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  البنك دارةإ مجلـس عضاءأ

 
  
  
  
 

 

  

  عبد القادر القاضي/السيد
  رئيس مجلس االدارة

  

  عبد العزيز ابو دية /السيد
  نائب الرئيس

  

 هاني القاضي/ السيد
  العضو المفوض

  
   محمود ابو الرب /  السيد

  ) عضواً( 

  

 عدنان ستيتية/ الدكتور
  قطر/ ل شركة السالم العالميةممث

  

 فاروق زعيتر/ الدكتور
  )عضواً(

  
  ة إبراهيم أبو دي/ السيد

  )عضواً(

  
  وائل القاضي/السيد

  )عضواً( 
  

  سامر القاضي/ السيد
  )عضواً( 

  

 جميل المعطي/ السيد
  )عضواً(

  

  عمر الحاج عبد /السيد
  العقاريةالمالية و لالستثمارات الشروق ممثل شركة 
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  للبنكالعلیا دارة التنفیذیة إلا
  

  
 
  
  
  

  

  
  زكريا احمد غوانمة/ السيد

  المدير العام
  
  

  
  فوزي الجوهري/ السيد

  مساعد المدير العام
  

  
  ضياء الدين غالب عبد الفتاح/ السيد

  اإلداريالمدير المالي و 
  

  
  صالح الدين فارس/ السيد

  مدير الحاسوب المركزي
  
  

  المستشار القانوني للبنك 
  حسام الدين األتيرة / حاميالم

  

  
  مدقق الحسابات الخارجي للبنك

  سابا وشركاهم/  السادة 
  

  
  31/12/2008وظفين العاملين كما في عدد الم

  موظف) 162(
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   ساسیةألا و الـقیم و المھام الـرؤى:  رسالة الــبنـك
 المستقبلیة     و الخیارات

  
في فلسطين، من رائداً و متقدماً  مصرفاًيث الن نكون بشكل حثمسؤولية و السعى بكل جد و * 

 الخدمات المالية و المصرفية المتميزة و المتفوقة للمتعاملين معنا، يقدمها جهاز  ارقىخالل تقديم
ماً بالتكنولوجيا اً و عالياً، يمارس عمله في بيئة محفزة، مدعو العاملين المؤهلين تأهيالً متفوقمن

من الخدمات المصرفية المختارة بعناية، مطبقين اعلى المعايير المهنية و ة، و المنتجات الحديث
  .تتناسب و موقعنا في الجهاز المصرفياالخالقية، ساعين لتحقيق نتائج مالية 

  
  .المساهمة الفاعلة في نمو و بناء و تطور االقتصاد الفلسطيني بكل مسؤولية و التزام* 
  

مانة مع النفس و اآلخرين، و السعي الدائم للتميز و الوفاء قيمنا االساسية عمادها الصدق و اال* 
بوعودنا، و االلتزام بأسس الحاكمية المؤسسية في جميع اعمالنا، و استمرار التحدي الكتشاف 

  .افضل الطرق إلرضاء المتعاملين معنا، ملتزمين دائما و اينما وجدنا بالمسؤوليات االجتماعية
  

 النمو و التطور محافظين على االستجابة بكل كفاءة و ية إستمرارل فيخياراتنا المستقبلية تتمث* 
فاعلية الحتياجات و رغبات المتعاملين معنا، و تنمية أموالهم بمنتهى الحرص و المسؤولية 
متابعين الستحداث و تطوير منتجات جديدة في السوق المصرفي الفلسطيني، و معززين لمركزنا 

، و تنمية القوى البشرية و االستخدام الفعال للتقنية الحديثة المالي بضبط عناصر المخاطرة
 .الستمرارية التميز في األداء و زيادة الكفاءة في التعامل مع المتعاملين معنا بمنتهى الشفافية
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  الخدمات و المنتجات التي یقدمھا البنك
  

  :الخدمات المصرفیة
 .التوفیرفتح جمیع انواع الحسابات الجاریة و  
 .قبول جمیع انواع الودائع بمختلف العمالت 
 تقدیم القروض الشخصیة و السكنیة و التجاریة 
 .تمویل شراء السیارات 
 .تمویل الصادرات 
 .تمویل المشاریع 
 .تمویل المقاولین 
 .تمویل الصناعات 
 .تمویل االستثمارات العقاریة و االسھم 
 .تمویل كافة المشاریع الصغیرة و متوسطة الحجم 
 .اصدار بطاقات الفیزا الذھبیة و الفضیة 
 .خدمة الصراف اآللي 
 .خدمة تسدید فواتیر الھواتف و الكھرباء و المیاه 
 .خدمة السویفت 

  
  

 :الخدمات التجاریة
 .فتح االعتمادات المستندیة 
 .اصدار الكفاالت البنكیة بأنواعھا 
 .تنفیذ الحواالت بكافة انواعھا المحلیة و الخارجیة 
 .الص التحصیلتسدید بو 

  
 :خدمات الخزینة و االستثمار

 .االستثمار باألوراق المتداولة في اسواق المال العالمیة بما فیھا السوق المالي الفلسطیني 
 .ادارة المحافظ االستثماریة 
شراء و بیع السندات و االسھم و الوساطة المالیة من خالل الشركة العالمیة لالوراق المالیة  

