحمايــة العاملــة فــي البنــك بشــكل أفضــل وأســرع ،وذلــك تحســبًا ألي احتمــال مــن وجــود
خروقــات أمنيــة قــد تحــدث علــى أنظمــة البنــك.
 -تجهيــز موقــع مصغــر ألنشــاء مركــز متابعــة الحــوادث األمنيــة الخاصــة بأمــن المعلومــات“ Security Operation Center

المكشــوف ،حــدود القــرض ،صــرف مدفوعــات القــرض ،خطابــات إعتمــاد
جديــدة وغيرهــا) باإلضافــة إلــى عــدد مــن خيــارات المنتجــات الجديــدة
مثــل التمديــد  ،الزيــادة  ،والتخفيــض.

 ”SOCوذلــك تمهيــداً لبنــاء مركــز كامــل وشــامل فــي الســنوات القادمــة ،ومــن المتوقــع تشــغيله بالربــع الثانــي مــن .2020
 عمــل محــكاة للعمــل مــن خــال الموقــع البديــل لألنظمــة الرئيســية Core banking , Power Card ATM , VISA & Master Cardوتمــت العمليــة بنجــاح وتــم تحقيــق المتطلبــات الخاصــة بخطــة اســتمرارية العمــل.
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الخدمات والبطاقات المصرفية

ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ )ﺑﺎﻵﻻﻑ(
147

132

90

ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ )ﺑﺎﻵﻻﻑ(

ً
تماشــيا مــع التطــور التكنولوجــي واســتحداث البنــك للخدمــات الرقميــة واإللكترونيــة فــي

147

الســنوات الســابقة ،فقــد كان عــام  2019نقطــة تحــول للعمــاء والبنــك ،حيــث تــم العمــل

132

90

خــال العــام المنصــرم علــى تشــجيع العمــاء علــى اســتخدام هــذه الخدمــات مــن خــال نشــر
الثقافــة الرقميــة وتطويــع التكنولوجيــا الحديثــة ومنــح المنتجــات التــي تعكــس هــذا التحــول
2018

2019

فيــزا .حيــث اســتهدفت الحملــة جميــع حاملــي بطاقــات الخصــم والمشــتريات والبطاقــات االئتمانيــة بجميــع أنواعهــا وبطاقــة الدفــع المســبق،

2019

2018

عمــل البنــك مــع شــركة فيــزا علــى اطــاق حملــة تســويقية للتشــجيع علــى اســتخدام البطاقــات المصــدرة بالعالمــة التجاريــة الخاصــة بشــركة

2017

2017

الرقمــي .

323

وذلــك لتشــجيعهم علــى اســتخدام هــذه البطاقــات فــي عمليــات الشــراء.

277

167

241

214
323
186
277

قــام البنــك بتجهيــز وإطــاق نظــام نقــاط الــوالء والــذي تــم تطويــره وبنــاؤه لتشــجيع العمــاء علــى اســتخدام خدمــات البنــك بشــكل عــام،
والخدمــات الرقميــة بشــكل خــاص ،حيــث تــم بنــاء النظــام ليســتهدف جميــع العمــاء بغــض النظــر عــن طبيعتهــم ومــدى تعاملهــم مــع البنــك

241

باالضافــة الــى المرونــة فــي عمليــة تصميــم وتنفيــذ البرامــج ومكافــأة العمــاء بعــدد مــن النقــاط مقابل اســتخدامهم لهــذه الخدمات ،ليســتطيع

166

165

6.2 6.3

117 149

167

166

165

214

6

6

5.9

6.2 6.3

117 149

6

6

5.9

186

بذلــك العمــاء التصــرف بهــذه النقــاط مــن خــال صرفهــا مــن المحــال التجاريــة ،أو إمكانيــة تحويــل النقــاط الــى نقــد فــي حســابات العمــاء
2019

2018

2017

2016

2015

2019

2018

2017

2016

2015

2019

2018

2017

2016

شــركاء البنــك.

2015

البنكيــة ،أو تحويــل هــذه النقــاط بيــن عمــاء البنــك ،فضـ ً
ا عــن إمكانيــة التبــرع بالنقــاط المجمعــة فــي حــال اســتحداث برامــج للتبراعــات مــع

2019

2018

2017

2016

2015

2019

2018

2017

2016

2015

2019

2018

2017

2016

( ،)UnionPayالشــركة العالميــة التــي تعمــل فــي مجــال خدمــات الدفــع اإللكترونــي .حيــث تــم اطــاق الخدمــة علــى أجهــزة الصرافــات اآلليــة

2015

وتزامنـًا مــع هــذه الخدمــات عمــل البنــك علــى توســيع شــراكاته حيــث كان مــن أحــد اإلنجــازات الكبــرى للبنــك التعاقــد مــع شــركة يونيــون بــي
وأجهــزة قبــول البطاقــات المنتشــرة فــي فلســطين ،بحيــث أصبــح بإســتطاعة حاملــي بطاقــات يونيــون بــي مــن جميــع أنحــاء العالــم الشــراء
مــن المتاجــر المحليــة والســحب النقــدي مــن الصرفــات اآلليــة الخاصــة ببنــك فلســطين ،ممــا يزيــد عــدد الخدمــات المقدمــة عبــر هــذه القنــوات
للعمــاء والســياح وزائــري فلســطين وســيدات ورجــال األعمــال ،باإلضافــة الــى خدمــات شــركتي فيــزا وماســتركارد.
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تــم إنشــاء دائــرة إدارة المشــاريع والجــودة ،لتحقيــق أفضــل المعاييــر الدوليــة وضمــان الجــودة وخاصــة فــي اإلطــار االســتراتيجي
للبنــك ،بمــا يتوائــم مــع تحقيــق األهــداف المرجــوة واإلســناد لهــذه األهــداف ،بمــا يشــمل الخدمــات الرقميــة ،والتوظيــف األفضــل
للتكنولوجيــا والطاقــات البشــرية ،فــأن دائــرة إدارة المشــاريع والجــودة يقــع علــى عاتقهــا مهــام عديــد ومتكاملــة فــي ثــاث
وظائــف كمــا يلــي:

باإلضافــة إلــى إعــادة هندســة العمليــات فــي كافــة المجــاالت ،حيــث تــم خــال العــام  2019إنجــاز وتحقيــق تقــدم فــي العديــد
مــن المشــاريع اإلســتراتيجية والتشــغيلية فــي البنــك ،باإلضافــة إلــى العديــد مــن التدخــات لتحليــل عمليــات معينــة وإعــادة
تصميمهــا وهندســتها.
ثاني ًا :مراقبة وضبط جودة خدمة العمالء:

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

يهــدف القســم الخــاص بمراقبــة الجــودة إلــى المتابعــة والمراقبــة المســتمرة ألســاليب تقديــم الخدمــة للعمــاء وجاهزيــة

 - 2مراقبة وضبط جودة خدمة العمالء وجودة البيانات الخاصة بالعمالء.

مرافــق الفــروع وفريــق العمــل لتحقيــق ذلــك .بوجــود معاييــر عــدة لتنفيــذ مهــام القســم منهــا :تقييــم الفــروع  360درجــة

 - 3اعداد وتطوير إجراءات العمل والنماذج دعماً الستراتيجية االستثمار في الريادة الرقمية.

وجــودة البيانــات ،مراقبــة وتقييــم القنــوات اإللكترونيــة ذات العالقــة بخدمــة العمــاء ،ومتابعــة إقتراحــات الموظفيــن وعرضهــا
علــى لجنــة اإلقتراحــات والجهــات ذات العالقــة.

إنجازات :2019

وخالل عام  2019تم تحقيق عدة انجازات منها:

أو ًال :إدارة المشاريع وهندسة العمليات في البنك:

• عمــل اســتبيانات الكترونيــة فوريــة مــع العمــاء ،بعــد حصولهــم علــى خدمــة معينــة يتــم اإلتصــال بهــم برســالة مســجلة

تنوعــت المشــاريع المنجــزة ومتقدمــة اإلنجــاز وتضمنــت مــا يزيــد عــن  20مشــروع متكامــل حيــث تعنــى إدارة المشــاريع بتطويــر
وتطبيــق نظــم ذات مواصفــات عالميــة إلدارة المشــاريع اإلســتراتيجية داخــل البنــك بهــدف تعزيز الكفــاءة واإلنتاجية .واســتكما ً
ال

لمعرفــة مــدى رضاهــم عــن الخدمــة ،وفــي حــال كانــت اإلجابــة “غيــر راضــي” يتــم اإلتصــال بالعميــل لمعرفــة ســبب عــدم
رضــاه.

للمشــاريع االســتراتيجية التــي قــام البنــك بتطبيقهــا فــي العــام  ،2018ومنهــا مشــروع مركــزة األعمــال التشــغيلية التــي تقــوم

• البــدء بتركيــب أنظمــة دور لجميــع الفــروع تمكننــا مــن مراقبــة آداء الفــروع مــن خــال نظــام الكترونــي يشــمل معاييــر عــدة

بهــا الفــروع (  )Centralizationوالــذي مهــد لتنفيــذ المشــروع االســتراتيجي الخــاص بتجزئــة أعمــال الفــروع (،)Segmentation

تعكــس كفــاءة الفــرع والموظفيــن.

والــذي بــدأ البنــك بتطبيقــه فــي الفــروع فــي الربــع األول مــن العــام  2019وســيتم اإلنتهــاء مــن تنفيــذه خــال الربــع األول مــن

ثالثاً :إعداد وتطوير سياسات وإجراءات العمل:

والمؤسسات.

يهــدف هــذا القســم إلــى إعــداد سياســات وإجــراءات العمــل التــي تنظــم أعمــال البنــك وتواكــب خطــة البنــك اإلســتراتيجية فــي

العــام  .2020حيــث تــم إنشــاء خدمــة البريمييــر لكبــار العمــاء األفــراد وتعييــن مســؤولي حســابات لكبــار التجــار والشــركات

إضافــة إلــى ذلــك ،قــام البنــك بتجهيــز كافــة متطلبــات مشــروع األرشــفة اإللكترونيــة وســيتم إطــاق المشــروع خــال العــام
 ,2020والــذي يهــدف إلــى أرشــفة كافــة مســتندات ووثائــق البنــك مــن خــال تقنيــات متطــورة ممــا يحقــق أمــن وســامة
المســتندات وســهولة الرجــوع اليهــا.

أتمتــة اإلجــراءات والنمــاذج اإللكترونيــة وتوجــه البنــك نحــو المصرفيــة الرقميــة (  )Digital Bankingحيــث تــم فــي العــام 2019
إعــداد العديــد مــن السياســات واإلجــراءات ألهــم المشــاريع منهــا (مشــروع تجزئــة الفــروع ،مشــروع فتــح الحســاب وتحديــث
البيانــات  ،مشــروع مركــزة عمليــات الفــروع) إضافـ ً
ـة إلــى هندســة العديــد مــن اجــراءات العمــل البنكيــة.

أيضــاً قــام البنــك باســتكمال مشــروع فتــح الحســابات الــذي تــم تنفيــذه علــى األفــراد بالعــام  ،2018بإطــاق نظــام فتــح
الحســابات وتحديــث البيانــات الخــاص بالشــخصيات اإلعتباريــة فــي العــام  ،2019حيــث تــم بنــاء النظــام بتقنيــات عاليــة لضبــط
جــودة البيانــات المدخلــة ممــا حقــق تطلعــات البنــك فــي تحقيــق قاعــدة بيانــات “إعــرف عميلــك” والتــي تســاعد البنــك فــي
تقديــم الخدمــات المصرفيــة اعتمــاداً علــى بيانــات دقيقــة وذو جــودة عاليــة.
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ضمــن اســتراتيجية البنــك التــى وضعهــا للعــام  2017حتــى العــام  ،2020التزمــت إدارة المــوارد البشــرية بجــذب
الخريجيــن مــن الكفــاءات والمحافظــة عليهــم ،عبــر تطويــر أدائهــم ومنحهــم دورات تدريبيــة وتحفيزهــم ومكافأتهــم
تقديــراً لمســاهمتهم فــي تحقيــق أهــداف البنــك اإلســتراتيجية للقيــام بأعمالهــم المصرفيــة بكفــاءة ونشــاط لبنــاء
قاعــدة مســتقرة مــن التعاقــب الوظيفــي.

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

بلــغ عــدد الموظفيــن فــي بنــك فلســطين  1731موظــف وموظفــة نهايــة عــام  2019مقارنــة بـــ  1728فــي نهايــة
العــام  .2018حيــث تــم اختيارهــم مــن كال الجنســين حســب األنظمــة والتعليمــات المعمــول بهــا مــع المحافظــة علــى
اســتمرارية تعييــن اإلنــاث ،حيــث زادت النســبة مــن  % 40العــام الماضــي الــى  % 41.2عــام  2019بنســبة زيــادة تقــارب
.% 1.2

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

كمــا اســتمر البنــك بتوظيــف األشــخاص ذوي االحتياجــات الخاصــة ،ضمــن رؤيتــه بتوظيــف مــا نســبته  % 6مــن الموظفين
مــن ذوي االحتياجــات الخاصــة ،فــي مبــادرة منــه بمنحهــم فــرص مســاوية لباقــي الكــوادر البشــرية فــي البنــك ،إيمان ـًا
مــن البنــك بإمكنياتهــم وقدراتهــم التــي تمكنهــم مــن إتمــام عملهــم علــى أكمــل وجــه.

البيئة الداخلية وجودة الحياة للموظفين
الصحة أول في البنك األول
كــرس البنــك مجــدداً هــذا الشــعار عبــر العديــد مــن مبادراتــه المختلفــة فــي هــذا المجــال ،مــع التركيــز علــى بنــاء أجســام صحيــة ولياقــة بدنيــة
للموظفيــن والموظفــات مــن خــال إطــاق حمــات لتعزيــز هــذا النهــج مــن بينهــا؛

مسابقة الخاسر األكبر
وهــي مســابقة للموظفيــن باســم “الخاســر األكبــر” الموســم الثالــث لتحفيــز الموظفيــن الراغبيــن منهــم بتخفيــف وزنهــم ليصبــح وزنـاً مثاليـًا
مقابــل مكافــأة ماليــة للرابــح تتــراوح مــا بيــن  3000 – 500دوالر.

مسابقة صحتك بال تدخين
عمل دوري لفرق ابناء موظفات وموظفي بنك فلسطين لكرة القدم

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

نشــاطات الموظفيــن ضمــن حملــة التوعيــة عــن الســكري بشــهر نوفمبــر ،حيــث تــم
تقديــم مجموعــة مــن الفعاليــات تخــص موظفــي بنــك فلســطين خاللــه :
إجــراء فحوصــات طبيــة شــاملة للموظفيــن المصابيــن بمــرض الســكري وتوزيــع هدايــا رمزيــة تحتــوي علــى أهــم المكســرات المفيــدة والهــدف منهــا
نشــر معلومــات توعويــة عــن أهميتهــا بالســيطرة علــى الســكري وأهميــة ادخالهــا ضمــن نظامكــم الغذائــي ،وتشــجيعكم علــى تنــاول االغذيــة الصحيــة
التــي تحــارب الســكري وتســاعد فــي االعتمــاد علــى نظــام غذائــي صحــي لحياتكــم كمــا تــم تنظيــم زيــارة مجموعــة مــن الموظفيــن لجمعيــات المســنين
ومرضــى الســكري .

-

دعم موظفي البنك بالبطوالت الرياضية

-

توزيع هدايا للموظفين خالل المناسبات الدينية والوطنية يوم المرأة ،يوم االم ،يوم الصحة ،عيد الفطر ،عيد الميالد المجيد

-

المشاركة في الماراثون الدولي

توزيع هدايا للموظفين خالل المناسبات الدينية والوطنية (يوم المرأة  ،عيد الفطر ،عيد الميالد المجيد)

مسابقة الرابح االكبر
مســابقة للموظفيــن باســم “الرابــح األكبــر” الموســم األول لتحفيــز الموظفيــن الراغبيــن منهــم بزيــادة وزنهــم ليصبــح وزن ـاً مثالي ـًا مقابــل
مكافــأة ماليــة للرابــح تتــراوح مــا بيــن  3000 – 500دوالر

مسابقة شهر الخير:
مسابقة أسئلة ثقافية وعامة خالل شهر رمضان وكانت الجائزة اليومية  50دوالر للفائز/ة.
• حملة التوعية للموظفات حول سرطان الثدي.
• رعاية دوري المؤسسات لكرة القدم.
• تقديم هدايا ألبناء الموظفين المتفوقين بالثانوية العامة.
• يوم ترفيهي لجميع الموظفين ( قوتك بفريقك).
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النشاط التدريبي للعام 2019
يمثــل بنــك فلســطين البيئــة المثاليــة للدعــم والتشــجيع علــى اإلنجــاز ،حيــث يتبنــى نهج ـًا علمي ـاً وإبداعي ـاً يتوافــق مــع تطلعــات اإلدارة العامــة
لجعــل الكــوادر البشــرية بالبنــك ذات كفــاءة عاليــة ومتميــزة بطاقاتهــم الكامنــة واالســتفادة مــن قدراتهــم معتمــداً علــى اســتخدام أفضــل التقنيات
الحديثــة والمتطــورة فــي مجــال التدريــب والتطويــر ليكــون فــي طليعــة المؤسســات المصرفيــة محليـاً وعالميـًا.
واســتمرارا لنهــج التطويــر والتنميــة المســتمرة للمــوارد البشــرية ،وتأكيــداً الســتراتيجية الريــادة الرقميــة ،واصــل البنــك تطبيــق أفضل الممارســات
اإلداريــة فــي ســبيل االرتقــاء بمــوارده البشــرية ،لمــا يمثلــه ذلــك مــن عنصــر رئيســي لنجــاح البنــك .فقــد شــهد عــام  2019تنظيــم  246برنامــج
ودورة تدريبيــة مخصصــة للموظفيــن .وقــد أتاحــت تلــك البرامــج توفيــر  3129فرصــة تدريبيــة فــي كافــة الدوائــر والفــروع ،كمــا يلــي بالمؤشــرات
التاليــة :
مؤشرات إجمالي النشاط التدريبي حسب تخصص /مجال التدريب للعام 2019

المجال  /التخصص التدريبي

عدد الفعاليات
(البرامج  +ورش
العمل )

النسبة من
إجمالي التدريب

النسبة من
إجمالي قوة
عدد
العمل
المشاركين
()1731

اإلدارة المالية واالستثمار

22

%9

157

%9

االمتثال والرقابة والتدقيق

20

% 8.10

210

% 12.13

التمويل واالئتمان المصرفي

14

% 5.7

169

% 9.8

الخدمات الفنية واللوجستية

5

%2

50

% 2.9

العمليات المصرفية

96

% 39

1748

% 100.17

المخاطر المصرفية

9

% 3.7

96

% 5.6

المهارات اإلدارية والسلوكية

61

% 24.8

570

% 33

الموارد البشرية

5

%2

41

% 2.4

تكنولوجيا المعلومات

14

% 5.7

88

%5

المجموع

246

% 100

3129

% 180

تدريب طالب الجامعات الفلسطينية
اإلجمالي

4

97

250

3226

وبذلك كان نصيب الموظف الواحد من التدريب خالل العام  2019حوالي  1.8برنامج تدريبي
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قيم شراكات تأثير
اســتمر بنــك فلســطين بعطائــه فــي العــام الماضــي  2019عبــر إســهامات فــي العديــد مــن
القطاعــات التنمويــة المختلفــة فــي داخــل فلســطين تماشـ ً
ـيا مــع مجموعــة مــن القيــم واألخالقيــات
التــي انتهجهــا البنــك فــي التوســع تجــاه تعزيــز النشــاطات والمشــاريع التــي تعمــل علــى تلبيــة
احتياجــات المجتمــع الفلســطيني وعبــر تحمــل مســؤولياته اإلنســانية .وبرغــم الظــروف السياســية
واالقتصاديــة الصعبــة التــي عاشــها شــعبنا فــي العــام الماضــي ،فقــد اســتمر البنــك فــي تخصيــص
مــا يقــارب  %5مــن أرباحــه الســنوية لدعــم مشــاريع وأنشــطة المســؤولية اإلجتماعيــة.
وظلــت مســاهمات البنــك الســنوية متركــزة فــي قطاعــات التعليــم والشــباب واإلبــداع ،والرياضــة،
والصحــة والبيئــة ،والثقافــة والفنــون ،والتنميــة والشــؤون االقتصاديــة ،والمســاعي اإلنســانية.
كمــا اســتمر البنــك فــي تشــجيع موظفيــه علــى العمــل التطوعــي ،مــن خــال المشــاريع التنمويــة
والمبــادرات اإلنســانية التــي ينفذهــا مــع المؤسســات الشــريكة.
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الرياضة
ظلــت الرياضــة مصــدر اهتمــام الشــباب الفلســطيني ،فمــن منطلــق اإلثــارة واالهتمــام الــذي حظيــت بــه مــن جانــب الشــباب الفلســطيني ،فقــد
أضحــت لغتهــا العالميــة تســاهم بشــكل كبيــر فــي تعزيــز الصــورة الحضاريــة للمجتمــع الفلســطيني فــي مختلــف دول العالــم ،ومــن هــذا المنطلــق،
اســتمر البنــك بعطائــه لهــذا القطــاع بمــا يشــمل النــوادي والبطــوالت الرياضيــة .ومــن أهــم البرامــج والمشــاريع فــي قطــاع الرياضــة للعــام
:2019

ماراثون فلسطين الدولي
التعليم والشباب واإلبداع
يشــكل جانــب التعليــم والشــباب واإلبــداع الجــزء األهــم فــي حيــاة الشــباب الفلســطيني ،ألن التعليــم يعتبــر الثــروة الحقيقيــة لفلســطين وشــبابها
مــن أجــل بنــاء مســتقبل منشــود .ولذلــك ،فــإن بنــك فلســطين يؤمــن بــأن هــذا القطــاع مــن المقومــات الرئيســية للتطــور المجتمعــي ،وتعزيــز
حضــور فلســطين العلمــي والتعليمــي واإلبداعــي حــول العالــم .فحصــل علــى حصــة كبيــرة مــن مســاهماته للعــام  .2019حيــث عمــل البنــك
علــى رعايــة اإلبتــكار والريــادة ومواكبــة التطــورات الحديثــة .لمــا لــه مــن أثــر واضــح علــى اآلفــاق المســتقبلية بكافــة مســتوياتها .اإلقتصاديــة
واالجتماعيــة والثقافيــة والفنيــة .ومــن أهــم البرامــج والمشــاريع فــي قطــاع التعليــم والشــباب واإلبــداع للعــام :2019

قــدم بنــك فلســطين رعايتــه لفعاليــات ماراثــون فلســطين
الســابع والــذي ينظــم فــي شــهر آذار مــن كل عــام فــي مدينــة
بيــت لحــم بالتعــاون مــع المجلــس األعلــى للشــباب والرياضــة،
ويتــوزع الماراثــون علــى أربعــة ســباقات وهــي؛ ســباق العائلــة
 5كــم ،وســباق  10كــم ،وســباق  21كــم ،وســباق  42كــم.
ويعتبــر الماراثــون أكبــر حــدث رياضــي عالمــي يتــم تنظيمــه
فــي فلســطين يشــارك فيــه آالف العدائيــن والعــداءات العــرب
واألجانــب مــن عشــرات الــدول.

ومن الرعايات األخرى في مجال الرياضة:
 .4دعم نادي رفح الرياضي
 .5نادي غزة الرياضي

برنامج “زمالة”
أطلــق البنــك برنامــج زمالــة منــذ  7ســنوات للمســاهمة فــي
تطويــر التعليــم الجامعــي والخبــرات األكاديميــة والعلميــة فــي
الجامعــات الفلســطينية بجميــع تخصصاتهــا عبــر ابتعاثهــم
فــي زيــارات علميــة وتطبيقيــة الــى الخــارج لتطويــر الخبــرات
واســتقاء التجــارب والعــودة لنقــل هــذه التجــارب للطلبــة فــي
الجامعــات والــذي بــدوره سيســهل انخراطهــم فــي ســوق العمــل
وتلبيــة االحتياجــات المطلوبــة مــن الكفــاءات البشــرية .وحتــى
نهايــة العــام الماضــي ،تــم ابتعــاث مــا يزيــد عــن مئتــي أكاديمــي
وفنــي وإداري مــن مختلــف الجامعــات الفلســطينية نشــروا مــا
يزيــد عــن  50ورقــة علميــة فــي مجــات علميــة محكمــة،
وشــبكوا مــع جامعــات أجنبيــة عديــدة.

ومــن الرعايــات األخــرى فــي مجــال التعليــم
والشــباب واإلبــداع
 .1شــراكة اســتراتيجية لمؤتمــر نمــوذج محــاكاة األمــم المتحــدة
الــذي تنظمــه مــدارس الفرينــدز
 .2تقديم الدعم السنوي لمؤسسة انجاز فلسطين
 .3المســاهمة فــي برنامــج التطويــر الشــامل فــي  15مدرســة
فــي القــدس بتنفيــذ مؤسســة فيصــل الحســيني

 .6تقديم دعم مؤسسة شباب البيرة

الصحة
ظلــت مســاهمات البنــك فــي العــام  2019بدعــم القطــاع الصحــي جــزءاً هامـاً من
مســيرته تجــاه تعزيــز العنايــة والخدمــة الطبيــة للمواطنيــن ،حيــث أنهــا تشــكل
قطاعــاً مســتداماً لحيــاة المواطنيــن وتســاعد علــى تعزيــز قــدرة المجتمــع فــي
الحفــاظ علــى الســامة الصحيــة تحقيق ـاً لمجتمــع خــال مــن األمــراض تســوده
الممارســات الصحيــة الســليمة ،وكان مــن الواجــب طوعـاً أن يســاهم البنــك فــي
دعمــه لمــا يشــكل ذلــك مــن فائــدة كبيــرة علــى المــدى البعيــد وعلــى المســتوى
الوطنــي .ومــن أهــم البرامــج والمشــاريع فــي قطــاع الصحــة للعــام :2019

الحملة التوعوية للوقاية من السكري
يطلــق البنــك ســنويًا حملــة توعويــة للوقايــة مــن الســكري ،وكانــت الحملــة فــي
العــام  2019بعنوان”صحتــي وصحتــك أحلــى مــن الســكر” بالشــراكة مــع مؤسســة
جــذور لإلنمــاء الصحــي واالجتماعــي ومستشــفى المطلــع وبلديــة رام اهلل .وتهــدف
الحملــة للوقايــة منــه عبــر المســاهمة فــي تطويــر أدوات التوعيــة الصحيــة ،خصوصـًا
إذا مــا عرفنــا أن مــا نســبته  % 10مــن الشــعب الفلســطيني مصــاب بالســكري،
وهــو المســبب الرابــع للوفيــات بيــن الفلســطينيين بعــد أمــراض القلــب الوعائيــة
والســرطان وأمــراض الدمــاغ الوعائيــة.

ومن الرعايات األخرى في مجال الصحة:
 .1مشروع العيادة الوردية المتنقلة
 .2حملة أكتوبر للتوعية حول أهمية الفحص للكشف المبكر عن سرطان الثدي
 .3رعاية زيارة البعثة الطبية من المغتربين في الواليات المتحدة الى فلسطين
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الثقافة والفنون
تعزيــز الثقافــة الفلســطينية كانــت مــن أهــم األنشــطة التــي حافــظ عليهــا البنــك طيلــة الســنوات الماضيــة ،فقــد ســعى بنــك فلســطين الــى دعــم
العديــد مــن الرعايــات لمختلــف الفعاليــات الثقافيــة التــي تجســد هويتنــا وتضــيء ذاكرتنــا ،باإلضافــة الــى تكريــم مبدعينــا ومبتكرينــا وشــعرائنا.
ومــن أهــم المشــاريع الثقافيــة للعــام  :2019ومــن أهــم البرامــج والمشــاريع فــي قطــاع الثقافــة والفنــون للعــام :2019

المتحف الفلسطيني
يقــدم بنــك فلســطين دعمـًا ســنويًا للمتحــف الفلســطيني ،وهــو مؤسســة ثقافيــة مســتقلةّ ،
مكرســة لتعزيــز ثقافــة فلســطينية منفتحــة وديناميــة علــى
ـور جديــد ،كمــا يو ّفــر بيئــة
المســتويين المحلــي والدولــي ،يقــدّم المتحــف ويســاهم فــي إنتــاج روايــات عــن تاريــخ فلســطين وثقافتهــا ومجتمعهــا بمنظـ ٍ
حاضنــة للمشــاريع اإلبداعيــة والبرامــج التعليميــة واألبحــاث المبتكــرة ،وهــو أحــد أهــم المشــاريع الثقافيــة المعاصــرة فــي فلســطين.

التنمية والشؤون االقتصادية
التنميــة ،هــي مفهــوم واســع للعمــل فــي مختلــف المجــاالت ،إال انــه يعنــي هنــا تلــك األنشــطة والمشــاريع والفعاليــات التــي تطــرح مــن أجــل ايجــاد
حلــول لمختلــف القضايــا التــي يعانــي منهــا المجتمــع الفلســطيني وهــي متشــعبة فــي الجوانــب التنمويــة فــي فلســطين لتشــكيل خطــط لمشــاريع
تســاهم فــي التنميــة االجتماعيــة ،والتخفيــف مــن حــدة البطالــة .ومــن أهــم البرامــج والمشــاريع التنمويــة والشــؤون االقتصاديــة للعــام :2019

مشروع البيارة
اســتمر البنــك فــي تنفيــذ مشــروع “حدائــق البيــارة” ،فــي جميــع المحافظــات الفلســطينية ليوفــر مكانـًا آمنـاً لألطفــال يتــاءم مــع احتياجاتهــم الترفيهيــة
وصحتهــم البدنيــة ،بمســاهمة مؤسســات شــريكة فــي داخــل الوطــن وخارجــه ،منهــا مؤسســة التعــاون ومنــى وباســم حشــمه والجمعيــة الخيريــة المتحــدة
لألراضــي المقدســة ،حيــث تــم تشــييد  32بيــارة حتــى اآلن فــي  11محافظــة فلســطينية .وقــد تــم تنظيــم العديــد مــن الفعاليــات الترفيهيــة لألطفــال
بعنــوان “يــا نــروح ع البيــارة” فــي عــدد مــن البيــارات.

ومن الرعايات األخرى في مجال الثقافة والفنون:

ومن الرعايات األخرى في مجال التنمية والشؤون اإلقتصادية:

 .1تقديم دعم لمؤسسة يبوس في مدينة القدس

 .1تقديم دعم لمعهد أبحاث السياسات االقتصادية “ماس”

 .2تقديم دعم إلطالق ألبوم الفنان الفلسطيني فرج سليمان

 .2تقديم دعم لمؤتمر العلوم الرابع مع مديرية تربية قباطية

 .3تقديم دعم لفرقة الفنون الشعبية

 .3تقديم دعم لمخيم العمل التطوعي األول في قرية عصيرة الشمالية

المساعي االنسانية
تبنــى البنــك دعــم العديــد مــن البرامــج والمشــاريع عبــر شــراكات مــع جمعيــات خيريــة ومؤسســات مجتمعيــة تكفــل األيتــام واألطفــال وذوي
االحتياجــات الخاصــة ومســاعدة الحــاالت االجتماعيــة .ومــن أهــم مشــاريع المســاعي اإلنســانية للعــام :2019

رعاية برنامج “وجد” لكفالة األيتام
قــدم البنــك رعايتــه لبرنامــج “وجــد” الــذي صمــم لمســاعدة أيتــام الحــرب األخيــرة عــام  2014علــى قطــاع غــزة .ووصــل عــدد المســتفيدين مــن خدماتــه
خــال هــذا العــام  2019حوالــي  2027يتيــم ،مــن  641عائلــة ،عبــر تنفيــذ عــدد مــن المشــاريع فــي عــدة مجــاالت شــملت التعليــم والصحــة وتمكيــن الشــباب
واألمهــات ،ومتابعــة أطفــال مقيميــن فــي مراكــز اإليــواء .وقــد تــم تنفيــذ األنشــطة فــي عــدد مــن المراكــز المجتمعيــة موزعــة فــي محافظــات القطــاع وفقـًا
للتوزيــع الجغرافــي لأليتــام .حيــث تقــوم مؤسســة التعــاون بتنفيــذ المشــروع بدعــم مــن صنــدوق قطــر للتنميــة ومســاهمة البنــك وصنــدوق الحــاج هاشــم
عطــا الشــوا للوقــف الخيــري.

ومن الرعايات األخرى في مجال التنمية والشؤون اإلقتصادية:
 .1تقديم دعم لمؤسسة عطاء فلسطين
 .2تقديم دعم منظمة قرى األطفال  SOSفلسطين
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البنك اإلسالمي العربي
تأســس البنــك اإلســامي العربــي فــي العــام  1995وهــو شــركة مســاهمة عامــة ،وباشــر نشــاطه المصرفــي فــي مطلــع العــام  ،1996ويقــوم بممارســة
األعمــال المصرفيــة وأعمــال اإلســتثمار وفقــاً ألحــكام الشــريعة اإلســامية مــن خــال المركــز الرئيســي بمحافظــة رام اهلل وفروعــه المنتشــرة فــي
فلســطين والبالغــة  27فرع ـاً ومكتب ـاً بمــا يشــمل الفــرع المتنقــل (بنكــي ع الطريــق) وباإلضافــة الــى مكتــب تمثيلــي فــي اإلمــارات العربيــة المتحــدة
(دبــي)

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

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

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

خدمات الكترونية متطورة
يؤمــن البنــك بضــرورة مواكبــة التطــورات التكنولوجيــة واألدوات المســتخدمة وذلــك ألن مســتقبل الشــركات وخصوص ـ ًا فــي القطــاع المصرفــي
مرهــون بمــدى تطورهــا وتحولهــا للتكنولوجيــا الرقميــة والصيرفــة اإللكترونيــة ،وعليــه فقــد ســارع البنــك لتطويــر وإطــاق العديــد مــن المنتجــات
خــال العــام  2019وكان أهمهــا مــا يلــي:

اإلنترنت والموبايل بانك :

تــم تطويــر خدمــات األنترنــت والموبايــل البنكــي وإطــاق النســخة الجديــدة منهمــا بحيــث يمكــن للعمــاء إجــراء العديــد مــن العمليــات وطلــب
الخدمــات دون الحاجــة إلــى زيــارة الفــرع ومــن اهــم هــذه الخدمــات:
• االستعالم عن أرصدة الحسابات وأرصدة البطاقات

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

شبكة الفروع والصرافات
عمــل البنــك علــى توســيع شــبكة فروعــه وصرافاتــه خــال العــام  ، 2019حيــث تــم تجهيــز وافتتــاح فــروع ومكاتــب جديــدة فــي أريحــا ،بيتونيــا ،الماســيون،
دورا/الخليــل ،الريحــان ،مكتــب تمثيلــي فــي االمــارات العربيــة المتحــدة (إمــارة دبــي) ،الفــرع المتنقــل “بنكــي ع الطريــق” وبذلــك وصلــت فــروع ومكاتــب
البنــك اإلســامي العربــي الــى  27فــرع ومكتــب باإلضافــة إلــى  61صــراف آلــي منتشــرة فــي كافــة محافظــات الوطــن.
بنكي ع الطريق
إيمانــا مــن البنــك بأهميــة الوصــول لكافــة شــرائح المجتمــع وتعزيــز الشــمول المالــي ،وأن الوصــول للعمــاء فــي كافــة المناطــق يحتــاج إلــى أفــكار خالقــة
وجديــدة فقــد بــادر البنــك بتجهيــز الفــرع المتنقــل “بنكــي ع الطريــق” وهــو عبــارة عــن مركبــة مجهــزة بــاألدوات الالزمــة لتقديــم الخدمــات البنكيــة فــي
المناطــق النائيــة والريــف الفلســطيني واألماكــن التــي ال يوجــد فيهــا فــروع أو خدمــات بنكيــة ويمكــن تقديــم الخدمــات البنكيــة لكافــة األفــراد بمختلــف
فئــات المجتمــع.
قــام الفــرع المتنقــل فــي العــام  2019بزيــارة عــدد كبيــر مــن المناطــق البعيــدة والنائيــة والغيــر مخدومــة مصرفيــًا لتوعيــة الســكان بالخدمــات
المصرفيــة التــي يقدمهــا البنــك االســامي العربــي ،كمــا وتواجــد الفــرع المتنقــل فــي النشــاطات والمؤتمــرات والرعايــات التــي شــارك فيهــا البنــك خــال
العــام الماضــي.
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• كشف حساب للحركات التي تمت على الحساب وعلى البطاقات
• طلب فتح حساب فرعي وطلب دفتر شيكات
• دفع الفواتير و خدمة التحويل الفوري والدفع لصديق
• االطالع على أسعار العمالت
• ويتم العمل بإستمرار على إضافة خدمات أخرى

موقع الكتروني جديد
عمــل البنــك خــال العــام علــى تطويــر الموقــع اإللكترونــي الجديــد والــذي يعكــس عالمــة البنــك التجاريــة الجديــدة مــن ناحيــة التعــدد فــي األلــوان
والبســاطة والشــباب والســهولة .واصبــح الموقــع اإللكترونــي تفاعليــاً مــن حيــث الطلبــات والتواصــل مــع البنــك وتصفــح المعلومــات ،وكمــا تــم
تعديــل النطــاق اإللكترونــي ليصبــح www.aib.ps

خدمة الحواالت السريعة western Union
أطلــق البنــك االســامي العربــي خدمــة الحــواالت الســريعة بالشــراكة مــع “ويســترن يونيــون” عمــاق تحويــل األمــوال حــول العالــم ،و يقــدم البنــك
الخدمــة مــن خــال فروعــه فــي مختلــف محافظــات الوطــن ،وتتميــز الخدمــة بإمكانيــة إرســال واســتقبال األمــوال بشــكل فــوري .وتمتــاز بســهولة
االرســال و االســتقبال حيــث يمكــن اإلســتفادة مــن شــبكة نقــاط التحويــل والتــي تصــل الــى أكثــر مــن  525الــف نقطــة تحويــل منتشــرة فــي أكثــر
مــن  200دولــة وإقليــم حــول العالــم مــن ضمنهــا فــروع ومكاتــب البنــك االســامي العربــي.
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حساب توفير عشرة ومية وربع مليون شيكل هدية:
تعزيــزاً لمفهــوم الشــمول المالــي وتقديــرا لعمــاء البنــك اطلــق البنــك فــي العــام 2019حملــة توفيــر عشــرة وميــة وربــع مليــون شــيكل هديــة والتــي
تعتبــر تجديــدا لحملــة التوفيــر “عشــرة وميــة” التــي أطلقهــا البنــك فــي عــام  2018بإضافــة جائــزة كبــرى بقيمــة ربــع مليــون شــيكل و شــملت الحملــة
ميــزات تنافســية عديــدة مثــل الحــد األدنــى المطلــوب لفتــح الحســاب و البالــغ  100$دوالر فقــط وهــذا المبلــغ يتيــح ويشــجع كافــة العمــاء علــى فتــح
حســاب توفيــر ،باإلضافــة إلــى أكبــر جائــزة يوميــة فــي القطــاع المصرفــي الفلســطيني بقيمــة  10,000األف شــيكل وجائــزة شــهرية بقيمــة 100,000
الــف شــيكل وجائــزة كبــرى بنهايــة الحملــة بقيمــة  250,000شــيكل ،بلــغ عــدد الفائزيــن بحملــة التوفيــر فــي نهايــة العــام 2019

تطور الحصة السوقية
يعتبــر العــام  2019نقطــة تحــول جديــدة للبنــك حيــث إنعكســت نتائجــه الماليــة علــى زيــادة حصتــه الســوقية واالســتحواذ علــى حصــص ســوقية جديــدة فــي
القطــاع المصرفــي ،حيــث أرتفعــت موجــودات البنــك خــال العــام الــى مليــار ومئتــان واثنــان وســبعون مليــون دوالر لتصبــح حصــة البنــك الســوقية فــي جانــب
الموجــودات  % 7.1مقارنــة ب  % 6.6فــي العــام  ،2018كمــا واصــل النمــو فــي جانــب الودائــع فحقــق إجمالــي ودائــع البنــك  1.023مليــار دوالر فأرتفعــت حصتــه
الســوقية الــى  % 7.6مقارنــة ب  % 6.9فــي العــام  .2018وفــي جانــب التمويــات حقــق البنــك نمــو ليصبــح إجمالــي تمويــات البنــك  758مليــون دوالر لتصبــح
حصتــه الســوقية  % 8.4مقارنــة ب  % 8.1فــي العــام .2018

الجوائز العالمية:
أهم الجوائز التي حصدها البنك

ويظهــر جلي ـ ًا النمــو والتســارع فــي إنجــازات البنــك فــي كافــة المؤشــرات ،حيــث حقــق البنــك خــال العــام  2019أعلــى نمــو فــي جانــب األربــاح علــى مســتوى
القطــاع المصرفــي ،إذ نمــت صافــي اربــاح البنــك حوالــي  2مليــون دوالر بنســبة  % 27فبلغــت بذلــك أصبــح صافــي اربــاح البنــك  9مليــون دوالر.