 .المملوكة للبنك
 .شراء و بیع العمالت االجنبیة 
   .التداول بالعقود االجلة للعمالت االجنبیة 
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 كلمة رئيس مجلس اإلدارة
 بسم اهللا الرحمن الرحيم

 
 حضرة السادة المساهمين الكرام،،،

باألصالة عن نفسي وبالنيابة عن زمالئي أعضاء مجلس اإلدارة يسعدني ويشرفني أن أرحب بكم 
 في االجتماع السنوي الرابع عشر للهيئة العامة العادية وأتقدم منكم واضعاً جميعاً أجمل ترحيب

بين أيديكم التقرير السنوي الرابع عشر عن نتائج أعمال البنك وشركته التابعة العالمية لألوراق 
.31/12/2008المالية متضمناً االنجازات التي تحققت والبيانات المالية الموحدة كما هي في   

 
ن الكرام،،المساهمي  

نتيجة لألوضاع السياسية الصعبة السائدة في مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية فان االقتصاد 
الفلسطيني يعاني من نتائج سلبية مباشرة وغير مباشرة ناتجة عن الحصار واإلغالق الذي تفرضه 

ممارسة سلطات االحتالل اإلسرائيلي على المناطق، وهذا بدوره أدى إلى عدم القدرة على 
األعمال التجارية والصناعية والزراعية دون أي عوائق مؤثرة على مسيرة االقتصاد الفلسطيني 

الذي يعاني من مشاكل اقتصادية أثرت عليه في العام السابق بسبب جدار الضم  والفصل 
.2008العنصري واستمرار االنقسام بين شطري الوطن خالل العام   

 
 المساهمين الكرام،،

 إدارة البنك مجلساً وجهازاً تنفيذياً على العمل في أصعب الظروف لخدمة المتعاملين إن إصرار
مع البنك وتنمية اقتصاد التجمعات السكانية المتواجدة فيها فروع البنك، أدى لنتيجة هامة مؤداها 

.اكتساب اإلدارة لثقة راسخة بالمؤسسة  
 والتي أثرت على أداء 2008الل العام وعلى الرغم من التحديات والمصاعب التي تم مواجهتها خ

القطاعات االقتصادية بما في ذلك القطاع المصرفي إال أن النتائج أظهرت تحقيق أفضل عائد 
للمساهمين وذلك بسبب أن المجلس واإلدارة التنفيذية وضعا نصب أعينهم شعاراً عنوانه المثابرة 

.ق األهداف الموضوعةوالخطى الثابتة المدروسة وفقاً للخطط المرسومة لتحقي  
 
 

 المساهمين الكرام،،،
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تظهر البيانات المالية لهذا العام نمواً ملحوظاً في صافي اإلرباح قبل الضرائب والمخصصات بما 
 ، 2007 مليون دوالر عام 5 مليون دوالر مقارنة مع 6.03حيث بلغت األرباح  % 20.6نسبته 

حيث بلغ إجمالي ودائع العمالء  % 20.39ا نسبته كما تظهر البيانات نمواً في ودائع العمالء بم
 وارتفع حجم التسهيالت 2007 مليون دوالر عام 102 مليون دوالر مقارنة مع 122.80

حيث بلغ إجمالي التسهيالت الممنوحة  % 46الممنوحة للقطاعات االقتصادية المختلفة بما نسبته 
وتظهر  2007 مليون دوالر عام 25.18 مليون دوالر مقارنة مع 36.75للقطاعات المختلفة 

البيانات أيضا انخفاضاً في ودائع سلطة النقد والبنوك والمؤسسات المصرفية وذلك نتيجة لقيام 
سلطة النقد الفلسطينية بتحويل جزء كبير من ودائعها مما أدى بدوره إلى خفض الموجودات بشكل 

ان مجلس اإلدارة يوصي الهيئة وفي ضوء صافي النتائج المتحققة ف %. 14.4عام بما نسبته 
مليون ) 4( وبما يعادل من رأس المال % 10العامة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 

.دوالر  
 المساهمين الكرام ،،،

مناسبة ألؤكد لكم أن المجلس واإلدارة التنفيذية للبنك ستواصل العمل لالرتقاء هذه الانتهز 
 الصعاب التي تواجهها معاهدين الجميع بان نبقى األوفياء بالمؤسسة ومراكمة النجاحات رغم

لتحقيق األهداف مع االستمرارية والسعي واالهتمام والتطلع ليحتل البنك المراكز األولى المتقدمة 
.في الجهاز المصرفي الفلسطيني  

والدعم والثقة مؤازرتهم لمؤسستهم وأخيراً أتقدم بالشكر الجزيل إلى مساهمي شركتنا الكرام على 
المتواصل لتحقيق األهداف المنشودة، وأتقدم وإياكم بالشكر والتقدير إلى كافة المتعاملين مع البنك 
لثقتهم بهذه المؤسسة ولإلدارة التنفيذية للبنك والشركة التابعة والذين نعتز بالكفاءة التي يتمتعون 

.امبها وبالجهود المخلصة لجميع العاملين التي يتميزون بها على الدو  
.والسالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته  

 عبد القـادر القـاضي
  رئيـس مجلـس اإلدارة

  
  
  
  

  دارة البنكأھم اإلنجازات التي حققتھا إ
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 2008 في العام 
  التمویل - 1
  

 بخفض حجم  التسھیالت 2008في ضوء قیام السلطة الوطنیة الفلسطینیة خالل العام 
 رصید التسھیالت القائم أصلمن %  70.7بتھ الممنوحة لھا من البنك وذلك بسداد ما نس