 جائزة أفضل بنك إسالمي في فلسطين للعام  2019وفق مجلة أخبار التمويل اإلسالمي ()IFN جائزة أفضل بنك في فلسطين للعام  2019وفق مجلة ““ The Banker جائزة أفضل بنك إسالمي في فلسطين في العام  2018حسب مجلة “ ”IFNالمختصة بتقييم البنوك اإلسالمية. جائزة أفضل بنك إسالمي في فلسطين في العام  2017حسب مجلة “ ”IFNالمختصة بتقييم البنوك اإلسالمية. جائــزة البنــك األقــوى فــي فلســطين فــي العــام  2017حســب تصنيــف اتحــاد المصــارف العربيــة مــن حيــث المســاهمة فــي تطويــر الرفــاه االجتماعــيوالمســؤولية اإلجتماعيــة.

اﻟﻤﻮﺟﻮدات

 -جائزة أفضل بنك إسالمي في فلسطين في العام  2016حسب تصنيف مجلة Global Finance

اﻟﺘﻤﻮﻳﻼت اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة

1,272

 -جائزة أفضل بنك إسالمي في فلسطين في العام  2012حسب مجلة “ ”IFNالمختصة بتقييم البنوك اإلسالمية.

758
651.5

1,062
1,041

 -جائزة أفضل بنك إسالمي في فلسطين في العام  2011حسب مجلة “ ”IFNالمختصة بتقييم البنوك اإلسالمية.

561

794

430

651

 -جائزة أفضل بنك إسالمي في فلسطين في العام  2010حسب مجلة “ ”IFNالمختصة بتقييم البنوك اإلسالمية.

311

2019

2018

2017

2019

2016

1,023

7.1
791
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2019

المبالغ بالمليون دوالر أمريكي.

2018

صافي األرباح

5.2

6.2

6.4

7.1

9
2017

ودائع العمالء

517

624

791

848

1,023

2016

التمويالت المباشرة

311

430

561

682

758

517

2014

الموجودات

651

794

1,041

1,062

1,272

6.2
5.2

2019

البند

624

2018

2015

2016

6.4

2017

2017

2018

2018

9
848

2019

2017

2014

وداﺋﻊ اﻟﻌﻤﻼء

2016

ﺻﺎﻓﻲ اﻷرﺑﺎح

2016

واصــل البنــك نمــوه الملحــوظ بكافــة مؤشــراته الماليــة حيــث تضاعفــت أعمــال ونتائــج البنــك خــال أخــر  5ســنوات إذ ارتفعــت موجوداتــه بمــا يقــارب
 710مليــون دوالر وبنســبة نمــو ( ،)% 126وارتفعــت التمويــات المباشــرة لديــه بمــا يقــارب  511مليــون دوالر وبنســبة نمــو ( ,)% 207وودائــع العمــاء
بمــا يقــارب  597مليــون دوالر وبنســبة نمــو( ،)% 140كمــا حقــق البنــك أرباحـاً صافيــة بقيمــة  9مليــون دوالر خــال العــام  2019حيــث ارتفعــت ارباحــه
 5مليــون دوالر وبنســبة نمــو (.)% 120

2014

أداء البنك:

2014

 -جائزة أفضل بنك إسالمي في فلسطين في العام  2009حسب مجلة “ ”IFNالمختصة بتقييم البنوك اإلسالمية.
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مجموعة بنك فلسطين
شركة الوساطة لألوراق المالية

شركة الوساطة لألوراق المالية
تأسســت شــركة الوســاطة لــأوراق الماليــة عــام  ،2005وهــي شــركة تابعــة لبنــك فلســطين بــرأس مــال قــدره  3,560,000دوالر أمريكــي حيــث امتلــك
بنــك فلســطين  % 87مــن رأس مــال الشــركة فــي ذلــك الحيــن ،وذلــك حتــى بدايــة العــام  2018حيــث قــام البنــك برفــع رأس مــال الشــركة إلــى
 5,000,000دوالر أمريكــي مدفوعــة مــن طرفــه ،لتصبــح الشــركة مملوكـ ً
ـة بالكامــل لبنــك فلســطين ،وتعكــس هــذه الخطــوة مــدى ثقــة المؤسســة األم
بشــركاتها التابعــة واســتثمارها المتواصــل بهــا .وقــد باشــرت الشــركة أعمالهــا فــي بدايــة العــام  2007بعــد حصولهــا علــى عضويــة بورصــة فلســطين
وهــي حاصلــة علــى ترخيــص هيئــة ســوق رأس المــال الفلســطينية  -وهــي الجهــة الرقابيــة المنظمــة ألعمــال الشــركات األعضــاء فــي بورصــة فلســطين
 للقيــام بــكل مــن الخدمــات التاليــة:• وسيط لحساب الغير
• مستشــار مالــي “ وهــي رخصــة ممارســة اعمــال ونشــاطات مستشــار
مالــي إلدارة المحافــظ االســتثمارية للمســتثمرين “
• أمين اصدار
• مدير اصدار
باإلضافــة إلــى عملهــا الرئيســي فــي الوســاطة الماليــة للمســتثمرين
فــي بورصــة فلســطين توفــر الشــركة منصــات التــداول لمســتثمريها
فــي عــدد مــن البورصــات اإلقليميــة المختــارة بمــا فيهــا بورصــة عمــان
وبورصــة مصــر وســوق دبــي المالــي وســوق أبــو ظبــي لــأوراق المالية
والبورصــات األمريكيــة.
تهــدف شــركة الوســاطة إلــى أن تظــل كعادتهــا المؤسســة الماليــة
االســتثمارية الرائــدة محليــًا والمتميــزة إقليميــًا ،باالضافــة إالــى
التزامهــا بنجــاح مســتثمريها وتوفيــر كل مــا يحتاجونــه ممــا جعلهــا
فــي طليعــة شــركات الوســاطة الماليــة مــن ناحيــة النمــو منــذ نشــأتها.
تتميــز الشــركة بمواردهــا المتنوعــة ومــن ضمــن هــذه المــوارد خبــرات
كوادرهــا وتســخير كافــة امكانياتهــا لتوفيــر كل مــا يحتاجــه المســتثمر
للنجــاح وتوفيــر الوقــت والجهــد التخــاذ القــرار االســتثماري الســليم،
وذلــك مــن خــال:
• كادر مهني مسؤول وعلى درجة عالية من الكفاءة والتدريب.
• اســتخدام و توظيــف أفضــل وأحــدث تقنيــات التــداول المتوفــرة
اقليميــًا وعالميــًا.
• توفير المعلومة الالزمة بدقة وفي الوقت المناسب للمستثمرين.
• الحفــاظ علــى مبــادئ الســرية التامــة فــي التعامــل مــع بيانــات
المســتثمرين وتداوالتهــم.
ال يقتصــر عمــل الوســاطة عبــر فروعهــا فــي كل مــن رام اهلل وغــزة
فقــط بــل تســتفيد الشــركة مــن شــبكة فــروع مجموعــة بنك فلســطين
“الشــركة األم والبنــك األكثــر انتشــارا فــي فلســطين للوصــول
إلــى معظــم المناطــق الحضريــة والريفيــة فــي فلســطين .وتقــدم
الوســاطة خدماتهــا لعمالئهــا خــارج فلســطين مــن خــال مكاتــب بنــك
فلســطين فــي دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة  -الكائــن بمركــز دبــي
المالــي العالمــي  -وتشــيلي  -الكائــن بالعاصمــة ســانتياجو  -للوصــول
إلــى الفلســطينيين المغتربيــن فــي الخليــج العربــي وأمريــكا الجنوبيــة،
وأيضــًا جميــع مــن هــم مهتميــن باإلســتثمار فــي فلســطين فــي
المناطــق ،وايض ـًا عبــر برنامــج التــداول االلكترونــي الخــاص ببورصــة
فلســطين.
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المســتثمرين الجــدد  -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  577حســاب جديــد خــال عــام .2019

شركة الوساطة في العام 2019
حفاظ ـاً علــى مكانتهــا فــي طليعــة شــركات الوســاطة ,قــام مجلــس اإلدارة
برفــع رأس مــال الشــركة الــى  5مليــون دوالر لتوســيع خدماتهــا وتمكيــن
الشــركة مــن الحصــول علــى التراخيــص لزيــادة أعمالهــا عبــر حصولهــا علــى
رخصــة إدارة المحافــظ وإدارة األصــول ممــا ســوف يزيــد مــن قــدرة الشــركة
علــى تقديــم خدمــات إضافيــة .كمــا وتعمــل شــركة الوســاطة جاهــدة علــى
توظيــف أحــدث التقنيــات لتوفيــر المنتجــات االســتثمارية الجديــدة تلبيــة
الحتياجــات الجمهــور فــي الســوق الفلســطيني ،بشــكل محتــرف ،يضمــن
تزويد عمالئها بالصفقات األكثر أمناً بأسرع طريقة ممكنة.
مــن هــذا المنطلــق أطلقــت شــركة الوســاطة مشــروعًا جديــداً يهــدف إلــى
تقديــم خدمــات الوســاطة فــي عــدة أســواق جديــدة  Multi Marketsمنهــا
أســواق الواليــات المتحــدة األمريكيــة الرئيســية ،باإلضافــة الــى دول إقليميــة
وبأســعار وتكنولوجيــا تنافســية ،وهــذه الخطــوة ســتعطي قيمــة مضافــة
مهمــة جــداً فــي اتجــاه فتــح ابــواب وفــرص جديــدة للمســتثمرين.
وحــول هــذا الموضــوع ،يشــار أنــه تــم المضــي فعليـاً بتنفيــذ هــذا المشــروع
والــذي نــال إعجــاب جميــع مــن تــداول عبرهــا بحيــث يتــم إتاحــة الفرصــة
للعميــل للتــداول بقاعــدة عريضــة جــداً مــن المنتجــات بمــا فيهــا منتجــات
غيــر متوفــرة بســهولة للتــداول اآلمــن فــي الوقــت الحالــي “للمســتثمر
الفلســطيني” ،علــى ســبيل المثــال “الخيــارات ،بشــكل ســهل وســريع،
وســيتم تزويــد مســتثمري الوســاطة بتطبيــق الكترونــي يدعــم أجهــزة
المحمــول ،أجهــزة الكمبيوتــر الشــخصية أو أي نظــام تشــغيل مــن خــال
تطبيــق ويــب ،بأســعار رمزيــة جــداً ،وســتكون هــذه نقلــة نوعيــة لعمــل
الوســاطة ســتميزها بشــكل كبيــر عــن باقــي الشــركات العاملــة فــي قطــاع
األوراق الماليــة الفلســطيني.

أفضــل وســيط فــي فلســطين  -حصلــت شــركة الوســاطة لــأوراق الماليــة
علــى جائــزة افضــل وســيط فــي فلســطين للعــام  ،2019ضمــن جوائــز
الشــرق األوســط المصرفيــة  2019الخاصــة بمؤسســة EMEA Finance
العالميــة والتــي تمثــل إنجــاز كبيــر يســلط الضــوء علــى حقيقــة وجــود
ســوق لالســتثمار ومؤسســات عاليــة المســتوى تعمــل لتمثيــل فلســطين
فــي الخــارج بصــورة مشــرقة ،هــذا ومــن الجديــر بالذكــر أنهــا ليســت المــرة
األولــى لشــركة الوســاطة الســتحواذها علــى هــذه الجائــزة المهمــة ،فقــد
حصلــت عليهــا بالفعــل لعــدة مــرات علــى التوالــي مــن قبــل ،وأيضـَا حصلــت
فــي الســابق علــى جوائــز أخــرى عديــدة  ،وتتطلــع قدمــًا إلــى مواصلــة
اســتحقاق هــذه الجوائــز.
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حجــم و قيمــة التــداول  -بلــغ حجــم التــداول عــن طريــق شــركة الوســاطة فــي
بورصــة فلســطين واالســواق االقليميــة للعــام  2019مــا يقــرب مــن  109.5مليــون
دوالر أمريكــي ،وقيمــة محافــظ الزبائــن بتاريــخ  31/12/2019حوالــي  500مليون
دوالر امريكــي .فــي حيــن ارتفعــت قيمــة التــداول لعمــاء الشــركة فــي عــام 2019
فــي بورصــة فلســطين بنســبة  % 5عــن العــام  2018حيــث بلغــت قيمــة التــداول
فــي بورصــة فلســطين 81مليــون دوالر.

التوعيــة االســتثمارية والخدمــات – نظمــت شــركة الوســاطة كعضــو فــي اللجنــة الوطنيــة لإلدمــاج المالــي فــي فلســطين العديــد مــن ورشــات العمــل
التوعويــة فــي جميــع أنحــاء فلســطين بهــدف الوصــول الــى معظــم شــرائح المجتمــع الفلســطيني ضمَــت فئــات متنوعــة منهــا رجــال األعمــال مــع
التركيــز علــى فئــات الشــباب والنســاء لنشــر ثقافــة االســتثمار فــي فلســطين ،وايضـًا فــي ســياق التوعيــة االســتثمارية قامــت كــوادر الوســاطة بإعــداد
دراســات و مطبوعــات عديــدة حــول دراســة االســتثمار فــي شــركات بورصــة فلســطين ،وبعــض االســواق االقليميــة ،ومقترحــات للتــداول ،وغيرهــا مــن
المنشــورات التــي تســاهم فــي دعــم هــذا المجــال وتوثيــق الخبــرات لتنتشــر الفائــدة ،ومازالــت االنجــازات فــي هــذا الســياق مســتمرة.

هــذا وتقــدم الشــركة العديــد مــن الخدمــات المجانيــة كإرســال رســائل قصيــرة بأســعار االغالقــات اليوميــة والتقاريــر اليوميــة واالستفســار عــن أرصــدة
الحســابات الكتروني ـاً إضافــة لخدمــات أخــرى الهــدف منهــا خدمــة المســتثمرين وإبقاؤهــم علــى اطــاع علــى آخــر األخبــار والمســتجدات الضروريــة
التخــاذ القــرار االســتثماري الســليم.

وعلى صعيد آخر حيث إرتفع التداول باألسواق األمريكية  21ضعف حيث وصلت قيمة التداول ألكثر من  5.5مليون دوالر أمريكي

برنامــج متميــز لتنميــة المــوارد البشــرية :مــن أفضــل االســتثمارات لــدى الوســاطة هــو اســتثمارها الدائــم والمميــز فــي الــكادر المهنــي الخــاص
بهــا ،و ذلــك فــي ســبيل الحفــاظ علــى مكانتهــا التــي نافســت وحصلــت عليهــا كأفضــل وســيط فــي فلســطين ،كان مــن الضــروري االســتمرار
بالتركيــز علــى دعــم التنميــة المهنيــة للموظفيــن عبــر إلحاقهــم بأفضــل برامــج مهنيــة دوليــة معتمــدة ومطلوبــة مــن قبــل هيئــة ســوق راس
المــال .لهــذا الســبب نجــد ان معظــم موظفيهــا منخرطــون فــي برامــج دراســية مهنيــة متنوعــة ،بالتنســيق مــع مركــز « CISIالمعهــد المعتمــد
لــأوراق الماليــة واالســتثمار» ومقــره  UKلنــدن الكتســاب الخبــرة الدوليــة فــي األســواق العالميــة وإدارة األصــول .إن شــركة الوســاطة لــأوراق
الماليــة هــي الشــركة االولــى فــي قطــاع األوراق الماليــة فــي فلســطين مــن حيــث عــدد الموطفيــن الحاصليــن علــى شــهادات مهنيــة مــن قبــل
هيئــة ســوق رأس المــال الفلســطينية.

مشاركة شركة الوساطة لألوراق المالية في نشاطات التوعية اإلستثمارية بالتعاون مع هيئة سوق رأس المال الفلسطينية

االيــرادات التشــغيلية  -و تتميــز شــركة الوســاطة منــذ تأسيســها بــأن ايراداتهــا الرئيســية الســنوية «إيــرادات تشــغيلية» ،مقارنــة بشــركات
الوســاطة األخــرى.
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مجموعة بنك فلسطين
شركة PalPay

شـــركة بال بـــي  PalPayذراع
بنـــك فلســـطين فـــي مجال
التكنولوجيا المالية والرقمية
المشــغل األول للمدفوعــات االلكترونيــة فــي فلســطين ،تعمــل شــركة  PalPayفــي مجــال الدفــع والتحصيــل
اإللكترونــي لمختلــف أنــواع الخدمــات مــن اتصــاالت ،كهربــاء ،ميــاه ،إنترنــت ،جامعــات ،مــدارس ،أقســاط القــروض
الصغيــرة ،شــحن الهواتــف النقالــة وغيرهــا باإلضافــة إلــى تقديــم أنظمــة مختصــة فــي إدارة برامــج المســاعدات

رئيس مجلس إدارة
بنك انجلترا المركزي يزور  PalPayلالطالع على إمكانات التكنولوجيا المالية في فلسطين

اإلنســانية المقدمــة مــن المؤسســات اإلغاثــة اإلنســانية .وبلــغ عــدد الشــركات ومــزودي الخدمــات المتعاقديــن مــع
شــركة  PalPayســنة  2019أكثــر مــن  120شــركة ومؤسســة ،ويشــكل التســديد لهــذه الشــركات والمؤسســات
النســبة األكبــر مــن إجمالــي تحصيلهــا حيــث يصــل فــي بعــض الشــركات إلــى مســتوى تحصيــل  % 100مــن إجمالــي
تحصيلهــا مــن خــال نظــام  PalPayدون وجــود أي أخطــاء أو خروقــات علــى النظــام.
فــي  2019كان إجمالــي الحــركات المنفــذة مــن خــال أنظمــة  PalPayأكثــر مــن مليــار شــيكل ،أي بزيــادة مقدراهــا
 % 11.5مقارنــة بعــام .2018

“ تطبيق محفظتي “

وتوفــر شــركة  PalPayعــدة خدمــات دفــع تتيــح لمســتخدم المحفظــة
التمتــع بهــا ،مثــل:

وتماشــياً مــع التطــور والتقــدم المســتمر فــي مجــال التنكولوجيــا الماليــة

• تســديد مختلــف أنــواع الفواتيــر مــن اتصــاالت وهاتــف نقــال وكهربــاء
وميــاه وانترنــت.

والرقميــة ،قامــت شــركة  PalPayبتطويــر حلــول عمليــة لتلبيــة متطلبــات
وإحتياجــات الســوق مــن خــال إصــدار “تطبيــق محفظتــي” وهــو عبــارة

مــن أهــم قنــوات الدفــع والتحصيــل لشــركة  PalPayوالتــي تســتهدف المواطنيــن خــارج نطــاق الخدمــة المصرفيــة

عــن محفظــة الكترونيــة يســتطيع مــن خاللهــا المســتخدم االســتفادة مــن

هـ�ي مراكـ�ز التسـ�ديد المعتمـ�دة ،والمنتشـ�رة فـ�ي جميـ�ع أنحـ�اء الضفـ�ة الغربيـ�ة وقطـ�اع غـ�زة ،إذ تقـ�دم شـ�رك ة �Pal

خدمــات شــركة  PalPayالمختلفــة مــن (تســديد فواتيــر ،شــحن أرصــدة

 Payخدمــات التعاقــد وتركيــب أجهــزة التفويــض االلكترونــي وصيانتهــا لهــذه المراكــز ،والتــي تعــزز ثقافــة الدفــع

هواتــف نقالــة ،شــحن عــدادات الكهربــاء مســبقة الدفــع ،تســديد أقســاط

االلكترونــي والتخفيــف مــن اســتخدام النقــد .وقــد قامــت شــركة  PalPayبتطويــر وأســتحداث أنظمــة دفــع الكترونيــة

مؤسســات وجامعــات وغيرهــا) ويتــم شــحن رصيدهــا مــن خــال مراكــز

جديــدة تســتهدف المواطنيــن أصحــاب الحســابات البنكيــة مــن خــال أســتخدام أنظمــة البنــوك المتعاقــدة مــع شــركة

التســديد المعتمــدة أو مــن خــال الحســاب البنكــي للمواطــن عــن طريــق

 ،PalPayمــن خــال تطبيــق االنترنــت البنكــي والموبايــل البنكــي ،والــذي يتيــح للمواطــن اإلســتعالم والدفــع

القنــوات االلكترونيــة الخاصــة بالبنــوك المتعاقــدة مــع شــركة  ،PalPayأو

لمختلــف أنــواع الفواتيــر وشــحن أرصــدة الهواتــف مباشــرة مــن خــال حســابه البنكــي.

مــن خــال بطاقــات االئتمــان ،والتحويــل مــن شــخص إلــى آخــر.

• شحن أرصدة الهواتف النقالة
• تسديد أقساط الجامعات والمدارس
• تسديد أقساط القروض الممنوحة من مؤسسات اإلقراض الصغير
• شـ�راء قسـ�ائم الكترونيـ�ة لخدمـ�ات اوناليـ�ن( (�Amazon, eBay, Face
)...book, Google Play, iTunes, Xbox, PlayStation
• شراء قسائم الكترونية لمنتجعات ومطاعم ونوادي
• التسوق عبر االنترنت
• تحويل بين حسابات المستخدم :التحويل بين العمالت
• الدفع إلى صديق
• الدفع إلى تاجر
• السحب النقدي
• طلب بطاقة فيزا
وغيرها من الخدمات األخرى المميزة.

113

بنك فلســـطين | التقريـــر الســـنوي 2019

114

صندوق ابتكار  -قطاع الشباب والشركات الناشئة

يســتمر صنــدوق ابتــكار فــي دعــم 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 الصنــدوق
وشــريك أساســي فــي دعــم رســالة الصنــدوق عبــر التشــبيك مــا بيــن رواد األعمــال والشــركات المؤسســة للصنــدوق ،مــن أجــل
النهــوض بقطــاع ريــادة األعمــال والتكنولوجيــا الرقميــة فــي فلســطين .وهــذا مــا عمــل عليــه الصنــدوق خــال العــام الماضــي
مــن االســتثمار فــي شــركات قائمــة علــى التكنولوجيــا الرقميــة ذات المجــال الرائــد محليـًا ودوليـاً .حيــث يهــدف صنــدوق ابتــكار الــى
اغــاق ثغــرة تمويليــة بغايــة األهميــة بيــن عمليــة التســارع ورأس المــال المخاطــر والمســتثمرين االخريــن فــي المراحــل الالحقــة.
اســتمر الصنــدوق فــي العــام  2019باالســتثمار فــي الشــركات الناشــئة التــي تعتمــد علــى التكنولوجيــا الرقميــة فــي مجــال عملهــا
األمــر الــذي يســاهم فــي نهضــة البيئــة الحاضنــة للريــادة فــي فلســطين ،عبــر تقديمــه االســتثمار المالــي المبكــر والدعــم الفنــي
والمشــورة لهــذه الشــركات الناشــئة مــن اجــل التوســع داخــل فلســطين وخارجهــا .لقــد اســتطاعت الشــركات التــي اســتثمر بهــا
الصنــدوق ،مــن اختــراق أســواق دوليــة والحصــول علــى اســتثمارات دوليــة اضافيــة وحــازت هــذه الشــركات علــى جوائــز واعترافــات
دوليــة.
تشــمل اســتثمارات الصنــدوق فــي شــركات تغطــي قطاعــات اقتصاديــة عــدة منهــا :التســويق الرقمــي ،التكنولوجيــا الماليــة ،العقــار،
الصحــة وجــودة الحيــاة والتجــارة اإللكترونيــة .لقــد ســاهمت شــركات صنــدوق ابتــكار فــي خلــق أكثــر مــن  250فرصــة عمــل ،وكانــت
 % 30مــن هــذه الوظائــف للنســاء و % 50لشــريحة الشــباب.
فــي العــام  2020سيباشــر صنــدوق ابتــكار فــي طــرح صنــدوق ابتــكار”  “ 2لألكتتــاب أمــام المســاهمين ،مــن اجــل االســتمرار بــل
زيــادة الدعــم عبــر االســتثمار فــي الشــركات الناشــئة فــي فلســطين.

ابتكار :

المؤتمر الدولي األول لريادة األعمال في فلسطين ICEP
“ التزام مجموعة بنك فلسطين بدعم الريادة والثورة الرقمية “
تــم تنظيــم هــذا المؤتمــر مــن قبــل وزارة الريــادة والتمكيــن بشــراكة رئيســية مــع بنــك فلســطين ومؤسســة التمويــل الدوليــة
الــذراع االســتثمارية لمجموعــة البنــك الدولــي و جلوبــال شــيبرز فــي فلســطين المنبثقــة عــن المنتــدى االقتصــادي العالمــي،
باإلضافــة الــى مجموعــة مــن شــركات القطــاع الخــاص الفلســطينية .يهــدف هــذا المؤتمــر الــى توفيــر البيئــة الحاضنــة لريــادي
األعمــال فــي فلســطين وتمكيــن الشــباب مــن أصحــاب المشــاريع الناشــئة مــن تحقيــق اهدافهــم ،مــن خــال بيئــة مواتيــة قويــة
تدعــم افكارهــم ومشــاريعهم علــى المســتويين المحلــي والدولــي .حيــث يســعى المؤتمــر الــى تشــجيع اإلبــداع والتميــز مــن خــال
حــث الحكومــة علــى ســن القوانيــن المتعلقــة بهــذا الشــأن وتوفيــر البنيــة التحتيــة وكل مــا يلــزم لذلــك ،وأعطــاء وســم خــاص
لفلســطين لتكــون حاضنــة لإلبــداع والتميــز علــى المســتوى العالمــي.
شــكل هــذا المؤتمــر نقلــة نوعيــة مميــزة فــي عالــم ريــادة األعمــال ،بحضــور  200مــن الخبــراء والشــركات والصناديــق االســتثمارية
والمؤسســات الرياديــة األوروبيــة والدوليــة ،باإلضافــة الــى  600مــن الريادييــن الفلســطينيين ومؤسســات القطــاع الخــاص واألهلــي
والحكومــي .حيــث تــم مناقشــة قضايــا اإلســتعداد للثــورة الصناعيــة الرابعــة ،وهــذا مــا أكــد عليــه رئيــس مجلــس إدارة مجموعــة
بنــك فلســطين الســيد هاشــم الشــوا خــال مداخلتــه فــي المؤتمــر علــى أهميــة اإلســتعداد لمتطلبــات الثــورة الصناعيــة الرابعــة فــي
فلســطين والتــي قــد تتجــاوز كل الحــدود والحواجــز وهــي تمثــل الكثيــر مــن الفــرص علــى المســتوى الفنــي اإلبداعــي ،التجــاري،
الريــادي ،المواهــب ،القــدرات أو اإلمكانيــات .وأبــدى الســيد هاشــم الشــوا أهتمــام مجموعــة بنــك فلســطين فــي دعــم الريــادة
والشــباب والتيقــن بأهميــة جهوزيــة المجموعــة لمتطلبــات هــذه الثــورة الصناعيــة الرابعــة علــى مســتوى خدمــات البنــك الرقميــة
وقنــوات التســويق اإللكترونــي

“تصدير خدمات فلسطينية وحلول مبتكرة

بقدرات وعقول فلسطينية إلى العالم”
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البيانات المالية
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 31كــانـــون األول 2019
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قائمة الدخل الموحدة

قائمة المركز المالي الموحدة

للسنة المنتهية في  31كانون األول 2019

كما في  31كانون األول 2019
إيضاح

2019

2018

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

الموجودات
نقد وأرصدة لدى سلطة النقد الفلسطينية

5

1.361.087.532

1.100.900.058

أرصدة لدى بنوك ومؤسسات مصرفية

6

396.006.755

345.642.339

موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل

7

10.654.320

10.774.178

تسهيالت وتمويالت ائتمانية مباشرة

8

2.983.385.227

2.687.155.004

موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل

9

37.317.641

33.104.285

موجودات مالية بالكلفة المطفأة

10

242.744.683

279.369.058

إستثمار في شركات حليفة

11

5.503.519

5.472.858

إستثمارات عقارية

12

25.677.869

17.800.433

ممتلكات وآالت ومعدات

13

124.329.349

86.043.108

مشاريع تحت التنفيذ

14

3.175.677

6.270.572

موجودات غير ملموسة

15

15.297.116

14.805.428

16

59.764.952

69.845.657

5.264.944.640

4.657.182.978

موجودات أخرى
مجموع الموجودات
المطلوبات وحقوق الملكية

إيضاح

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

الفوائد الدائنة

29

160.857.087

157.188.901

الفوائد المدينة

30

()43.830.406

()41.065.120

117.026.681

116.123.781

صافي إيرادات التمويل واإلستثمار

31

37.000.873

31.163.360

صافي إيرادات العموالت

32

48.345.990

49.311.107

202.373.544

196.598.248

17.978.791

16.194.449

2.214.059

1.580.287

أرباح تقييم إستثمارات عقارية

12

1.186.495

1.054.147

استرداد (مخصص) خسائر ائتمانية متوقعة على االستثمارات

37

234.267

()113.123

حصة البنك من نتائج أعمال شركات حليفة

11

421.968

246.872

إيرادات أخرى

34

6.422.883

6.055.944

230.832.007

221.616.824

صافي إيرادات الفوائد

صافي إيرادات الفوائد والتمويل واإلستثمار والعموالت
أرباح عمالت أجنبية
صافي أرباح محفظة موجودات مالية

33

إجمالي الدخل
المصروفات

المطلوبات
ودائع سلطة النقد الفلسطينية

17

243.522.869

215.320.321

ودائع بنوك ومؤسسات مصرفية

18

238.742.403

107.587.058

ودائع العمالء

19

3.871.986.081

3.534.761.228

تأمينات نقدية

20

243.597.937

200.417.328

قرض مساند

21

75.000.000

75.000.000

مخصصات متنوعة

22

46.976.344

43.012.724

مخصصات الضرائب

23

1.421.119

3.634.870

التزامات عقود االجار

 3و24

33.671.658

-

25

79.362.036

61.068.901

4.834.280.447

4.240.802.430

مطلوبات أخرى
مجموع المطلوبات
حقوق الملكية
رأس المال المدفوع

1

204.000.000

200.000.000

عالوة إصدار

26

24.848.415

24.848.415

إحتياطي إجباري

27

54.982.241

51.586.473

إحتياطي إختياري

27

246.361

246.361

إحتياطي مخاطر مصرفية عامة

27

9.749.949

9.452.970

إحتياطي تقلبات دورية

27

40.000.000

40.000.000

إحتياطي القيمة العادلة

9

()3.854.902

()3.467.059

46.828.335

43.529.095

376.800.399

366.196.255

53.863.794

50.184.293

أرباح مدورة
مجموع حقوق ملكية مساهمي البنك
حقوق جهات غير مسيطرة

4

مجموع حقوق الملكية
مجموع المطلوبات وحقوق الملكية

430.664.193

416.380.548

5.264.944.640

4.657.182.978

تعتبر اإليضاحات المرفقة من  1إلى  53جزءاً من هذه القوائم المالية الموحدة وتقرأ معها
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نفقات الموظفين

35

()73.379.864

()78.781.364

مصاريف تشغيلية أخرى

36

()55.673.291

()55.377.277

 13و15

()17.780.549

()12.412.362

8

()30.691.140

()3.862.006

()1.497.114

()1.235.074

()15.000

()123.400

إجمالي المصروفات

()179.036.958

()151.791.483

الربح قبل الضرائب

51.795.049

69.825.341

()12.858.327

()15.715.248

38.936.722

54.110.093

إستهالكات وإطفاءات
مخصص تدني تسهيالت وتمويالت ائتمانية مباشرة بالصافي
ديون معدومة لم يسبق التخصيص لها

38

غرامات سلطة النقد الفلسطينية

23

مصروف الضرائب
ربح السنة
ويعود إلى:
مساهمي البنك

4

جهات غير مسيطرة

33.957.680

50.661.663

4.979.042

3.448.430

38.936.722

54.110.093

الحصة األساسية والمخفضة للسهم من ربح السنة العائد إلى
مساهمي البنك

40

0.17

0.25
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الرصيد في نهاية السنة

توزيعات أرباح نقدية (إيضاح )28

المحول إلى االحتياطيات

إستحواذ على شركة تابعة (إيضاح )4

إجمالي الدخل الشامل للسنة

بنود الدخل الشامل األخرى

ربح السنة

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

أثر تطبيق معيار التقارير المالية الدولي
رقم ()9

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

2018

الرصيد في نهاية السنة

كسور األسهم الموزعة

توزيعات أرباح نقدية (إيضاح )28

توزيعات أسهم (إيضاح )28

المحول إلى اإلحتياطيات

إحتياطي القيمة العادلة لموجودات مالية
مباعة

إجمالي الدخل الشامل للسنة

بنود الدخل الشامل األخرى

ربح السنة

الرصيد في بداية السنة

200.000.000

-

-

-

-

-

-

200.000.000

-

200.000.000

دوالر أمريكي

المدفوع

رأس المال

204.000.000

-

-

4.000.000

-

-

-

-

-

200.000.000

24.848.415

-

-

-

-

-

-

24.848.415

-

24.848.415

دوالر أمريكي

عالوة اصدار

24.848.415

-

-

-

-

-

-

-

-

24.848.415

دوالر أمريكي

51.586.473

-

5.066.166

-

-

-

-

46.520.307

-

46.520.307

دوالر أمريكي

إجباري

54.982.241

-

-

-

3.395.768

-

-

-

-

51.586.473

دوالر أمريكي

إجباري

246.361

-

-

-

-

-

-

246.361

-

246.361

دوالر
أمريكي

إختياري

246.361

-

-

-

-

-

-

-

-

246.361

دوالر
أمريكي

9.452.970

-

7.177.338

-

-

-

-

2.275.632

()33.164.178

35.439.810

دوالر أمريكي

مصرفية عامة

مخاطر

إحتياطيات

9.749.949

-

-

-

296.979

-

-

-

-

9.452.970

دوالر
أمريكي

إختياري

مخاطر

40.000.000

-

-

-

-

-

-

40.000.000

-

40.000.000

دوالر أمريكي

تقلبات دورية

40.000.000

-

-

-

-

-

-

-

-

40.000.000

دوالر أمريكي

تقلبات دورية

()3.467.059

-

-

-

()2.647.791

()2.647.791

-

()819.268

()978.836

159.568

دوالر أمريكي

القيمة العادلة

()3.854.902

-

-

-

-

()30.000

()357.843

()357.843

-

()3.467.059

دوالر أمريكي

القيمة العادلة

43.529.095

()27.000.000

()12.243.504

()337.392

50.661.663

-

50.661.663

32.448.328

()18.690.526

51.138.854

دوالر أمريكي

أرباح مدورة

46.828.335

4.307

()23.000.000

()4.000.000

()3.692.747

30.000

33.957.680

-

33.957.680

43.529.095

دوالر أمريكي

أرباح مدورة

-

()337.392

50.184.293

-

-

()517.392

416.380.548

()27.000.000

-

()854.784

()2.647.791

446.849

366.196.255

()27.000.000

48.013.872

3.895.279

54.110.093

392.326.181

()57.635.506

449.961.687

دوالر أمريكي

()2.200.942

3.448.430

46.806.406

()4.801.966

51.608.372

دوالر أمريكي

غير مسيطرة

حقوق الملكية

430.664.193

4.307

()24.258.367

-

حقوق جهات

-

مجموع

53.863.794

-

()1.258.367

-

-

-

38.537.705

()399.017

38.936.722

416.380.548

-

4.937.868

()41.174

4.979.042

50.184.293

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

حقوق الملكية

51.909.151

50.661.663

345.519.775

()52.833.540

398.353.315

دوالر أمريكي

حقوق الملكية

376.800.399

4.307

()23.000.000

-

-

-

33.599.837

()357.843

33.957.680

366.196.255

دوالر أمريكي

حقوق الملكية

غير مسيطرة

حقوق جهات

مجموع
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دوالر أمريكي

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

مصرفية
عامة

38.537.705

51.909.151

جهات غير مسيطرة

المدفوع

بنود الدخل الشامل األخرى:

إحتياطيات
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4.937.868

3.895.279
4

33.599.837

48.013.872
مساهمي البنك

38.936.722

54.110.093

عالوة اصدار

38.537.705

51.909.151

رأس المال

إجمالي بنود الدخل الشامل األخرى

()399.017

()2.200.942
إجمالي الدخل الشامل للسنة

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي
إيضاح

2019

2018
ربح السنة

2019

للسنة المنتهية في  31كانون األول 2019
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125

التغير في القيمة العادلة للموجودات المالية

()399.017

()2.200.942

للسنة المنتهية في  31كانون األول 2019

ويعود إلى:

قائمة التغيرات في حقوق الملكية الموحدة

قائمة الدخل الشامل الموحدة

قائمة التدفقات النقدية الموحدة

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة

للسنة المنتهية في  31كانون األول 2019
إيضاح

أنشطة التشغيل

ربح السنة قبل الضرائب

2019

2018

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

51.795.049

69.825.341

تعديالت:
إستهالكات وإطفاءات

17.780.549

12.412.362

صافي أرباح محفظة الموجودات المالية

()2.869.558

()2.364.082

مخصص خسائر ائتمانية متوقعة للتسهيالت االئتمانية

30.456.873

3.862.006

فوائد التزامات عقود اإليجار المستحقة
مخصصات متنوعة
أرباح تقييم إستثمارات عقارية

1.028.101

-

6.292.825

13.178.846

()1.186.495

()1.054.147

حصة البنك من نتائج أعمال شركات حليفة

()421.968

()246.872

ديون معدومة لم يسبق التخصيص لها

1.497.114

1.235.074

خسائر إستبعاد ممتلكات وآالت ومعدات

93.808

32.295

()753.035

25.612

103.713.263

96.906.435

بنود أخرى غير نقدية

تسهيالت وتمويالت ائتمانية مباشرة

()328.559.307

()229.471.564

متطلبات اإلحتياطي اإللزامي النقدي

()28.526.680

()1.137.789

التغير في الموجودات والمطلوبات:

5.173.295

17.203.388

ودائع العمالء

337.224.853

()24.040.634

موجودات أخرى
تأمينات نقدية

43.180.609

()9.412.600

مطلوبات أخرى

18.234.822

()35.821.981

صافي النقد من (المستخدم في) أنشطة التشغيل قبل الضرائب والمخصصات المدفوعة

150.440.855

()185.774.745

ضرائب مدفوعة

()15.072.078

()23.387.671

مخصصات متنوعة مدفوعة

()2.329.205

()4.090.974

صافي النقد من (المستخدم في) أنشطة التشغيل

133.039.572

()213.253.390

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

()4.702.373

()5.482.532

شراء موجودات مالية بالكلفة المطفأة

()54.361.610

()71.054.159

5.090.000

2.547.481

إستحقاق موجودات مالية

87.185.613

41.480.166

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

()5.641.749

24.239.712

ودائع لدى بنوك إسالمية تستحق خالل فترة تزيد عن ثالثة أشهر

()1.459.597

6.272.725

بيع موجودات مالية بالقيمة العادلة

عوائد أسهم مقبوضة

3.499.950

2.612.385

موجودات غير ملموسة

()1.550.214

()3.136.360

مشاريع تحت التنفيذ

()4.282.009

()5.144.330

شراء إستثمارات عقارية

()5.741.544

()755.030

-

702.742

()9.079.517

()8.179.986

بيع إستثمارات عقارية
شراء ممتلكات وآالت ومعدات

95.887

1.727.197

صافي النقد من (المستخدم في) أنشطة االستثمار

9.052.837

()14.169.989

بيع ممتلكات وآالت ومعدات

التزامات عقود اإليجار المدفوعة

()2.203.378

-

أرباح نقدية موزعة

()24.110.034

()27.534.980

أنشطة التمويل

4.307

-

صافي النقد المستخدم في أنشطة التمويل

()26.309.105

()27.534.980

كسور األسهم الموزعة المباعة

الزيادة (النقص) في النقد وما في حكمه

115.783.304

()254.958.359

النقد وما في حكمه في بداية السنة

790.747.428

1.045.705.787

906.530.732

790.747.428

فوائد مدفوعة

52.538.996

41.280.466

فوائد مقبوضة

206.525.647

157.400.648

النقد وما في حكمه في نهاية السنة
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تعتبر اإليضاحات المرفقة من  1إلى  53جزءاً من هذه القوائم المالية الموحدة وتقرأ معها

 31كانون األول 2019

 .1عــام
ـجل لــدى مراقــب الشــركات فــي الســلطة الوطنيــة الفلســطينية ،فــي مدينــة غــزة فــي
تأســس بنــك فلســطين (البنــك) عــام  1960وسـ ِ
فلســطين ،كشــركة مســاهمة عامــة محــدودة تحــت رقــم ( )563200096بموجــب قانــون الشــركات لســنة  1929وتعديالتــه الالحقــة.
تــم إدراج أســهم البنــك للتــداول فــي بورصــة فلســطين خــال عــام .2005
يتألــف رأســمال البنــك المصــرح بــه مــن  250مليــون ســهم بقيمــة اســمية دوالر أمريكــي واحــد للســهم بعــد أن تــم زيادتــه مــن 200
مليــون ســهم وفق ـاً لقــرار الهيئــة العامــة غيــر العاديــة التــي إنعقــدت فــي  29آذار  .2018أقــرت الهيئــة العامــة للبنــك فــي جلســتها
العاديــة التــي عقــدت بتاريــخ  28آذار  2019رفــع رأســمال البنــك المدفــوع بواقــع  4.000.000دوالر أمريكــي عبــر توزيعــات أســهم.
بلــغ رأس المــال المكتتــب والمدفــوع مبلــغ  204مليــون دوالر أمريكــي و 200مليــون دوالر أمريكــي كمــا فــي  31كانــون األول 2019
و 31كانــون األول  ،2018علــى التوالــي .تــم تصنيــف بنــك فلســطين كمصــرف ذي أهميــة نظاميــة علــى المســتوى المحلــي وفق ـًا
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 خــال فروعــه المنتشــرة فــي فلســطين وعددهــا ( )28فرع ـ ًا باإلضافــة إلــى ( )45مكتب ـ ًا .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 باإلضافــة إلــى مكتــب متنقــل .كمــا بلــغ عــدد فــروع البنــك اإلســامي العربــي
(شــركة تابعــة) ( )22فرع ـ ًا باإلضافــة إلــى ( )4مكاتــب باإلضافــة إلــى مكتــب متنقــل ومكتــب تمثيلــي فــي دبــي .
بلــغ عــدد موظفــي البنــك (إدارة وفــروع) كمــا فــي  31كانــون األول  )1.731( 2019موظفــًا مقابــل ( )1.728موظفــًا كمــا فــي 31
كانــون األول  .2018بلــغ عــدد موظفــي الشــركات التابعــة كمــا فــي  31كانــون األول  )639( 2019موظفـاً مقابــل ( )598موظفـًا كمــا
فــي  31كانــون األول .2018
تــم إقــرار هــذه القوائــم الماليــة الموحــدة مــن قبــل مجلــس إدارة البنــك خــال جلســته رقــم ( )374بتاريــخ  27شــباط  ،2020وتــم
الموافقــة عليهــا وإقرارهــا مــن ســلطة النقــد الفلســطينية بتاريــخ  16آذار .2020

 .2القوائم المالية الموحدة
تمثل القوائم المالية الموحدة القوائم المالية لشركة بنك فلسطين وشركاته التابعة كما في  31كانون األول .2019
لقد كانت نسب ملكية البنك في رأسمال شركاته التابعة كما يلي:
نسبة الملكية

رأس المال المكتتب

%

دوالر أمريكي

بلد المنشأ
واألعمال

2019

2018

2019

2018

البنك اإلسالمي العربي*

فلسطين

52.06

52.06

84.919.252

75.000.000

شركة الوساطة **

فلسطين

100

100

5.000.000

5.000.000

شركة بال بي

فلسطين

85

85

1.500.000

1.500.000

شركة 2000

فلسطين

100

100

100.000

100.000

* قــررت الهيئــة العامــة غيــر العاديــة للبنــك اإلســامي العربــي فــي اجتماعهــا الــذي عقــد بتاريــخ  25آذار  2019رفــع رأســمال البنــك
المدفــوع عبــر رســملة مبلــغ  3.669.252دوالر أمريكــي مــن األربــاح المــدورة ومبلــغ  6.250.000دوالر أمريكــي مــن عــاوة
اإلصــدار وضمهــا إلــى رأس المــال وتوزيعهــا كأســهم مجانيــة علــى المســاهمين.
** أقــرت الهيئــة العامــة غيــر العاديــة لشــركة الوســاطة لــأوراق الماليــة (شــركة الوســاطة) فــي إجتماعهــا الــذي عقــد بتاريــخ
 27نيســان  2010زيــادة رأســمال شــركة الوســاطة المصــرح بــه إلــى خمســة مالييــن ســهم بقيمــة إســمية دوالر أمريكــي واحــد
للســهم ،وفــي إجتماعهــا غيــر العــادي بتاريــخ  2كانــون األول  2017وافقــت الهيئــة العامــة لشــركة الوســاطة علــى أن يتــم دفــع
الزيــادة فــي رأس المــال مــن قبــل بنــك فلســطين لتضــاف إلــى أســهمه الحاليــة .تــم خــال عــام  2018إســتكمال اإلجــراءات
القانونيــة الالزمــة لتســجيل الزيــادة فــي رأس المــال ،حيــث أصبحــت شــركة الوســاطة مملوكــة بالكامــل لبنــك فلســطين وقــام
بنــك فلســطين بدفــع كامــل حصتــه فــي هــذه الزيــادة .نتــج عــن عمليــة االســتحواذ اســتبعاد مبلــغ  337.392دوالر أمريكــي مــن
األربــاح المــدورة.
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إن الســنة الماليــة للشــركات التابعــة هــي ذات الســنة الماليــة للبنــك وعنــد الضــرورة يقــوم البنك بإجــراء تعديــات لتتوافق السياســات
المتبعــة فــي الشــركات التابعــة مــع السياســات المحاســبية للبنك.
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 والمعامــات بيــن البنــك والشــركات التابعــة.

 .3السياسات المحاسبية
1.3

أسس اإلعداد

تــم إعــداد القوائــم الماليــة الموحــدة للبنــك كمــا فــي  31كانــون األول  2019وفق ـًا لمعاييــر التقاريــر الماليــة الدوليــة الصــادرة عــن
مجلــس معاييــر المحاســبة الدوليــة ووفق ـاً لتعليمــات ســلطة النقــد الفلســطينية المنســجمة مــع معاييــر التقاريــر الماليــة الدوليــة.
تــم إعــداد القوائــم الماليــة الموحــدة وفقـًا لمبــدأ الكلفــة التاريخيــة باســتثناء الموجــودات الماليــة بالقيمــة العادلــة مــن خــال قائمــة
الدخــل والموجــودات الماليــة بالقيمــة العادلــة مــن خــال الدخــل الشــامل واإلســتثمارات العقاريــة التــي تظهــر بالقيمــة العادلــة بتاريــخ
إعــداد القوائــم الماليــة الموحــدة.
إن الدوالر األمريكي هو عملة إظهار القوائم المالية الموحدة والذي يمثل العملة األساس للبنك وشركاته التابعة.

لجنــة تفســير معاييــر التقاريــر الماليــة الدوليــة رقــم (" )4تحديــد مــا إذا كان الترتيــب يحتــوي علــى عقــد إيجــار" وتفســيرات لجنــة
تفســير معاييــر المحاســبة الدوليــة رقــم (" )15عقــود االيجــار التشــغيلية – الحوافــز" ورقــم (" )27تقييــم محتــوى العمليــات التــي
تتضمــن الصيغــة القانونيــة لعقــود اإليجــار" .يحــدد المعيــار المبــادئ المتعلقــة باالعتــراف والقيــاس والعــرض واالفصــاح لإليجــارات.
ويتطلــب المعيــار مــن المســتأجرين االعتــراف بمعظــم عقــود اإليجــار وفقـاً لنمــوذج موحــد داخــل قائمــة المركــز المالــي.
إن االعتــراف بعقــود االيجــار للمؤجريــن بموجــب معيــار التقاريــر الماليــة الدولــي رقــم ( )16لــم يتغيــر إلــى حــد كبيــر بالمقارنــة
مــع متطلبــات معيــار المحاســبة الدولــي رقــم ( .)17سيســتمر المؤجــر فــي تصنيــف عقــود اإليجــار إمــا كعقــود تشــغيلية أو تمويليــة
باســتخدام مبــادئ مماثلــة لتلــك التــي فــي معيــار المحاســبة الدولــي رقــم ( .)17وبالتالــي ،لــم يؤثــر تطبيــق معيــار التقاريــر الماليــة
الدولــي رقــم ( )16علــى عقــود اإليجــار التــي يكــون فيهــا البنــك هــو المؤجــر.
قــام البنــك بتطبيــق معيــار التقاريــر الماليــة الدولــي رقــم ( )16بطريقــة التطبيــق المعــدل بأثــر رجعــي بتاريــخ التطبيــق فــي 1
كانــون الثانــي  ،2019وبنــا ًء عليــه لــم يتــم تعديــل القوائــم الماليــة الماليــة للســنة الســابقة .قــرر البنــك اســتخدام طريقــة االنتقــال
العمليــة والتــي تســمح بتطبيــق المعيــار فقــط علــى العقــود التــي تــم تحديدهــا ســابقا علــى أنهــا عقــود إيجــار وفقــاً لمعيــار
المحاســبة الدولــي رقــم ( )17ووفق ـ ًا لتفســير لجنــة تفســير التقاريــر الماليــة الدوليــة رقــم ( )4فــي تاريــخ التطبيــق .قــرر البنــك
أيضـًا اســتخدام اإلعفــاءات المتعلقــة باالعتــراف بعقــود اإليجــار التــي تكــون مدتهــا  12شــهراً أو أقــل كمــا فــي تاريــخ التطبيــق والتــي
ال تحتــوي علــى خيــار شــراء ("عقــود أيجــار قصيــرة األجــل") وعقــود اإليجــار التــي يكــون فيهــا األصــل المســتأجر ذو قيمــة منخفضــة
("األصــول منخفضــة القيمــة").
) أطبيعة أثر تطبيق معيار التقارير المالية الدولي رقم ()16

أسس توحيد القوائم المالية
2.3
تشــمل القوائــم الماليــة الموحــدة القوائــم الماليــة للبنــك وشــركاته التابعــة كمــا فــي  31كانــون األول  .2019تتحقــق الســيطرة عنــد
امتــاك البنــك للحــق ،أو يكــون معــرض ،لعوائــد متغيــرة ناتجــة عــن اســتثماره بالشــركات المســتثمر بهــا وأن يكــون للبنــك أيض ـ ًا
القــدرة علــى التأثيــر علــى هــذه العوائــد مــن خــال نفــوذه فــي الشــركات التابعــة.
تتحقق سيطرة البنك على الشركات المستثمر فيها فقط إذا كان البنك لديه:
النفــوذ علــى الشــركات المســتثمر فيهــا (الحقــوق القائمــة تعطــي البنــك القــدرة علــى توجيــه نشــاطات الشــركاتالمســتثمر فيهــا)
عندما يكون للبنك القدرة والحق في التأثير على العوائد نتيجة سيطرته على الشركات المستثمر بهاللبنك 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 الثــاث إلثبــات الســيطرة المذكــورة أعــاه .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 خــال 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) كمعامــات بيــن المالكيــن.
تــم اســتبعاد كافــة األرصــدة والمعامــات واألربــاح والخســائر غيــر المتحققــة الناتجــة عــن المعامــات بيــن البنــك والشــركات التابعــة
وتوزيعــات األربــاح بالكامــل.
التغييرات في السياسات المحاسبية
3.3
إن السياســات المحاســبية المتبعــة فــي اعــداد القوائــم الماليــة الموحــدة متفقــة مــع تلــك التــي اتبعــت فــي اعــداد القوائــم الماليــة
الموحــدة للســنة المنتهيــة فــي  31كانــون األول  ،2018باســتثناء أن البنــك قــام بتطبيــق التعديــات التاليــة ابتــداءاً مــن  1كانــون
الثانــي :2019
معيار التقارير المالية الدولي رقم (" )16اإليجارات"
يحــل معيــار التقاريــر الماليــة الدولــي رقــم (" )16اإليجــارات" بــدال مــن معيــار المحاســبة الدولــي رقــم (" )17عقــود اإليجــار" وتفســير
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يوجــد لــدى البنــك عقــود ايجــار مختلفــة لبعــض الممتلــكات والمعــدات .قبــل تطبيــق معيــار التقاريــر الماليــة الدولــي رقــم ()16
كان البنــك ،يقــوم بتصنيــف عقــود االيجــار (التــي يمثــل فيهــا الطــرف المســتأجر) عنــد بدايتهــا إمــا كعقــود إيجــار تمويليــة أو
عقــود إيجــار تشــغيلية .كان يتــم تصنيــف عقــد اإليجــار علــى أنــه عقــد إيجــار تمويلــي فــي حــال كان العقــد يقــوم بتحويــل
جميــع المخاطــر والمنافــع المرتبطــة بامتــاك األصــل المســتأجر إلــى البنــك بشــكل جوهــري .وفــي حــال العقــد الــذي ال يقــوم
بتحويــل جميــع المخاطــر والمنافــع المرتبطــة بامتــاك األصــل المســتأجر كان يتــم تصنيفــه علــى أنــه عقــد إيجــار تشــغيلي.
كان البنــك يقــوم برســملة عقــود اإليجــار التمويلــي عنــد بدايــة العقــد بالقيمــة العادلــة لألصــل المســتأجر او بالقيمــة الحاليــة
لدفعــات االيجــار أيهمــا أقــل .ويتــم االعتــراف بدفعــات اإليجــار الفعليــة مقســمة مــا بيــن العوائــد علــى عقــد اإليجــار (المعتــرف بهــا
كتكاليــف تمويــل) وتخفيــض التزامــات اإليجــار التمويلــي .فــي حالــة عقــود اإليجــار التشــغيلية ،لــم يكــن البنــك يقــوم برســملة
األصــل المســتأجر ولكــن يتــم االعتــراف بدفعــات اإليجــار كمصــروف إيجــار فــي األربــاح أو الخســائر علــى أســاس القســط الثابــت
وعلــى مــدة اإليجــار .ويتــم االعتــراف باإليجــار المدفــوع مقدمـاً واإليجــار المســتحق فــي األرصــدة المدينــة والدائنــة األخــرى علــى
التوالــي.
عنــد تطبيــق معيــار التقاريــر الماليــة الدولــي رقــم ( ،)16قــام البنــك باســتخدام طريقــة موحــدة لالعتــراف بجميــع عقــود اإليجــار،
باســتثناء عقــود اإليجــار قصيــرة األجــل وعقــود اإليجــار لألصــول منخفضــة القيمــة .يقــدم المعيــار متطلبــات تطبيــق محــددة
وحلــول عمليــة ،والتــي قــام البنــك باســتخدامها عنــد تطبيــق المعيــار.
	•عقود اإليجار التي تم االعتراف بها سابقاً كعقود إيجار تمويلية
لــم يقــم البنــك عنــد تطبيــق المعيــار بتغييــر القيمــة الدفتريــة لألصــول وااللتزامــات المتعلقــة بعقــود االيجــار التــي تــم االعتــراف
بهــا ســابق ًا كعقــود إيجــار تمويليــة (أي حــق اســتخدام األصــل والتزامــات عقــود اإليجــار مســاوية لمــا تــم االعتــراف بــه وفق ـًا
لمعيــار المحاســبة الدولــي رقــم ( ))17تــم تطبيــق متطلبــات معيــار التقاريــر الماليــة الدولــي رقــم ( )16علــى هــذه العقــود ابتــداء
مــن  1كانــون الثانــي .2019
	•عقود اإليجار التي تم االعتراف بها سابقاً كعقود إيجار تشغيلية
قــام البنــك باالعتــراف بموجــودات حــق اســتخدام األصــول والتزامــات اإليجــار التشــغيلي لعقــود اإليجــار التــي تــم تصنيفهــا
ســابقاً كعقــود إيجــار تشــغيلية ،باســتثناء عقــود اإليجــار قصيــرة األجــل وعقــود إيجــار األصــول منخفضــة القيمــة .تــم االعتــراف
بموجــودات حقــوق االســتخدام لمعظــم عقــود اإليجــار بنــا ًء علــى القيمــة الدفتريــة كمــا لــو أن المعيــار كان مطبق ـاً منــذ بدايــة
العقــد ،بصــرف النظــر عــن اســتخدام معــدل التمويــل بتاريــخ التطبيــق .قــام البنــك باالعتــراف بأصــل حــق االســتخدام لبعــض
عقــود اإليجــار باســتخدام قيمــة التــزام اإليجــار بعــد تعديلهــا بقيمــة مدفوعــات اإليجــار المقدمــة وقيمة اإليجــارات المســتحقة ذات
الصلــة والمعتــرف بهــا ســابقًا .تــم االعتــراف بالتزامــات اإليجــار بنــا ًء علــى القيمــة الحاليــة لدفعــات اإليجــار المتبقيــة ،مخصومــة
باســتخدام معــدل التمويــل بتاريــخ التطبيــق.
130

قام البنك أيضًا باستخدام الحلول العملية المتاحة وفقًا للمعيار بحيث:

بــدء اإليجــار إذا كان ســعر العائــد الضمنــي فــي عقــد اإليجــار غيــر قابــل للتحديــد .الحقــا يتــم زيــادة التزامــات اإليجــار بقيمــة العائــد
المســتحق ويتــم تخفيضهــا بقيمــة دفعــات اإليجــار الفعليــة .باإلضافــة الــى ذلــك ،يتــم إعــادة قيــاس القيمــة الدفتريــة اللتزامــات
اإليجــار إذا كان هنــاك أي تعديــل أو تغييــر علــى مــدة اإليجــار أو عنــد حــدوث أي تغييــر علــى الدفعــات التــي فــي مضمونهــا تعتبــر
دفعــات إيجــار ثابتــة أو عنــد تغيــر التقييــم المتعلــق بالشــراء.

	•استخدم معدل خصم واحد ألي مجموعة من عقود اإليجار والتي لها خصائص متشابهة.
	•اعتمد البنك على تقييمه السابق قبل تاريخ التطبيق والمتعلق بعقود اإليجار التي سينتج عنها خسارة.
	•اســتخدم البنــك إعفــاءات عقــود اإليجــار لألصــول منخفضــة القيمــة وعقــود اإليجــار قصيــرة األجــل للعقــود قصيــرة
األجــل والتــي ســتنتهي خــال  12شــهراً مــن تاريــخ التطبيــق.
	•استبعد البنك التكاليف المباشرة األولية عند قياس أصل حق االستخدام في تاريخ التطبيق.

عقود اإليجار قصيرة األجل وعقود ايجار األصول منخفضة القيمة
يقــوم البنــك بتطبيــق اإلعفــاء المتعلــق باالعتــراف بعقــود االيجــار قصيــرة األجــل علــى بعــض عقــود اإليجــار قصيــرة الجــل (أي:
عقــود اإليجــار التــي تبلــغ مدتهــا  12شــهراً أو أقــل مــن تاريــخ البــدء وال تتضمــن خيــار شــراء األصــل) .كمــا يقــوم البنــك أيضــا
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 أيجــار األصــول منخفضــة القيمــة كمصروفــات علــى
أســاس القســط الثابــت علــى مــدة اإليجــار.

	•اســتخدم البنــك معلومــات الحقــة عنــد تحديــد مــدة عقــد اإليجــار للعقــود التــي تحتــوي علــى خيــارات لتمديــد أو أنهــاء
عقــد اإليجــار.

التقديرات الهامة المتعلقة بتحديد مدة عقد اإليجار للعقود التي تتضمن خيار تجديد العقد

يوضــح الجــدول ادنــاه القيمــة الدفتريــة لحقــوق اســتخدام األصــول والتزامــات عقــود اإليجار والحركــة عليها خــال الفتــرة المنتهية في
 31كانون أول :2019

يقــوم البنــك بتحديــد مــدة عقــد اإليجــار علــى أنهــا المــدة غيــر القابلــة لإللغــاء ،مــع األخــذ بعيــن االعتبــار الفتــرات المشــمولة بخيــار
تمديــد عقــد االيجــار إذا كان مــن المؤكــد أن تتــم ممارســة هــذ الخيــار ،أو ايــة فتــرات متعلقــة بخيــار إنهــاء عقــد االيجــار ،اذا كان مــن
المؤكــد أال يقــوم البنــك بممارســة هــذا الخيــار.

) بالمبالغ التي تم االعتراف بها في قائمة المركز المالي الموحد وقائمة الدخل الموحدة:

حق استخدام أصول مستأجرة

التزامات عقود اإليجار

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

كما في  1كانون الثاني 2019

38.741.538

34.846.935

اإلطفاءات

()3.947.275

-

تكاليف التمويل

-

1.028.101

الدفعات

-

()2.203.378

34.794.263

33.671.658

كما في  31كانون أول 2019

ج) فيمــا يلــي السياســات المحاســبية الجديــدة للبنــك والتــي تــم تطبيقهــا مــن تاريــخ تطبيــق معيــار التقاريــر الماليــة الدولــي رقــم
(:)16
موجودات حق االستخدام

بموجــب بعــض عقــود اإليجــار بوجــد لــدى البنــك الحــق فــي اســتئجار األصــول لفتــرات إضافيــة ،يقــوم البنــك ببعــض التقديــرات عنــد
تقييــم مــا إذا كان مــن المؤكــد ممارســة خيــار التجديــد.
وهــذا يعنــي ،أن البنــك يأخــذ بعيــن االعتبــار جميــع العوامــل ذات الصلــة التــي تشــكل حافــزا اقتصاديــا لممارســة خيــار التجديــد.
الحقــا ،يقــوم البنــك بإعــادة تقييــم مــدة عقــد االيجــار فــي حــال حصــول حــدث هــام أو تغييــر فــي الظــروف الواقعــة تحــت ســيطرتها
األمــر الــذي قــد يؤثــر علــى قدرتهــا علــى ممارســة (أو عــدم ممارســة) خيــار التجديــد (علــى ســبيل المثــال ،تغييــر فــي اســتراتيجية
العمــل).
قــام البنــك بتضميــن فتــرة التجديــد كجــزء مــن مــدة عقــد االيجــار نظــرا ألهميــة هــذه األصــول فــي عملياتهــا التشــغيلية .إن مــدة
العقــد غيــر القابلــة للفســخ لبعــض هــذه األصــول تعتبــر قصيــرة نســبيًا وفــي حــال فســخ تلــك العقــود فــأن العمليــات التشــغيلية
ســتتأثر بشــكل ســلبي فــي حــال عــدم وجــود بدائــل لتلــك األصــول .إن المتوســط المرجــح لعقــود االيجــار هــي  10ســنوات.
فيما يلي أثر تطبيق معيار التقارير المالية الدولي رقم ( )16على قائمة المركز المالي كما في  1كانون الثاني :2019

يقــوم البنــك باالعتــراف بموجــودات حــق االســتخدام فــي تاريــخ بــدء عقــد االيجــار (أي ،التاريــخ الــذي يكــون األصــل فيــه قابــل
لالســتخدام) .يتــم االعتــراف بأصــل حــق االســتخدام بالتكلفــة ،بعــد تنزيــل االســتهالك المتراكــم وخســائر التدنــي فــي القيمــة ،ويتــم
تعديــل القيمــة عنــد إعــادة تقييــم التزامــات اإليجــار.
تتضمــن تكلفــة أصــل حــق االســتخدام قيمــة التزامــات اإليجــار المعتــرف بهــا ،باإلضافــة الــى التكاليــف المباشــرة األوليــة المتكبــدة،
ودفعــات اإليجــار التــي تمــت فــي أو قبــل تاريــخ بــدء العقــد ،مطروحـاً منهــا أيــة حوافــز مســتلمة متعلقــة بعقــد اإليجــار .فــي حــال لــم
يكــن البنــك متيقنـًا مــن الحصــول علــى ملكيــة األصــل المؤجــر فــي نهايــة مــدة العقــد ،يتــم اســتهالك قيمــة حــق اســتخدام األصــل
المعتــرف بــه علــى أســاس القســط الثابــت علــى مــدى عمــر العمــر اإلنتاجــي لألصــل أو مــدة اإليجــار أيهمــا أقــل .تخضــع موجــودات
أصــول حــق االســتخدام إلــى اختبــار التدنــي فــي القيمــة.
التزامات عقود االيجار
يقــوم البنــك فــي تاريــخ بــدء عقــد االيجــار ،باالعتــراف بالتزامــات عقــد اإليجــار بالقيمــة الحاليــة لدفعــات اإليجــار التــي يتعيــن دفعهــا
خــال مــدة العقــد .تتضمــن دفعــات اإليجــار الدفعــات الثابتــة (والتــي تتضمــن الدفعــات التــي فــي مضمونهــا تعتبــر دفعــات إيجــار
ثابتــة) مطروح ـًا منهــا حوافــز اإليجــار المســتحقة ودفعــات اإليجــار المتغيــرة التــي تعتمــد علــى مؤشــرات أو معــدالت متفــق عليهــا
وفقــاً لشــروط العقــد ،والمبالــغ المتوقــع تحصيلهــا بموجــب ضمانــات القيمــة المتبقيــة .تتضمــن دفعــات اإليجــار أيضــ ًا 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 وفق ـاً لشــروط العقــد.
يتــم االعتــراف بدفعــات االيجــار المتغيــرة التــي ال تعتمــد علــى مؤشــرات أو معــدالت متفــق عليهــا وفقـًا بشــروط العقــد كمصاريــف
فــي الفتــرة التــي يقــع فيهــا الحــدث أو الشــرط الــذي يــؤدي الــى دفــع تلــك المبالــغ.
عنــد احتســاب القيمــة الحاليــة لدفعــات اإليجــار ،يســتخدم البنــك لغايــات خصــم دفعــات االيجــار المســتقبلية معــدل التمويــل عنــد
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2019
دوالر أمريكي
معامل الخصم المستخدم

% 3.01

موجودات
حق استخدام األصول

38.741.538

دفعات مقدمة

()3.894.603

صافي األثر على الموجودات

34.846.935

مطلوبات
التزامات عقود اإليجار

34.846.935

تفسير رقم ( )23لجنة تفسيرات التقارير المالية الدولية – عدم التأكد حول معالجة ضريبة الدخل
يوضــح هــذا التفســير المعالجــة المحاســبية لضريبــة الدخــل عنــد وجــود درجــة مــن عــدم التأكــد فيمــا يتعلــق بالضريبــة والتــي تأثــر
علــى تطبيــق معيــار المحاســبة الدولــي رقــم ( .)12ال ينطبــق التفســير علــى الضرائــب والرســوم غيــر المتضمنــة فــي نطــاق معيــار
المحاســبة الدولــي رقــم ( )12وال تتضمــن متطلبــات خاصــة للرســوم والغرامــات المتعلقــة بالمعالجــات الضريبــة غيــر المؤكــدة .يجــب
علــى المنشــأة تحديــد مــا اذا كان يجــب اعتبــار كل معالجــة ضريبيــة غيــر مؤكــدة علــى حــدى أو اعتبارهــا مــع معالجــات ضريبيــة
أخــرى.
لم ينتج أي أثر جوهري عن تطبيق هذه التعديالت على القوائم المالية للبنك.
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يتم االعتراف بأرباح توزيعات األسهم من االستثمار في األدوات المالية من الشركات المستثمر بها عند نشوء حق الستالمها.
تعديالت على معيار التقارير المالية الدولي رقم ( :)9ميزات الدفع المسبق مع تعويض ذي مؤشرات سلبية
بموجــب معيــار التقاريــر الماليــة الدولــي رقــم ( ،)9يمكــن قيــاس أداة الديــن بالتكلفــة المطفــأة أو بالقيمــة العادلــة مــن خــال الدخــل
الشــامل اآلخــر بشــرط أن تكــون التدفقــات النقديــة التعاقديــة هــي عبــارة عــن دفعــات ألصــل الديــن والعوائــد علــى المبلــغ األصلــي
المســتحق (نمــوذج األعمــال وتحليــل التدفقــات النقديــة التعاقديــة) وأن يكــون الغــرض مــن األداة هــو ضمــن نمــوذج األعمــال
المناســب لذلــك التصنيــف .توضــح تعديــات معيــار التقاريــر الماليــة الدولــي رقــم ( )9أن الموجــودات الماليــة ينطبــق عليهــا نمــوذج
األعمــال وتحليــل التدفقــات النقديــة التعاقديــة بغــض النظــر عــن الحــدث أو الظــرف الــذي يــؤدي إلــى اإللغــاء المبكــر للعقــد وبصــرف
النظــر عــن الطــرف الــذي يدفــع أو يتلقــى تعويضـاً بســبب اإللغــاء المبكــر للعقــد.
4.3

ملخص ألهم السياسات المحاسبية

تحقق اإليرادات واإلعتراف بالمصاريف
يتــم تحقــق إيــرادات الفوائــد باســتخدام طريقــة الفائــدة الفعليــة باســتثناء فوائــد وعمــوالت التســهيالت والتمويــات االئتمانيــة
المتعثــرة.
يتــم التحقــق مــن ايــرادات التســهيالت والتمويــات واإلســتثمارات وفقــاً لمبــدأ اإلســتحقاق وباســتخدام طريقــة الفائــدة الفعليــة.
يتــم تســجيل العمــوالت كإيــرادات عنــد تقديــم الخدمــات المتعلقــة بهــا ،ويتــم اإلعتــراف بأربــاح توزيعــات األســهم مــن الشــركات
المســتثمر بهــا عنــد نشــوء حــق الســتالمها.

موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل
يقــوم البنــك عنــد االعتــراف المبدئــي بتصنيــف أدوات الملكيــة بالقيمــة العادلــة مــن خــال بنــود الدخــل الشــامل األخــرى .يتــم هــذا
التصنيــف علــى أســاس كل أداة علــى حــدة وال يمكــن التراجــع عنــه .كذلــك ال يســتطيع البنــك تصنيــف أداة ملكيــة محتفــظ بهــا
للمتاجــرة كأدوات ماليــة بالقيمــة العادلــة مــن خــال بنــود الدخــل الشــامل األخــرى.
يتــم قيــاس أدوات الملكيــة مــن خــال الدخــل الشــامل مبدئي ـًا بالقيمــة العادلــة مضافــا اليهــا مصاريــف االقتنــاء .الحق ـًا يتــم قيــاس
هــذه الموجــودات بالقيمــة العادلــة ويتــم قيــد األربــاح أو الخســائر الناتجــة عــن التغيــر فــي القيمــة العادلــة مــن خــال بنــود الدخــل
الشــامل األخــرى فــي حســاب احتياطــي القيمــة العادلــة .عنــد التخلــص مــن هــذه الموجــودات ال يتــم إعــادة تصنيــف األربــاح أو
الخســائر المقيــدة ســابق ًا فــي حســاب احتياطــي القيمــة العادلــة إلــى قائمــة الدخــل الموحــدة بــل يتــم قيدهــا مباشــرة فــي حســاب
األربــاح المــدورة.
يتــم قيــد عوائــد توزيعــات األســهم مــن االســتثمار فــي أدوات الملكيــة مــن الشــركات المســتثمر بهــا عنــد نشــوء حــق الســتالمها فــي
قائمــة الدخــل الموحــدة ،إال إذا اعتبــرت هــذه العوائــد كاســترداد لجــزء مــن قيمــة االســتثمار.

يتم االعتراف بالمصاريف على أساس مبدأ االستحقاق.
الموجودات والمطلوبات المالية
موجودات مالية بالكلفة المطفأة
يتم قياس أدوات الديّن بالكلفة المطفأة إذا تحقق الشرطان التاليان:
–أن يتــم االحتفــاظ بــأداة الديّــن ضمــن نمــوذج أعمــال يهــدف إلــى االحتفــاظ باألصــل للحصــول علــى تدفقــات نقديــة
تعاقديــة.
–أن تعطــي الشــروط التعاقديــة لــأداة فــي تواريــخ محــددة حــق االنتفــاع مــن التدفقــات النقديــة التــي تمثــل دفعــات مــن
األصــل وفائــدة علــى الرصيــد القائم.
إن أدوات الديّــن التــي تحقــق الشــرطين الســابقين تقــاس مبدئيــ ًا بالقيمــة العادلــة مضافــاً إليهــا مصاريــف االقتنــاء (باســتثناء
إذا اختــار البنــك تصنيــف هــذه الموجــودات مــن خــال قائمــة الدخــل الموحــدة كمــا هــو مبيــن أدنــاه) .الحق ـاً يتــم قياســها بالكلفــة
المطفــأة باســتخدام طريقــة معــدل الفائــدة الفعلــي بعــد تنزيــل التدنــي .يتــم االعتــراف بإيــرادات الفوائــد باســتخدام طريقــة الفائدة
الفعليــة.
إن معــدل الفائــدة الفعلــي هــو نســبة الفائــدة التــي يتــم اســتخدامها لخصــم التدفقــات النقديــة المســتقبلية علــى فتــرة عمــر أداة
الديــن ،أو فتــرة أقــل فــي حــاالت معينــة ،لتســاوي القيمــة الدفتريــة فــي تاريــخ االعتــراف المبدئــي.
عنــد االعتــراف المبدئــي يســتطيع البنــك بشــكل ال يمكــن التراجــع عنــه تصنيــف أداة ديــن حققــت شــروط الكلفــة المطفــأة المذكــورة
أعــاه كموجــودات ماليــة بالقيمــة العادلــة مــن خــال قائمــة الدخــل الموحــدة إذا أدى ذلــك إلــى إزالــة أو التخفيــف بشــكل كبيــر مــن
عــدم التطابــق المحاســبي نتيجــة تصنيــف األداة الماليــة بالكلفــة المطفــأة.
موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل الموحدة
تمثــل هــذه الموجــودات الماليــة أدوات الديّــن التــي ال تحقــق شــروط الكلفــة المطفــأة أو أدوات ماليــة تحقــق شــروط الكلفــة المطفــأة
ولكــن اختــار البنــك تصنيفهــا بالقيمــة العادلــة مــن خــال قائمــة الدخــل الموحــدة عنــد االعتــراف المبدئــي .لــم يقــم البنــك بتصنيــف
أيــة أداة ديــن تحقــق شــروط أدوات ديــن بالكلفــة المطفــأة كموجــودات ماليــة بالقيمــة العادلــة مــن خــال قائمــة الدخــل الموحــدة.
يقــوم البنــك عنــد االعتــراف المبدئــي بتصنيــف أدوات الملكيــة بالقيمــة العادلــة كموجــودات ماليــة بالقيمــة العادلــة مــن خــال قائمــة
الدخــل الموحــدة باســتثناء االســتثمارات غيــر المحتفــظ بهــا ألغــراض المتاجــرة حيــث يمكــن تصنيــف هــذه الموجــودات بالقيمــة
العادلــة مــن خــال بنــود الدخــل الشــامل األخــرى.
يتــم قيــاس الموجــودات الماليــة بالقيمــة العادلــة مــن خــال قائمــة الدخــل الموحــدة ويتــم قيــد أي ربــح أو خســارة ناتجــة عــن التغيــر
فــي قيمتهــا العادلــة فــي قائمــة الدخــل الموحــدة.
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يمكن تصنيف أدوات الدين كموجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل إذا تحقق الشرطان التاليان:
–أن يتــم االحتفــاظ بــأداة الديّــن ضمــن نمــوذج أعمــال يهــدف إلــى االحتفــاظ باألصــل للحصــول علــى تدفقــات نقديــة
تعاقديــة وبيعهــا.
–أن تعطــي الشــروط التعاقديــة لــأداة فــي تواريــخ محــددة حــق االنتفــاع مــن التدفقــات النقديــة التــي تمثــل دفعــات
مــن األصــل وفائــدة علــى الرصيــد القائــم.
إعادة تصنيف الموجودات والمطلوبات المالية
ال يقــوم البنــك بإعــادة تصنيــف موجوداتــه الماليــة بعــد تاريــخ االعتــراف المبدئــي ،باســتثناء الحــاالت التــي يقــوم فيهــا البنــك
باســتحواذ أو الغــاء قطــاع أعمــال .وال يتــم إعــادة تصنيــف المطلوبــات الماليــة أبــداً.
انخفاض قيمة األصول المالية
نظرة عامة حول الخسائر االئتمانية المتوقعة
أدى تطبيــق معيــار التقاريــر المالــي الدولــي رقــم ( )9إلــى تغييــر طريقــة احتســاب خســارة التدنــي للتســهيالت والتمويــات بشــكل
جوهــري مــن خــال نهــج طريقــة الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة ذات نظــرة مســتقبلية بــد ً
ال مــن االعتــراف بالخســارة عنــد تكبــد
الخســارة حســب معيــار المحاســبة الدولــي رقــم ( )39اعتبــاراً مــن  1كانــون الثانــي .2018
يقــوم البنــك بتســجيل المخصصــات للخســائر االئتمانيــة المتوقعــة لجميــع التســهيالت والتمويــات وموجــودات الديــن الماليــة غيــر
المحتفــظ بهــا بالقيمــة العادلــة مــن خــال األربــاح والخســائر ،إضافــة إلــى 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 لمــدة  12شــهراً ،وفــي حــال حــدوث تغيــر
ملمــوس علــى مخاطــر االئتمــان مــن تاريــخ االعتــراف األولــي ،يســتند مخصــص الخســائر االئتمانيــة المتوقــع حدوثهــا علــى مــدى
عمــر األصــل.
إن الخســارة االئتمانيــة المتوقعــة خــال  12شــهر هــي جــزء مــن الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة علــى مــدى عمــر األصــل الناتجــة عــن
أحــداث تعثــر بــاألدوات الماليــة التــي يمكــن حدوثهــا خــال  12شــهر مــن تاريــخ القوائــم الماليــة الموحــدة.
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يتــم احتســاب الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة لكامــل عمــر التعــرض االئتمانــي والخســائر االئتمانيــة المتوقعــة خــال  12شــهراً بنــا ًء
علــى طبيعــة األدوات الماليــة.
قــام البنــك بوضــع سياســة إلجــراء تقييــم ،بشــكل دوري ،فيمــا إذ كانــت مخاطــر االئتمــان لــأداة الماليــة قــد زادت بشــكل ملمــوس
مــن تاريــخ االعتــراف األولــي ،مــن خــال األخــذ بعيــن االعتبــار التغيــر فــي مخاطــر التعثــر علــى مــدى العمــر المتبقــي لــأدوات الماليــة.
بنا ًء على ما ذكر أعاله ،يقوم البنك بتصنيف الموجودات المالية إلى المرحلة األولى والثانية والثالثة ،كما هو موضح أدناه:

المرحلة األولى:

تشــمل األدوات الماليــة التــي لــم تزيــد مخاطرهــا االئتمانيــة بشــكل جوهــري منــذ اثباتهــا المبدئــي والتــي لــم يحــدث عليهــا تدنــي ائتمانــي
منــذ منحهــا .يقــوم البنــك بقيــد مخصــص تدنــي للخســائر االئتمانيــة المتوقعــة علــى مــدى  12شــهراً.