دوالر أمریكي إال أن إدارة البنك عملت  ملیون 50.12 والبالغ 31/12/2007علیھا في 
حیث  % 46 زیادة حجم التسھیالت الممنوحة للقطاعات األخرى بما نسبتھ ىخالل العام عل

 ملیون دوالر إلى 25.18 ارتفع حجم التسھیالت الممنوحة للقطاعات االقتصادیة المختلفة من
من مكونات حجم محفظة %  71.5 ملیون دوالر بحیث أصبحت تشكل ما نسبتھ 36.75

  .التسھیالت اإلجمالیة
  

تسھیالت لتغطي  بسیاسة تنویع مكونات محفظة ال2008ام  خالل عت إدارة البنكستمر    و قد إ
م اریة و الخدمیة، حیث تقوستثماریة و الصناعیة و التجمختلف القطاعات اإلقتصادیة و اإل

قراض في البنك بتحلیل قدرات المقترضین المالیة و سجلھم التاریخي و سالمة وحدات  اإل
ضماناتھم المقدمة و ذلك للمحافظة على جودة محفظة التسھیالت مع التوجھ الى الشركات 

ف مما اد ثابتة و تدفق نقدي معروالكبرى التي تتصف بجدوى مشاریعھا و وجود مصادر سد
  .كبر حجمًادة المتعاملین مع البنك و تحقیق إمكانیات و فرص تعامل أدى الى تعزیز توسیع قاعأ

  
اح مع مختلف الظروف ئتمان المعتمدة في البنك القدرة على التعامل بنج    و قد أثبتت سیاسة اإل

 متطلبات بشكل یوفرعتبارات المھمة درجة توازن ممكنة بین جملة من اإلعلى و على تحقیق أ
ة سلوب المراجعة الدورّی الضمانات و التدفق النقدي، و اإلستمرار بإنتھاج أدارة من حیثاإل

ء المخصصات ئتماني و ضمان بناصرفیة الممنوحة بھدف ضمان حسن األداء اإلللتسھیالت الم
  .ا ما دعت الحاجة لذلك مستقبالّذالكافیة في وقت مبكر إ

  
  2008یضًا خالل العام أجھودھا یرادات فقد ركزت إدارة البنك زیادة اإلتعظیم وجل أمن     و

المنتجة للعموالت كالكفاالت و على تسویق التسھیالت غیر المباشرة و الخدمات المصرفیة 
 وقد تم زیادة حجم اإلرتباطات القبوالتعتمادات المستندیة والحواالت وبوالص التحصیل واإل

لیون دوالر أي بنسبة زیادة   م23.87ون دوالر إلى  ملی18.54واإللتزامات المحتملة من 
  . %28.75مقدارھا 

  
  مخصصات الدیون

  
تم تصنیف ھذه الدیون تبعًا یدراسة و مراقبة الدیون القائمة دوریًا حیث ب تقوم إدارة البنك   

لجودتھا، و بناء علیھ یتم تحدید المخصص المطلوب لكل متعامل على حدة وفقًا للمعاییر التي 
  .  نتیجة لمخاطر اإلقراض المعروفةددھا سلطة النقد الفلسطینیةتح

  
  
  
  

   وااللتزام بالتشریعاتنظمة الضبط الداخليالرقابة الداخلیة و أ -2
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 وقیاس مدى التزام الوحدات نظمة الرقابة و الضبط الداخلي في البنك  البنك بتكثیف جھوده في تدعیم أقام

د بكافة القوانین و األنظمة و بشكل یضمن التقّیمة للعملیات المصرفیة التنفیذیة المختلفة بالتشریعات الناظ
جراء عملیات التدقیق و الجرد الدوري لحسابات و موجودات التعلیمات اإلداریة و في ھذا السیاق فإنھ یتم إ

 من مھایھا مع التشریعات التي تحككد من تمّشتلفة و التأالبنك للوقوف على دقة و سالمة عملیات البنك المخ
لتقاریر و المذكرات بشكل دوري عداد اعلمًا أنھ یتم إالیومیة  دائرة مراقبة اإلمتثال واإللتزام متابعاتخالل 

  . نتائج عملیات التدقیق والمتابعة بدارةلإل
  

 الفروع   -3
یز مقر تم خالل العام تجھالخلیل الجدیدین كما / أمرتم خالل العام مباشرة العمل في فرع بیتونیا ومكتب بیت 

ایضًا تم  المواصفات المتعارف علیھا و ألحدث وفقًا  23/11/2008نابلس وافتتاحھ بتاریخ / مكتب حوارة 
ذلك حرصا وتجھیز مقر جدید لمكتب بیت ساحور وخالل العام متابعة الصیانة الدوریة لمباني فروع البنك 

و تبدي اإلدارة مام المتعاملین لمطلوب أخلي و الخارجي بالمستوى اعلى المحافظة علیھا و على مظھرھا الدا
وفر كافة كنولوجیا العصر و بشكل ی والمكاتب و تجھیزھا بما یتناسب مع تھتماما كبیرًا بتحدیث الفروعإ

ستجابة لرغباتھم من خالل تقدیم خدمات مصرفیة شاملة و الخدمات للمتعاملین في أماكن تواجدھم و اإل
  .لسطینیة الرئیسةممیزة لھم تغطي جمیع المناطق الف