المرحلة الثانية:

تشــمل األدوات الماليــة التــي زادت مخاطرهــا االئتمانيــة بشــكل جوهــري منــذ إثباتهــا المبدئــي والتــي لــم يحــدث عليهــا تدنــي ائتمانــي.
يقــوم البنــك بقيــد مخصــص تدنــي للخســائر االئتمانيــة المتوقعــة علــى مــدى عمــر األداة الماليــة.

المرحلة الثالثة:

تشــمل األدوات الماليــة المتدنيــة ائتمانيـاً .يقــوم البنــك بقيــد مخصــص تدنــي خســائر ائتمانيــة علــى مــدى العمــر المتوقــع لتلــك األدوات
الماليــة.

بالنســبة للموجــودات الماليــة التــي ال يتوفــر لــدى البنــك توقعــات معقولــة الســترداد إمــا كامــل المبلــغ القائــم أو جــزء منــه يتــم
تخفيــض القيمــة الدفتريــة للموجــودات الماليــة ويعتبــر بمثابــة إلغــاء جزئــي للموجــودات الماليــة.

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 أعــاه ،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 الربــح 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 نســبة % 100ونســبة خســارة باقتــراض التعثــر أكبــر مــن
تلــك المطبقــة فــي المرحلتيــن األولــى والثانيــة.

االلتزامات واالرتباطات
المحتملة:

يقــوم البنــك بتقديــر الجــزء المتبقــي مــن تلــك االلتزامــات والــذي مــن المتوقــع اســتغالله علــى مــدى العمــر
المتوقــع .وتحتســب الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة بعــد ذلــك بنــا ًء علــى القيمــة الحاليــة للعجــز النقــدي كمــا
لــو تــم اســتغالل مبلــغ التمويــل كامــا حســب المتوســط المرجــح للثالثــة ســيناريوهات المســتخدمة فــي
االحتســاب ،مخصومــة بســعر الفائــدة الفعليــة.

النظرة المستقبلية للمعلومات
يعتمــد البنــك علــى قاعــدة واســعة مــن المعلومــات المســتقبلية المســتخدمة كمدخــات فــي نمــوذج احتســاب الخســارة االئتمانيــة
المتوقعــة ،وعلــى ســبيل المثــال:
الناتج المحلي اإلجمالي-معدالت البطالة

احتساب الخسائر االئتمانية المتوقعة
يقــوم البنــك باحتســاب الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة بنــا ًء علــى المتوســط المرجــح لثالثــة ســيناريوهات لقيــاس العجــز النقــدي
المتوقــع ،مخصومــة بســعر تقريبــي ألســعار األربــاح الفعليــة .إن العجــز النقــدي هــو الفــرق بيــن التدفقــات النقديــة المســتحقة
للبنــك وفق ـ ًا للعقــد والتدفقــات النقديــة المتوقــع تحصيلهــا.

إن المدخــات والنمــاذج المســتخدمة فــي احتســاب الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة قــد ال تشــتمل علــى كافــة خصائــص الســوق كمــا
فــي تاريــخ القوائــم الماليــة الموحــدة .نتيجــة لذلــك ،يتــم اجــراء تعديــات نوعيــة فــي بعــض األحيــان كتعديــات مؤقتــة فــي حــال
وجــود اختالفــات كبيــرة.
تقييم الضمانات

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

احتماليــة التعثــر هــي تقديــر الحتمــال التخلــف عــن الســداد خــال فتــرة زمنيــة معينــة .التعثــر مــن الممكــن أن يحــدث فــي فتــرة
محــددة خــال فتــرة التقييــم.

التعــرض االئتمانــي عنــد
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 والفائــدة ،ســواء كان مجــدول
ضمــن عقــد ،الســحوبات المتوقعــة مــن التســهيالت الملتــزم بهــا ،األربــاح المســتحقة عــن تأخيــر الدفعــات المســتحقة.

الخســارة المفترضــة عنــد
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.
آليات احتساب الخسائر االئتمانية المتوقعة تتلخص كما يلي:

المرحلة األولى:
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يتــم احتســاب الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة باحتماليــة التعثــر للتعــرض اإلئتمانــي خــال  12شــهر كجــزء
مــن الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة علــى مــدة حيــاة األصــل وبالتالــي يقــوم البنــك باحتســاب المخصــص
مــن احتماليــة حــدوث تعثــر لــأدوات الماليــة خــال  12شــهر بعــد تاريــخ القوائــم الماليــة .يتــم تطبيــق هــذه
االحتمــاالت االفتراضيــة المتوقعــة لمــدة  12شــهراً علــى مبلــغ التعــرض اإلئتمانــي عنــد التعثــر مضروبــة
بنســبة الخســارة بافتــراض التعثــر مخصومــة بســعر الفائــدة الفعليــة .ويتــم إجــراء هــذا االحتســاب لــكل مــن
الســيناريوهات الثالثــة ،كمــا هــو موضــح أعــاه.
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يقــوم البنــك لغايــات التقليــص مــن مخاطــر االئتمــان باســتخدام الضمانــات ،حيثمــا أمكــن .وهنــاك عــدة أشــكال للضمانــات ،مثــل
الضمانــات النقديــة واألوراق الماليــة وحــواالت الحــق والعقــارات والمبالــغ مســتحقة القبــض والمخــزون وغيرهــا مــن الموجــودات غيــر
الماليــة .إن السياســة المحاســبية المتبعــة مــن قبــل البنــك لمعالجــة الضمانــات حســب معيــار التقاريــر الماليــة الدولــي رقــم ( )9هــي
نفســها كمــا هــي بموجــب معيــار المحاســبي الدولــي رقــم ( )39وتعليمــات ســلطة النقــد الفلســطينية.
ال يتــم تســجيل الضمانــات ،مــا لــم يتــم اســتردادها ،فــي قائمــة المركــز المالــي 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 ،بنــا ًء علــى البيانــات المقدمــة مــن أطــراف خارجيــة مثــل مخمنيــن الرهــن العقــاري.
إعدام الدين
إن السياســات المحاســبية المســتخدمة مــن قبــل البنــك فيمــا يخــص اعــدام الديــن حســب معيــار التقاريــر المالــي الدولــي رقــم ()9
ال تختلــف مقارنــة مــع معيــار المحاســبة الدولــي رقــم ( )39وتعليمــات ســلطة النقــد الفلســطينية .يتــم اعــدام الموجــودات الماليــة
إمــا بشــكل جزئــي أو كلــي فقــط عنــد توقــف البنــك عــن االســترداد .فــي حــال كان المبلــغ المعــدوم أكبــر مــن مخصــص الخســائر
المتراكمــة ،يتــم معالجــة الفــرق كإضافــة إلــى المخصــص .يتــم تســجيل المبالــغ المســتردة الحق ـاً فــي اإليــرادات األخــرى.
التعديل على التسهيالت
يقــوم البنــك أحيانــا بإجــراء تعديــات علــى شــروط العقــد للتســهيالت كاســتجابة لطلــب العميــل نتيجــة الصعوبــات الماليــة بــد ً
ال
مــن اســترداد أو تحصيــل الضمانــات ويقــوم البنــك بتعديــل شــروط التســهيل نتيجــة لظهــور أو وجــود صعوبــات ماليــة للعميــل .قــد
تشــمل الشــروط تمديــد دفعــات الســداد أو االتفــاق علــى شــروط تســهيل جديــدة .تتمثــل سياســة البنــك فــي مراقبــة التســهيالت
المجدولــة مــن أجــل المســاعدة علــى ضمــان اســتمرار حــدوث الدفعــات المســتقبلية .إن قــرار البنــك بتعديــل التصنيــف بيــن المرحلــة
الثانيــة والمرحلــة الثالثــة يتــم علــى أســاس كل حالــة علــى حــدة.
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والمطلوبــات ،علــى فــرض أن المشــاركين فــي الســوق هدفهــم تحقيــق منافــع اقتصاديــة.
قــام البنــك وفقـًا لتعليمــات مــن ســلطة النقــد الفلســطينية بتصنيــف التســهيالت غيــر المنتظمــة وغيــر المجدولــة لموظفــي القطــاع
العــام فــي المحافظــات الجنوبيــة ضمــن المرحلــة الثانيــة وفق ـ ًا لمعيــار التقاريــر الماليــة الدولــي رقــم ( )9وذلــك بافتــراض وجــود
جدولــة ضمنيــة لهــذه التســهيالت.

يســتخدم البنــك أســاليب التقييــم المناســبة حســب الظــروف التــي توفــر معلومــات كافيــة لقيــاس القيمــة العادلــة ،وذلــك مــن خــال
زيــادة اســتخدام معطيــات ذات صلــة يمكــن مالحظتهــا والتقليــل مــن اســتخدام المعطيــات التــي ال يمكــن مالحظتهــا.
جميــع الموجــودات والمطلوبــات التــي تقــاس بالقيمــة العادلــة والمصــرح عنهــا فــي القوائــم الماليــة الموحــدة تصنــف ضمــن هــرم
القيمــة العادلــة ،كمــا هــو موضــح أدنــاه:

التسهيالت والتمويالت االئتمانية

المستوى االول :باستخدام أسعار التداول ألدوات مالية مشابهة تمام ًا في أسواق مالية نشطة.

يتــم إدراج التســهيالت والتمويــات االئتمانيــة بالكلفــة بعــد تنزيــل مخصــص تدنــي التســهيالت والتمويــات االئتمانيــة والفوائــد
واألربــاح المعلقــة.

المستوى الثاني :باستخدام معطيات غير أسعار التداول ولكن يمكن مالحظتها بشكل مباشر أو غير مباشر.

يتــم تعليــق الفوائــد والعمــوالت واألربــاح علــى التســهيالت والتمويــات اإلئتمانيــة المتعثــرة والمصنفــة الممنوحــة للعمــاء وفق ـاً
لتعليمــات ســلطة النقــد الفلســطينية.

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 من خــال إعادة
تقييــم التصنيــف (اســتناداً إلــى أقــل مســتوى معطيــات لــه اثــر جوهــري علــى قيــاس القيمــة العادلــة ككل) للموجــودات والمطلوبــات
التــي يتــم االعتــراف بهــا فــي القوائــم الماليــة الموحــدة علــى أســاس متكــرر.

يتــم شــطب التســهيالت والتمويــات االئتمانيــة المعــد لهــا مخصصــات فــي حــال عــدم جــدوى اإلجــراءات المتخــذة لتحصيلهــا بتنزيلهــا
مــن المخصــص وفق ـًا لتعليمــات ســلطة النقــد الفلســطينية ويتـــم تحـــويل أي فائــض فــي المخصــص ،إن وجــد ،لقائمــة الدخــل
الموحــدة .يضــاف المحصــل مــن الديــون الســابق شــطبها إلــى اإليــرادات.

لغــرض اإلفصــاح عــن القيمــة العادلــة ،قــام البنــك بتحديــد شــرائح مــن الموجــودات والمطلوبــات وفقـ ًا لطبيعــة وخصائــص ومخاطــر
ومســتوى القيمــة العادلــة لهــذه الموجــودات والمطلوبــات.

يتــم إســتبعاد التســهيالت والتمويــات التــي مضــى علــى تعثرهــا أكثــر مــن  6ســنوات والفوائــد المعلقــة واألربــاح والمخصصــات
المتعلقــة بهــا مــن القوائــم الماليــة الموحــدة للبنــك وفق ـ ًا لتعليمــات ســلطة النقــد الفلســطينية.

التقــاص

ديون معدومة لم يسبق التخصيص لها
يتم شطب التسهيالت والتمويالت التي توفى أصحابها وال يوجد لديهم ضمانات كافية وفقاً لتعليمات سلطة النقد الفلسطينية.
بطاقات االئتمان والتسهيالت االئتمانية الدوارة
يتــم احتســاب الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة علــى مــدى فتــرة تعكــس توقعــات البنــك بســلوك العميــل واحتمــال تخلفــه عــن الســداد
وإجــراءات تخفيــف المخاطــر المســتقبلية علــى البنــك والتــي يمكــن أن تشــمل الحــد مــن أو إلغــاء التســهيل.
إن التقييــم المســتمر حــول وجــود زيــادة مؤثــرة فــي المخاطــر االئتمانيــة للتســهيالت االئتمانيــة المتجــددة تشــبه التقييمــات المطبقــة
علــى التســهيالت االخــرى .ان ســعر الفائــدة المســتخدم لخصــم الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة لبطاقــات االئتمــان هــو ســعر الفائــدة
الفعلي.

يتــم إجــراء تقــاص بيــن الموجــودات الماليــة والمطلوبــات الماليــة وإظهــار المبلــغ الصافــي فــي القوائــم الماليــة الموحــدة فقــط
عندمــا تتوفــر الحقــوق القانونيــة الملزمــة وكذلــك عندمــا يتــم تســويتها علــى أســاس التقــاص أو يكــون تحقــق الموجــودات وتســوية
المطلوبــات فــي نفــس الوقــت.
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 ومصاريف التمويل 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 وفقـاً للعمــر االنتاجــي المتوقــع كمــا يلــي:

إستثمارات في موجودات مالية
يتــم قيــد الموجــودات الماليــة عنــد الشــراء بالقيمــة العادلــة مضافــًا إليهــا مصاريــف االقتنــاء المباشــرة ،فــي حــال عــدم كونهــا
موجــودات ماليــة بالقيمــة العادلــة مــن خــال قائمــة الدخــل الموحــدة .الحقـًا لإلعتــراف المبدئــي ،يتــم قيــد جميــع الموجــودات الماليــة
إمــا بالقيمــة العادلــة أو بالكلفــة المطفــأة ،كمــا هــو مذكــور أعــاه.

العمر اإلنتاجي
(سنوات)
مباني وعقارات
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إستبعاد الموجودات المالية
يتــم اســتبعاد الموجــودات الماليــة عنــد انتهــاء الحــق التعاقــدي لإلنتفــاع مــن التدفقــات النقديــة لهــذه الموجــودات ،أو عنــد تحويــل
الموجــودات الماليــة وجميــع المخاطــر وعوائــد الملكيــة إلــى منشــأة أخــرى .فــي حــال لــم يقــم البنــك بتحويــل أو إبقــاء كل المخاطــر
والعوائــد األساســية وأبقــت الســيطرة علــى األصــول المحولــة ،يســجل البنــك حصتــه المتبقيــة فــي الموجــودات ويســجل المطلوبــات
بقيمــة المبالــغ المتوقــع دفعهــا .إذا أبقــى البنــك كل المخاطــر وعوائــد الملكيــة لملكيــة الموجــودات الماليــة المحولــة ،يســتمر البنــك
فــي تســجيل الموجــودات الماليــة.

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.

قياس القيمة العادلة

تتــم مراجعــة القيــم المتبقيــة لبنــود الممتلــكات واآلالت والمعــدات واألعمــار اإلنتاجيــة وطــرق اإلســتهالك فــي كل ســنة ماليــة ويتــم
تعديلهــا الحقـاً ،إن لــزم األمــر.

يتــم قيــاس القيمــة العادلــة لبعــض األدوات الماليــة مثــل المشــتقات والموجــودات غيــر الماليــة كاالســتثمارات العقاريــة فــي تاريــخ
القوائــم الماليــة الموحــدة .القيمــة العادلــة هــي المقابــل المالــي لبيــع موجــودات أو ســداد مطلوبــات وذلــك مــن خــال عمليــة منظمــة
بيــن المشــاركين فــي الســوق فــي تاريــخ القيــاس .يعتمــد قيــاس القيمــة العادلــة علــى فرضيــة بيــع الموجــودات أو ســداد المطلوبــات
إمــا فــي:
سوق رئيسي للموجودات والمطلوبات.أو في حال غياب السوق الرئيسي ،في سوق أكثر مالءمة للموجودات والمطلوبات.يجب أن يكون للبنك القدرة على الوصول للسوق الرئيسي أو السوق األكثر مالءمة.

تحسينات المأجور
وسائل نقل

5
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الموجودات التي آلت ملكيتها للبنك وفا ًء لديون مستحقة
تظهــر الموجــودات التــي آلــت ملكيتهــا للبنــك فــي قائمــة المركــز المالــي الموحــدة ضمــن بنــد "موجــودات أخــرى" وذلــك بالقيمــة التــي
آلــت بهــا للبنــك أو القيمــة العادلــة أيهمــا أقــل ،ويعــاد تقييمهــا فــي تاريــخ القوائــم الماليــة الموحــدة بالقيمــة العادلــة بشــكل إفــرادي،
ويتــم تســجيل أي تــدنٍ فــي قيمتهــا كخســارة فــي قائمــة الدخــل الموحــدة وال يتــم تســجيل الزيــادة كإيــراد .يتــم تســجيل الزيــادة
الالحقــة فــي قائمــة الدخــل الموحــدة إلــى الحــد الــذي ال يتجــاوز قيمــة التدنــي الــذي تــم تســجيله ســابق ًا.

يتــم قيــاس القيمــة العادلــة للموجــودات والمطلوبــات باســتخدام الفرضيــات التــي سيســتخدمها المشــاركين عنــد تســعير الموجــودات
137
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إستثمارات عقارية
يتــم تصنيــف العقــارات المحتفــظ بهــا لغــرض اإليجــار أو ألغــراض الزيــادة فــي قيمتهــا أو لكليهمــا كإســتثمارات عقاريــة .تــدرج
اإلســتثمارات العقاريــة مبدئيـًا 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.
مشاريع تحت التنفيذ
تمثـــل المشــاريع تحــت التنفيــذ كافــة تكاليف إنشــاء وتشــطيب وتوســيع وتحســينات لفــروع البنــك الجديدة ،وأعمال تشــطيب وتوســيع
وتحســينات مأجــور للبنــك اإلســامي العربــي والمشــاريع األخــرى غيـــر المنتهيــة حتــى تاريــخ القوائــم الماليــة الموحــدة .عنـــد االنتهــاء
مــن تنفيـــذ كل مشـــروع يحــول إلــى حســاب ممتلــكات واالت ومعــدات 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.
الموجودات غير الملموسة
مبدئي ـًا ،يتــم قيــد الموجــودات غيــر الملموســة ،التــي تــم الحصــول عليهــا بشــكل منفصــل بالكلفــة .الحق ـًا لإلثبــات المبدئــي ،يتــم
إظهــار الموجــودات غيــر الملموســة بالكلفــة بعــد تنزيــل اإلطفــاء المتراكــم وأيــة خســائر تــدنٍ متراكمــة فــي القيمــة الدفتريــة.
يتم تصنيف العمر اإلنتاجي للموجودات غير الملموسة بكونه لفترة محددة أو غير محددة.
يتــم إجــراء دراســة لوجــود تــدنٍ فــي القيمــة الدفتريــة للموجــودات غيــر الملموســة المقــدر عمرهــا الزمنــي بفتــرة غيــر محــددة،
بشــكل ســنوي ،كمــا أنــه ال يتــم إطفــاء هــذه الموجــودات غيــر الملموســة .تتــم مراجعــة تصنيــف هــذه الموجــودات ســنويًا لتحديــد مــا
إذا كان ســبب التصنيــف اليــزال قائمـًا ،فــي حالــة الحاجــة إلــى إعــادة تصنيــف هــذه الموجــودات غيــر المقــدر عمرهــا الزمنــي بفتــرة
محــددة الــى موجــودات ملموســة لفتــرة محــددة فيتــم ذلــك بنــا ًء علــى أســاس تقديــري ،وبأثــر مســتقبلي.
يتــم تســجيل األربــاح أو الخســائر الناتجــة عــن اســتبعاد الموجــودات غيــر الملموســة والتــي تمثــل الفــرق بيــن العائــد مــن التخلــص
مــن األصــل والقيمــة الدفتريــة لألصــل فــي قائمــة الدخــل الموحــدة.
يتــم إطفــاء الموجــودات غيــر الملموســة المقــدر عمرهــا الزمنــي بفتــرة محــددة حســب العمــر اإلنتاجــي المتوقــع ،ويتــم دراســة تدنــي
قيمتهــا الدفتريــة عنــد وجــود مؤشــرات تــدل علــى ذلــك .يتــم مراجعــة فتــرة اإلطفــاء وطريقــة احتســابه للموجــودات غيــر الملموســة
المقــدر عمرهــا الزمنــي بفتــرة محــددة مــرة علــى األقــل فــي نهايــة الســنة الماليــة .يتــم قيــد مصــروف إطفــاء الموجــودات غيــر
الملموســة المقــدر عمرهــا الزمنــي بفتــرة محــددة فــي قائمــة الدخــل الموحــدة.
تشــمل الموجــودات غيــر الملموســة أنظمــة وبرامــج الحاســب اآللــي وتقــوم إدارة البنــك بتقديــر العمــر الزمنــي بحيــث يتــم إطفــاء
أنظمــة وبرامــج الحاســب اآللــي بطريقــة القســط الثابــت علــى العمــر اإلنتاجــي المتوقــع وهــو  10ســنوات.
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 تقــوم
البنــك بتقييــم حصــة حقــوق الجهــات غيــر المســيطرة فــي الشــركة المســتحوذ عليهــا بالقيمــة العادلــة .يتــم اإلعتــراف بمصاريــف
اإلســتحواذ فــي قائمــة الدخــل الموحــدة.
يقــوم البنــك عنــد اإلســتحواذ بتقديــر وتصنيــف الموجــودات والمطلوبــات الماليــة للشــركة المســتحوذ عليهــا وفقـاً للشــروط التعاقدية
والظــروف اإلقتصاديــة بتاريخ اإلســتحواذ.
فــي حــال توحيــد األعمــال نتيجــة اإلســتحواذ التدريجــي ،يتــم قيــاس اإلســتثمار المصنــف ســابقاً للشــركة المســتحوذ عليهــا بالقيمــة
العادلــة فــي تاريــخ اإلســتحواذ .يتــم قيــد الفــرق بيــن القيمــة العادلــة والقيمــة الدفتريــة لالســتثمار المصنــف ســابقاً فــي قائمــة
الدخــل الموحــدة.
يتــم إثبــات الشــهرة الناتجــة عــن شــراء الشــركات التابعــة بالكلفــة والتــي تمثــل الزيــادة فــي المقابــل المالــي الــذي تــم تحويلــه عــن
حصــة الشــركة 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.
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الحق ـ ًا لإلثبــات المبدئــي ،يتــم إثبــات الشــهرة بالكلفــة بعــد تنزيــل أيــة خســائر تــدنٍ متراكمــة .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 للبنــك 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 وفق ـ ًا لنســبة
القيمــة الدفتريــة للنشــاط المســتبعد إلــى صافــي القيمــة المتبقيــة مــن الوحــدة المنتجــة للنقــد.
إستثمار في شركات حليفة
يتــم قيــد اإلســتثمار فــي الشــركات الحليفــة فــي القوائــم الماليــة الموحــدة بإســتخدام طريقــة حقــوق الملكيــة .الشــركة الحليفــة هي
تلــك التــي يكــون للبنــك نفــوذاً مؤثــراً عليهــا وهــو القــدرة علــى المشــاركة فــي القــرارات المتعلقــة بالسياســات الماليــة والتشــغيلية
للشــركة المســتثمر بهــا وليــس التحكــم بهــذه السياســات.
وفق ـ ًا لطريقــة حقــوق الملكيــة ،يظهــر اإلســتثمار فــي الشــركات الحليفــة فــي قائمــة المركــز المالــي الموحــدة بالكلفــة ،مضاف ـ ًا
إليــه التغيــرات الالحقــة فــي حصــة البنــك مــن صافــي موجــودات الشــركات الحليفــة .يتــم قيــد الشــهرة الناتجــة عــن شــراء الشــركات
الحليفــة كجــزء مــن القيمــة الدفتريــة لإلســتثمارات فيهــا ،حيــث ال يتــم إطفــاء هــذه الشــهرة أو دراســة التدنــي فــي قيمتهــا بشــكل
منفصــل.
يتــم اظهــار حصــة البنــك مــن صافــي نتائــج أعمــال الشــركات الحليفــة فــي قائمــة الدخــل الموحــدة .يتــم اســتبعاد األربــاح والخســائر
الناتجــة عــن المعامــات بيــن البنــك والشــركات الحليفــة وفقـاً لنســبة ملكيــة البنــك فــي الشــركات الحليفــة.
إن الســنة الماليــة للشــركات الحليفــة هــي ذات الســنة الماليــة للبنــك وعنــد الضــرورة يقــوم البنــك بإجــراء تعديــات لتتوافــق
السياســات المتبعــة فــي الشــركات الحليفــة مــع السياســات المحاســبية للبنــك.
الحقـاً إلســتخدام طريقــة حقــوق الملكيــة يقــرر البنــك مــا إذا كان هنــاك ضــرورة لقيــد خســائر تدنــي إضافيــة علــى اســتثماراته فــي
الشــركات الحليفــة .يقــوم البنــك فــي تاريــخ القوائــم الماليــة الموحــدة بتحديــد مــا إذا كان هنــاك وجــود ألدلــة موضوعيــة تشــير إلــى
تدنــي فــي قيمــة اإلســتثمار فــي الشــركات الحليفــة .فــي حــال وجــود هــذه األدلــة ،يقــوم البنــك بإحتســاب قيمــة التدنــي والتــي تمثــل
الفــرق بيــن القيمــة الدفتريــة لإلســتثمار والقيمــة المتوقــع إســتردادها ويتــم قيــد هــذا الفــرق فــي قائمــة الدخــل الموحــدة.
المخصصات
يتــم 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 تعويض نهاية الخدمة
يتــم التخصيــص لتعويــض نهايــة الخدمــة للموظفيــن وفقــًا لقانــون العمــل الســاري المفعــول فــي فلســطين ونظــام شــؤون
الموظفيــن الخــاص بالبنــك .هــذا وكان مــن المتوقــع تطبيــق قانــون الضمــان االجتماعــي الفلســطيني خــال عــام  2018والــذي تــم
إيقــاف تنفيــذه وفق ـاً لقــرار بقانــون رئاســي بتاريــخ  28كانــون الثانــي  2019علــى 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.
مخصص الضرائب
يقــوم البنــك باقتطــاع مخصصــات الضريبــة وفقــاً للمعيــار المحاســبي الدولــي رقــم ( )12وبموجــب النســب الضريبيــة المقــررة
وفقــ ًا للقوانيــن الســارية المفعــول .يقضــي المعيــار المحاســبي الدولــي رقــم ( )12باإلعتــراف بالفروقــات الزمنيــة المؤقتــة كمــا
بتاريــخ قائمــة المركــز المالــي ،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 وتحتســب الضرائــب المؤجلــة وفق ـًا 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 القوائــم 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 ضريبي ـ ًا أو بنــوداً ليســت خاضعــة أو مقبولــة التنزيــل
ألغــراض ضريبيــة.
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يتــم إجــراء تقــاص بيــن الموجــودات الضريبيــة المؤجلــة والمطلوبــات الضريبيــة المؤجلــة وإظهــار المبلــغ الصافــي فــي القوائــم
الماليــة الموحــدة فقــط عندمــا تتوفــر الحقــوق القانونيــة الملزمــة وكذلــك عندمــا يتــم تســويتها علــى أســاس التقــاص أو يكــون
تحقــق الموجــودات وتســوية المطلوبــات فــي نفــس الوقــت.
النقد وما في حكمه
يتكــون النقــد ومــا فــي حكمــه مــن النقــد واألرصــدة النقديــة التــي تســتحق خــال مــدة ثالثــة أشــهر وتشــمل النقــد واألرصــدة لــدى
ســلطة النقــد الفلســطينية واألرصــدة لــدى البنــوك والمؤسســات المصرفيــة بعــد تنزيــل ودائــع لــدى البنــوك والمؤسســات المصرفيــة
التــي تســتحق خــال فتــرة تزيــد عــن ثالثــة أشــهر وودائــع البنــوك والمؤسســات المصرفيــة واألرصــدة مقيــدة الســحب.
معلومات القطاعات
يمثــل قطــاع األعمــال مجموعــة مــن الموجــودات والعمليــات التــي تشــترك مع ـ ًا فــي تقديــم منتجــات أو خدمــات خاضعــة لمخاطــر
وعوائــد تختلــف عــن تلــك المتعلقــة بقطاعــات أعمــال أخــرى.
يرتبــط القطــاع الجغرافــي فــي تقديــم منتجــات أو خدمــات فــي بيئــة اقتصاديــة محــددة خاضعــة لمخاطــر وعوائــد تختلــف عــن تلــك
المتعلقــة بقطاعــات تعمــل فــي بيئــات اقتصاديــة أخــرى.
العمالت األجنبية
يتم تسجيل المعامالت التي تتم بالعمالت األجنبية خالل السنة بأسعار الصرف السائدة في تاريخ إجراء المعامالت.
يتــم تحويــل أرصــدة الموجــودات الماليــة والمطلوبــات الماليــة بأســعار العمــات األجنبيــة الوســطية الســائدة فــي تاريــخ القوائــم
الماليــة الموحــدة.

الشــهرة عليهــا .يتطلــب ذلــك تقديــر التدفقــات النقديــة المســتقبلية مــن الوحــدات المنتجــة للنقــد وإختيــار ِنســب
الخصــم إلحتســاب القيمــة الحاليــة لتلــك التدفقــات النقديــة المســتقبلية.
تعتمد اإلدارة على تقديرات خبراء عقاريين في تقييم اإلستثمارات العقارية.تــم تحميــل الســنة الماليــة بمــا يخصهــا مــن مصــروف مخصــص تعويــض نهايــة الخدمــة وفقــًا لقانــون العمــلالفلســطيني وبمــا يتوافــق مــع معاييــر المحاســبة الدوليــة.
يتــم التخصيــص للقضايــا المرفوعــة علــى البنــك لمواجهــة أيــة إلتزامــات قضائيــة إســتناداً لــرأي المستشــار القانونــيللبنك .
يتــم مراجعــة مخصــص تدنــي التســهيالت االئتمانيــة ضمــن األســس الموضوعــة مــن قبــل ســلطة النقــد الفلســطينيةومعاييــر المحاســبة المعمــول بهــا وحســب التقديــرات التاليــة:
يتطلــب تحديــد مخصــص تدنــي التســهيالت 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 لخســائر االئتمانيــة المتوقعــة.
قــام البنــك باحتســاب قيمــة مخصــص تدنــي الموجــودات الماليــة وفق ـًا لمعاييــر التقاريــر الدوليــة والمتوافقــة مــع تعليمــات ســلطة
النقــد الفلســطينية.
إن سياســة البنــك فــي تحديــد العناصــر (المواصفــات) المشــتركة التــي تــم بنــا ًء عليهــا قيــاس مخاطــر االئتمــان والخســارة االئتمانيــة
المتوقعــة علــى أســاس فــردي تتــم بنــا ًء 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

يتــم تحويــل الموجــودات غيــر الماليــة والمطلوبــات غيــر الماليــة بالعمــات األجنبيــة والظاهــرة بالقيمــة العادلــة فــي تاريــخ تحديــد
قيمتهــا العادلــة.

–الودائع لدى سلطة النقد والبنوك :إفرادي على مستوى الوديعة /البنك

يتم تسجيل األرباح والخسائر الناتجة عن تحويل العمالت األجنبية في قائمة الدخل الموحدة.

–أدوات الدين بالكلفة المطفأة (السندات) :إفرادي على مستوى أداة الدين.

يتــم تســجيل فروقــات التحويــل للموجــودات والمطلوبــات غيــر الماليــة بالعمــات األجنبيــة والظاهــرة بالقيمــة العادلــة (مثــل
الموجــودات الماليــة بالقيمــة العادلــة مــن خــال الدخــل الشــامل) فــي قائمــة الدخــل الشــامل الموحــدة.
إستخدام التقديرات
إن إعــداد القوائــم الماليــة الموحــدة وتطبيــق السياســات المحاســبية يتطلــب مــن إدارة البنــك القيــام بتقديــرات واجتهــادات تؤثــر
فــي مبالــغ الموجــودات والمطلوبــات الماليــة واإلفصــاح عــن اإللتزامــات المحتملــة .كمــا أن هــذه التقديــرات واالجتهــادات تؤثــر فــي
اإليــرادات والمصاريــف والمخصصــات وكذلــك فــي بنــود الدخــل الشــامل األخــرى .وبشــكل خــاص يتطلــب مــن إدارة البنــك إصــدار
أحــكام واجتهــادات هامــة لتقديــر مبالــغ التدفقــات النقديــة المســتقبلية وأوقاتهــا .إن التقديــرات المذكــورة مبنيــة بالضــرورة علــى
فرضيــات وعوامــل متعــددة لهــا درجــات متفاوتــة مــن التقديــر وعــدم التيقــن وأن النتائــج الفعليــة قــد تختلــف عــن التقديــرات وذلــك
نتيجــة التغيــرات الناجمــة عــن أوضــاع وظــروف تلــك التقديــرات فــي المســتقبل.
في إعتقاد إدارة البنك بأن تقديراتها ضمن القوائم المالية الموحدة معقولة وهي كما يلي:
تقــوم اإلدارة بإعــادة تقديــر األعمــار اإلنتاجيــة للموجــودات الملموســة وغيــر الملموســة بشــكل دوري لغايــات إحتســاباالســتهالكات واإلطفــاءات الســنوية إعتمــاداً علــى الحالــة العامــة لتلــك الموجــودات وتقديــرات األعمــار اإلنتاجيــة
المتوقعــة فــي المســتقبل ،ويتــم تســجيل خســارة التدنــي (إن وجــدت) فــي قائمــة الدخــل الموحــدة.
يتــم تحميــل الســنة الماليــة بمــا يخصهــا مــن مصــروف الضرائــب وفقـًا لألنظمــة والقوانيــن فــي المناطــق التــي يعمــلبهــا البنــك والمعاييــر المحاســبية.
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منهجيــة تطبيــق معيــار التقاريــر الماليــة الدولــي رقــم (( )9األدوات الماليــة) :المدخــات ،اآلليــات واالفتراضــات المســتخدمة في حســاب
الخســائر االئتمانيــة المتوقعة
إن المفاهيــم الرئيســية ذات األثــر الجوهــري والتــي تتطلــب قــدر عالــي مــن اجتهــادات اإلدارة والتــي تــم أخذهــا بعيــن االعتبــار مــن
قبــل البنــك عنــد 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 لــأداة الماليــة فــي نهايــة كل فتــرة ماليــة مــع مخاطــر التعثــر عنــد نشــوء األداة الماليــة باســتخدام المفاهيــم
الرئيســية لعمليــات إدارة المخاطــر المتوفــرة لــدى البنــك.
يتــم تقييــم الزيــادة الجوهريــة للمخاطــر االئتمانيــة مــرة واحــدة كل ثالثــة أشــهر وبشــكل منفصــل لــكل مــن التعرضــات لمخاطــر
االئتمــان وبنــا ًء علــى عــدة عوامــل .إذا أشــار أحــد هــذه العوامــل إلــى وجــود زيــادة جوهريــة للمخاطــر االئتمانيــة فانــه يتــم اعــادة
تصنيــف األداة الماليــة مــن المرحلــة األولــى إلــى المرحلــة الثانيــة:

تقــوم اإلدارة بمراجعــة دوريــة للموجــودات الماليــة والتــي تظهــر بالكلفــة المطفــأة لتقديــر أي تــدنٍ فــي قيمتهــا ويتــمأخــذ التدنــي فــي قائمــة الدخــل الموحــدة للســنة.

1 .1يتــم القيــام بتحديــد حــدود لقيــاس الزيــادة الجوهريــة فــي المخاطــر االئتمانيــة بنــا ًء علــى التغيــر فــي مخاطــر حــدوث
التعثــر لــأداة الماليــة مقارنــة مــع تاريــخ نشــأتها.

-يعتمــد تحديــد تدنــي قيمــة الشــهرة علــى تقديــر "القيمــة قيــد اإلســتخدام" للوحــدات المنتجــة للنقــد والتــي تــم توزيــع

2 .2يتــم األخــذ بعيــن االعتبــار أيــة جــدوالت أو تعديــات تتــم علــى حســابات العمــاء أثنــاء فتــرة التقييــم كمؤشــر للزيــادة
الجوهريــة فــي مخاطــر االئتمــان.
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3 .3يتضمــن معيــار التقاريــر الماليــة الدولــي رقــم (( )9األدوات الماليــة) افتراض ـاً بوجــود زيــادة جوهريــة فــي المخاطــر
االئتمانيــة لــأدوات الماليــة التــي تعثــرت واســتحقت ألكثــر مــن  30يــوم .بهــذا الخصــوص قــام البنــك باعتمــاد فتــرة
 30يــوم.
4 .4موظفي الحكومة في قطاع غزة.
5 .5انخفاض درجتين في التصنيف االئتماني للموجودات المالية.
6 .6الجاري مدين المتجاوز أكثر من  60يوم.

حوكمة تطبيق متطلبات المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ()9
لضمــان االلتــزام بمتطلبــات تطبيــق المعيــار والتأكــد مــن ســير التطبيــق فقــد تــم إنشــاء لجنــة توجيــه خاصــة تتكــون مــن قبــل
الســادة مديــر إدارة المخاطــر ،مديــر إدارة االئتمــان ،المديــر المالــي للبنــك عــاوة علــى مديــر إدارة انظمــة المعلومــات  ،مديــر إدارة
متابعــة ورقابــة االئتمــان ومديــر إدارة المشــاريع .حيــث تقــوم اللجنــه باتخــاذ القــرارات الالزمــة بخصــوص آليــات التطبيــق ،التأكــد
مــن تحديــث السياســات العامــة واجــراءات العمــل األنظمــة بمــا يتــازم مــع متطلبــات المعيــار ،كمــا تقــوم بعــرض نتائــج احتســاب
الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة اســتنادا إلــى المعيــار إلــى اإلدارة العليــا وإلــى مجلــس اإلدارة عــن طريــق اللجــان المنبثقــة عنــه.