  
عمال الفروع أكافة  تغطي لكي ل و الرقابة الداخلیة نظمة العمخالل العام  تطویر العدید من أدلة و أكما تم 

تاجیة نھدف رفع الكفاءة و الفاعلیة  في أداء الخدمة و تحسین إالمختلفة و تفي بمتطلباتھا و ذلك بوالمكاتب 
مكانات التكنولوجیا البشریة الفاعلة و االستفادة من إمكانات ات و اإلإستغالل الطاقالعمل في تفرعات البنك و

  .  بشكل عامو تحقیق وفورات في كلفة العملیات المتوفرة لدى البنك،
  

  ستثمارات  اإل -4
ستمر في المساھمة في  حیث إھستثماراتإع و جودة ز و تنْو تمْیاتبع البنك خالل العام السیر في سیاسة

لخدمات المختلفة خاصة في مجال اإلتصاالت و اإلسكان و الصناعات لعامة التي تقدم االشركات المساھمة ا
 على الرغم من التراجع الذي جلة و سوق األوراق المالیة و ذلك ضمن محفظة إستثماریة طویلة األنتاجّیاإل

 .  أصاب السوق المالي بسبب األزمة المالیة العالمیة
  

  لوماتنظمة المعالتطویر التكنولوجي و أ - 5
لعدید من الخدمات المصرفیة  و اإلستثماریة و التوسع نظمة المعلومات في تطویر مكننة  اإستمرت دائرة أ

ضافیة تضفي طابع صال مع المتعاملین لتقدیم خدمات إتصاالت و ذلك بھدف زیادة قنوات اإلتفي مجال اإل
سھام امل معھم و تلبیة حاجاتھم و اإلتعجراءات الت و بشكل یضمن مساعدتھم و تسھیل إالسرعة على العملیا

ات حدث التقنّیو إن إدارة البنك تحرص على مواكبة أ.  نجاحھم و بشكل یحقق أعلى درجات الرضا لدیھمفي
م تنفیذ الخطة الشاملة لتطویر األنظمة نشطة و الخدمات المصرفیة حیث یتو األنظمة اآللیة في مجال األ

ألجھزة و البرامج لزیادة حدث التقنیات من امصرفیة و كذلك إدخال أالمتعلقة بالخدمات و اإلجراءات ال
 التي األخرى الخدمات إلى باإلضافةالسویفت إدخال خدمة بنتاجیة و التسھیل على المتعاملین و ذلك اإل

الي خدمة التداول في السوق الم خالل العام المالیة، لألوراق الشركة التابعة العالمیة وقد اطلقتیقدمھا البنك 
  .عبر االنترنت للمتعاملین

  
  
 

 الموارد البشریة -6
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و التمّیز الذي یحققھ البنك و ساسیة للنجاح و التفوق بنك ھو من العناصر الرئیسیة و األ الجھاز الوظیفي في الّنإ
جل المحافظة على ھذا العنصر فإن ادارة البنك تعمل باستمرار على تطویر مھارات و قدرات موظفي البنك من أ
خالل ایفادھم لحضور الندوات و الدورات التدریبیة الالزمة و المتعلقة بالنشاط المصرفي و االستثماري من 

اضافة لالطالع و المعرفة على الجوانب القانونیة . التحلیل المالي و االئتماني وة والمخاطر المصرفیبشكل عام 
 التمیز في خدمة المتعاملین مع البنك و التي تحكم العملیات المصرفیة و ذلك وفقًا لخطة موضوعة من اجل

  .في العمل المصرفيوالتطورات مواكبة المستجدات 
عایة جھاز البنك الوظیفي من حیث  إستقطاب الكفاءات الالزمة من الموظفین و ر  كما تعمل االدارة على

االدارة ایضًا العدید من  و تنظم المكافآت و الترقیات بأسس عادلة و منصفة وفقًا للجھود المبذولة من كل موظف
النشاطات و البرامج الخاصة بالموظفین بھدف تعزیز الوالء و االنتماء و ذلك للقناعة التامة لدیھا بأن الجھاز 

  . في البنكالحلقات الالزمة لتحقیق التقدم و النجاحات من أھمالوظیفي ھو 
  

 نشطة الخزینة المختلفة الخدمات المصرفیة الخارجیة و أ -7
ارة البنك بشكل حثیث في مجاالت نشاط الخزینة و االستثمار و خدمات الوساطة المالیة و مبادلة تسعى اد

العمالت االجنبیة، الستثمار و توظیف موارد البنك المالیة بالعمالت المختلفة في ادوات السوق النقدي و 
ود المناسب و المعقول لھذه بھدف تحقیق المردبسیاسة مدروسة وحذرة  الرأسمالي المتنوعة محلیا و عالمیًا

  .الموارد
و قد استمر البنك في االحتفاظ بموقعھ المتقدم في مجال خدمات الخزینة و الخدمات المصرفیة بالعمالت االجنبیة 

جنبیة لمصرفیة و بیع و شراء العمالت األالمتداولة، اذ استمر البنك في اصدار الحواالت و الشیكات السیاحیة و ا
و . نحاء العالمالیة العالمیة المنتشرة في كافة أشبكة مراسلي البنك في البنوك و المؤسسات المو ذلك من خالل 