 .4حصص مؤثرة في شركات تابعة
فيما يلي معلومات مالية عن شركات تابعة وغير مملوكة بالكامل لديها حصص جوهرية لجهات غير مسيطرة:

يعتمــد التغيــر بيــن المرحلــة الثانيــة والمرحلــة الثالثــة علــى مــا إذا كانــت األدوات الماليــة متعثــرة كمــا فــي نهايــة الفتــرة الماليــة.
إن طريقــة تحديــد تعثــر األدوات الماليــة وفق ـاً لمعيــار التقاريــر الماليــة الدولــي ( )9هــي مشــابهة لطريقــة تحديــد حــدوث التعثــر
للموجــودات الماليــة وفقـًا لمعيــار المحاســبة الدولــي رقــم (( )39األدوات الماليــة  :االعتــراف والقيــاس) .كمــا هــو موضــح فــي تعريــف
التعثــر أدنــاه.

نسبة الملكية لجهات غير مسيطرة:
2019

2018

%

%

البنك اإلسالمي العربي

فلسطين

47.94

47.94

بال بي

فلسطين

15

15

إسم الشركة

	•عوامل االقتصاد الكلي ،األحداث المستقبلية المتوقعة واستخدام أكثر من سيناريو:
يجــب األخــذ بعيــن االعتبــار المعلومــات التاريخيــة واألوضــاع الحاليــة باإلضافــة لألحــداث المســتقبلية المتوقعــة وفقــ ًا لمعلومــات
موثوقــة عنــد قيــاس الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة لــكل مرحلــة .إن قيــاس وتطبيــق المعلومــات المســتقبلية المتوقعــة يتطلــب مــن
إدارة البنــك القيــام باجتهــادات جوهريــة مبنيــة علــى التعــاون مــع جهــات دوليــة ذو خبــرة فــي هــذا المجــال.

حصص الجهات غير المسيطرة في الشركات التابعة الجوهرية:

احتماليــة حــدوث التعثــر وخســارة التعثــر المفترضــة واألثــر عنــد التعثــر والمدخــات المســتخدمة فــي المرحلــة األولــى والمرحلــة
الثانيــة لمخصــص تدنــي التســهيالت االئتمانيــة مصممــة بنــا ًء علــى عوامــل اقتصاديــة متغيــرة (أو التغيــر فــي عوامــل االقتصــاد
الكلــي) والمرتبطــة بشــكل مباشــر بالمخاطــر االئتمانيــة المتعلقــة بالمحفظــة.

بال بي

يتــم ربــط كل ســيناريو مــن حــاالت االقتصــاد الكلــي المســتخدمة فــي حســاب الخســارة االئتمانيــة المتوقعــة بعوامــل االقتصــاد
الكلــي المتغيــرة.

األرباح العائدة لجهات غير مسيطرة في الشركات التابعة الجوهرية:

البنك اإلسالمي العربي

تــم اســتخدام التقديــرات فــي حســاب الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة للمرحلــة األولــى والمرحلــة الثانيــة باســتخدام الســيناريوهات
المرجحــة المخصومــة والتــي تتضمــن المعلومــات المســتقبلية لالقتصــاد الكلــي ألعــوام الحقــة.
يعتمــد الســيناريو األساســي علــى تنبــؤات االقتصــاد الكلــي (مثــل :الناتــج المحلــي اإلجمالــي ومعــدالت البطالــة والتضخــم وأســعار
الفائــدة) .ان تغيــرات الصعــود والهبــوط فــي العوامــل االقتصاديــة ســيتم اعدادهــا علــى أســاس األوضــاع االقتصاديــة البديلــة
الممكنــة.
	•تعريف التعثر:

بلد المنشأ واألعمال

البنك اإلسالمي العربي
بال بي
حصة جهات غير مسيطرة من بنود الدخل الشامل

2019

2018

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

53.535.711

49.946.917

328.083

237.376

53.863.794

50.184.293

2019

2018

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

4.888.335

3.405.134

90.707

43.296

4.979.042

3.448.430

()41.174

446.849

4.937.868

3.895.279

إن 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  90يــوم فأكثــر.
	•العمر المتوقع:
عنــد قيــاس الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة ،يقــوم البنــك باألخــذ بعيــن االعتبــار اقصــى مــدى للتدفقــات النقديــة المتوقعــة والتــي
يعتبرهــا البنــك 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 بنــا ًء علــى الفتــرة المعــرض بهــا البنــك لمخاطــر االئتمــان التــي ال يمكــن لــإدارة تجنبهــا.

143

بنك فلســـطين | التقريـــر الســـنوي 2019

144

ملخص بيانات قائمة المركز المالي كما في  31كانون األول :2018
فيما يلي ملخص لمعلومات مالية عن هذه الشركات التابعة قبل استبعاد األرصدة والمعامالت مع البنك:
البنك االسالمي العربي

بال بي

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

إجمالي الموجودات

1.062.302.827

1.917.626

إجمالي المطلوبات

()952.908.000

()362.555

109.394.827

1.555.071

ملخص بيانات قائمة الدخل للسنة المنتهية في 31كانون األول :2019
البنك االسالمي العربي

بال بي

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

مجموع حقوق الملكية

اإليرادات

44.916.609

2.018.301

ويعود إلى:

مصاريف إدارية وعامة

()29.872.348

()1.155.194

إستهالكات واطفاءات

()4.061.953

()182.682

971.974

86.122

الربح قبل الضريبة

11.954.282

766.547

إيرادات أخرى
ضريبة الدخل

()2.944.000

()161.832

ربح السنة

9.010.282

604.715

بنود الدخل الشامل األخرى للسنة
إجمالي الدخل الشامل للسنة

783.531

-

9.793.813

604.715

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

البنك االسالمي العربي

بال بي

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

اإليرادات

38.761.058

1.578.186

مصاريف إدارية وعامة

()26.106.437

()1.096.439

إستهالكات واطفاءات

()2.896.152

()150.452

-

45.843

إيرادات أخرى
الربح قبل الضريبة

9.758.469

377.138

ضريبة الدخل

()2.655.149

()88.497

ربح السنة

7.103.320

288.641

بنود الدخل الشامل األخرى للسنة

1.704.526

-

إجمالي الدخل الشامل للسنة

8.807.846

288.641

ملخص بيانات قائمة المركز المالي كما في  31كانون األول :2019

إجمالي الموجودات
إجمالي المطلوبات
مجموع حقوق الملكية

مساهمي البنك

59.447.910

1.317.695

لجهات غير مسيطرة

49.946.917

237.376

109.394.827

1.555.071

ملخص بيانات قائمة التدفقات النقدية للسنة المنتهية في  31كانون األول :2019
البنك االسالمي العربي

بال بي

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

أنشطة التشغيل

()32.301.949

659.354

أنشطة اإلستثمار

()9.431.410

()230.864

أنشطة التمويل

131.665.619

()8.000

الزيادة في النقد والنقد المعادل

89.932.260

420.490

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

بال بي

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

أنشطة التشغيل

()115.243.518

219.032

أنشطة اإلستثمار

()9.140.474

()221.617

أنشطة التمويل

93.657.323

-

الزيادة في النقد والنقد المعادل

()30.726.669

()2.585

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

البنك االسالمي العربي

بال بي

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

1.271.658.052

2.676.587

()1.155.094.412

()516.801

116.563.640

2.159.786

ويعود إلى:
مساهمي البنك

63.027.929

1.831.703

لجهات غير مسيطرة

53.535.711

328.083

116.563.640

2.159.786

نقد في الصندوق

2019

2018

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

934.725.363

759.107.067

أرصدة لدى سلطة النقد الفلسطينية:
حسابات جارية وتحت الطلب

45.043.807

15.608.423

ودائع تستحق خالل فترة ثالثة أشهر فأقل

26.657.264

-

متطلبات اإلحتياطي اإللزامي النقدي

354.711.248

326.184.568

1.361.137.682

1.100.900.058

()50.150

-

1.361.087.532

1.100.900.058

ينزل :مخصص الخسائر اإلئتمانية المتوقعة

يتعيــن علــى البنــك وفقـًا لتعميــم ســلطة النقــد الفلســطينية رقــم ( )2010/67االحتفــاظ لــدى ســلطة النقــد الفلســطينية بإحتياطــي
إلزامــي نقــدي بنســبة  % 9مــن كافــة ودائــع العمــاء .ال تعمــل ســلطة النقــد الفلســطينية علــى دفــع فوائــد أو عوائــد علــى هــذه
االحتياطيــات اإللزاميــة النقديــة وبموجــب التعليمــات رقــم ( )2012/2يتــم تخفيــض قيمــة الرصيــد القائــم للتســهيالت الممنوحــة فــي
مدينــة القــدس لبعــض القطاعــات قبــل إحتســاب االحتياطــي اإللزامــي النقــدي.
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بلغــت األرصــدة مقيــدة الســحب كمــا فــي  31كانــون األول  2019و 2018مبلــغ  123.375.156و 80.707.371دوالر أمريكــي ،علــى
التوالــي.

ال تدفع سلطة النقد الفلسطينية للبنوك أية فوائد أو عوائد على أرصدة الحسابات الجارية.
تدفع سلطة النقد الفلسطينية فوائد على الودائع ألجل تتراوح بين  % 1.25و .% 1.70

فيما يلي ملخص الحركة على اجمالي األرصدة لدى البنوك والمؤسسات المصرفية:

فيما يلي ملخص الحركة على اجمالي الودائع لدى سلطة النقد الفلسطينية:

2019
2019

المرحلة ()1

المرحلة ()2

المرحلة ()3

المجموع

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

340.741.420

5.000.000

2.300.000

348.041.420

-

-

50.531.599

()5.000.000

-

-

المرحلة ()1

المرحلة ()2

المرحلة ()3

المجموع

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

رصيد بداية السنة

341.792.991

-

-

341.792.991

صافي التغير خالل السنة

50.531.599

صافي الحركة

84.619.328

-

-

84.619.328

ما تم تحويله الى المرحلة 1

5.000.000

رصيد نهاية السنة

426.412.319

-

-

426.412.319

ما تم تحويله الى المرحلة 2

الرصيد كما في  1كانون الثاني 2019

رصيد نهاية السنة

فيما يلي ملخص الحركة على مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة على الودائع لدى سلطة النقد الفلسطينية:

()872.820

872.820

-

-

395.400.199

872.820

2.300.000

398.573.019

2018
2019

كما في  1كانون الثاني 2019

المرحلة ()1

المرحلة ()2

المرحلة ()3

المجموع

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

-

-

-

-

الخسائر اإلئتمانية المتوقعة للسنة

50.150

-

-

رصيد نهاية السنة

50.150

-

-

رصيد بداية السنة
صافي التغير خالل السنة

المرحلة ()1

المرحلة ()2

المرحلة ()3

المجموع

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

567.782.992

3.000.000

2.300.000

573.082.992

()225.541.572

500.000

-

()225.041.572

50.150

ما تم تحويله الى المرحلة 2

()1.500.000

1.500.000

-

-

50.150

رصيد نهاية السنة

340.741.420

5.000.000

2.300.000

348.041.420

 .6أرصدة لدى بنوك ومؤسسات مصرفية

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

يشمل هذا البند ما يلي:

2019
2019

2018

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

بنوك ومؤسسات مصرفية محلية:
211.353

70.148

حسابات جارية
ودائع تستحق خالل فترة ثالثة أشهر فأقل

14.504.951

11.189.317

ودائع تبادلية

13.988.717

9.167.842

28.705.021

20.427.307

المرحلة ()1

المرحلة ()2

المرحلة ()3

المجموع

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

رصيد بداية السنة

80.584

18.497

2.300.000

2.399.081

صافي الخسائر اإلئتمانية المتوقعة

167.183

-

-

167.183

ما تم تحويله الى المرحلة 1

18.497

()18.497

-

-

ما تم تحويله الى المرحلة 2

()1.259

1.259

-

-

رصيد نهاية السنة

265.005

1.259

2.300.000

2.566.264

بنوك ومؤسسات مصرفية خارجية:
174.635.635

184.641.722

حسابات جارية وتحت الطلب
ودائع تستحق خالل فترة ثالثة أشهر فأقل

111.706.273

123.547.646

ودائع تستحق خالل فترة تزيد عن ثالثة أشهر

12.693.935

7.052.186

ودائع تبادلية

60.000.000

-

359.035.843

315.241.554

إستثمارات تستحق خالل فترة ثالثة أشهر

7.322.641

10.322.642

إستثمارات تستحق خالل فترة تزيد عن ثالثة أشهر

3.509.514

2.049.917

10.832.155

12.372.559

إستثمارات لدى بنوك إسالمية خارجية:

ينزل :مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة

()2.566.264

()2.399.081

396.006.755

345.642.339

2018
المرحلة ()1

المرحلة ()2

المرحلة ()3

المجموع

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

رصيد بداية السنة

188.732

7.297

2.300.000

2.496.029

صافي الخسائر اإلئتمانية المتوقعة

()108.148

11.200

-

()96.948

80.584

18.497

2.300.000

2.399.081

رصيد نهاية السنة

بلغــت األرصــدة لــدى البنــوك والمؤسســات المصرفيــة التــي ال تتقاضــى فوائــد أو عوائــد كمــا فــي  31كانــون األول  2019و2018
مبلــغ  188.630.559دوالر أمريكــي و 193.809.564دوالر أمريكــي ،علــى التوالــي .كمــا تتضمــن هــذه األرصــدة ودائــع تبادليــة مــع
بنــوك محليــة وخارجيــة بمبلــغ  73.988.717دوالر أمريكــي و 9.167.842دوالر أمريكــي كمــا فــي  31كانــون األول  2019و،2018
علــى التوالــي.
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 .7موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل

فيما يلي ملخص الحركة على إجمالي التسهيالت والتمويالت االئتمانية المباشرة:

يمثــل هــذا البنــد أســهم مدرجــة فــي بورصــة فلســطين بلغــت قيمتهــا العادلــة  10.654.320دوالر أمريكــي و 10.774.178دوالر
أمريكــي كمــا فــي  31كانــون األول  2019و ،2018علــى التوالــي.

 .8تسهيالت وتمويالت ائتمانية مباشرة
يشمل هذا البند ما يلي:
2019

2018

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

أفراد
قروض

672.223.256

651.093.017

حسابات جارية مدينة

15.582.810

13.080.931

بطاقات ائتمان

32.786.240

36.996.236

حسابات المكشوفين بالطلب

58.640.098

65.544.458

تمويالت

243.842.688

227.532.594

2019
المرحلة ()1

المرحلة ()3

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

الرصيد في بداية السنة

2.145.073.404

526.626.302

110.526.519

2.782.226.225

صافي التغير خالل السنة

340.022.338

()33.880.565

26.873.850

333.015.623

ما تم تحويله الى المرحلة 1

51.774.478

()48.651.930

()3.122.548

-

ما تم تحويله الى المرحلة 2

()189.438.352

195.655.366

()6.217.014

-

ما تم تحويله الى المرحلة 3
التسهيالت المعدومة
رصيد نهاية السنة

()18.830.901

()21.101.321

39.932.222

-

-

-

()1.618.014

()1.618.014

2.328.600.967

618.647.852

166.375.015

3.113.623.834

2018
المرحلة ()1

المرحلة ()2

المرحلة ()3

المجموع

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

الرصيد في بداية السنة

1.950.256.354

528.837.313

75.123.213

2.554.216.880

صافي التغير خالل السنة

259.121.515

()39.947.392

12.151.274

231.325.397

ما تم تحويله الى المرحلة 1

53.778.214

()48.480.907

()5.297.307

-

ما تم تحويله الى المرحلة 2

()91.672.373

98.247.303

()6.574.930

-

قروض

858.725.414

791.344.573

ما تم تحويله الى المرحلة 3

()25.175.232

()12.030.015

37.205.247

-

حسابات جارية مدينة

180.008.032

174.447.447

التسهيالت المعدومة

()1.235.074

-

()2.080.978

()3.316.052

حسابات المكشوفين بالطلب

14.266.324

21.547.948

2.145.073.404

526.626.302

110.526.519

2.782.226.225

تمويالت

453.661.879

411.181.348

شركات ومؤسسات

رصيد نهاية السنة

فيما يلي ملخص الحركة على مخصص خسائر ائتمانية متوقعة على التسهيالت والتمويالت االئتمانية المباشرة:

قطاع عام
قروض

310.607.985

132.222.044

حسابات جارية مدينة

207.539.056

210.727.710

تمويالت

65.740.052

46.507.919

3.113.623.834

2.782.226.225

فوائد وعموالت وأرباح معلقة

()16.656.102

()11.242.052

مخصص خسائر ائتمانية متوقعة على التسهيالت والتمويالت االئتمانية المباشرة

()113.582.505

()83.829.169

2.983.385.227

2.687.155.004

فيما يلي ملخص الحركة على حساب الفوائد والعموالت واألرباح المعلقة خالل السنة:
2019

2018

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

الرصيد في بداية السنة

11.242.052

7.364.755

فوائد وأرباح معلقة خالل السنة

6.357.696

4.992.948

2019
المرحلة ()1

المرحلة ()2

المرحلة ()3

المجموع

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

الرصيد في بداية السنة

12.572.296

18.896.888

52.359.985

83.829.169

المحول للمرحلة 1

2.579.517

()1.631.444

()948.073

-

المحول للمرحلة 2

()2.494.481

2.680.511

()186.030

-

المحول للمرحلة 3

()254.722

()985.367

1.240.089

-

صافي الخسائر االئتمانية
المتوقعة

670.086

إسترداد فوائد معلقة

()570.748

()300.093

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

-

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

()301.986

()625.589

المسترد من التمويالت
اإلئتمانية المستبعدة

-

فوائد معلقة تم شطبها

()90.315

()60.423

فروقات عملة

19.403

()129.546

16.656.102

11.242.052

الرصيد في نهاية السنة
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6.291.559

-

23.729.495

()1.139.810
94.885

30.691.140

()1.139.810
94.885

مخصص تم شطبه مقابل
تسهيالت وتمويالت
ائتمانية معدومة

-

-

()2.588

()2.588

فرق تقييم عمالت أجنبية

-

-

109.709

109.709

13.072.696

25.252.147

75.257.662

113.582.505

رصيد نهاية السنة

149

المرحلة ()2

المجموع

150

2018
المرحلة ()1

المرحلة ()2

المرحلة ()3

المجموع

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

الرصيد في بداية السنة

18.318.116

35.334.271

28.261.585

81.913.972

المحول للمرحلة 1

7.780.634

()7.684.172

()96.462

-

المحول للمرحلة 2

()938.683

1.327.002

()388.319

-

المحول للمرحلة 3

()613.464

()12.981.129

13.594.593

-

()11.974.307

2.900.916

12.935.397

3.862.006

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

-

-

()2.080.978

()2.080.978

المسترد من التمويالت اإلئتمانية المستبعدة

-

-

7.214

7.214

مخصص تم شطبه مقابل تسهيالت
وتمويالت ائتمانية معدومة

-

-

()28.203

()28.203

فرق تقييم عمالت أجنبية

-

-

155.158

155.158

12.572.296

18.896.888

52.359.985

83.829.169

صافي (األرباح) الخسائر االئتمانية المتوقعة

رصيد نهاية السنة

بلغــت اإلســتردادات للتســهيالت والتمويــات االئتمانيــة المتعثــرة المدرجــة ضمــن المرحلــة الثالثــة كمــا فــي  31كانــون األول 2019
و 2018مبلــغ  9.644.856دوالر أمريكــي و 7.615.369دوالر أمريكــي ،علــى التوالــي.
فيمــا يلــي ملخــص الحركــة علــى مخصــص تدنــي تســهيالت وتمويــات ائتمانيــة مباشــرة التــي مضــى علــى تعثرهــا أكثــر مــن
 6سنوات:
2019

2018

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

12.902.412

11.388.919

اإلضافات

1.139.810

2.080.978

إسترداد مخصص تدني تسهيالت

()396.257

()101.916

مخصص تم شطبه

()4.723

()19.719

فروقات عملة

204.490

()445.850

13.845.732

12.902.412

الرصيد في بداية السنة

الرصيد في نهاية السنة

تظهــر القــروض بالصافــي بعــد تنزيــل الفوائــد والعمــوالت المقبوضــة مقدم ـ ًا البالغــة  10.260.992دوالر أمريكــيكمــا فــي  31كانــون األول  2019مقابــل  3.860.670دوالر أمريكــي كمــا فــي  31كانــون األول  .2018كمــا تظهــر
التمويــات االئتمانيــة المباشــرة بالصافــي بعــد تنزيــل األربــاح المؤجلــة البالغــة  82.478.277دوالر أمريكــي كمــا فــي
 31كانــون األول  2019مقابــل  76.144.920دوالر أمريكــي كمــا فــي  31كانــون األول .2018
بلــغ إجمالــي التســهيالت والتمويــات االئتمانيــة المباشــرة المصنفــة بعــد تنزيــل الفوائــد والعمــوالت واألربــاح المعلقــةوفقـاً لتعليمــات ســلطة النقــد الفلســطينية كمــا فــي  31كانــون األول  2019مبلــغ  189.183.999دوالر أمريكــي أي مــا
نســبته ( )% 6.11مــن إجمالــي التســهيالت والتمويــات االئتمانيــة المباشــرة بعــد تنزيــل الفوائــد والعمــوالت واألربــاح
المعلقــة مقابــل مبلــغ  166.258.630دوالر أمريكــي أي مــا نســبته ( )% 6.00مــن إجمالــي التســهيالت االئتمانيــة
المباشــرة بعــد تنزيــل الفوائــد والعمــوالت المعلقــة كمــا فــي  31كانــون األول .2018

 141.109.198دوالر أمريكــي أي مــا نســبته ( )% 4.56مــن إجمالــي التســهيالت والتمويــات االئتمانيــة المباشــرة بعــد تنزيــل
الفوائــد والعمــوالت واألربــاح والعمــوالت المعلقــة كمــا فــي  31كانــون األول  2019مقابــل مبلــغ  99.284.467دوالر أمريكــي أي
مــا نســبته ( )% 3.58مــن إجمالــي التســهيالت االئتمانيــة المباشــرة بعــد تنزيــل الفوائــد والعمــوالت المعلقــة كمــا فــي 31كانــون
األول .2018
بنــا ًء علــى تعليمــات ســلطة النقــد الفلســطينية رقــم ( )2008/01تــم إســتبعاد التســهيالت والتمويــات االئتمانيــة المباشــرةالمتعثــرة والتــي مضــى علــى تعثرهــا اكثــر مــن  6ســنوات مــن القوائــم الماليــة الموحــدة للبنــك .بلغــت األرصــدة المســتبعدة
مــن القوائــم الماليــة الموحــدة كمــا فــي  31كانــون األول  2019و 2018مبلــغ  26.906.789دوالر أمريكــي و25.658.053
دوالر أمريكــي كمــا بلــغ رصيــد المخصــص والفوائــد واألربــاح المعلقــة للحســابات المتعثــرة مبلــغ  25.571.139دوالر أمريكــي
و 24.460.117دوالر أمريكــي ،علــى التوالــي.
بلغــت التســهيالت والتمويــات االئتمانيــة الممنوحــة للقطــاع العــام  583.887.093دوالر أمريكــي أي مــا نســبته ( )% 19مــنإجمالــي التســهيالت والتمويــات االئتمانيــة المباشــرة كمــا فــي  31كانــون األول  2019مقابــل  389.457.673دوالر أمريكــي أي
مــا نســبته ( )% 14كمــا فــي  31كانــون األول .2018
بلغــت التســهيالت والتمويــات االئتمانيــة للبنــك الممنوحــة بكفالــة الســلطة الوطنيــة الفلســطينية  28.830.910دوالر أمريكــيأي مــا نســبته ( )% 0.93مــن إجمالــي التســهيالت االئتمانيــة المباشــرة كمــا فــي  31كانــون األول  2019مقابــل  2.722.577دوالر
أمريكــي أي مــا نســبته ( )% 0.10كمــا فــي  31كانــون األول .2018
بلغــت القيمــة العادلــة للضمانــات المقدمــة مقابــل التســهيالت والتمويــات االئتمانيــة مبلــغ  1.208.094.107دوالر أمريكــي كمــافــي  31كانــون األول  2019مقابــل  1.105.617.864دوالر أمريكــي كمــا فــي  31كانــون األول .2018
بلغــت التســهيالت والتمويــات االئتمانيــة الممنوحــة لغيــر المقيميــن مبلــغ  13.632.544دوالر أمريكــي و 10.645.778دوالرأمريكــي كمــا فــي  31كانــون  2019و ،2018علــى التوالــي.
تــم شــطب تســهيالت وتمويــات ائتمانيــة ممنوحــة لــم يســبق التخصيــص لهــا بقيمــة  1.497.114دوالر أمريكــي كمــا فــي 31كانون األول  2019مقابل  1.235.074دوالر أمريكي كما في  31كانون األول .2018
فيما يلي توزيع التسهيالت والتمويالت االئتمانية بعد تنزيل الفوائد واألرباح المعلقة حسب النشاط االقتصادي للعمالء:
2019

2018

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

الصناعة

149.705.402

140.908.813

قطاع الخدمات

380.086.716

303.303.836

تجارة بالجملة والمفرق

472.501.366

445.207.351

العقارات واإلنشاءات

709.455.375

668.945.886

النقل

14.491.852

13.419.615

الزراعة

46.523.293

44.112.659

السياحة

33.777.704

32.197.564

القطاع المالي

28.778.477

34.899.166

القطاع العام

583.876.833

389.457.673

سلع إستهالكية

677.782.429

698.531.610

3.096.979.447

2.770.984.173

بلغــت التســهيالت والتمويــات االئتمانيــة المباشــرة المتعثــرة بعــد تنزيــل الفوائــد والعمــوالت واألربــاح المعلقــة مبلــغيقــوم البنــك بمنــح تســهيالت ائتمانيــة مضمونــة مــن قبــل مؤسســات ضمــان القــروض ،فيمــا يلــي توزيــع هــذه التســهيالت
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 .10موجودات مالية بالكلفة المطفأة

االئتمانيــة:

تشمل الموجودات المالية بالكلفة المطفأة ما يلي:

 31كانون األول 2019
المبلغ الممنوح

الرصيد القائم

تغطية الجهة الضامنة

الديون المتعثرة

نوع التسهيالت

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

%

دوالر أمريكي

مشاريع إنتاجية

15.285.666

10.886.562

70

3.275.473

قروض تشغيلية

14.969.671

8.297.518

60

3.763.493

قروض تنموية

32.459.025

20.772.323

50

10.216.214

مشاريع صغيرة ومتوسطة

6.221.323

3.873.752

100 - 35

741.059

68.935.685

43.830.155

17.996.239

 31كانون األول 2018
المبلغ الممنوح

الرصيد القائم

تغطية الجهة الضامنة

الديون المتعثرة

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

%

دوالر أمريكي

مشاريع إنتاجية

14.345.860

10.853.291

70

6.085.102

قروض تشغيلية

13.925.467

6.134.896

60

6.053.026

قروض تنموية

31.558.993

22.238.968

50

10.344.320

مشاريع صغيرة ومتوسطة

8.923.931

5.497.666

100 - 35

2.527.695

68.754.251

44.724.821

نوع التسهيالت

25.010.143

صكوك

أذونات وسندات خزينة
حكومية

سندات مالية مدرجة في
أسواق مالية

سندات مالية غير مدرجة
في أسواق مالية

إسالمية

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

مخصص الخسائر
اإلئتمانية المتوقعة

المجموع

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

 31كانون األول 2019
محلي

31.285.668

-

6.910.000

-

()499.140

37.696.528

أجنبي

60.072.100

115.307.792

-

31.513.425

()1.845.162

205.048.155

91.357.768

115.307.792

6.910.000

31.513.425

()2.344.302

242.744.683

 31كانون األول 2018
محلي

14.413.352

-

أجنبي

84.671.337

141.566.827

-

99.084.689

141.566.827

6.910.000

-

()126.641

21.196.711

6.910.000

34.513.424

()2.579.241

258.172.347

34.513.424

()2.705.882

279.369.058

فيما يلي ملخص الحركة على إجمالي الموجودات المالية بالكلفة المطفأة:
2019

.9موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل

المرحلة ()1

المرحلة ()2

المرحلة ()3

المجموع

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

رصيد بداية السنة

260.811.515

20.000.000

1.263.425

282.074.940

صافي التغير خالل السنة

()28.424.901

()8.561.054

-

()36.985.955

ما تم تحويله الى المرحلة 2

()32.691.395

32.691.395

-

-

رصيد نهاية السنة

199.695.219

44.130.341

1.263.425

245.088.985

تشمل الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل ما يلي:

أسهم مدرجة في أسواق مالية

موجودات مالية غير مدرجة في
أسواق مالية

المجموع

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

 31كانون األول 2019
محلي

10.788.812

3.942.279

14.731.091

أجنبي

17.273.366

5.313.184

22.586.550

28.062.178

9.255.463

37.317.641

 31كانون األول 2018
محلي

9.941.471

3.843.710

13.785.181

أجنبي

17.539.109

1.779.995

19.319.104

27.480.580

5.623.705

33.104.285
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2019

2018

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

()3.467.059

()819.268

التغير في القيمة العادلة من خالل قائمة الدخل الشامل

()357.843

()2.647.791

أرباح بيع موجودات مالية مثبتة مباشرة في األرباح المدورة

()30.000

-

()3.854.902

()3.467.059

الرصيد في نهاية السنة
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المرحلة ()1

المرحلة ()2

المرحلة ()3

المجموع

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

الرصيد في بداية السنة

245.920.164

5.317.358

1.263.425

252.500.947

صافي التغير خالل السنة

29.573.993

-

-

29.573.993

ما تم تحويله الى المرحلة 2

()14.682.642

14.682.642

-

-

رصيد نهاية السنة

260.811.515

20.000.000

1.263.425

282.074.940

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

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

الرصيد في بداية السنة

2018

2019
المرحلة ()1

المرحلة ()2

المرحلة ()3

المجموع

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

الرصيد في بداية السنة

1.122.673

319.784

1.263.425

2.705.882

صافي (استرداد) خسائر إئتمانية متوقعة

()339.930

()21.650

-

()361.580

ما تم تحويله الى المرحلة 2

()12.165

12.165

رصيد نهاية السنة

770.578

310.299

1.263.425

2.344.302
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2018

يوضح الجدول التالي ملخص المعلومات المالية المتعلقة باستثمار البنك في شركاته الحليفة:

المرحلة ()1

المرحلة ()2

المرحلة ()3

المجموع

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

-

-

1.263.425

1.263.425

1.240.849

26.830

-

1.267.679

الرصيد في بداية السنة (معدل)

1.240.849

26.830

1.263.425

2.531.104

الرصيد في بداية السنة
أثــر تطبيــق معيــار التقاريــر الماليــة
الدولــي رقــم ()9
صافــي (اســترداد) خســائر إئتمانيــة
متوقعــة

()118.176

292.954

-

174.778

رصيد نهاية السنة

1.122.673

319.784

1.263.425

2.705.882

تتراوح أسعار الفائدة على الموجودات المالية بالدوالر األمريكي بين  % 2.58إلى .% 8.13
تتراوح أسعار الفائدة على الموجودات المالية بالدينار األردني بين  % 4.69إلى .% 6.49

تتضمــن الموجــودات الماليــة المحليــة اســتثمار البنــك فــي أذونــات خزينــة حكوميــة فلســطينية حســب تعميــم ســلطة النقــد
الفلســطينية رقــم ( )2016/64بحيــث يكــون الحــد األعلــى لســعر الخصــم علــى األذونــات الصــادرة بعملــة الشــيكل  % 8وعلــى
األذونــات الصــادرة بعملــة الــدوالر األمريكــي (ليبــور 6شــهور  )% 3 +ســنوياً.
يتراوح العائد على الصكوك اإلسالمية اإلقليمية بين  % 2.55و.% 7.44

 .11إستثمار في شركات حليفة
رأس المال المكتتب

2019

2018

2019

2018

إجمالي المطلوبات

()7.245.476

()7.651.651

()764.615

()583.348

حقوق الملكية

27.833.677

27.192.376

2.144.216

2.500.346

حصة البنك

5.845.072

5.710.399

643.265

750.104

القيمة الدفترية قبل التعديل

5.845.072

5.710.399

643.265

750.104

تعديالت

()1.086.849

()1.086.849

102.031

99.204

القيمة الدفترية بعد التعديل

4.758.223

4.623.550

745.296

849.308

صافي اإليرادات

1.653.710

1.228.110

1.598.057

1.238.684

مصاريف تشغيلية وإدارية وعامة

()540.179

()473.232

()489.941

()405.306

-

-

()72.907

()39.719

مصاريف تمويل

()345.416

()404.267

()4.392

-

إيرادات (مصاريف) أخرى ،بالصافي

()70.203

()102.485

98.262

24.254

الربح قبل الضريبة

697.912

248.126

1.129.079

817.913

مصروف الضريبة

()56.611

()43.640

()180.829

()138.146

صافي الربح للسنة بعد الضريبة

641.301

204.486

948.250

679.767

-

-

-

-

إجمالي الدخل الشامل

641.301

204.486

948.250

679.767

حصة البنك

134.673

42.942

287.295

203.930

بلد المنشأ

%

%

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

فلسطين

21

21

4.758.223

4.623.550

فلسطين

30

30

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:
2019

2018

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

745.296

849.308

رصيد بداية السنة

17.800.433

16.693.998

5.503.519

5.472.858

إضافات خالل السنة

5.741.544

755.030

*

تأسســت شــركة أبــراج للتنميــة واإلســتثمار (أبــراج) فــي فلســطين عــام  2008ومــن أهدافهــا القيــام بأعمــال اإلنشــاء واألنشــطة
العقاريــة التجاريــة بكافــة أنواعهــا .يتألــف رأســمال الشــركة المكتتــب بــه مــن  21.4مليــون ســهم بقيمــة اســمية دوالر أمريكــي
واحــد للســهم.

**

تأسســت الشــركة الفلســطينية لنقــل األمــوال والمقتنيــات الثمينــة والخدمــات المصرفيــة (أمــان) فــي فلســطين ســنة  2008وتقــوم
بتقديــم خدمــات نقــل النقــود والمقتنيــات الثمينــة واألوراق التجارية داخل وخارج فلســطين .يتألف رأســمال الشــركة المكتتب به من
 1مليون سهم بقيمة اسمية دوالر أمريكي واحد للسهم.
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إجمالي الموجودات

35.079.153

34.844.027

2.908.831

3.083.694

 .12إستثمارات عقارية

فيما يلي تفاصيل اإلستثمار في الشركات الحليفة كما في  31كانون األول  2019و:2018
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المركز المالي للشركات الحليفة

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

بنود الدخل الشامل

تتراوح فترات إستحقاق الموجودات المالية من شهر إلى سبع سنوات.

الشركة الفلسطينية لنقل األموال
والمقتنيات الثمينة والخدمات المصرفية **

2019

2018

2019

2018

إستهالكات وإطفاءات

تتراوح أسعار الفائدة على الموجودات المالية بالكلفة المطفأة بالدينار الكويتي بين  % 4.13إلى .% 6.00

شركة ابراج للتنمية واإلستثمار *

أبراج

االيرادات ونتائج األعمال

أسعار الفائدة على الموجودات المالية بالجنيه اإلسترليني .% 7.25

نسبة الملكية

أمان

-

()702.742

949.397

-

استبعادات خالل السنة
التغير في القيمة العادلة خالل السنة

1.186.495

1.054.147

رصيد نهاية السنة

25.677.869

17.800.433

محول من موجودات آلت ملكيتها للبنك وفا ًء لديون  -إيضاح رقم ()16
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تتضمــن الممتلــكات واآلالت والمعــدات بنــود مســتهلكة بالكامــل وال زالــت تســتخدم في عمليــات البنك وتبلــغ كلفتها مبلــغ 48.750.288
دوالر أمريكــي ومبلــغ  40.212.405دوالر أمريكــي كمــا فــي  31كانــون األول  2019و ،2018على التوالي.