تزید نسبة بلیات المتاجرة بالعمالت األجنبیة وجال عمیجابیة ملحوظة في م نشاط أعمال الخزینة نتائج إحقق
  .اإلیرادات اإلجمالیة للبنكبرفع زیادة ال ھذهساھمت وقد  2007 العام نع % 57بمقدار 

  
  وراق المالیةالشركة العالمیة لأل -8

الشركة عمال الوساطة المالیة من خالل على تقدیم خدمات إستثماریة جدیدة في مجال أ تحرص دارة البنكإن إ
 مولةسھم و العمل كوسیط بالعفي بیع و شراء األوراق المالیة و تتمثل الخدمات التي تقدمھا الشركة العالمیة لأل

وراق المالیة الى جانب مستشار مالي لإلستثمارات في األفي سوق فلسطین لألوراق المالیة إضافة إلى العمل ك
 وتم خالل العام إطالق خدمة جدیدة للمتعاملین والمستثمرین عبر العمل كوسیط مشتر و بائع لصالح المحفظة

  .سةاالنترنت من خالل برنامج تداول یلبي حاجات المتعاملین بسال
ة و تزوید ة و المحلّیسھم الخاصة بالشركات الوطنّی بتوفیر التقاریر الدوریة عن األیضًا أو تقوم الشركة

 موقع الشركة  من خاللحساباتھم  توفیر خدمة االطالع على إلى باإلضافة المتعاملین من خاللھا بھذه التقاریر
  . االلكتروني

  
  )الفیزا( بطاقات الدفع  -9

ء لتمیز في خدمة عمالجل اات الفیزا المحلیة و الدولیة من أإصدار بطاق نك التوسع في نشاطالبإدارة واصل ت
ھداف الموضوعة و ذلك وفق نظام متطور محكم الرقابة من خالل تبادل و نقل المعلومات في  و تحقیق األالبنك

  . من المخاطر التي تعتري ھذه الخدمةزمن قیاسي مراعین الحّد
  

  لسویفتخدمة ا - 10      
 قائمة  الخدمات الممیزة التي یقدمھا إلى)  السویفت( التراسل اآلمن والسریع خدمة خالل العام ادخل البنك 

  .اتخاذ كافة اإلجراءات والمتطلبات الالزمة لوضع ھذه الخدمة موضوع التنفیذلعمالئھ في كافة المناطق و قد تم 
  :  الوضع التنافسي للبنك - 11    

ن ع%  20.39 بما نسبتھ األفرادبنك خالل العام على زیادة حصتھا من سوق ودائع المتعاملین عملت إدارة ال
 ، كما عملت على زیادة حصتھا من االئتمان الممنوح للقطاعات المختلفة بما 2007حجم الودائع في العام 

   .2007في العام  لھذه القطاعات ن حجم االئتمان الممنوح ع % 46نسبتھ 
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  2008ات و النسب المالیة للعام ھم المؤشرأ
  2007مقارنة مع العام 

  
   دوالر امریكي-النتائج بالملیون

  2007  2008  البیان
      :أھم نتائج  العملیات

  7.63  8.88  صافي الفوائد و العموالت
  5  6.03  صافي األرباح قبل الضریبة و المخصصات 
  4.13  2.98  صافي األرباح بعد الضریبة و المخصصات

  0.10  0.075  السھم من صافي األرباححصة 
      :أھم بنود المیزانیة

  250.65  214.61  الموجودات
  75.3  51.43  التسھیالت االئتمانیة بالصافي

  102  122.75  ودائع العمالء
  80  24.23  ودائع البنوك

  61.30  61.64  إجمالي حقوق المساھمین
      :أھم النسب المالیة

   %1.7   %1.37  معدل العائد على الموجودات
   %6.8   %4.78   حقوق المساھمینىمعدل العائد عل

   %5.6     %2.9  إجمالي الدیون غیر العاملة الى إجمالي التسھیالت
   %48.7   %42.43  المخصصات إلى الدیون غیر العاملة

   %8.21   %5.6  السیولة النقدیة
   %29.9   %23.96  القروض إلى الموجودات 

   %33.7   %41.94  الي الودائعحقوق الملكیة الى إجم
   %24.40    %28.72  حقوق الملكیة الى إجمالي الموجودات

   %83.20    %96  الودائع/النقد بالصندوق و البنوك: المعدل النقدي
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  2009  للعام المستقبلیة الخطة
  

تطلعات الو عتھا التي وضطموحة الخطة ال  تنفیذ"مجلسًا و جھازًا تنفیذیًا"دارة البنك  إستواصل    
 الى تعزیز مكانة البنك داخل الجھاز المصرفي الفلسطیني و تقدیم الخدمات الممیزة ةدفاھالمستقبلیة  ال

قتصادي للوطن الفلسطیني و تعزیز المكانة المالیة للبنك و تنمیة متعاملین و المساھمة في النمو اإللل
 االھداف التالیة التي سیتم العمل على ستراتیجیة للبنكوق مساھمیھ، و قد تضمنت الخطة اإلحق

  .2009تحقیقھا خالل العام 
  

 لتدعیم  دارتھا بكفاءة عالیةإو نمو دائم ومتصاعد للموجودات وحقوق الملكیة تحقیق
  .مكانة البنك ومركزه المالي في السوق

  اإلنفاق غیر المنتج بھدف تعظیم اإلیرادات وترشید اإلنتاجیةتعزیز الكفاءة. 
 اجد البنك في التجمعات السكانیة الفلسطینیة من خالل انتھاج استراتیجیات ترسیخ تو