 .13ممتلكات وآالت ومعدات

2019

 .14مشاريع تحت التنفيذ
وسائل

حق استخدام
أصول مستأجرة

مباني

أثاث

أجهزة

وعقارات*

ومعدات

الحاسب اآللي

تحسينات
المأجور

نقل

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

المجموع

يشــمل هــذا البنــد أعمــال إنشــاء وتشــطيب وتوســيع وتحســينات لفــروع البنــك الجديــدة ،وأعمــال تشــطيب وتوســيع وتحســينات مأجور
للبنــك اإلســامي العربــي .فيمــا يلــي الحركــة علــى المشــاريع تحــت التنفيــذ خــال الســنة:

دوالر أمريكي

2019

الكلفة:
46.708.005

91.101.269

14.691.435

11.319.214

3.051.608

38.741.538

205.613.069

الرصيد في بداية السنة
اإلضافات

-

6.056.135

1.388.342

755.442

879.598

-

9.079.517

محول من مشاريع تحت
التنفيذ

-

4.130.684

-

885.703

1.492.481

االستبعادات

-

6.508.868

-

()270.428

()44.986

-

()413.071

-

()728.485

الرصيد في نهاية السنة

46.708.005

101.017.660

16.034.791

12.960.359

5.010.616

38.741.538

220.472.969

الرصيد في بداية السنة

7.169.035

55.339.462

11.692.375

5.223.595

1.403.956

-

80.828.423

578.322

7.863.497

1.288.523

1.753.975

422.395

3.947.275

15.853.987

-

()161.593

()44.952

-

()332.245

-

()538.790

الرصيد في نهاية السنة

7.747.357

63.041.366

12.935.946

6.977.570

1.494.106

3.947.275

96.143.620

صافي القيمة الدفترية
كما فب :2019/12/31

38.960.648

37.976.294

3.098.845

5.982.789

3.516.510

34.794.263

124.329.349

اإلستهالك المتراكم:
االستهالك للسنة
االستبعادات

وسائل

حق استخدام
أصول
مستأجرة

المجموع
دوالر أمريكي

مباني

أثاث

أجهزة

وعقارات*

ومعدات

الحاسب اآللي

تحسينات
المأجور

نقل

2018

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

الرصيد في بداية السنة

46.393.595

81.829.641

13.974.136

8.058.409

5.122.153

-

155.377.934

314.410

5.934.058

768.967

803.529

359.022

-

8.179.986

محول من مشاريع تحت
التنفيذ

-

3.556.558

-

2.463.093

-

-

6.019.651

االستبعادات

-

()218.988

()51.668

()5.817

()2.429.567

-

()2.706.040

46.708.005

91.101.269

14.691.435

11.319.214

3.051.608

-

166.871.531

2018

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

الرصيد في بداية السنة

6.270.572

7.145.893

إضافات

4.282.009

5.144.330

محول إلى موجودات غير ملموسة

()868.036

-

محول إلى ممتلكات وآالت ومعدات

()6.508.868

()6.019.651

3.175.677

6.270.572

الرصيد في نهاية السنة

إن الكلفــة المتوقعــة الســتكمال المشــاريع تحــت التنفيــذ كمــا فــي  31كانــون األول  2019تقــدر بمبلــغ  3.353.774دوالر أمريكــي،
ويتوقــع االنتهــاء مــن هــذه المشــاريع خــال عــام .2021

الكلفة:
اإلضافات

الرصيد في نهاية السنة
اإلستهالك المتراكم:

6.571.436

48.288.240

10.557.868

3.744.903

1.754.825

-

70.917.272

597.599

7.252.520

1.181.691

1.480.600

345.289

-

10.857.699

الرصيد في بداية السنة

-

()201.298

()47.184

()1.908

()696.158

-

()946.548

الرصيد في نهاية السنة

7.169.035

55.339.462

11.692.375

5.223.595

1.403.956

-

80.828.423

صافي القيمة الدفترية
كما فب :2018/12/31

39.538.970

35.761.807

2.999.060

6.095.619

1.647.652

-

86.043.108

االستهالك للسنة
االستبعادات

أراض مملوكــة للبنــك لممارســة أعمالــه المصرفيــة بمبلــغ  15.700.255دوالر أمريكــي كمــا فــي  31كانــون
* تشــمل المبانــي والعقــارات
ٍ
األول  2019و.2018
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 .16موجودات أخرى

.15موجودات غير ملموسة

يشمل هذا البند ما يلي:
برامج
حق الشهرة

الحاسب اآللي

المجموع

2019

2018

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

شيكات مقاصة

13.400.622

12.995.317

3.774.558

20.005.047

23.779.605

وسيط نقل أموال

12.720.127

1.449.555

اإلضافات

-

1.550.214

1.550.214

دفعات مقدمة

7.459.750

13.524.285

محول من مشاريع تحت التنفيذ

ذمم مدينة وسلف ومصاريف مؤقتة

6.983.581

8.969.847

الكلفة
في  1كانون الثاني 2019

في  31كانون األول 2019

-

868.036

868.036

3.774.558

22.423.297

26.197.855

اإلطفاء
-

في  1كانون الثاني 2019

8.974.177

8.974.177

اإلطفاء للسنة

-

1.926.562

1.926.562

في  31كانون األول 2019

-

10.900.739

10.900.739

6.589.264

18.951.526

سلفيات وموجودات ضريبية
فوائد وعموالت مستحقة

3.690.855

4.144.973

مخزون قرطاسية ومطبوعات وأجهزة

2.576.861

2.092.793

677.531

1.626.928

5.666.361

6.090.433

موجودات آلت ملكيتها وفاء لديون
حسابات مدينة أخرى

59.764.952

صافي القيمة الدفترية
في  31كانون األول 2019

3.774.558

11.522.558

69.845.657

15.297.116

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

الحاسب اآللي

المجموع

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

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

3.774.558

16.868.687

20.643.245

-

3.136.360

3.136.360

3.774.558

20.005.047

23.779.605

2019

2018

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

2.514.245

-

ودائع ألجل تستحق خالل ثالثة أشهر

212.079.298

166.895.721

ودائع تستحق خالل فترة تزيد عن ثالتة أشهر

28.929.326

-

-

48.424.600

243.522.869

215.320.321

حسابات جارية

ودائع تبادلية

اإلطفاء
7.419.514

اإلطفاء للسنة

-

1.554.663

1.554.663

 .18ودائع بنوك ومؤسسات مصرفية

في  1كانون الثاني 2018

-

7.419.514

في  31كانون األول 2018

-

8.974.177

8.974.177

يشمل هذا البند ما يلي:

صافي القيمة الدفترية
في  31كانون األول 2018

3.774.558

11.030.870

14.805.428

تمــت دراســة تدنــي القيمــة المتوقــع اســتردادها للشــهرة الناتجــة عــن اســتحواذ البنــك اإلســامي العربــي بنــا ًء علــى القيمــة العادلــة
بعــد خصــم تكاليــف البيــع وفقـًا ألســعار التــداول لســهم البنــك اإلســامي العربــي (المســتوى األول) كمــا فــي  31كانــون األول 2019
و.2018

حسابات جارية
وتحت الطلب
دوالر أمريكي

ودائع ألجل تستحق
خالل ثالثة أشهر
دوالر أمريكي

ودائع ألجل تستحق
خالل فترة تزيد
عن ثالثة أشهر

تبادلية

المجموع

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

ودائع

 31كانون األول 2019
محلي

117.191

96.445.813

-

14.049.053

110.612.057

أجنبي

19.780.172

48.061.459

-

60.288.715

128.130.346

19.897.363

144.507.272

-

74.337.768

238.742.403

 31كانون األول 2018
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محلي

188.984

74,498.636

4.574.200

8.255.088

87.516.908

أجنبي

20.070.150

-

-

-

20.070.150

20.259.134

74,498.636

4.574.200

8.255.088

107.587.058

160

 .19ودائع العمالء

 .22مخصصات متنوعة
2019

2018

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

ودائع العمالء
1.458.415.462

1.417.725.999

ودائع التوفير

955.104.120

799.187.072

حسابات جارية وتحت الطلب
ودائع ألجل وخاضعة إلشعار

724.203.985

719.375.485

حسابات مدينة – مؤقتًا دائنة

19.737.692

19.320.339

3.157.461.259

2.955.608.895

حقوق أصحاب حسابات االستثمار المطلقة
ودائع التوفير

292.477.505

370.559.599

ودائع ألجل

422.047.317

208.592.734

714.524.822

579.152.333

3.871.986.081

3.534.761.228

رصيد

المكون

المستخدم

رصيد

بداية السنة

خالل السنة

خالل السنة

نهاية السنة

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

 31كانون األول 2019
تعويض نهاية الخدمة

41.093.289

6.292.825

()2.329.205

45.056.909

مخصص قضايا

1.919.435

-

-

1.919.435

43.012.724

6.292.825

()2.329.205

46.976.344

 31كانون األول 2018
تعويض نهاية الخدمة

31.970.788

13.178.846

()4.056.345

41.093.289

مخصص قضايا

1.954.064

-

()34.629

1.919.435

33.924.852

13.178.846

()4.090.974

43.012.724

بلغــت ودائــع القطــاع العــام كمــا فــي  31كانــون األول  2019و 2018مبلــغ  138.914.884دوالر أمريكــي و 208.663.628دوالر
أمريكــي أي مــا نســبته  % 3.59و % 5.90مــن إجمالــي الودائــع ،علــى التوالــي.

يتــم التخصيــص لتعويــض نهايــة الخدمــة للموظفيــن وفقــًا لقانــون العمــل الســاري المفعــول فــي فلســطين ونظــام شــؤون
الموظفيــن الخــاص بالبنــك .هــذا وكان مــن المتوقــع تطبيــق قانــون الضمــان االجتماعــي الفلســطيني خــال عــام  2018والــذي تــم
إيقــاف تنفيــذه وفق ـاً لقــرار بقانــون رئاســي بتاريــخ  28كانــون الثانــي  2019علــى 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.

بلغــت قيمــة الودائــع المحجــوزة كمــا فــي  31كانــون األول  2019و 2018مبلــغ  36.870.100دوالر أمريكــي و 35.362.013دوالر
أمريكــي أي مــا نســبته  % 0.95و  % 1مــن إجمالــي الودائــع ،علــى التوالــي.

 .23مخصصات الضرائب

بلغــت قيمــة الودائــع التــي ال تتقاضــى فوائــد أو يُســتوفى عليها عوائد كما فــي  31كانــون األول  2019و 2018مبلــغ 2.353.651.882
دوالر أمريكــي و  2.170.849.804دوالر أمريكــي أي مــا نســبته  % 60.79و % 61.41مــن إجمالــي الودائع ،على التوالي.
بلغــت قيمــة الودائــع الجامــدة كما فــي  31كانــون األول  2019و 2018مبلــغ  77.840.805دوالر أمريكــي و 76.591.552دوالر أمريكي
أي مــا نســبته  % 2.01و % 2.17مــن إجمالــي الودائــع ،علــى التوالي.

لقــد كانــت الحركــة علــى حســاب مخصصــات الضرائــب خــال الســنة المنتهيــة فــي  31كانــون األول  2019و 2018كمــا يلــي:

 .20تأمينات نقدية
يشمل هذا البند تأمينات نقدية مقابل:

2019

2018

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

رصيد بداية السنة

3.634.870

11.127.197

إضافات

12.858.327

15.715.248

-

180.096

()15.072.078

()23.387.671

1.421.119

3.634.870

2019

2018

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

المسدد خالل السنة

تسهيالت وتمويالت ائتمانية مباشرة

173.938.708

137.226.842

رصيد نهاية السنة

تسهيالت وتمويالت ائتمانية غير مباشرة

40.890.777

39.658.191

أخرى

28.768.452

23.532.295

243.597.937

200.417.328

 .21قرض مساند
حصــل البنــك خــال عــام  2016علــى قــرض مســاند بموجــب اتفاقيــة تــم توقيعهــا بتاريــخ  20حزيــران  2016مــع مؤسســة التمويــل
الدوليــة بمبلــغ  50مليــون دوالر أمريكــي ،ويســدد القــرض بموجــب هــذه اإلتفاقيــة علــى  10أقســاط نصــف ســنوية خــال مــدة 10
ســنوات منهــا  5ســنوات فتــرة ســماح ،ويســتحق القســط االول للقــرض بتاريــخ  15كانــون األول  2021ويســتحق القســط األخيــر
بتاريــخ  15حزيــران  .2026هــذا ويســتحق علــى القــرض نســبة فائــدة ســنوية بمعــدل  % 7.52تســدد علــى أســاس نصــف ســنوي
بــدأت بتاريــخ  15كانــون األول .2016

تسويات أخرى

فيما يلي تفاصيل مخصص الضرائب للسنة:
2019

2018

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

20.095.339

24.324.189

تسويات سنوات سابقة

()6.047.698

()7.184.851

خصومات ضريبية تشجيعية وتسويات أخرى

()1.189.314

()1.424.090

مصروف الضرائب الظاهر في قائمة الدخل الموحدة للسنة

12.858.327

15.715.248

المخصص المكون للسنة

كمــا وقــع البنــك بتاريــخ  30أيــار  2017إتفاقيــة قــرض إضافيــة مــع مؤسســة التمويــل الدوليــة وعليهــا تمــت زيــادة قيمــة القــرض
المســاند بمبلــغ  25مليــون دوالر أمريكــي ليصبــح  75مليــون دوالر أمريكــي ،بنفــس شــروط إتفاقيــة القــرض المســاند المشــار اليهــا
أعــاه.
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فيما يلي ملخص تسوية الربح المحاسبي مع الربح الضريبي للسنة لبنك فلسطين:
2019

2018

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

ضريبة القيمة المضافة
51.795.049

69.825.341

()12.601.089

()17.374.916

الربح المحاسبي
مصروفات غير مقبولة ضريبيا

22.753.694

27.058.292

إجمالي الربح الخاضع لضريبة القيمة المضافة

61.947.654

79.508.717

أرباح غير خاضعة للضريبة

صافي الربح الخاضع لضريبة القيمة المضافة

61.947.654

79.508.717

ينزل :ضريبة القيمة المضافة

()8.544.504

()10.966.720

ضريبة القيمة المضافة على الرواتب

()7.552.252

()7.627.230

تعديالت لغايات إحتساب ضريبة الدخل

()820.111

()209.422

الدخل الخاضع لضريبة الدخل

45.030.787

60.705.345

ضريبة الدخل

5.608.552

9.025.802

الضرائب المستحقة عن السنة

14.153.056

19.992.522

الضرائب المخصص لها خالل السنة

20.095.339

24.324.189

% 39

% 35

نسبة الضريبة الفعلية

توصــل البنــك خــال عــام  2019إلــى تســوية نهائيــة مــع دائــرة ضريبــة الدخــل وضريبــة القيمــة المضافــة عــن نتائــج أعمالــه لعــام
.2018
بلغــت النســبة القانونيــة لضريبــة الدخــل  ،% 15كمــا بلغــت النســبة القانونيــة لضريبــة القيمــة المضافــة  % 16وذلــك كمــا فــي
 31كانــون األول  .2019اســتناداً ألحــكام القــرار بقانــون رقــم ( )4لســنة  2014بشــأن تعديــل القــرار بقانــون رقــم ( )8لعــام 2011
بشــأن ضريبــة الدخــل ،فــإن ضريبــة الدخــل علــى األربــاح الناجمــة عــن تمويــل المشــاريع الصغيــرة والمتوســطة تســتوفى بنســبة
 % 10مــن تلــك األربــاح.

 .24التزامات عقود اإليجار
يوضح الجدول ادناه القيمة الدفترية اللتزامات عقود اإليجار والحركة عليها خالل الفترة المنتهية في  31كانون أول :2019

التزامات عقود اإليجار
دوالر أمريكي
كما في  1كانون الثاني 2019

34.846.935

تكاليف التمويل

1.028.101

الدفعات

()2.203.378

كما في  31كانون أول 2019

33.671.658

تمثــل التزامــات العقــود المســتأجرة االعتــراف بالتزامــات عقــد اإليجــار بالقيمــة الحاليــة لدفعــات اإليجــار التــي يتعيــن دفعهــا خــال
مــدة العقــد .تتضمــن دفعــات اإليجــار الدفعــات الثابتــة (والتــي تتضمــن الدفعــات التــي فــي مضمونهــا تعتبــر دفعــات إيجــار ثابتــة)
مطروح ـاً منهــا حوافــز اإليجــار المســتحقة ودفعــات اإليجــار المتغيــرة التــي تعتمــد علــى مؤشــرات أو معــدالت متفــق عليهــا وفق ـ ًا
لشــروط العقــد ،والمبالــغ المتوقــع تحصيلهــا بموجــب ضمانــات القيمــة المتبقيــة .تتضمــن دفعــات اإليجــار أيضـًا القيمــة المســتحقة
عنــد ممارســة خيــار الشــراء والــذي مــن المؤكــد أن يمارســه البنــك وقيمــة غرامــات إنهــاء عقــد اإليجــار ،إذا كان البنــك ينــوي أن
يمــارس خيــار اإلنهــاء وفق ـًا لشــروط العقــد.
يتــم االعتــراف بدفعــات االيجــار المتغيــرة التــي ال تعتمــد علــى مؤشــرات أو معــدالت متفــق عليهــا وفقـًا بشــروط العقــد كمصاريــف
فــي الفتــرة التــي يقــع فيهــا الحــدث أو الشــرط الــذي يــؤدي الــى دفــع تلــك المبالــغ.
عنــد احتســاب القيمــة الحاليــة لدفعــات اإليجــار ،يســتخدم البنــك لغايــات خصــم دفعــات االيجــار المســتقبلية معــدل التمويــل عنــد
بــدء اإليجــار إذا كان ســعر العائــد الضمنــي فــي عقــد اإليجــار غيــر قابــل للتحديــد .الحقــا يتــم زيــادة التزامــات اإليجــار بقيمــة العائــد
المســتحق ويتــم تخفيضهــا بقيمــة دفعــات اإليجــار الفعليــة .باإلضافــة الــى ذلــك ،يتــم إعــادة قيــاس القيمــة الدفتريــة اللتزامــات
اإليجــار إذا كان هنــاك أي تعديــل أو تغييــر علــى مــدة اإليجــار أو عنــد حــدوث أي تغييــر علــى الدفعــات التــي فــي مضمونهــا تعتبــر
دفعــات إيجــار ثابتــة أو عنــد تغيــر التقييــم المتعلــق بالشــراء.
تم خصم التزامات العقود المستأجرة باستخدام معدل نسبة فائدة  % 3.01كما في  1كانون الثاني .2019
 31كانون األول 2019
دوالر أمريكي
التزامات قصيرة األجل

2.043.478

التزامات طويلة األجل

31.628.180
33.671.658

إن قيمة مصروف االيجار للعقود قصيرة االجل وعقود ايجار األصول منخفضة القيمة والتي تم االعتراف بها في قائمة الدخل
للسنة المنتهية في  31كانون األول  2019بلغت  1.257.039دوالر أمريكي (إيضاح .)36

 .25مطلوبات أخرى
يشمل هذا البند ما يلي:
2019

2018

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

شيكات بنكية مصدقة

19.636.218

12.063.423

أمانات مؤقتة

9.420.974

7.304.898

حواالت صادرة

7.962.931

1.304.325

فوائد مستحقة وغير مدفوعة

7.426.311

8.453.316

ذمم عمالء شركات تابعة

6.049.978

3.351.174

توزيعات أرباح نقدية غير مدفوعة

5.722.991

5.574.659

عائد أصحاب حسابات اإلستثمار المطلق

1.891.797

1.359.813

مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة

1.227.000

1.178.571

أرصدة تحت التسوية مع سلطة النقد الفلسطينية

1.246.009

-

ضرائب مستحقة

769.541

1.547.644

مخصص تدني تسهيالت إئتمانية غير مباشرة (إيضاح )49

246.044

336.064

-

804.206

17.762.242

17.790.808

79.362.036

61.068.901

مستحق لصندوق إدخار الموظفين *
أخرى

* يقــوم البنــك وفقــ ًا لنظــام صنــدوق إدخــار الموظفيــن باقتطــاع  % 5شــهريًا مــن الراتــب األساســي لــكل موظــف
ويســاهم البنــك بنســبة  % 5للموظفيــن الذيــن أمضــوا فــي الخدمــة حتــى أقــل مــن خمــس ســنوات ،و % 8للموظفيــن
الذيــن أمضــوا فــي الخدمــة مــن خمــس ســنوات حتــى أقــل مــن عشــر ســنوات ،و % 10للموظفيــن الذيــن أمضــوا فــي
الخدمــة لفتــرة عشــر ســنوات فأكثــر.
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 .26عالوة إصدار
نتجت عالوة اإلصدار مما يلي:
االســتحواذ علــى المحفظــة البنكيــة للبنــك التجــاري الفلســطيني مــن خــال قيــام بنــك فلســطين بإصــدار  10.008.685ســهم ًامــن اســهمه لمســاهمي البنــك التجــاري الفلســطيني .تمثــل عــاوة اإلصــدار والبالغــة  15.813.723دوالر أمريكــي الفــرق بيــن
ســعر تــداول األســهم والتــي بلغــت  2.58دوالر أمريكــي للســهم وقيمتهــا األســمية والبالغــة واحــد دوالر أمريكــي للســهم ،وذلــك
وفقـ ًا لمــا أقرتــه الهيئــة العامــة غيــر العاديــة للبنــك بتاريــخ  25آذار .2016
إدخــال مؤسســة التمويــل الدوليــة كشــريك إســتراتيجي للبنــك بمســاهمة  % 5مــن رأســمال البنــك أي مــا يعــادل 4.070.239ســهم ًا بقيمــة إســمية مقدارهــا واحــد دوالر أمريكــي للســهم وعــاوة إصــدار بقيمــة ( )2.06دوالر أمريكــي للســهم الواحــد،
بمجمــوع عــاوة إصــدار قدرهــا  8.384.692دوالر أمريكــي ،وذلــك وفقـًا لمــا أقــره مجلــس إدارة البنــك فــي جلســته التــي انعقــدت
فــي  15حزيــران .2008
طــرح  13مليــون ســهم لإلكتتــاب الثانــوي مقصــوراً علــى مســاهمي البنــك فقــط بقيمــة إســمية مقدارهــا واحــد دوالر أمريكــيللســهم وعــاوة إصــدار بقيمــة ( )0.05دوالر أمريكــي للســهم ،بمجمــوع عــاوة إصــدار قدرهــا  650.000دوالر أمريكــي ،وذلــك
وفقـًا لمــا أقرتــه الهيئــة العامــة غيــر العاديــة للبنــك فــي جلســتها التــي انعقــدت فــي  6نيســان .2007

 .27اإلحتياطيات
اإلحتياطي اإلجباري
وفق ـ ًا لقانــون الشــركات وقانــون المصــارف يقتطــع مــا نســبته  %10مــن األربــاح الصافيــة ســنوي ًا 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

أقــرت الهيئــة العامــة للبنــك فــي جلســتها العاديــة التــي إنعقــدت فــي  29آذار  2018توزيــع أربــاح بمبلــغ  27.000.000دوالر
أمريكــي عــن نتائــج أعمــال البنــك لعــام  2017كأربــاح نقديــة علــى مســاهمي البنــك ٌ
كل بنســبة مــا يملكــه مــن أســهم البنــك.

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

2019

2018

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

قروض

99.513.384

94.283.300

حسابات جارية مدينة

27.903.342

26.351.035

حسابات طلب مكشوفة

12.732.295

13.816.644

موجودات مالية بالكلفة المطفأة

10.394.891

10.028.419

بطاقات االئتمان

5.186.561

5.502.857

أرصدة لدى بنوك ومؤسسات مصرفية

4.969.190

6.824.234

أرصدة لدى سلطة النقد الفلسطينية

157.424

382.412

160.857.087

157.188.901

 .30الفوائد المدينة
يشمل هذا البند الفوائد المدينة على الحسابات التالية:

2019

2018

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

إحتياطي مخاطر مصرفية عامة

ودائع ألجل وخاضعة إلشعار

27.033.180

27.405.198

يمثــل هــذا البنــد قيمــة اإلحتياطــي الــذي تــم اقتطاعــه وفق ـ ًا لتعليمــات ســلطة النقــد الفلســطينية رقــم ( )2015/6بنســبة % 1.5
مــن التســهيالت االئتمانيــة المباشــرة بعــد طــرح مخصــص تدنــي التســهيالت االئتمانيــة واألربــاح المعلقــة و % 0.5مــن التســهيالت
االئتمانيــة غيــر المباشــرة بعــد طــرح الشــيكات برســم التحصيــل والكفــاالت المقبولــة والســحوبات المقبولــة المكفولــة المتعلقــة
باالعتمــادات الــواردة والمشــتقات الماليــة .وفقــًا لتعميــم ســلطة النقــد الفلســطينية رقــم ( ،)2013/53ال يتــم تكويــن إحتياطــي
مخاطــر مصرفيــة عامــة مقابــل التســهيالت االئتمانيــة المباشــرة الممنوحــة للمؤسســات الصغيــرة والمتوســطة فــي حــال انطبقــت
عليهــا الشــروط الــواردة فــي التعميــم .ال يجــوز اســتخدام أي جــزء مــن هــذا االحتياطــي أو تخفيضــه علــى أي وجــه إال بموافقــة
مســبقة مــن ســلطة النقــد الفلســطينية .قــام البنــك خــال عــام  2018بتطبيــق معيــار التقاريــر الماليــة الدولــي رقــم ( )9وتســجيل
أثــر المعيــار مــن خــال اســتخدام حســاب االحتياطــي بمــا يتعلــق بالخســائر االئتمانيــة المتوقعــة الخاصــة بالمرحلتيــن األولــى والثانيــة
وفق ـًا لتعليمــات ســلطة النقــد الفلســطينية رقــم (.)2018/2

ودائع التوفير

2.162.897

1.846.114

173.360

279.627

29.369.437

29.530.939

فوائد على ودائع بنوك ومؤسسات مصرفية

9.967.344

8.287.510

فوائد على ودائع سلطة النقد الفلسطينية

3.465.524

3.246.671

فوائد على التزامات عقود ايجار

1.028.101

-

43.830.406

41.065.120

يمثل اإلحتياطي اإلختياري ما يتم إقتطاعه من قبل الشركات التابعة.

إحتياطي تقلبات دورية
يمثــل هــذا البنــد قيمــة اإلحتياطــي الــذي تــم اقتطاعــه وفقـًا لتعليمــات ســلطة النقــد الفلســطينية رقــم ( )2011/1بنســبة  % 15مــن
األربــاح الصافيــة بعــد الضرائــب لتدعيــم رأســمال المصــرف ولمواجهــة المخاطــر المحيطــة بالعمــل المصرفــي .ال يجــوز اســتخدام
أي جــزء مــن إحتياطــي التقلبــات الدوريــة أو تخفيضــه علــى أي وجــه إال بموافقــة مســبقة مــن ســلطة النقــد الفلســطينية .تــم خــال
عــام  2018اصــدار تعليمــات ســلطة النقــد الفلســطينية رقــم ( )2018/1بشــأن احتســاب احتياطــي التقلبــات الدوريــة ،حيــث ســيتم
احتســابه كنســبة مــن األصــول المرجحــة بالمخاطــر تقررهــا ســلطة النقــد الفلســطينية تتــراوح بيــن ( .)% 2.5-% 0تــم تحديــد هــذه
النســبة مــن قبــل ســلطة النقــد لعــام  2018بحيــث تكــون  % 0.57مــن األصــول المرجحــة بالمخاطــر .لــم يقــم البنــك خــال العــام
باقتطــاع إحتياطــي التقلبــات الدوريــة بنــا ًء علــى تفاهمــات مــع ســلطة النقــد الفلســطينية.

 .28توزيعات أرباح

فوائد على ودائع العمالء:

حسابات جارية وتحت الطلب

 .31صافي إيرادات التمويل واالستثمار
يمثل هذا البند صافي إيرادات التمويل واإلستثمار للبنك اإلسالمي العربي منذ تاريخ االستحواذ ،فيما يلي تفاصيل هذا البند:
2019

2018

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

إيرادات عوائد تمويالت

42.729.664

34.608.142

عوائد إستثمارات

2.484.778

1.956.714

45.214.442

36.564.856

ينزل :عائد اصحاب حسابات االستثمار المطلق

()8.213.569

()5.401.496

حصة البنك من إيرادات التمويل واالستثمارات

37.000.873

31.163.360

أقــرت الهيئــة العامــة للبنــك فــي جلســتها العاديــة التــي إنعقــدت فــي  28آذار  2019توزيــع أربــاح بمبلــغ  27.000.000دوالر أمريكــي
عــن نتائــج أعمــال البنــك لعــام  2018وذلــك بواقــع  4.000.000دوالر أمريكــي كتوزيعــات أســهم و 23.000.000دوالر أمريكــي أربــاح
نقديــة علــى مســاهمي البنــك ٌ
كل بنســبة مــا يملكــه مــن أســهم البنــك.
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 .35نفقات الموظفين

.32صافي إيرادات العموالت
يشمل هذا البند عموالت مقابل ما يلي:

2019

2018

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

عموالت دائنة:
تسهيالت ائتمانية مباشرة

11.609.449

13.404.122

صافي إيرادات عموالت البطاقات االئتمانية

8.021.665

6.785.253

عمولة إدارة حساب

6.839.290

5.179.467

شيكات

6.821.455

8.120.816

حواالت بنكية

5.488.501

5.657.949

تسهيالت ائتمانية غير مباشرة

4.506.433

4.626.342

عمولة تحويل رواتب

3.590.040

3.318.424

خدمات بنكية مختلفة

5.424.977

5.401.967

52.301.810

52.494.340

()3.955.820

()3.183.233

48.345.990

49.311.107

ينزل :عموالت مدينة

 .33صافي أرباح محفظة موجودات مالية
إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي:

2019

2018

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

عوائد توزيعات موجودات مالية من خالل الدخل الشامل

2.184.337

1.856.164

عوائد توزيعات موجودات مالية من خالل قائمة الدخل

924.306

756.221

(خسائر) أرباح بيع موجودات مالية بالكلفة المطفأة

()55.817

19.494

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

()183.268

()267.797

عمولة إدارة إستثمارات

()655.499

()783.795

2.214.059

1.580.287

 .34إيرادات أخرى
2019

2018

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

إيجارات الصناديق الحديدية

203.676

186.326

إسترداد فوائد معلقة
متفرقة
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570.748

300.093

5.648.459

5.569.525

6.422.883

6.055.944

2019

2018

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

رواتب ومنافع وعالوات الموظفين

48.345.507

47.451.345

ضريبة القيمة المضافة على الرواتب

7.552.252

7.370.471

تعويض نهاية خدمة الموظفين

6.292.825

13.178.846

مكافآت وإكراميات

3.368.711

3.554.077

تأمين ونفقات طبية

3.260.387

3.043.427

مساهمة البنك في صندوق إدخار الموظفين

2.067.636

2.016.536

بدل مالبس

958.649

931.744

تدريب موظفين

826.524

657.302

تنقالت

707.373

577.616

73.379.864

78.781.364

 .36مصاريف تشغيلية
2019

2018

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

رسوم اشتراك مؤسسة ضمان الودائع *

10.725.278

10.124.443

بريد وفاكس وهاتف

5.791.786

5.739.572

صيانة وترميمات

5.447.438

4.752.961

دعاية وإعالن

5.099.345

4.480.923

مصاريف نقل النقد

3.763.386

3.785.206

مصاريف مهنية

3.562.216

2.212.906

كهرباء ومياه

2.194.633

1.873.674

مكافآت وبدالت أعضاء مجلس اإلدارة

1.982.420

1.578.571

1.928.878

2.605.436

قرطاسية ومطبوعات

1.703.972

1.681.131

رسوم ترخيص

1.392.923

1.228.984

رسوم تأمين

1.290.691

1.557.720

االيجارات

1.257.039

4.740.111

مصاريف سفر وندوات

1.084.146

658.908

اشتراكات

1.062.287

1.393.378

محروقات

986.202

1.253.430

مسؤولية إجتماعية

**

طباعة دفاتر الشيكات

705.057

332.662

مصاريف ضيافة وحفالت

437.810

409.191

مصاريف سيارات

59.807

233.765

5.197.977

4.734.305

55.673.291

55.377.277

متفرقة

* تــم انشــاء مؤسســة ضمــان الودائــع الفلســطينية بموجــب قــرار بقانــون رقم ( )7لســنة  2013حيــث يتوجب على البنوك احتســاب
رســوم اشــتراك ســنوية ابتــدا ًء مــن عــام  2014لحســاب المؤسســة بنســبة  % 0.3مــن إجمالــي رصيــد الودائــع المحــدد بموجــب
هــذا القانــون .صــدر بتاريــخ  1كانــون األول  2019تعميــم مــن المؤسســة الفلســطينية لضمــان الودائــع رقــم ( )2019/03بشــأن
تخفيــض الحــد األدنــى لرســوم االشــتراك لتصبــح ( ،)% 0.8 - % 0.2حيــث واعتبــاراً مــن  1كانــون الثانــي  2020ســتكون نســبة
رســوم االشــتراك  % 0.2مــن متوســط إجمالــي الودائــع بــد ً
ال مــن  % 0.3مــن متوســط إجمالــي الودائــع.
**		 يهتــم بنــك فلســطين بدعــم مشــاريع وأنشــطة المســؤولية االجتماعيــة عبــر المســاهمة فــي تطويــر عــدة مجــاالت تتركــز فــي
قطاعــات التعليــم والشــباب واالبــداع والرياضــة والصحــة والبيئــة والثقافــة والفنــون والتنميــة والشــئون االقتصاديــة وعالقــات
المغتربيــن والمســاعي اإلنســانية وشــؤون المــرأة ،وكمــا يعمــل البنــك علــى تشــجيع موظفيــه علــى العمــل التطوعــي مــن
خــال المشــاريع التنمويــة التــي يقودهــا مــع المؤسســات الشــريكة والمبــادرات االنســانية .بلغــت المســؤولية اإلجتماعيــة مــا
نســبته  % 4.95و % 4.82مــن ربــح عامــي  2019و ،2018علــى التوالــي.
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 .40الحصة االساسية والمخفضة للسهم من ربح السنة

 .37استرداد (مخصص) خسائر ائتمانية متوقعة على االستثمارات
يمثــل هــذا البنــد أثــر معيــار التقاريــر الماليــة رقــم ( )9علــى الموجــودات الماليــة مــا عــدا التســهيالت االئتمانيــة المباشــرة حيــث
تظهــر الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة فــي إيضــاح رقــم ( ،)8حســب الجــدول أدنــاه:
2019
المرحلة ()1

المرحلة
()2

المرحلة
()3

المجموع

دوالر أمريكي

دوالر
أمريكي

دوالر
أمريكي

دوالر أمريكي

2018

ربح السنة العائد إلى مساهمي البنك

دوالر أمريكي
المتوسط المرجح لعدد األسهم المكتتب بها خالل السنة

أرصدة لدى سلطة النقد الفلسطينية إيضاح ()5

()50.150

-

-

()50.150

-

أرصدة لدى بنوك ومؤسسات مصرفية إيضاح ()6

()167.183

-

-

()167.183

96.948

موجودات مالية بالكلفة المطفأة إيضاح ()10

339.930

21.650

-

361.580

()174.778

تسهيالت ائتمانية غير مباشرة إيضاح ()49

90.020

-

-

90.020

()35.293

المجموع

212.617

21.650

-

234.267

()113.123

الحصة األساسية والمخفضة للسهم من ربح السنة العائد إلى
مساهمي البنك

2019

2018

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

33.957.680

50.661.663

سهم

سهم

204.000.000

204.000.000

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

0.17

0.25

.38غرامات سلطة النقد الفلسطينية
يمثــل هــذا البنــد غرامــات مفروضــة مــن ســلطة النقــد الفلســطينية علــى البنــك بمبلــغ  15.000دوالر أمريكــي خــال الســنة المنتهية
فــي  31كانــون األول  2019لمخالفــة البنــك والشــركة التابعــة لبعــض تعليمــات ســلطة النقــد الفلســطينية والقوانيــن ذات العالقة.

 .39النقد وما في حكمه
يتكــون النقــد ومــا فــي حكمــه الظاهــر فــي قائمــة التدفقــات النقديــة الموحــدة مــن المبالــغ المبينــة فــي قائمــة المركــز المالــي
الموحــدة كمــا يلــي:

نقد وأرصدة لدى سلطة النقد الفلسطينية

2019

2018

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

1.361.137.682

1.100.900.058

يضاف:
أرصدة لدى بنوك ومؤسسات مصرفية

398.573.019

348.041.420

1.759.710.701

1.448.941.478

يُنزل:
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ودائع تستحق خالل فترة تزيد عن ثالثة أشهر

()12.693.935

إستثمارات تستحق خالل فترة تزيد عن ثالثة أشهر

()7.052.186

()3.509.514

()2.049.917

ودائع سلطة النقد الفلسطينية

()243.522.869

()215.320.321

ودائع بنوك ومؤسسات مصرفية

()238.742.403

()107.587.058

متطلبات اإلحتياطي اإللزامي النقدي

()354.711.248

()326.184.568

906.530.732

790.747.428
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 .41معامالت مع جهات ذات عالقة
يعتبــر البنــك المســاهمين الرئيســيين وأعضــاء مجلــس االدارة واإلدارة العليــا وأيــة شــركات يســيطرون عليهــا أو لهــم القــدرة علــى
التأثيــر بهــا كجهــات ذات عالقــة .تمــت خــال الســنة معامــات مــع هــذه الجهــات تمثلــت فــي ودائــع وتســهيالت وتمويــات ائتمانيــة
ممنوحــة كمــا يلــي:
شركات حليفة
2019
دوالر أمريكي

مساهمون

أعضاء مجلس
اإلدارة واإلدارة
التنفيذية

أخرى*

المجموع

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

رئيسيون

و 2018مــا نســبته  % 19.61و  % 14.52مــن قاعــدة رأســمال البنــك ،علــى التوالــي.
−تتراوح أسعار الفائدة على التسهيالت المباشرة بالدوالر األمريكي بين  % 1.8إلى .% 14.4
−تتراوح أسعار الفائدة على التسهيالت المباشرة بالشيقل اإلسرائيلي بين  % 3إلى .% 16
−تتراوح أسعار الفائدة على التسهيالت المباشرة بالدينار األردني بين  % 7.5إلى .% 11
−تتراوح أسعار الفائدة على الودائع بالدوالر األمريكي بين  % 0.75إلى .% 1.25
فيما يلي ملخص لمنافع (رواتب ومكافآت ومنافع أخرى) اإلدارة العليا:

بنود قائمة المركز المالي الموحدة:
5.094.281

-

58.975.566

27.456.727

91.526.574

-

-

3.562.589

184.745

3.747.334

983.738

-

31.409.043

4.130.598

36.523.379

-

-

-

-

-

قرض مساند

-

75.000.000

-

-

75.000.000

موجودات مالية بالكلفة المطفأة

-

-

6.910.000

-

6.910.000

مكافئات مجلس االدارة

-

-

1.227.000

-

1.227.000

تسهيالت وتمويالت ائتمانية مباشرة

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

منها:
تسهيالت ائتمانية غير منتظمة
ودائع
ودائع لدى شركة تابعة

إلتزامات محتملة:
211.566

-

29.474.484

309.619

29.995.669

إعتمادات

-

-

51.963

-

51.963

كفاالت
سقوف غير مستغلة

-

-

1.736.405

9.634.403

11.370.808

2019

2018

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

4.421.900

4.144.745

281.214

1.526.369

1.227.000

1.178.571

480.000

400.000

حصة اإلدارة العليا من مصروف تعويض نهاية الخدمة (منافع طويلة األجل)
مكافآت ومصاريف أعضاء مجلس اإلدارة *
بدالت رئيس مجلس اإلدارة

∗يشمل هذا البند مكافآت أعضاء مجلس إدارة بنك فلسطين بمبلغ  990.000دوالر أمريكي لعامي  2019و.2018
فيما يلي تفاصيل مكافآت أعضاء مجلس إدارة البنك لعامي  2019و.2018
2019

2018

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

هاشم هاني الشوا

94.787

94.932

فوائد وعموالت مقبوضة

329.448

-

2.460.749

1.826.451

4.616.648

فيصل غازي الشوا

94.787

94.932

فوائد وعموالت مدفوعة

-

5.839.621

899.455

24.876

6.763.952

شركات

مساهمون

حليفة

رئيسيون

أعضاء مجلس
اإلدارة واإلدارة
التنفيذية

أخرى*

المجموع

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

بنود قائمة الدخل الموحدة:

2018
بنود قائمة المركز المالي الموحدة:

5.645.161

-

319.922

-

27.190.039

قرض مساند

-

75.000.000

-

موجودات مالية بالكلفة المطفأة

-

-

6.910.000

-

مكافئات مجلس االدارة

-

-

1.178.571

-

1.178.571

كفاالت

-

-

3.072.797

236.701

3.309.498

إعتمادات

-

-

-

-

-

200.000

-

1.519.142

6.070.285

7.789.427

فوائد وعموالت مقبوضة

241.048

-

1.923.578

1.748.483

3.913.109

فوائد وعموالت مدفوعة

-

6.012.752

529.959

205.395

6.748.106

تسهيالت وتمويالت ائتمانية مباشرة
ودائع

42.446.153

18.638.357

66.729.671

3.273.379

30.783.340

-

75.000.000
6.910.000

إلتزامات محتملة:

سقوف غير مستغلة
بنود قائمة الدخل الموحدة:

هاني حسن نجم

94.787

94.932

ماهر جواد فرح

94.787

94.932

طارق الشكعة

94.787

94.932

عبد اهلل الغانم

94.787

94.932

لنـــا أبو حجلة

94.787

94.932

ندى أبو شوشه

94.787

94.932

مها عواد

94.787

81.370

طارق العقاد

84.255

40.680

نبيل القدومي

42.128

81.370

تفيدة الجرباوي

10.534

-

محمد الحرباوي

-

13.562

جون خوري

-

13.562

990.000

990.000

ينــص بنــد (ت) مــن المــادة رقــم ( )56مــن النظــام الداخلــي للبنــك بتوزيــع مــا نســبته  % 5مــن األربــاح الصافيــة الســنوية ألعضــاء
مجلــس اإلدارة .بلغــت نســبة المكافــأة الفعليــة ألعضــاء مجلــس اإلدارة مــا نســبته  % 2.54و % 1.83مــن ربــح ســنتي  2019و.2018

* يتضمــن بنــد أخــرى مــدراء الفــروع وموظفيــن مــن غيــر االدارة التنفيذيــة وأقاربهــم ومســاهمين غيــر رئيســيين (بنســبة
مســاهمة اقــل مــن % 5مــن رأســمال البنــك) وذلــك حســب مــا يتــم اإلفصــاح عنــه لســلطة النقــد الفلســطينية.
−يشــكل صافــي التســهيالت والتمويــات االئتمانيــة المباشــرة الممنوحــة لجهــات ذات عالقــة كمــا فــي  31كانــون األول 2019
و 2018مــا نســبته  % 3.07و % 2.48مــن صافــي التســهيالت االئتمانيــة المباشــرة ،علــى التوالــي.
−يشــكل صافــي التســهيالت والتمويــات االئتمانيــة المباشــرة الممنوحــة لجهــات ذات عالقــة كمــا فــي  31كانــون األول 2019
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 .42القيمة العادلة لألدوات المالية
يمثل الجدول التالي مقارنة للقيم الدفترية والقيم العادلة لألدوات المالية كما في  31كانون األول  2019و:2018
القيمة العادلة

القيمة الدفترية
2019

2018

2019

2018

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

1.361.087.532

1.100.900.058

1.361.087.532

1.100.900.058

أرصدة لدى بنوك ومؤسسات مصرفية

396.006.755

345.642.339

396.006.755

345.642.339

موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل
قائمة الدخل

موجودات مالية
نقد وأرصدة لدى سلطة النقد
الفلسطينية

تسهيالت وتمويالت ائتمانية مباشرة

10.654.320

10.774.178

10.654.320

10.774.178

2.983.385.227

2.687.155.004

2.983.385.227

2.687.155.004

تــم تحديــد القيمــة العادلــة للتســهيالت والتمويــات االئتمانيــة مــن خــال دراســة المتغيــرات المختلفــة مثــل أســعار الفوائــد أو األربــاح
وعوامــل المخاطــر وقــدرة المديــن .ال تختلــف القيمــة الدفتريــة للتســهيالت والتمويــات االئتمانيــة عــن قيمتهــا العادلــة كمــا فــي
 31كانون األول .2019

 .43قياس القيمة العادلة
يستخدم البنك التسلسل التالي للتحديد واإلفصاح عن القيم العادلة ألدواته المالية:
−المســتوى األول :بإســتخدام أســعار التــداول (غيــر المعدلــة) ألدوات ماليــة مشــابهة تمامــ ًا فــي أســواق ماليــة نشــطة لــأدوات
الماليــة.
−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.

موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل
الدخل الشامل:

يمثــل الجــدول التالــي التسلســل الهرمــي لقيــاس القيمــة العادلــة لموجــودات البنــك .فيمــا يلــي اإلفصاحــات الكميــة لقيــاس القيمــة
العادلــة والتسلســل الهرمــي للموجــودات كمــا فــي  31كانــون األول :2019

أسهم مدرجة

28.062.178

27.480.580

28.062.178

27.480.580

أسهم غير مدرجة

9.255.463

5.623.705

9.255.463

5.623.705

أذونات خزينة حكومية

90.791.719

98.346.134

91.545.854

98.842.552

سندات مدرجة

115.264.560

141.250.304

111.272.671

141.808.966

سندات غير مدرجة

6.746.142

6.910.000

6.910.000

6.910.000

صكوك إسالمية

29.942.262

32.989.262

29.942.262

32.989.262

موجودات مالية أخرى

42.461.546

33.650.125

42.461.546

33.650.125

5.073.657.704

4.490.721.689

5.070.583.808

4.491.776.769

ودائع سلطة النقد الفلسطينية

243.522.869

215.320.321

243.522.869

215.320.321

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

ودائع بنوك ومؤسسات مصرفية

238.742.403

107.587.058

238.742.403

107.587.058

مدرجة

قياس القيمة العادلة بإستخدام

موجودات مالية بالكلفة المطفأة:

مجموع الموجودات
مطلوبات مالية

تاريخ التقييم

المجموع

أسعار التداول
في اسواق
مالية نشطة
(المستوى األول)

(المستوى الثاني)

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

معطيات جوهرية
يمكن مالحظتها

معطيات جوهرية ال
يمكن مالحظتها
(المستوى الثالث)
دوالر أمريكي

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

 31كانون األول 2019

28.062.178

-

-

ودائع العمالء

3.871.986.081

3.534.761.228

3.871.986.081

3.534.761.228

غير مدرجة

 31كانون األول 2019

9.255.463

-

-

9.255.463

تأمينات نقدية

243.597.937

200.417.328

243.597.937

200.417.328

إستثمارات عقارية (إيضاح )12

 31كانون األول 2019

25.677.869

-

-

25.677.869

قرض مساند

75.000.000

75.000.000

75.000.000

75.000.000

التزامات عقود االجار

33.671.658

-

33.671.658

-

موجودات مالية تم اإلفصاح عنها بالقيمة
العادلة:

مطلوبات مالية أخرى

79.115.992

58.698.653

79.115.992

58.698.653

4.785.636.940

4.191.784.588

4.785.636.940

4.191.784.588

موجودات مالية بالكلفة المطفأة  -مدرجة
(ايضاح :)10

مجموع المطلوبات

تــم إظهــار القيــم العادلــة للموجــودات والمطلوبــات الماليــة وفقـاً للقيــم التــي يمكــن أن تتــم بهــا عمليــات التبــادل بيــن جهــات معنيــة
بذلــك ،باســتثناء عمليــات البيــع اإلجباريــة أو التصفيــة.
إن القيــم العادلــة للنقــد ولألرصــدة لــدى ســلطة النقــد الفلســطينية واألرصــدة لــدى البنــوك والمؤسســات المصرفيــة والموجــودات
الماليــة األخــرى وودائــع ســلطة النقــد الفلســطينية وودائــع البنــوك والمؤسســات المصرفيــة وودائــع العمــاء والتأمينــات النقديــة
والمطلوبــات الماليــة األخــرى هــي مقاربــة بشــكل كبيــر لقيمهــا الدفتريــة وذلــك لكــون تلــك األدوات ذات فتــرات ســداد أو تحصيــل
قصيــرة األجــل.

 31كانون األول 2019

10.654.320

28.062.178

10.654.320

-

-

أذونات خزينة حكومية

 31كانون األول 2019

91.545.854

60.072.100

-

31.473.754

سندات مدرجة

 31كانون األول 2019

111.272.671

111.272.671

-

-

سندات غير مدرجة

 31كانون األول 2019

6.910.000

-

-

6.910.000

صكوك إسالمية

 31كانون األول 2019

29.942.262

29.942.262

-

-

تــم تقديــر القيمــة العادلــة للبنــود الخاضعــة للفائــدة مــن خــال خصــم التدفقــات النقديــة المتوقعــة باســتخدام نفــس أســعار الفائــدة
لبنــود تحمــل نفــس الشــروط وصفــات المخاطر.
تــم تحديــد القيمــة العادلــة للموجــودات الماليــة بالقيمــة العادلــة مــن خــال قائمــة الدخــل وللموجــودات الماليــة بالقيمــة العادلــة مــن
خــال الدخــل الشــامل المدرجــة فــي األســواق الماليــة وفقـ ًا ألســعار تداولهــا فــي تاريــخ القوائــم الماليــة الموحــدة.
تــم تحديــد القيمــة العادلــة للموجــودات ماليــة بالقيمــة العادلــة مــن خــال الدخــل الشــامل غيــر المدرجــة باســتخدام طــرق تقييــم
مناســبة.
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 .44التركز في الموجودات والمطلوبات

فيما يلي اإلفصاحات الكمية لقياس القيمة العادلة والتسلسل الهرمي للموجودات كما في  31كانون األول :2018

توزيع الموجودات والمطلوبات وبنود خارج قائمة المركز المالي الموحدة طبقاً للتوزيع الجغرافي والقطاعي كما يلي:

قياس القيمة العادلة بإستخدام

تاريخ التقييم

معطيات
جوهرية يمكن
مالحظتها

معطيات
جوهرية ال
يمكن مالحظتها
(المستوى
الثالث)
دوالر أمريكي

المجموع

أسعار التداول
في اسواق
مالية نشطة
(المستوى األول)

(المستوى
الثاني)

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

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

10.774.178

 31كانون األول 2018

10.774.178

-

-

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

2019
موجودات

مطلوبات وحقوق
الملكية

بنود خارج قائمة المركز
المالي الموحدة

موجودات

مطلوبات وحقوق
الملكية

بنود خارج قائمة
المركز المالي الموحدة

حسب المناطق
الجغرافية

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

داخل فلسطين

4.671.014.294

4.985.377.437

430.555.421

4.043.932.499

4.495.724.903

470.922.144

اسرائيل

44.732.079

-

2.878.406

68.690.783

-

-

األردن

192.145.076

3.619.939

1.748.583

206.940.086

3.366.634

6.031.110

أوروبا

185.007.828

120.069.693

55.531.180

120.389.249

9.005.783

22.390.278

أمريكا

21.693.087

100.374.894

4.770.846

25.130.861

93.259.723

1.327.722

دول أخرى

150.352.276

55.502.677

23.410.231

192.099.500

55.825.935

19.515.938

المجموع

5.264.944.640

5.264.944.640

518.894.667

4.657.182.978

4.657.182.978

520.187.192

مدرجة

 31كانون األول 2018

27.480.580

27.480.580

-

-

غير مدرجة

 31كانون األول 2018

5.623.705

-

-

5.623.705

حسب القطاع

إستثمارات عقارية (إيضاح )12

 31كانون األول 2018

17.800.433

-

-

17.800.433

األفراد

موجودات مالية تم اإلفصاح عنها بالقيمة العادلة:

2018

927.854.503

2.577.962.114

32.603.039

960.016.146

1.334.434.765

62.445.036

الشركات
والمؤسسات
والقطاع العام

2.055.530.724

1.656.829.608

486.291.628

1.727.137.858

2.400.743.791

457.742.156

أذونات خزينة حكومية

 31كانون األول 2018

98.842.552

84.429.200

-

14.413.352

خزينة

2.067.852.302

529.966.989

-

1.793.063.209

397.907.379

-

سندات مدرجة

 31كانون األول 2018

141.808.966

141.808.966

-

-

أخرى

سندات غير مدرجة

 31كانون األول 2018

6.910.000

-

-

6.910.000

صكوك إسالمية

 31كانون األول 2018

32.989.262

32.989.262

-

-

موجودات مالية بالكلفة المطفأة  -مدرجة (ايضاح
:)10

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:

−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 والمدخــات
والتــي ستســتخدم للتقييــم فــي كل حالــة ،والتــي تمثــل فــي األغلــب أســعار بيــع ألراضــي مشــابهة خــال العــام والتــي يتــم احتســابها
بالقيمــة العادلــة للمتــر المربــع مــن األرض مضروب ـاً بعــدد األمتــار المربعــة.

إطار إدارة المخاطر
تتــم إدارة المخاطــر المتعلقــة بأنشــطة البنــك وقياســها ومراقبتهــا بشــكل مســتمر لتبقــى فــي إطــار الحــدود المســموح بهــا ،ونظــراً ألهميــة
عمليــة إدارة المخاطــر علــى أربــاح البنــك ،يتــم توزيــع المهــام والمســؤوليات الرقابيــة المرتبطــة بهــذه المخاطــر علــى الموظفيــن.
عملية إدارة المخاطر

يمثل الجدول التالي حساسية القيمة العادلة لالستثمارات العقارية:
الزيادة/النقص في
القيمة العادلة

األثر على القيمة
العادلة

%

دوالر أمريكي

2019
القيمة العادلة للمتر المربع الواحد

+5

1.283.893

القيمة العادلة للمتر المربع الواحد

-5

()1.283.893

2018
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5.264.944.640

5.264.944.640

518.894.667

4.657.182.978

4.657.182.978

 .45إدارة المخاطر

لم يقم البنك بإجراء أي تحويالت بين المستويات المذكور أعاله خالل العامين  2019و.2018

القيمة العادلة للمتر المربع الواحد

+5

890.022

القيمة العادلة للمتر المربع الواحد

-5

()890.022
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المجموع

213.707.111

500.185.929

-

176.965.765

524.097.043

520.187.192

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 خــال 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 التنفيذيــة إلدارة المخاطــر.
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المجموع

شركات ومؤسسات

األفراد

التسهيالت والتمويالت االئتمانية:

التعرض االئتماني المرتبط لبنود داخل قائمة
المركز المالي:

2019

149.718.913

118.203.345

31.515.568

18.424.639

16.475.056

1.949.583

دوالر أمريكي

إجمالي قيمة التعرض

دوالر أمريكي

تأمينات نقدية

518.894.667
160.517

177.599.926

-

-

-

24.990.387

152.609.539

-

القيمة العادلة للضمانات للتعرضات المدرجة ضمن المرحلة الثالثة:

التعرض االئتماني المرتبط لبنود خارج قائمة
المركز المالي:

المجموع
4.209.503.601

موجودات مالية أخرى

موجودات مالية بالكلفة المطفأة

42.461.546

583.876.833

972.434.202

1.540.656.697

398.573.019

245.088.985

للحكومة والقطاع العام

األفراد

شركات ومؤسسات

التسهيالت والتمويالت االئتمانية:

أرصدة لدى بنوك ومؤسسات مصرفية

أرصدة لدى سلطة النقد
426.412.319
-

-

33.427

28.429

4.998

معادن ثمينة

دوالر أمريكي

710.685

-

-

-

377.179

333.506

-

-

44.535.212

40.544.694

3.990.518

عقارية

دوالر أمريكي

-

739.156

739.156

دوالر أمريكي

أسهم متداولة

48.891.367

-

-

-

9.535.737

39.355.630

القيمة العادلة للضمانات

11.572

759.265.863

-

-

-

170.061.825

589.204.038

-

-

3.003.297

1.456.328

1.546.969

66.735.731

59.243.663

دوالر أمريكي

إجمالي قيمة
الضمانات

172.089

1.208.094.107

-

-

50.120.878

257.340.984

900.632.245

7.492.068

دوالر أمريكي

سيارات وآالت
وأخرى

221.626.266

-

-

50.120.878

52.375.856

119.129.532

-

دوالر أمريكي

82.983.182

58.959.682

24.023.500

75.257.662

58.037.534

17.220.128

دوالر أمريكي
دوالر أمريكي

246.044

118.543.221

-

2.344.302

5.136.224

صافي
التعرض بعد
الضمانات

715.093.218

الخسارة االئتمانية
المتوقعة

518.722.578

3.001.409.494

42.461.546

245.088.985

533.755.955

640.024.452

44.579.699

2.566.264

63.866.582

398.573.019

426.412.319

دوالر أمريكي

50.150

دوالر أمريكي

صافي التعرض بعد
الضمانات
الخسارة
االئتمانية
المتوقعة
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518.894.667

إجمالي قيمة الضمانات

أخرى

470.100

561.800
520.187.192

-

سقوف تسهيالت وتمويالت غير مستغلة

260.620.520

251.521.296

-

قبوالت

22.039.772

18.524.644

دوالر أمريكي

إعتمادات

44.331.976

41.069.246

عقارات

كفاالت

191.432.299

208.510.206

-

بنود خارج قائمة المركز المالي الموحدة

التعرض االئتماني المرتبط لبنود داخل قائمة
المركز المالي:

4.090.960.380

3.687.609.517

دوالر أمريكي

موجودات مالية أخرى

42.461.546

33.650.125

دوالر أمريكي

موجودات مالية بالكلفة المطفأة

242.744.683

279.369.058

قطاع عام

أسهم متداولة
وكفاالت

578.740.609

387.128.746

دوالر أمريكي

أفراد
شركات ومؤسسات

سيارات وآالت
وأخرى

1.476.790.115

القيمة العادلة للضمانات

927.854.503

959.396.850
1.340.629.408

دوالر أمريكي

تسهيالت وتمويالت ائتمانية مباشرة:

دوالر أمريكي

أرصدة لدى بنوك ومؤسسات مصرفية

396.006.755

345.642.339

بنود داخل قائمة المركز المالي الموحدة

ثمينة

أرصدة لدى سلطة النقد الفلسطينية

426.362.169

341.792.991

تأمينات

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

معادن

2019

2018

إجمالي قيمة التعرض

فيمــا يلــي إجمالــي التعرضــات لمخاطــر االئتمــان (بعــد مخصــص الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة والفوائــد المعلقــة وقبــل الضمانــات
ومخففــات المخاطــر)

نقدية

مخاطــر االئتمــان هــي المخاطــر التــي قــد تنجــم عــن تخلــف أو عجــز الطــرف اآلخــر لــأداة الماليــة عــن الوفــاء بالتزاماتــه تجــاه البنــك
ممــا يــؤدي إلــى حــدوث خســائر .يعمــل البنــك علــى إدارة مخاطــر االئتمــان مــن خــال 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 للعمــاء ،إضافــة إلــى حصــول البنــك علــى ضمانــات
مناســبة مــن العمــاء.

2019

أو ً
ال :مخاطر االئتمان:

القيمة العادلة للضمانات إلجمالي التعرضات االئتمانية:

المخاطر
يتبــع البنــك سياســات إلدارة المخاطــر المختلفــة ضمــن إســتراتيجية محــددة وتتولــى دوائــر المخاطــر رقابــة وضبــط المخاطــر وإجــراء
التوزيــع االســتراتيجي األمثــل لــكل مــن الموجــودات الماليــة والمطلوبــات الماليــة ،وتشــمل هــذه المخاطــر مخاطــر االئتمــان ومخاطــر
الســوق (مخاطــر أســعار الفائــدة ومخاطــر العمــات ومخاطــر التغييــر بأســعار األســهم) ومخاطــر الســيولة.
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معادن ثمينة
دوالر أمريكي

نقدية
دوالر أمريكي

إجمالي قيمة
التعرض
دوالر أمريكي

القيمة العادلة للضمانات
أسهم متداولة
وكفاالت
دوالر أمريكي

تأمينات

القيمة العادلة للضمانات إلجمالي التعرضات االئتمانية:

2018

سيارات وآالت
دوالر أمريكي

أرصدة لدى سلطة النقد

عقارات

341.792.991
أرصدة لدى بنوك ومؤسسات
مصرفية

دوالر أمريكي

348.041.420

إجمالي قيمة
الضمانات

-

دوالر أمريكي

-

صافي التعرض بعد
الضمانات

-

دوالر أمريكي

-

الخسارة االئتمانية
المتوقعة

-

دوالر أمريكي

341.792.991
-

التعرض االئتماني المرتبط لبنود
داخل قائمة المركز المالي:
348.041.420
630.330.287
654.560.356
380.475.666
282.074.940
33.650.125
2.670.925.785

489.745.930

361.010.421
735.625.436
8.982.007
1.105.617.864

30.441.262

248.097.195
469.665.635
8.931.734
726.694.564

-

64.667.730
116.653.654
50.273
181.371.657

-

15.510.727
32.540.537
48.051.264

-

4.628.158
5.875.003
10.503.161

-

28.106.611
110.890.607
138.997.218

30.441.262

991.340.708
1.390.185.792
389.457.673
282.074.940
33.650.125
3.776.543.649

520.187.192

األفراد
شركات ومؤسسات
للحكومة والقطاع العام
موجودات مالية بالكلفة المطفأة
موجودات مالية أخرى
المجموع

التعرض االئتماني المرتبط لبنود
خارج قائمة المركز المالي:

التسهيالت والتمويالت االئتمانية:

2.399.081
31.943.858
49.556.384
2.328.927
2.705.882
88.934.132

336.064

صافي التعرض بعد
الضمانات

إجمالي قيمة
الضمانات
سيارات وآالت

أسهم متداولة

عقارية

معادن ثمينة

تأمينات نقدية

إجمالي قيمة التعرض
دوالر أمريكي

القيمة العادلة للضمانات
الخسارة االئتمانية
المتوقعة

دوالر أمريكي

شركات ومؤسسات
المجموع

دوالر أمريكي

22.939.661
76.344.806
99.284.467

دوالر أمريكي

1.255.648
15.976.197
17.231.845

دوالر أمريكي

1.644.801
4.734.307
6.379.108

دوالر أمريكي

1.280.315
12.652.344
13.932.659

دوالر أمريكي

593.999
1.200.742
1.794.741

دوالر أمريكي

30.935
1.015.672
1.046.607

دوالر أمريكي

القيمة العادلة للضمانات للتعرضات المدرجة ضمن المرحلة الثالثة:

2018
التعرض االئتماني المرتبط
لبنود داخل قائمة المركز
المالي:

4.805.698
35.579.262
40.384.960

األفراد

18.133.963
40.765.544
58.899.507

التسهيالت والتمويالت
االئتمانية:
13.003.120
39.356.865
52.359.985

أخرى
دوالر أمريكي
8.921.742

أمريكا
دوالر أمريكي
2.423.505
163.273

أوروبا
دوالر أمريكي
175.929.908
3.629.000

إسرائيل
دوالر أمريكي
44.695.731
36.348

دول عربية
دوالر أمريكي
132.375.738
8.389.309

داخل فلسطين
دوالر أمريكي
426.362.169
28.578.678
2.962.245.555

2019
أرصدة لدى سلطة النقد الفلسطينية
أرصدة لدى بنوك ومؤسسات مصرفية

تتوزع التعرضات االئتمانية حسب التوزيع الجغرافي كما يلي:
إجمالي
دوالر أمريكي
426.362.169
12.003.195
40.175.519
61.100.456
120.908.666

19.145.804
21.732.582
25.130.860

21.808.880
201.367.788
120.389.249

44.732.079
68.690.783

123.917.952
264.682.999
256.491.985

37.696.528
42.461.546
3.497.344.476
3.095.997.974

موجودات مالية بالكلفة المطفأة
أخرى
كما في  31كانون األول 2019
كما في  31كانون األول 2018

تسهيالت وتمويالت ائتمانية مباشرة

396.006.755
2.983.385.227
242.744.683
42.461.546
4.090.960.380
3.687.609.517

تتوزع التعرضات االئتمانية حسب القطاع االقتصادي كما يلي:

فيمــا يلــي توزيــع التعرضــات حســب مراحــل التصنيــف وفــق معيــار التقاريــر الماليــة الدولــي رقــم ( )9كمــا فــي  31كانــون األول2019
و:2018
المرحلة ()1

المرحلة ()2

المرحلة ()3

2019

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

2.795.673.451

627.204.774

74.466.251

3.497.344.476

دول عربية

252.795.865

11.887.134

-

264.682.999

إسرائيل

44.732.079

-

-

44.732.079

أوروبا

194.628.123

6.739.665

-

201.367.788

أمريكا

18.710.252

3.022.330

-

21.732.582

دول أخرى

54.532.208

6.568.248

-

61.100.456

المجموع

3.361.071.978

655.422.151

74.466.251

4.090.960.380

داخل فلسطين

مالي

صناعي

تجاري

عقاري

أوراق مالية

قطاع عام

أخرى

إجمالي

2019

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

أرصدة لدى سلطة النقد
الفلسطينية

426.362.169

-

-

-

-

-

426.362.169

-

أرصدة لدى بنوك ومؤسسات
مصرفية

396.006.755

-

-

-

-

-

-

396.006.755

تسهيالت وتمويالت ائتمانية
مباشرة

28.547.647

176.108.536

428.254.526

678.898.531

-

578.740.609

1.092.835.378

2.983.385.227

موجودات مالية بالكلفة المطفأة

83.863.480

21.197.632

12.565.078

2.308.897

-

95.591.406

27.218.190

242.744.683

-

-

-

-

-

-

42.461.546

42.461.546

كما في  31كانون األول 2019

934.780.051

197.306.168

440.819.604

681.207.428

-

674.332.015

1.162.515.114

4.090.960.380

كما في  31كانون األول 2018

807.049.546

160.291.575

447.608.008

645.712.166

401.815

389.457.673

1.237.088.734

3.687.609.517

أخرى

فيما يلي توزيع التعرضات حسب مراحل التصنيف وفق معيار التقارير المالية الدولي رقم ( )9كما في  31كانون األول  2019و:2018
المرحلة ()1

المرحلة ()2

المرحلة ()3

2018

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

المرحلة ()1

المرحلة ()2

المرحلة ()3

2019

2.493.408.890

555.700.602

46.888.482

3.095.997.974

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

دول عربية

255.426.426

1.065.559

-

256.491.985

إسرائيل

68.690.783

-

-

68.690.783

قطاع مالي

913.925.897

20.831.160

22.994

934.780.051

أوروبا

120.389.249

-

-

120.389.249

الصناعة

169.990.724

18.189.783

9.125.661

197.306.168

أمريكا

24.130.270

1.000.590

-

25.130.860

تجارة

358.210.906

65.157.040

17.451.658

440.819.604

دول أخرى

106.842.264

14.066.402

-

120.908.666

عقاري

419.123.501

244.613.141

17.470.786

681.207.428

المجموع

3.068.887.882

571.833.153

46.888.482

3.687.609.517

أوراق مالية

-

-

-

-

قطاع عام

661.205.172

13.126.843

-

674.332.015

أخرى

838.615.778

293.504.184

30.395.152

1.162.515.114

3.361.071.978

655.422.151

74.466.251

4.090.960.380

المرحلة ()1

المرحلة ()2

المرحلة ()3

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

داخل فلسطين

المجموع
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دوالر أمريكي

قطاع مالي

801.740.770

4.856.158

452.618

807.049.546

الصناعة

143.703.650

14.621.376

1.966.549

160.291.575

تجارة

345.958.766

45.833.008

20.343.293

412.135.067

عقاري

394.286.843

227.299.301

24.126.022

645.712.166

أوراق مالية

401.815

-

-

401.815

قطاع عام

389.457.673

-

-

389.457.673

أخرى

993.338.365

279.223.310

-

1.272.561.675

3.068.887.882

571.833.153

46.888.482

3.687.609.517

المجموع
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عوامل االقتصاد الكلي ،األحداث المستقبلية المتوقعة واستخدام اكثر من سيناريو:
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.
فيمــا يلــي أثــر عوامــل االقتصــاد الكلــي علــى األحــداث المســتقبلية المتوقعــة باســتخدام أكثــر مــن ســيناريو كمــا فــي  31كانــون
األول :2019
نسبة التغيير في
الوزن المرجح لكل سيناريو

عوامل االقتصاد الكلي ()%

عوامل االقتصاد الكلي

السيناريو المستخدم

()%

2019

الناتج المحلي اإلجمالي

السيناريو العادي

80

()1.25

السيناريو األفضل

10

0.57

السيناريو األسوء

10

()1.82

معدالت البطالة
السيناريو العادي

80

-

السيناريو األفضل

10

()6.39

السيناريو األسوء

10

6.39

فيمــا يلــي أثــر عوامــل االقتصــاد الكلــي علــى األحــداث المســتقبلية المتوقعــة باســتخدام أكثــر مــن ســيناريو كمــا فــي  1كانــون الثانــي
:2019
نسبة التغيير في
الوزن المرجح لكل سيناريو

عوامل االقتصاد الكلي ()%

عوامل االقتصاد الكلي

السيناريو المستخدم

()%

2018

الناتج المحلي اإلجمالي

السيناريو العادي

80

0.40

السيناريو األفضل

10

2.32

السيناريو األسوء

10

()1.52

تصنيف سندات الدين حسب درجة المخاطر
الجــدول التالــي يبيــن تصنيــف ســندات الديــن حســب درجــة المخاطــر باســتخدام التصنيــف االئتمانــي لــوكاالت التصنيــف االئتمانيــة
العالميــة:

التصنيف االئتماني

السيناريو العادي

80

السيناريو األفضل

10

()5.37

السيناريو األسوء

10

7.31

باســتثناء مــا هــو موضــح فــي الجــدول أعــاه ،تــم أخــذ الســيناريو األســوأ بنســبة  % 100علــى تســهيالت موظفــي الحكومــة فــي قطــاع
غــزة المســتحقة ألكثــر مــن  30يــوم و % 75لمــا دون ذلــك.
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موجودات مالية أخرى بالكلفة
المطفأة

موجودات مالية أخرى بالكلفة
المطفأة

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

القطاع الخاص:
من  A-إلى AAA

79.502.953

82.808.280

من  B-إلى BBB+

60.735.766

67.941.992

غير مصنف

13.492.498

32.239.979

حكومات وقطاع عام

91.357.768

99.084.689

245.088.985

282.074.940

ثانياً :مخاطر السوق
تنشــأ مخاطــر الســوق عــن التقلبــات فــي أســعار الفوائــد وأســعار صــرف العمــات وأســعار األســهم .يقــوم مجلــس اإلدارة بوضــع
حــدود لقيمــة المخاطــر المقبولــة ويتــم مراقبــة ذلــك مــن قبــل إدارة البنــك بشــكل دوري.
مخاطر أسعار الفائدة
تنجــم مخاطــر أســعار الفائــدة عــن إحتمــال تأثيــر التغيــرات فــي أســعار الفائــدة علــى قيمــة األدوات الماليــة ،يتعــرض البنــك لمخاطــر
أســعار الفائــدة نتيجــة لعــدم توافــق أو لوجــود فجــوة فــي مبالــغ الموجــودات والمطلوبــات حســب اآلجــال الزمنيــة المتعــددة أو إعــادة
مراجعــة أســعار الفوائــد فــي فتــرة زمنيــة معينــة ويقــوم البنــك بــإدارة هــذه المخاطــر عــن طريــق مراجعــة أســعار الفوائــد علــى
الموجــودات والمطلوبــات مــن خــال إســتراتيجية إدارة المخاطــر.
يتــم مراجعــة أســعار الفوائــد علــى الموجــودات والمطلوبــات بشــكل دوري كمــا يتــم متابعــة كلفــة األمــوال الفعليــة واتخــاذ القــرارات
المناســبة بخصــوص التســعير إســتناداً لألســعار الســائدة.
مساو ومعاكس ألثر الزيادة المبينة أدناه:
إن أثر النقص المتوقع في أسعار الفائدة
ٍ
2019

2018

الزيادة في سعر
الفائدة

حساسية إيراد الفائدة
(قائمة الدخل الموحدة)

الزيادة في سعر
الفائدة

حساسية إيراد الفائدة
(قائمة الدخل الموحدة)

(نقطة أساس)

دوالر أمريكي

(نقطة أساس)

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

10

606.124

10

2.270.785

دينار أردني

10

216.984

10

161.047

شيقل إسرائيلي

10

303.366

10

255.792

عمالت اخرى

10

20.325

10

2.875

معدالت البطالة
0.97

2019

2018

العملة

184
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فجوة إعادة تسعير الفائدة

فجوة اعادة تسعير الفائـــــدة
أكثر من شهر
شهر فأقل

الى  3شهور

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

أكثر من 3
شهور الى 6
شهور

حتى سنة

أكثر من سنة

بدون فـائدة

المجمـوع

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

عناصر

أكثر من  6شهور

فجوة اعادة تسعير الفائـــــدة

 31كانون األول 2018

موجودات
نقد وأرصدة لدى سلطة النقد
الفلسطينية

-

10.669.173

-

-

-

1.350.418.359

أرصدة لدى بنوك ومؤسسات
مصرفية

187.991.200

14.704.128

-

4.680.868

-

188.630.559

-

-

-

-

-

10.654.320

261.471.127

187.188.997

328.180.208

602.808.297

1.603.736.598

-

موجودات مالية بالقيمة العادلة
من خالل الدخل الشامل

-

-

-

-

-

37.317.641

موجودات مالية بالكلفة المطفأة

5.906.340

24.385.686

32.555.695

30.864.556

149.032.406

-

242.744.683

-

-

-

-

-

5.503.519

5.503.519

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

إستثمار في شركات حليفة

1.361.087.532

10.654.320
2.983.385.227

37.317.641

إستثمارات عقارية

-

-

-

-

-

25.677.869

25.677.869

ممتلكات وآالت ومعدات

-

-

-

-

-

124.329.349

مشاريع تحت التنفيذ

-

-

-

-

-

3.175.677

3.175.677

موجودات غير ملموسة

-

-

-

-

-

15.297.116

15.297.116

-

-

-

-

-

59.764.952

59.764.952

مجموع الموجودات

455.368.667

236.947.984

360.735.903

638.353.721

1.752.769.004

1.820.769.361

5.264.944.640

ودائع سلطة النقد الفلسطينية

75.006.865

122.518.391

-

28.929.326

-

17.068.287

243.522.869

مطلوبات
ودائع بنوك ومؤسسات مصرفية

180.084.702

28.680.500

-

-

-

29.977.201

238.742.403

ودائع العمالء

733.336.218

173.492.291

285.338.210

185.678.547

140.488.933

2.353.651.882

3.871.986.081

تأمينات نقدية

18.645.856

10.223.854

29.152.582

55.751.442

129.824.203

-

243.597.937

قرض مساند

-

-

-

-

75.000.000

-

75.000.000

مخصصات متنوعة

-

-

-

-

-

46.976.344

46.976.344

مخصصات الضرائب

-

-

-

-

-

1.421.119

1.421.119

التزامات عقود االجار

1.144.589

-

-

-

24.079.514

8.447.555

33.671.658

-

-

-

-

-

79.362.036

79.362.036

مجموع المطلوبات

1.008.218.230

334.915.036

314.490.792

270.359.315

369.392.650

2.536.904.424

4.834.280.447

مطلوبات أخرى

رأس المال المدفوع

-

-

-

-

-

204.000.000

204.000.000

عالوة إصدار

-

-

-

-

-

24.848.415

24.848.415

إحتياطي إجباري

-

-

-

-

-

54.982.241

54.982.241

عناصر

شهر فأقل

الى  3شهور

الى  6شهور

حتى سنة

أكثر من سنة

بدون فـائدة

المجمـوع

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

مجموع الموجودات

358.983.723

102.232.798

653.098.736

250.978.418

3.042.754.013

249.135.290

4.657.182.978

مجموع المطلوبات
وحقوق الملكية

872.545.128

396.006.755

124.329.349

موجودات أخرى

أكثر من شهر

أكثر من  3شهور

أكثر من 6
شهور

85.998.042

5.084.574

70.194.300

683.726.935

2.939.633.999

4.657.182.978

فجوة إعادة تسعير
الفائدة

()513.561.405

16.234.756

648.014.162

180.784.118

2.359.027.078

()2.690.498.709

-

الفجوة التراكمية

()513.561.405

()497.326.649

150.687.513

331.471.631

2.690.498.709

-

-

مخاطر العمالت
مخاطــر العمــات األجنبيــة هــي مخاطــر تغيــر قيمــة األدوات الماليــة نتيجــة التغيــر فــي أســعار العمــات األجنبيــة .يعتبــر الــدوالر األمريكــي
عملــة األســاس للبنــك .يقــوم مجلــس اإلدارة بتحديــد العمــات المقبــول أخــذ مراكــز بهــا ووضــع حــدود للمركــز المالــي لــكل عملــة لــدى البنــك
ســنوياً .يتــم مراقبــة مركــز العمــات 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 العمــات
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.