 .مدروسة للتفرع معززة بقدرات تنافسیة مع البنوك
 من خالل تنظیم حمالت تسویقیة ممیزة  التسویقي في مختلف فروع البنكلجھدم ایدعت 

م و رغباتھم و خالل تلبیة حاجاتھ و ذلك للمحافظة على المتعاملین القائمین من ومحفزة
فراد و رفع  نشاط تسھیالت التجزئة و قروض األستقطاب متعاملین جدد و زیادةإ

جمالي تسھیالت البنك خاصة القروض السكنیة و قروض السیارات و ن إحصتھا م
 .  الفیزا- وبطاقات الدفع القروض الشخصیة

  بمختلف ئعالوداقطاب ستإوتوسیع قاعدة المودعین زیادة الحصة السوقیة من خالل 
مثل لھذه الودائع و ئدة معقولة و جوائز تحفیزیة و اإلستغالل األسعار فاالعمالت و بأ

ئتمانیة و التركیز على الشركات المساھمة الكبیرة و ت اإلخصوصًا في منح التسھیال
 .قروض موظفي المؤسسات الكبیرة و القطاع الحكومي

 داث تغییر نوعي في مجال حمتعاملین و إة المحلیة الخاصة بالستثماریإدارة المحافظ اإل
ما یواكب المستجدات العالمیة في أسواق المال ستثمار الخاصة و الشخصیة بخدمات اإل

 .ةستثمار و یحقق عوائد مجزّیو اإل
 ھتمام بالجھاز الوظیفي في البنك و العمل على رفع كفاءتھم و قدراتھم و رعایتھم و اإل

تقطاب الكفاءات سعلى العمل بروح الفریق الواحد و إم مكافأة المتمیزین منھم و تشجیعھ
 .نشطة الممارسةالمتمیزة لبعض األ

 موال الفلسطینیة المقیمین في الخارج بھدف س األصحاب رؤوبإھتمام بالغ إلى أالنظر
 .ستثماریة الناجحة في فلسطین مدخراتھم و مساعدتھم في إقامة المشاریع اإلاستقطاب

  التعاون مع السلطة النقدیة و البنوك و المؤسسات المحلیة و توطید عالقات العمل و
 .الخارجیة

  ي وقتمتطلبات المتعاملین مع البنك في أالحفاظ على نسبة سیولة نقدیة عالیة لتغطیة. 
 عتمادات و الكفاالت و الخدمات ھیالت غیر المباشرة للبنك مثل اإلزیادة حجم التس

 .یرادات البنك من العموالتمیة في تعظیم إالحواالت لما في ذلك من أھالمصرفیة ك
 مع مؤسسات الجھاز لمحافظة على المیزة التنافسیة تطویر أداء الخدمة وتنویعھا ل

  . في البنكالمصرفي بفلسطین وذلك بتوظیف التكنولوجیا المصرفیة
  10بنسبة ال تقل عن للمساھمین زیادة حجم حقوق المساھمین و تحقیق عائد.%  
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  بیانات المالیة الختامیةال ضواء علىأ
  

  الموجودات
 214.61 مبلغ 2008ستثناء الحسابات النظامیة في نھایة عام بلغ المجموع العام للمیزانیة بإ

ھم و كانت أ 2007مریكي في نھایة عام ملیون دوالر أ 250.65مریكي مقابل ملیون دوالر أ
  -: في الجدول التاليمظاھر التغیر على الموجودات موزعة كما

  )األرقام بالملیون دوالر أمریكي(جدول یبین أھم مظاھر التغیر في الموجودات 
  الزیادة/مقدار االنخفاض  2008  2007  البیان

  )35.42(  14.7  50.12  التسھیالت الحكومیة 
تسھیالت القطاعات 

  األخرى
25.18  36.7  11.52  

النقد في الصندوق 
  ولدى البنوك

151.4  141.1  )10.30(  

  
  المطلوبات

جل و خار و ألّداإلریة و ودائع تحت الطلب و حسابات جاالحسابات البلغ رصید الودائع في 
  102مریكي مقابل ملیون دوالر أ  122.75 مبلغًا قدره 31/12/2008كما في التأمینات النقدّیة 

مریكي و ملیون دوالر أ 20.75قدره  رتفاع  أّي بإ31/12/2007مریكي كما في ملیون دوالر أ
 ملیون دوالر 80نخفضت ودائع سلطة النقد والبنوك من إ، في حین %  20.3قدرھا  نمو بنسبة

   .31/12/2008 ملیون دوالر في 24.23 إلى 31/12/2007 في أمریكي
الجیدة في السوق المصرفي و الطیبة و  تمكن بنك االستثمار الفلسطیني من خالل السمعة وقد 

ذلك و % 20العمالء بنسبة تفوق صتھ السوقیة من ودائع من زیادة حالمبذولة الجھود التسویقیة 
الجھاز ب مرتقتصادیة و السیاسیة الصعبة التي ة التنافسیة الشدیدة و الظروف اإلرغم البیئ

  .2008المصرفي خالل عام 
  

  الحسابات النظامیة
ي مریك ملیون دوالر أ14.43 مبلغ 31/12/2008رصدة التسھیالت غیر المباشرة كما في بلغت أ
كما یظھر في %  37.3 بزیادة نسبتھا  31/12/2007مریكي في  ملیون دوالر أ10.51مقابل 

  -:الجدول التالي
  

  مریكيالمبلغ بالملیون دوالر أ
  %الزیادة   2007  2008  

  38.2  8.63  11.93  كفاالت
  33.0  1.88  2.50  إعتمادات مستندّیة

        
  37.3  10.51  14.43  المجموع
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  رباحصافي األ
ل الجھود المتواصلة التي بذلتھا إدارة البنك و الجھاز ستثمار الفلسطیني و من خالقق بنك اإلح

 من خالل الخدمات  وذلك2008لعام  المستقبلیة لخطةالوفقًا لما تم إعتماده في رباحًا التنفیذي أ
قات غیر  النفضافة الى ضبطستثمر فیھا باإلإلستثمارات التي إالمصرفیة التي یقدمھا و نوعیة ا

 الضرائب و قبل 2008رباح عام المنتجة مع تمیز األداء و اإلنتاجیة و لقد بلغ صافي األ
 مریكي دوالر أ ملیون   6.03حتسابھا وفق تعلیمات سلطة النقد الفلسطینیة المخصصات التي تم إ

 على الرغم من الظروف اإلستثنائیة التي تمر بھا 2007 عام أمریكي ملیون دوالر 5مقابل 
   .المناطق الفلسطینیة

  
  یراداتاإل

مریكي مقابل  ملیون دوالر أ14.65 قدره  مبلغًا2008یرادات المتحققة خالل عام بلغ مجموع اإل
 و قد بلغت الفوائد و  % 2.1 بزیادة نسبتھا 2007مریكي في  عام  ملیون دوالر أ14.36

  %.87.2 ما نسبتھ وتشكلت یرادان دوالر أمریكي من تلك اإل ملیو12.77العموالت المقبوضة 
  

  النفقات 
ملیون دوالر  3.89 مبلغًا قدره 2008 خالل عام الفوائد والعموالت المدفوعةبلغ مجموع 

 ملیون دوالر 1.62قدره نخفاض بإ 2007مریكي في عام  ملیون دوالر أ5.51مریكي مقابل أ
  -:في الجدول التاليا باقي النفقات فتتوزع كما ھو موضح ّمأ % 29.4ة تنسبما مریكي و بأ

  
  )ملیون دوالر(  المبلغ2007  )ملیون دوالر(  المبلغ2008  البیان

  3.84  4.76  مصاریف إداریة و عمومیة
  ---  1.68   محفظة األسھممخصص ھبوط

  0.82  1.14  مخصص ضرائب
  ________  . 22  مخصص تدني تسھیالت ائتمانیة

   
  

  وبات دارة الموجودات و المطل النقدّیة و إالسیولة
حافظ البنك على معدالت سیولة نقدیة مرتفعة و ذلك لیبقى البنك قادرًا  على مواجھة التزاماتھ النقدیة 
في اآلجال القصیرة و الطویلة المدى و لجمیع العمالء و البنوك و بشكل یتماشى مع استحقاق 

المحافظة على ى الموجودات و المطلوبات باسلوب متكامل ضمن سیاسة مدروسة و متوازنة تھدف ال
  .عائد امثل على استثماراتھ

  
في ظل و لقد ادت سیاسات التشغیل النوعیة و ادارة المخاطر المدروسة للموجودات و المطلوبات 

  .المحافظة على مستوى األداء المالي والتشغیلي للبنك األزمة المالیة العالمیة إلى
تواضعة فقد عمل البنك على رفع كفاءة و رغم عدم استقرار النشاط االقتصادي و نسب النمو الم

استخداماتھ المالیة اذ تمكن البنك من تدعیم ھیكل موجوداتھ مركزًا على المكونات ذات المردود 
العالي مع مراعاة عنصر الموازنة بین المخاطر و العائد و لتحقیق ھذه االھداف تقوم لجنة خاصة 

وجودات و مطلوبات البنك بشكل دوري و یبین بالبنك على اعلى المستویات بمراجعة خطط ادارة م
  -:الجدول التالي االرصدة القائمة
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  2007  البیان
  )ملیون دوالر( 

%  2008  
  )ملیون دوالر (

%  

نقد في الصندوق و لدى 
  البنوك

151.4  60.2  141.08  65.73  

استثمارات في اسھم 
  الشركات

15.5  6.2  11.39  5.31  

 النقدیة األموالمجموع 
  قدیةو شبھ الن

166.9  66.4  152.47  71.04  

تسھیالت ائتمانیة 
  ممنوحة بالصافي

75.3  29.9  
  

51.43  23.96  

  9.3  بقیة الموجودات
  

3.7  10.71  5.00  

  100  214.61  100  251.5  مجموع الموجودات
  

  - :2008 و 2007یبین الجدول التالي التطور في مصادر االموال الخاصة بین عامي 
  ) دوالر أمریكي –المبالغ بالملیون             (                      

  
  )النقص( نسبة الزیادة   )النقص( الزیادة   2007  2008  البیان

ودائع العمالء و التأمینات 
  النقدیة

122.80  102  20.80  20.39%  

ودائع البنوك و المؤسسات 
  المصرفیة

24.20  80  )55.80(  )69.75(%   

   %)19.23(  )35.00(  182  147  المجموع
  

  حقوق المساھمین
ان سیاسة البنك المستمرة ھي تنمیة اموال البنك الذاتیة و المحافظة على حقوق المساھمین التي تعتبر 
عنصر االنتاج االساسي في البنوك و علیھ تم تحدید حجم االستثمارات و مستوى درجة المخاطرة 