حقوق الملكية

إحتياطي إختياري

-

-

-

-

-

246.361

246.361

إحتياطي مخاطر مصرفية عامة

-

-

-

-

-

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

حقوق ملكية مساهمي البنك

-

-

-

-

-

376.800.399

376.800.399

حقوق جهات غير مسيطرة

-

-

-

-

-

53.863.794

53.863.794

مجموع حقوق الملكية

-

-

-

-

-

430.664.193

430.664.193

مجموع المطلوبات وحقوق
الملكية

1.008.218.230

334.915.036

314.490.792

270.359.315

369.392.650

2.967.568.617

5.264.944.640

فجوة إعادة تسعير الفائدة

()552.849.563

()97.967.052

46.245.111

367.994.406

1.383.376.354

()1.146.799.256

-

الفجوة التراكمية

()552.849.563

()650.816.615

()604.571.504

()236.577.098

1.146.799.256

-

-
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مساو ومعاكس ألثر الزيادة المبينة أدناه:
إن أثر النقص المتوقع في أسعار العمالت
ٍ
مخاطر التغير بأسعار األسهم
2018

2019
الزيادة في سعر
صرف العملة

األثر على قائمة
الدخل الموحدة

الزيادة في سعر
صرف العملة

األثر على قائمة
الدخل الموحدة

()%

دوالر أمريكي

()%

دوالر أمريكي

شيقل إسرائيلي

10

1.330.148

10

()197.972

عمالت أخرى

10

1.323.731

10

1.184.332

العملة

فيما يلي صافي مراكز العمالت األجنبية لدى البنك:

تنتــج مخاطــر أســعار األســهم عــن التغيــر فــي القيمــة العادلــة لالســتثمارات فــي األســهم .إن أثــر النقــص المتوقــع في أســعار األســهم
ـاو ومعاكــس ألثــر الزيــادة المبينــة أدناه:
مسـ ٍ
2019
األثر على

 31كانون األول2019
دينار أردني

شيقل إسرائيلي

أخرى

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

األثر على

األثر على

األثر على

قائمة الدخل
الموحدة

حقوق الملكية
دوالر أمريكي

الزيادة في
المؤشر

قائمة الدخل
الموحدة

حقوق الملكية

()%

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

بورصة فلسطين

10

1.065.432

1.078.881

1.077.418

994.147

أسواق مالية خارجية

10

-

1.727.337

-

1.753.911

المؤشر

إجمالي

2018

الموجودات
142.969.262

985.849.663

12.493.389

1.141.312.314

نقد وأرصدة لدى سلطة النقد الفلسطينية

139.421.514

50.279.228

66.790.643

256.491.385

9.180.223

-

-

9.180.223

تسهيالت وتمويالت ائتمانية مباشرة

462.353.089

1.214.794.118

47.196.160

1.724.343.367

موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل

21.507.392

-

313.184

21.820.576

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

موجودات مالية بالكلفة المطفأة

52.047.122

12.733.664

12.257.896

77.038.682

موجودات أخرى

4.428.380

33.752.682

9.240.045

47.421.107

831.906.982

2.297.409.355

148.291.317

3.277.607.654

مجموع الموجودات
المطلوبات
ودائع سلطة النقد الفلسطينية

-

179.241.799

14.281.070

193.522.869

ودائع بنوك ومؤسسات مصرفية

6.707.371

168.800.043

4.482.800

179.990.214

ودائع العمالء

789.772.847

1.440.459.865

102.120.288

2.332.353.000

تأمينات نقدية

25.311.750

123.198.101

8.866.624

157.376.475

مطلوبات أخرى

10.804.084

69.997.310

5.303.228

86.104.622

-

302.410.759

-

302.410.759

832.596.052

2.284.107.877

135.054.010

3.251.757.939

عقود تبادل عمالت اجنبية
صافي التركز داخل المركز المالي

()689.070

13.301.478

13.237.307

25.849.715

إلتزامات محتملة خارج المركز المالي

4.122.121

191.023.538

42.823.857

237.969.516

مجموع المطلوبات

 31كانون األول 2018
دينار أردني

شيقل إسرائيلي

أخرى

إجمالي

781.099.239

1.713.657.147

130.297.072

2.625.053.458

مجموع المطلوبات

782.775.235

1.715.636.866

118.453.750

2.616.865.851

صافي التركز داخل المركز المالي

()1.675.996

()1.979.719

11.843.322

8.187.607

إلتزامات محتملة خارج المركز المالي

5.782.548

156.009.741

44.964.070

206.756.359

مجموع الموجودات
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ثالثاً :مخاطر السيولة

أكثر مـن سنة
حتى  3سنوات
دوالر أمريكي
625.615.075
67.062.110
-

أكثر من  6شهور
حتى سنة
دوالر أمريكي
12.693.935
602.808.297
30.864.556
-

أكثر من  3شهور الى
 6شهور
دوالر أمريكي
328.180.208
32.555.695
-

أكثر من شهر الى
 3شهور
دوالر أمريكي
10.669.173
54.405.578
187.188.997
24.385.686
-

دوالر أمريكي
995.707.111
249.070.887
261.471.127
5.906.340
-

 31كانون األول 2019
نقد وأرصدة لدى سلطة النقد الفلسطينية
أرصدة لدى بنوك ومؤسسات مصرفية

تتمثــل مخاطــر الســيولة فــي عــدم قــدرة البنــك علــى توفيــر التمويــل الــازم للوفــاء بإلتزاماتــه فــي تواريــخ اســتحقاقها ،وللحــد مــن هــذه المخاطــر تقــوم اإلدارة بتنويــع مصــادر التمويــل وإدارة
الموجــودات والمطلوبــات ومواءمــة آجالهــا واالحتفــاظ برصيــد كافٍ مــن النقــد ومــا فــي حكمــه .فيمــا يلــي تفاصيــل موجــودات ومطلوبــات البنــك بنــاء علــى الفتــرات المتبقيــة علــى اســتحقاقاتها كمــا
ً
فــي  31كانــون األول  2019و:2018

-

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

-

-

6.699.432
367.435.335

5.600.432
282.249.866

21.444.816
1.533.600.281

إستثمارات عقارية
ممتلكات وآالت ومعدات
مشاريع تحت التنفيذ
موجودات غير ملموسة

إستثمار في شركات حليفة

موجودات مالية بالكلفة المطفأة

1.058
646.367.846

شهر فأقل

أكثـر من 3
سنوات
دوالر أمريكي
3.571.714
978.121.523
81.970.296
692.677.185

بــدون استحقـاق
دوالر أمريكي
354.711.248
76.264.641
10.654.320
37.317.641
5.503.519
25.677.869
124.329.349
3.175.677
15.297.116
1.063.663.533

المجمـوع

5.503.519

الموجودات:

دوالر أمريكي
1.361.087.532
396.006.755
10.654.320
2.983.385.227
37.317.641
242.744.683
25.677.869
124.329.349
3.175.677
15.297.116
26.019.214
678.950.594

مجموع الموجودات

موجودات أخرى

59.764.952
5.264.944.640

-

45.697.554
73.407.862
60.000.000

94.791.379
56.416.341
15.000.000

28.929.326
185.678.547
55.751.442
-

285.338.210
29.152.582
-

122.518.391
55.153.785
173.492.291
10.223.854
-

92.075.152
183.588.618
3.086.988.100
18.645.856
-

ودائع سلطة النقد الفلسطينية
ودائع بنوك ومؤسسات مصرفية
ودائع العمالء
تأمينات نقدية
قرض مساند
مخصصات متنوعة
مخصصات الضرائب

المطلوبات:
243.522.869
238.742.403
3.871.986.081
243.597.937
75.000.000

-

التزامات عقود االيجار
مطلوبات أخرى
مجموع المطلوبات
رأس المال المدفوع
عالوة إصدار
إحتياطي إجباري
إحتياطي إختياري

-

-

-

2.022.672
54.234.606
3.437.555.004
-

-

-

-

2.967.432
364.355.753
-

-

-

-

3.956.575
318.447.367
-

1.421.119

-

4.945.720
276.726.154
-

-

-

2.300.663
7.913.152
176.421.535
-

46.976.344

-

29.348.323
5.344.551
260.774.634
-

-

246.361

1.421.119
204.000.000
24.848.415
54.982.241

46.976.344
33.671.658
79.362.036

246.361
9.749.949
40.000.000
()3.854.902
46.828.335
376.800.399
53.863.794
430.664.193
430.664.193
248.286.401
-

260.774.634
802.888.899
()248.286.401

176.421.535
516.255.650
()1.051.175.300

276.726.154
369.641.692
()1.567.430.950

318.447.367
48.987.968
()1.937.072.642

364.355.753
()82.105.887
()1.986.060.610

3.437.555.004
()1.903.954.723
()1.903.954.723

إحتياطي مخاطر مصرفية عامة
إحتياطي تقلبات دورية
إحتياطي القيمة العادلة
أرباح مدورة
حقوق ملكية مساهمي البنك
حقوق جهات غير مسيطرة
مجموع حقوق الملكية
مجموع المطلوبات وحقوق الملكية
فجوة االستحقاق
الفجوة التراكمية

حقوق الملكية:

4.834.280.447
204.000.000
24.848.415
54.982.241
9.749.949
40.000.000
()3.854.902
46.828.335
376.800.399
53.863.794
430.664.193
5.264.944.640
-
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 31كانون األول 2018

استحقـاق

أكثـر من 3
سنوات

أكثر مـن سنة
حتى  3سنوات

أكثر من  6شهور
حتى سنة

أكثر من  3شهور
الى  6شهور

أكثر من شهر الى
 3شهور
شهر فأقل

بــدون
المجمـوع
دوالر أمريكي
نقــد وأرصــدة لــدى ســلطة النقــد
ا لفلســطينية
أرصــدة لــدى بنــوك ومؤسســات
مصر فيــة
موجــودات ماليــة بالقيمــة العادلــة
مــن خــال قائمــة الدخــل

دوالر أمريكي

774.715.490
307.754.529
-

مشاريع تحت التنفيذ

دوالر أمريكي

24.123.953
-

إستثمار في شركات حليفة
إستثمارات عقارية
ممتلكات وآالت ومعدات

دوالر أمريكي

9.214.136
174.829.782
8.941.763
-

دوالر أمريكي

148.691.862
15.797.483
-

دوالر أمريكي

191.486.078
28.687.120
-

دوالر أمريكي

4.549.721
306.043.433
42.409.272
-

دوالر أمريكي

326.184.568
10.774.178
852.388.138
95.471.895
-

الموجودات:
1.100.900.058
345.642.339
10.774.178
1.013.715.711
88.061.525
-

موجودات مالية بالكلفة المطفأة

موجــودات ماليــة بالقيمــة العادلــة
مــن خــال الدخــل الشــامل

تســهيالت
مبا شــر ة

-

6.270.572

وتمويــات

33.104.285
5.472.858
17.800.433
86.043.108

ائتمانيــة

6.270.572
14.805.428
69.845.657

14.805.428
36.195.530

-

-

-

-

-

33.650.127

2.687.155.004
33.104.285
279.369.058
5.472.858
17.800.433
86.043.108
موجودات غير ملموسة
موجودات أخرى
مجموع الموجودات

1.299.891.691

ودائع سلطة النقد الفلسطينية

188.613.298

138.744.367

ودائع بنوك ومؤسسات مصرفية
تأمينات نقدية
قرض مساند
مخصصات متنوعة
مخصصات الضرائب

229.387.334

-

78.012.844
2.217.270.384
-

348.452.705

-

25.000.014
335.782.379
4.207.763
-

947.860.033

76.575.954
4.574.200
711.334.504
9.709.317
-

1.106.326.957

188.223.672
23.604.590
3.634.870

536.650.960

26.926.902
118.738.251
-

4.657.182.978

55.223.387
44.157.407
75.000.000
-

المطلوبات:
215.320.321
43.012.724

ودائع العمالء

107.587.058
3.534.761.228
200.417.328
75.000.000
-

57.150.998

-

-

3.634.870

-

رأس المال المدفوع
عالوة إصدار
إحتياطي إجباري
إحتياطي إختياري
إحتياطي مخاطر مصرفية عامة
إحتياطي تقلبات دورية
إحتياطي القيمة العادلة
أرباح مدورة
حقوق ملكية مساهمي البنك

-

-

-

-

-

3.917.903

-

-

فجوة االستحقاق

-

-

حقوق جهات غير مسيطرة
مجموع حقوق الملكية
مجموع المطلوبات وحقوق الملكية

61.068.901

43.012.724

مطلوبات أخرى
مجموع المطلوبات

-

-

2.491.178.593
()1.191.286.902

2.491.178.593
-

364.990.156
()176.376.858

364.990.156

-

-

725.618.021
()496.230.687

725.618.021
-

56.413.619

292.039.086

-

-

292.039.086

145.665.153
-

802.194.880

221.311.421

-

-

145.665.153

885.015.536

4.240.802.430
200.000.000
24.848.415
51.586.473
246.361
9.452.970
40.000.000
()3.467.059
43.529.095
366.196.255
50.184.293
416.380.548

221.311.421

حقوق الملكية:
200.000.000
24.848.415
51.586.473
246.361
9.452.970
40.000.000
()3.467.059
43.529.095
366.196.255
50.184.293
416.380.548
120.270.412

()1.191.286.902

416.380.548

()1.367.663.760

-

()1.863.894.447

4.657.182.978

الفجوة التراكمية

()1.807.480.828

()1.005.285.948

()120.270.412

-

-
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أكثر من  6شهور
حتى سنة

أكثر من  3شهور الى
 6شهور

أكثر من شهر الى
 3شهور
شهر فأقل

يبين الجدول التالي أرصدة المطلوبات المالية الموحدة غير المخصومة للبنك كما في  31كانون األول  2019و 2018حسب فترة االستحقاق التعاقدي:

أكثر مـن سنة
حتى  3سنوات

بــدون
أكثـر من 3
سنوات

ودائع سلطة النقد الفلسطينية
ودائع بنوك ومؤسسات مصرفية

استحقـاق

94.325.358
188.487.498

المجمـوع

56.299.053

المطلوبات:

 31كانون األول 2019

124.973.059
ودائع العمالء
تأمينات نقدية

دوالر أمريكي

18.892.915

دوالر أمريكي
2.985.552.917

دوالر أمريكي

10.326.093

دوالر أمريكي
29.797.206
14.155.657

دوالر أمريكي
29.386.183

دوالر أمريكي
14.600.842

دوالر أمريكي
56.164.545

دوالر أمريكي
249.095.623
244.786.551
21.019.232
قرض مساند
مخصصات متنوعة

56.416.341
-

94.233.039
مخصصات الضرائب

73.407.862
-

46.611.505
-

16.087.500
-

64.350.000
1.421.119

244.593.939
-

3.176.173.192
80.437.500
مطلوبات أخرى

46.976.344
التزامات عقود اإليجار

1.005.577
54.234.606

2.967.432

1.421.119
3.956.575

46.976.344
4.945.720
مجموع المطلوبات

7.913.152
3.342.498.871

2.369.913
208.721.294

5.344.551
47.943.600

37.175.209
113.347.822
مجوع الموجودات حسب استحقاقها
المتوقعة

177.019.945
1.299.891.691

273.865.471
188.613.298

79.362.036
229.387.334

40.550.699
4.163.397.003
348.452.705

أكثر من شهر الى
 3شهور

947.860.033

أكثر من  3شهور الى
 6شهور

بــدون استحقـاق

المجمـوع

1.432.511.525

أكثر من  6شهور
حتى سنة
دوالر أمريكي

210.466.392

أكثر مـن سنة
حتى  3سنوات
دوالر أمريكي

4.657.182.978

شهر فأقل

أكثـر من 3
سنوات
دوالر أمريكي
76.767.394
-

4.585.636

25.062.514

139.091.228
78.207.876
739.642.628
-

ودائع سلطة النقد الفلسطينية
ودائع بنوك ومؤسسات مصرفية
ودائع العمالء
تأمينات نقدية

المطلوبات:

 31كانون األول 2018

دوالر أمريكي
4.218.282

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي
292.728.647

دوالر أمريكي
9.733.590

دوالر أمريكي
215.858.622
107.856.026
615.591.686

قرض مساند
مخصصات متنوعة

23.663.601
-

مخصصات الضرائب

664.841.048
-

119.035.097
-

646.821.576
-

44.267.801
-

582.332.503
75.187.500
-

-

-

75.187.500
-

مطلوبات أخرى
مجموع المطلوبات

3.634.870
57.150.998
1.014.092.730

مجوع الموجودات حسب استحقاقها
المتوقعة

322.009.443
1.299.891.691

629.910.912
188.613.298

768.906.913
229.387.334

43.012.724
765.856.673
348.452.705

3.917.903
748.718.431
947.860.033

1.432.511.525

3.634.870
61.068.901
4.249.495.102
210.466.392

43.012.724

200.918.371

الودائع والتمويل المضمون

3.541.958.088

مجموع األصول عالية الجودة

4.657.182.978

نسبة تغطية السيولة

تــم خــال عــام  2018اصــدار تعليمــات ســلطة النقــد الفلســطينية رقــم ( )2018/4بشــأن تطبيــق نســبة تغطيــة الســيولة ،والتــي
تعتبــر أداة مــن أدوات اإلصالحــات الكميــة المقــررة مــن قبــل لجنــة بــازل للرقابــة المصرفيــة ،بحيــث يجــب أال تقــل هــذه النســبة
فــي جميــع األحــوال عــن  ،% 100حيــث تهــدف نســبة تغطيــة الســيولة إلــى تعزيــز قــدرة البنــك علــى مواجهــة مخاطــر الســيولة علــى
المــدى القصيــر مــن خــال ضمــان توافــر مخــزون كاف مــن األصــول الســائلة عاليــة الجــودة لتلبيــة احتياجــات الســيولة التــي قــد تطــرأ
وفقــ ًا لســيناريو االجهــاد ولمــدة  30يومــا ،وبغــرض اســتمرار البنــك بتقديــم خدماتــه خــال الفتــرة المذكــورة منــذ بدايــة تاريــخ
االجهــاد ولحيــن اتخــاذ البنــك اإلجــراءات لحــل المشــكلة بطريقــة منظمــة.
يبين الجدول أدناه احتساب نسبة تغطية السيولة للسنة المنتهية في  31كانون األول :2019

البند

أ -الودائع التشغيلية
ب -الودائع غير التشغيلية

خطوط االئتمان والسيولة الملزمة غير القابلة لإللغاء وعلى الخطوط القابلة
لإللغاء خالﻝ فترة  30يوم

إجمالي التدفقات النقدية الخارجة

52.386.284
13.096.571

1.304.126.872
461.526.672

4.601.561.629
689.660.100

462.543.059
127.949.542

5.064.104.688
817.609.642

اإلقراض المضمون
109.640.593
54.820.297

التدفقات النقدية الداخلة من القروض المنتظمة
302.166.218
160.646.174

إجمالي التدفقات النقدية الداخلة
411.806.811
215.466.471

602.143.171

صافي التدفقات النقدية الخارجة بعد التعديالت

نسبة تغطية السيولة ()%

القيمة قبل تطبيق نسب الخصم /
التدفقات (المتوسط)
القيمة بعد تطبيق نسب الخصم /
التدفقات (المتوسط)

دوالر أمريكي
دوالر أمريكي

1.546.327.846
1.468.077.955

ودائع التجزئة بما فيها ودائع مؤسسات صغيرة الحجم:
أ -الودائع المستقرة
1.907.131.521

ب -الودائع األقل استقراراً
1.337.916.952

112.517.154

102.519.703

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

مجموع االصول عالية الجودة بعد التعديالت
1.468.077.955

صافي التدفقات النقدية الخارجة بعد التعديالت
602.143.171

% 244
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يبين الجدول أدناه احتساب نسبة تغطية السيولة للسنة المنتهية في  31كانون األول :2018

البند

مجموع األصول عالية الجودة

نسبة صافي التمويل المستقر

القيمة قبل تطبيق
نسب الخصم  /التدفقات
(المتوسط)

القيمة بعد تطبيق نسب الخصم /
التدفقات (المتوسط)

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

1.303.493.866

1.216.197.081

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

يبين الجدول أدناه احتساب نسبة صافي التمويل المستقر للسنة المنتهية في  31كانون األول :2019

البند
873.834.465
1.878.096.871

43.691.723

دوالر أمريكي
رأس المال الرقابي

463.958.360

ودائع التجزئة والمؤسسات صغيرة الحجم (المستقرة)

937.191.709

126.225.881

31.556.470

ودائع التجزئة والمؤسسات صغيرة الحجم (ألقل استقراراً)

1.187.859.429

393.933.002

التمويل (الودائع) المضمون وغير المضمون

4.066.016.646

619.528.466

تمويل وودائع أخرى

14.464.663

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

185.733.600

601.440.810

115.260.489

إجمالي التمويل المستقر المتاح

-

-

4.667.457.456

734.788.955

األصول السائلة عالية الجودة من المستوى األول غير المرهونة

اإلقراض المضمون

95.381.136

47.690.568

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

13.068.286

التدفقات النقدية الداخلة من القروض المنتظمة

304.164.256

145.556.710

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

44.246.676

إجمالي التدفقات النقدية الداخلة

399.545.392

193.247.278

القروض

541.541.677

أدوات الدين المصدرة أو المضمونة من المؤسسات المالية والبنوك

35.817.688

االستثمارات غير المدرجة بخالف ما ذكر أعاله

56.372.066

االستثمارات المدرجة بخالف ما ذكر أعاله

97.014.945

القروض غير المنتظمة

15.264.029

ب -الودائع غير التشغيلية
الودائع والتمويل المضمون
خطوط االئتمان والسيولة الملزمة غير القابلة لإللغاء وعلى الخطوط القابلة
لإللغاء خالﻝ فترة  30يوم
أي تدفقات نقدية تعاقدية خارجة أخرى
إجمالي التدفقات النقدية الخارجة

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

1.216.197.081
541.541.677
% 225

443.138.628

3.882.206.435
178.769

1.011.971.444

جميع األصول األخرى
تسهيالت االئتمان والسيولة غير القابلة لإللغاء والقابلة لإللغاء المشروطة

13.731.270

التزامات التمويل المستقبلية المحتملة األخرى:

12.601.212

نسبة صافي التمويل المستقر
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1.837.719.475

488.054.314

إجمالي التمويل المستقر المطلوب

195

2019

150.347.271

الودائع وأشكال التمويل غير المضمونة لألشخاص االعتبارين من غير
عمالء التجزئة ومؤسسات صغيرة الحجم:
أ -الودائع التشغيلية

تــم اصــدار تعليمــات ســلطة النقــد الفلســطينية رقــم ( )2018/5بشــأن تطبيــق نســبة صافــي التمويــل المســتقر ،حيــث تهــدف نســبة
صافــي التمويــل المســتقر الــى تعزيــز إدارة مخاطــر الســيولة لــدى البنــك مــن خــال االحتفــاظ بمصــادر تمويــل أكثــر اســتقرار
لمواءمــة اســتحقاقات األصــول داخــل وخــارج الميزانيــة ،والحــد مــن اعتمــاد البنــك علــى مصــادر تمويــل قصيــرة األجــل وغير مســتقرة
فــي تمويــل أصولهــا.

1.788.320.699
% 217
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 .46تحليل استحقاقات الموجودات والمطلوبات

يبين الجدول أدناه احتساب نسبة صافي التمويل المستقر للسنة المنتهية في  31كانون األول :2018
البند

2018

يبين الجدول التالي تحليل الموجودات والمطلوبات وفقًا للفترة المتوقعة الستردادها أو تسويتها:
 31كانون األول 2019

دوالر أمريكي
رأس المال الرقابي
ودائع التجزئة والمؤسسات صغيرة الحجم (المستقرة)

459.681.779
863.254.913

أقل من سنة

أكثر من سنة

بدون استحقاق

المجموع

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

الموجودات
1.006.376.284

-

354.711.248

1.361.087.532

316.170.400

3.571.714

76.264.641

396.006.755

-

-

10.654.320

10.654.320

1.379.648.629

1.603.736.598

-

2.983.385.227

-

-

37.317.641

37.317.641

93.712.277

149.032.406

-

242.744.683

إستثمار في شركات حليفة

-

-

5.503.519

5.503.519

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

19.898.788

إستثمارات عقارية

-

-

25.677.869

25.677.869

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

48.319.335

ممتلكات وآالت ومعدات

-

-

124.329.349

124.329.349

القروض

947.949.350

مشاريع تحت التنفيذ

-

-

3.175.677

3.175.677

أدوات الدين المصدرة أو المضمونة من المؤسسات المالية والبنوك

61.263.458

موجودات غير ملموسة

-

-

15.297.116

15.297.116

االستثمارات غير المدرجة بخالف ما ذكر أعاله

43.273.069

موجودات أخرى

33.745.738

-

26.019.214

59.764.952

االستثمارات المدرجة بخالف ما ذكر أعاله

83.583.584

مجموع الموجودات

2.829.653.328

1.756.340.718

678.950.594

5.264.944.640

القروض غير المنتظمة

12.067.936

ودائع التجزئة والمؤسسات صغيرة الحجم (ألقل استقراراً)

1.686.053.903

التمويل (الودائع) المضمون وغير المضمون

475.993.587

تمويل وودائع أخرى

38.287.977

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

151.636.948

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

3.674.909.107
354.178

نقد وأرصدة لدى سلطة النقد الفلسطينية
أرصدة لدى بنوك ومؤسسات مصرفية
موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل
تسهيالت وتمويالت ائتمانية مباشرة
موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل
موجودات مالية بالكلفة المطفأة

جميع األصول األخرى

460.110.216

المطلوبات

تسهيالت االئتمان والسيولة غير القابلة لإللغاء والقابلة لإللغاء المشروطة

11.812.046

ودائع سلطة النقد الفلسطينية

243.522.869

-

-

243.522.869

التزامات التمويل المستقبلية المحتملة األخرى:

13.433.295

ودائع بنوك ومؤسسات مصرفية

238.742.403

-

-

238.742.403

1.702.065.255

ودائع العمالء

3.731.497.148

140.488.933

-

3.871.986.081

% 216

تأمينات نقدية

113.773.734

129.824.203

-

243.597.937

قرض مساند

-

75.000.000

-

75.000.000

مخصصات متنوعة

-

46.976.344

-

46.976.344

مخصصات الضرائب

1.421.119

-

-

1.421.119

التزامات عقود االيجار

2.022.672

31.648.986

-

33.671.658

66.104.333

13.257.703

-

79.362.036

4.397.084.278

437.196.169

-

4.834.280.447

إجمالي التمويل المستقر المطلوب
نسبة صافي التمويل المستقر

مطلوبات أخرى
مجموع المطلوبات
حقوق الملكية
رأس المال المدفوع

-

-

204.000.000

204.000.000

عالوة إصدار

-

-

24.848.415

24.848.415

إحتياطي قانوني

-

-

54.982.241

54.982.241

إحتياطي إختياري

-

-

246.361

246.361

إحتياطي مخاطر مصرفية عامة

-

-

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

حقوق ملكية مساهمي البنك

-

-

376.800.399

376.800.399

حقوق جهات غير مسيطرة

-

-

53.863.794

53.863.794

مجموع حقوق الملكية

-

-

430.664.193

430.664.193

4.397.084.278

437.196.169

430.664.193

5.264.944.640

فجوة االستحقاق

()1.567.430.950

1.319.144.549

248.286.401

-

الفجوة التراكمية

()1.567.430.950

()248.286.401

-

-

مجموع المطلوبات وحقوق الملكية
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 .47التحليل القطاعي

 31كانون األول 2018
أقل من سنة

أكثر من سنة

بدون استحقاق

المجموع

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

الموجودات
نقد وأرصدة لدى سلطة النقد الفلسطينية

774.715.490

-

326.184.568

1.100.900.058

أرصدة لدى بنوك ومؤسسات مصرفية

341.092.618

4.549.721

-

345.642.339

-

-

10.774.178

10.774.178

821.051.155

1.866.103.849

-

2.687.155.004

-

-

33.104.285

33.104.285

95.835.638

183.533.420

-

279.369.058

إستثمار في شركات حليفة

-

-

5.472.858

5.472.858

إستثمارات عقارية

-

-

17.800.433

17.800.433

ممتلكات وآالت ومعدات

-

-

86.043.108

86.043.108

مشاريع تحت التنفيذ

-

-

6.270.572

6.270.572

موجودات غير ملموسة

-

-

14.805.428

14.805.428

33.650.127

-

36.195.530

69.845.657

2.066.345.028

2.054.186.990

536.650.960

4.657.182.978

ودائع سلطة النقد الفلسطينية

215.320.321

-

-

215.320.321

ودائع بنوك ومؤسسات مصرفية

107.587.058

-

-

107.587.058

ودائع العمالء

3.452.610.939

82.150.289

-

3.534.761.228

تأمينات نقدية

37.521.670

162.895.658

-

200.417.328

قرض مساند

-

75.000.000

-

75.000.000

مخصصات متنوعة

-

43.012.724

-

43.012.724

مخصصات الضرائب

3.634.870

-

-

3.634.870

مطلوبات أخرى

57.150.998

3.917.903

-

61.068.901

3.873.825.856

366.976.574

-

4.240.802.430

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

موجودات أخرى
مجموع الموجودات
المطلوبات

مجموع المطلوبات

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.
حســابات الشــركات والمؤسســات والقطــاع العــام :يشــمل متابعــة الودائــع والتســهيالت االئتمانيــة والخدمــات المصرفيــة األخــرى
الخاصــة بالعمــاء مــن الشــركات والمؤسســات والقطــاع العــام.
الخزينة :يشمل هذا القطاع تقديم خدمات التداول والخزينة وإدارة أموال البنك واإلستثمارات.
فيما يلي معلومات قطاعات األعمال موزعة حسب األنشطة:
 31كانون األول 2019

أفراد

شركات ومؤسسات وقطاع
عام

خزينة

أخرى

المجموع

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

إجمالي اإليرادات

109.141.862

154.536.960

21.946.739

971.974

286.597.535

(مخصص) استرداد
خسائر ائتمانية
متوقعة

()13.076.212

()17.614.928

234.267

-

()30.456.873

ديون معدومة لم
يسبق التخصيص لها

()1.497.114

-

-

-

()1.497.114

نتائج أعمال القطاع

180.863.204

مصاريف غير موزعة

()129.068.155

الربح قبل الضرائب

51.795.049

مصروف الضرائب

()12.858.327

ربح السنة

38.936.722

معلومات أخرى
إستهالكات وإطفاءات

17.780.549

رأس المال المدفوع

-

-

200.000.000

200.000.000

مصاريف رأسمالية

14.911.740

عالوة إصدار

-

-

24.848.415

24.848.415

إجمالي موجودات
القطاع

927.854.503

2.055.530.724

2.067.852.302

213.707.111

5.264.944.640

إحتياطي قانوني

-

-

51.586.473

51.586.473

إحتياطي إختياري

-

-

246.361

246.361

إجمالي مطلوبات
القطاع

2.577.962.114

1.656.829.608

529.966.989

69.521.736

4.834.280.447

إحتياطي مخاطر مصرفية عامة

-

-

9.452.970

9.452.970

إحتياطي تقلبات دورية

-

-

40.000.000

40.000.000

إحتياطي القيمة العادلة

-

-

()3.467.059

()3.467.059

حقوق الملكية

أرباح مدورة

-

-

43.529.095

43.529.095

حقوق ملكية مساهمي البنك

-

-

366.196.255

366.196.255

حقوق جهات غير مسيطرة

-

-

50.184.293

50.184.293

مجموع حقوق الملكية

-

-

416.380.548

416.380.548

3.873.825.856

366.976.574

416.380.548

4.657.182.978

فجوة االستحقاق

()1.807.480.828

1.687.210.416

120.270.412

-

الفجوة التراكمية

()1.807.480.828

()120.270.412

-

-

مجموع المطلوبات وحقوق الملكية
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أفراد

شركات ومؤسسات
وقطاع عام

خزينة

أخرى

المجموع

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

إجمالي اإليرادات

84.739.620

152.452.649

19.075.755

15.111.772

271.379.796

مخصص خسائر
ائتمانية متوقعة
بالصافي

()4.465.783

ديون معدومة لم
يسبق التخصيص
لها

()1.235.074

 31كانون األول 2018

603.777

()113.123

-

-

-

يتــم احتســاب نســبة كفايــة رأس المــال وفق ـًا لتعليمــات ســلطة النقــد الفلســطينية المســتندة لمقــررات بــازل وعليــه تــم احتســاب
القــرض المســاند ضمــن الشــريحة الثانيــة لرأســمال البنــك وفق ـاً لتعليمــات ســلطة النقــد الفلســطينية (إيضــاح  ،)21وفيمــا يلــي
نســبة كفايــة رأس المــال للفتــرة مقارنــة بالســنة الســابقة:

2019

()3.975.129

-

نتائج أعمال القطاع
مصاريف غير
موزعة

()134.282.041

رأس المال التنظيمي

الربح قبل الضرائب

69.825.341

رأس المال األساسي

مصروف الضرائب

()15.715.248

ربح السنة

54.110.093

معلومات أخرى
إستهالكات
وإطفاءات

12.412.362

مصاريف رأسمالية

17.215.706

إجمالي موجودات
القطاع

960.016.146

1.727.137.858

1.793.063.209

176.965.765

4.657.182.978

إجمالي مطلوبات
القطاع

1.334.434.765

2.400.743.791

397.907.379

107.716.495

4.240.802.430

معلومات التوزيع الجغرافي
يمثــل هــذا اإليضــاح التوزيــع الجغرافــي ألعمــال البنــك .يمــارس البنــك نشــاطاته بشــكل رئيســي فــي فلســطين والتــي تمثــل األعمال
المحليــة وكذلــك يمــارس البنــك نشــاطات دوليــة والتــي تمثــل األعمــال الدولية.

نسبته إلى
الموجودات

%

المبلغ

نسبته إلى
الموجودات

نسبته إلى
الموجودات
المرجحة
بالمخاطر

المبلغ

دوالر أمريكي

%

%

دوالر أمريكي

%

463.958.360

8.81

14.12

459.681.779

9.87

14.87

375.776.941

7.14

11.44

375.184.449

8.06

12.13

()1.235.074
204.107.382

2018
نسبته إلى
الموجودات
المرجحة
بالمخاطر

 .49إرتباطات والتزامات محتملة
على البنك بتاريخ القوائم المالية الموحدة التزامات محتملة مقابل ما يلي:
2019

2018

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

كفاالت

191.432.299

208.510.206

إعتمادات مستندية

44.331.976

41.069.246

قبوالت

22.039.772

18.524.644

سقوف تسهيالت ائتمانية مباشرة غير مستغلة

260.620.520

251.521.296

470.100

561.800

518.894.667

520.187.192

أخرى

فيما يلي توزيع اإليرادات والموجودات للبنك حسب القطاع الجغرافي:
محلي

دولي

2019

2018

2019

2018

2019

2018

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

268.295.166

252.608.193

18.302.369

18.771.603

286.597.535

271.379.796

4.671.014.294

4.043.932.499

593.930.346

613.250.479

5.264.944.640

4.657.182.978

14.911.740

17.215.706

-

-

14.911.740

17.215.706

إجمالي اإليرادات
إجمالي موجودات القطاع

المجموع

مصاريف رأسمالية

بلغت العقود اآلجلة لبيع وشراء العمالت للعمالء القائمة مبلغ  4.280.353دوالر أمريكي ومبلغ  100.000دوالر أمريكي كما في 31
كانون األول  2019و 31كانون  ،2018على التوالي ،وال يتم اإلفصاح عنها ضمن االرتباطات وااللتزامات المحتملة نظراً لقيام البنك
بتغطية مخاطر هذه العقود عبر إبرام عقود مقابلة لها لدى بنوك أخرى ،باإلضافة إلى قيامه بحجز تأمينات نقدية بنسبة  % 5إلى
 % 10من كل عقد لتغطية أية انحرافات قد تحدث في األسعار أو عدم التزام العميل بالعقد.

.48إدارة رأس المال
إن الهــدف الرئيســي مــن إدارة رأســمال البنــك هــو الحفــاظ علــى نســب رأســمال مالئمــة بشــكل يدعــم نشــاط البنــك ويعظــم حقــوق
المســاهمين .يقــوم البنــك بــإدارة هيكلــة رأس المــال وإجــراء التعديــات الالزمــة عليهــا فــي ضــوء تغيــرات الظــروف االقتصاديــة
وطبيعــة العمــل .لــم يقــم البنــك بإجــراء أيــة تعديــات علــى األهــداف والسياســات واإلجــراءات المتعلقــة بهيكلــة رأس المــال خــال
الســنة الحاليــة والســنة الســابقة .قــام البنــك بزيــادة رأس المــال خــال عــام  2019بمبلــغ  4.000.000دوالر أمريكــي وذلــك مــن خــال
توزيعــات أربــاح علــى شــكل أســهم.
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.
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فيما يلي ملخص الحركة على اجمالي األرصدة للتمويالت اإلئتمانية غير المباشرة
2019
المرحلة ()1

المرحلة ()2

المرحلة ()3

المجموع

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

رصيد بداية السنة

520.187.192

-

-

520.187.192

صافي التغير خالل السنة

()1.292.525

-

-

()1.292.525

رصيد نهاية السنة

518.894.667

-

-

518.894.667

فيما يلي ملخص الحركة على مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة للتمويالت اإلئتمانية غير المباشرة :
2019
المرحلة ()1

المرحلة ()2

المرحلة ()3

المجموع

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

الرصيد في بداية السنة

335.252

812

-

336.064

صافي الخسائر اإلئتمانية المتوقعة للسنة

()90.020

-

-

()90.020

رصيد نهاية السنة

245.232

812

-

246.044

2018
المرحلة ()1

المرحلة ()2

المرحلة ()3

المجموع

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

-

-

-

-

أثر تطبيق معيار التقارير المالية الدولي رقم ()9

294.512

6.259

-

300.771

الرصيد في بداية السنة (معدل)

294.512

6.259

-

300.771

صافي الخسائر اإلئتمانية المتوقعة للسنة

40.740

()5.447

-

35.293

رصيد نهاية السنة

335.252

812

-

336.064

الرصيد في بداية السنة

تم تسجيل المخصص ضمن مطلوبات أخرى إيضاح رقم (.)25

إن البنــك ملتــزم بشــكل تــام بالقوانيــن الفلســطينية وأفضــل الممارســات الدوليــة .عــاوة علــى ذلــك ،يطبــق البنــك تمامًــا أحــكام
القانــون الفلســطيني لمكافحــة اإلرهــاب وغســيل األمــوال رقــم ( )20لعــام  ،2015والمتطلبــات الفلســطينية للحفــاظ علــى ســرية
العمــاء والمعامــات المصرفيــة األخــرى .مــا زال مــن الســابق ألوانــه التنبــؤ بنتيجــة الدعــوى القضائيــة وأيــة آثــار ماليــة متعلقــة بهــا
بتاريــخ القوائــم الماليــة الموحــدة .ووفقـ ًا لمحامــي البنــك ،فــإن األســس التــي يســتند إليهــا البنــك فــي التماســه تشــكل دفوعـاً قويــة
لدحــض االدعــاءات ضــده.

 .51السياسة التطويرية
تشمل السياسة التطويرية للبنك األمور التالية:
–مواصلــة التعــاون مــع المؤسســات الدوليــة لتصميــم برامــج تمويــل خاصــة بالشــركات والمشــاريع الصغيــرة
والمتوســطة
–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.

 .52تركز المخاطر في المنطقة الجغرافية
يمــارس البنــك وشــركاته التابعــة غالبيــة أنشــطتهم فــي فلســطين .إن عــدم اســتقرار الوضــع السياســي واالقتصــادي فــي المنطقــة
يزيــد مــن خطــر ممارســة البنــك وشــركاته التابعــة ألنشــطتهم وقــد يؤثــر ســلباً علــى أدائهــم.

 .50القضايا المقامة على البنك

 .53أحداث الحقة

بلــغ عــدد القضايــا المقامــة علــى البنــك وشــركاته التابعــة ( )186و( )139قضيــة كمــا فــي  31كانــون األول  2019و  ،2018علــى
التوالــي ،وذلــك ضمــن النشــاط الطبيعــي للبنــك .بلغــت قيمــة القضايــا مبلــغ يعــادل  40.336.275دوالر أمريكــي ومبلــغ يعــادل
 26.022.346دوالر أمريكــي كمــا فــي  31كانــون األول  2019و  ،2018علــى التوالــي ،وفــي تقديــر إدارة ومحامــي البنــك فإنــه لــن
يترتــب علــى البنــك أيــة إلتزامــات لقــاء هــذه القضايــا باســتثناء مــا تــم تخصيصــه لمواجهتهــا.

الحقـاً لتاريــخ القوائــم الماليــة الموحــدة ،ونتيجــة لتأثيــر فيــروس كورونــا علــى اإلقتصــاد العالمــي واألســواق الماليــة فمــن المتوقــع
وجــود تأثيــرات علــى اســتثمارات البنــوك وعمالئهــا فــي القطاعــات االقتصاديــة المختلقــة .هــذا وفــي رأي اإلدارة مــازال مــن المبكــر
تحديــد األثــر المالــي علــى القوائــم الماليــة الموحــدة للبنــك.

تلقــى البنــك خــال عــام  2019تبليغـاً بوجــود قضيــة مرفوعــة ضــده مــن قبــل بعــض األفــراد لــدى إحــدى محاكــم واليــة نيويــورك
فــي الواليــات المتحــدة األمريكيــة ،وبموجــب هــذه القضيــة تــم رفــع دعــوى واحــدة ضــد البنــك بصفتــه مســؤول مســؤولية ثانويــة
ـاس للمحكمــة
بموجــب قانــون مكافحــة اإلرهــاب فــي الواليــات المتحــدة األمريكيــة .قــام البنــك وبتاريــخ  17آب  2019بتقديــم التمـ ٍ
إلســقاط القضيــة بنــا ًء علــى مجموعــة مــن المبــادئ القانونيــة .رداً علــى ذلــك ،قــام المدعــون بتعديــل االدعــاء المرفــوع ،وبنــا ًء عليــه
قــام البنــك وبتاريــخ  24كانــون األول  2019بتقديــم التمــاس إلســقاطه.

باإلضافــة إلــى ذلــك ،قــرر مجلــس إدارة البنــك فــي اجتماعــه المنعقــد بتاريــخ  27شــباط  2020التوصيــة إلــى الهيئــة العامــة بتوزيــع
أربــاح علــى المســاهمين بواقــع  % 10مــن رأس المــال المدفــوع بمــا يعــادل  20.400.000دوالر أمريكــي ،وذلــك بواقــع 4.080.000
دوالر أمريكــي كتوزيعــات أســهم و 16.320.000دوالر أمريكــي كأربــاح نقديــة علــى مســاهمي البنــك ٌ
كل بنســبة مــا يملكــه مــن
أســهم البنــك.
كمــا قــرر مجلــس إدارة البنــك اإلســامي العربــي (شــركة تابعــة) فــي اجتماعــه المنعقــد بتاريــخ  26شــباط  2020التوصيــة إلــى
الهيئــة العامــة بزيــادة رأســمال البنــك المدفــوع بمبلــغ  4.000.000دوالر أمريكــي وبقيمــة اســمية دوالر واحــد للســهم وبتوزيــع أربــاح
نقديــة بنســبة  % 4.70مــن القيمــة اإلســمية لألســهم.

الحقـ ًا لتاريــخ القوائــم الماليــة الموحــدة ،وبتاريــخ  4شــباط  ،2020قــدم المدعــون ردهــم علــى التمــاس البنــك ،وبــدوره ،قــام البنــك
بتاريــخ  10آذار  2020بتقديــم أوراقــه القانونيــة لتعزيــز التماســه بالمطالبــة بــرد القضيــة .وفقــاً لتوقعــات محامــي البنــك ،فــإن
المحكمــة ســتعقد جلســة خــال الربــع الثانــي مــن العــام الحالــي لســماع البيّنــات الشــفوية حــول التمــاس البنــك ،ومــن المنتظــر
إصــدار المحكمــة لقرارهــا بخصــوص وجــود اختصــاص أو واليــة مــن عدمــه علــى البنــك خــال أشــهر قليلــة بعدهــا.

203

بنك فلســـطين | التقريـــر الســـنوي 2019

204

205

بنك فلســـطين | التقريـــر الســـنوي 2019