فان ومن ھذا المنطلق . الرباح التي یحققھاالتي یستطیع البنك ان یتحملھا و بالتالي حجم االیرادات و ا
اإلدارة تتعامل مع االستثمارات بمنتھى الحذر والتحوط للمحافظة على زیادة ونمو حقوق المساھمین 

   .سنویًا
  

   المعلومات للمساھمین إیصال آلیة
تتبع إدارة البنك عدة وسائل إلیصال البیانات المتعلقة بالبنك للمساھمین عن طریق النشر   

على المواقع االلكترونیة للبنك ولسوق فلسطین لألوراق المالیة وھیئة سوق رأس المال الفلسطینیة 
إضافة لتوزیع التقریر على المساھمین بالبرید والنشر في الصحف المحلیة واإلعالن في فروع 

  . الفلسطینیةیةلتجمعات السكانافي المدن ووالشركة التابعة ومكاتب البنك 
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  %5ن الذین تزید مساھمتھم عن یكبار المساھم
عدد االسهم في   االسم

31/12/2008  
نسبة 

  المساهمة
عدد االسهم في 

31/12/2007  
نسبة 

  المساهمة
  %18.93  7,570,000   %18.93 7,570,000  عبد القادر القاضي

  %7.22  2,886,202   %7.22  2,886,202  عبد العزيز عبد الفتاح ابو دية
  %7.50  3,000,000   %7.50  3,000,000  محمود خليل ابو الرب
  %9.60  3,841,564   %10.00  4,000,000  ات المالية والعقارية شركة اليزن لالستثمار
  %7.45  2,980,000   %7.45  2,980,000  شركة السالم العالمية

  
  

  االدارة  المملوكة من قبل اعضاء مجلساألسھم
  

عدد االسھم في   المنصب  االسم
31/12/2008  

نسبة 
  مة المساھ

  %18.93  7,570,000  رئيس مجلس االدارة  عبد القادر القاضيالسيد 
  %7.22  2,886,202  نائب رئيس المجلس  عبد العزيز ابو ديةالسيد 
  %3.00  1,200,000  العضو المفوض  هاني القاضيالسيد 
  %7.50  3,000,000  عضو   ابو الربمحمودالسيد 

  %7.45  2,980,000  عضو  شركة السالم العالمية 
   %4.53  1,813,219  عضو  شركة الشروق لالستثمارات المالية و العقارية

  %3.28  1,312,000  عضو  السيد ابراهيم ابو دية
  %3.00  1,200,000  عضو  السيد وائل القاضي
  %2.55  1,019,200  عضو  السيد سامر القاضي
  %0.50  200,000  عضو  السيد جميل المعطي

  %0.03  10,500  عضو  الدكتور فاروق زعيتر
  

  اھمي الشركة سعدد م
  

   31/12/2008 مساھمًا كما بتاریخ 186بلغ عدد مساھمي الشركة 
  

  2008حركة تداول سھم الشركة في السوق المالي خالل العام 
          

   القیمة بالدوالر                                                        عدد األسھم المتداولة             
         4.987204                                                                           7881995   
  
  
  

  
U

  سعر اإلغالق       أدنى سعر  أعلى سعر
  بالدوالر

  1.94                          1.4                      1.94  
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  فروع ومكاتب بنك اإلستثمار الفلسطیني 
  

  رة العامة و المركز الرئيسياالدا
  رام اهللا/ البيرة 

  ميدان النهضة، شارع الهالل، عمارة ضرار الطويل،
   البيرة3675. ب.ص

  +970) 2 (3/2/2407880هاتف 
  +970) 2 (7/2407881فاكس 

  
  فرع غزة

   شارع عمر المختار-الرمال
   غزة4047 – 4045ب .ص

  +970) 8 (6/2822105هاتف 
  +970) 8 (2822107فاكس 

  
  بيت لحمفرع 

   طريق السوق المركزي–شارع الجبل 
   بيت لحم275ب .ص
  +970)2 (2770888هاتف 
  +970) 2 (2770889فاكس 

  
  اريحافرع 

  شارع قصر هشام
   اريحا46ب .ص

  +970) 2 (6/2321035هاتف 
  +970) 2 (2323602فاكس 

  
  فرع بيتونيا

  الرئيسي المنطقة الصناعية الشارع –رام اهللا 
  سعمارة القد

  البيرة– 3675. ب.ص
 2901682/3(2)970+هاتف 

 2901686(2)970+فاكس 
  
  

  
  نابلسفرع 

شارع حمدي كنعان المتفرع من شارع 
  فلسطين
   الطابق الثاني–عمارة جاليري سنتر 

   نابلس725ب . ص
  +970) 9 (6/2385051هاتف 

  +970) 9(2385057فاكس 
  

  الخليلفرع 
  دوار المنارة

   الخليل 782ب .ص
  +970) 2 (5/2252701هاتف 

  +970) 2 (2252706فاكس 
  

  مكتب بيت ساحور
  شارع سوق الشعب

   بيت ساحور169ب . ص
  +970) 2 (3/2774702هاتف 

  +970)2 (2774705فاكس 
  

  مكتب بيت أمر
   الخليل682. ب.الشارع الرئيسي ص

  2521402/4(2)970+هاتف 
  2521408(2)970+فاكس 

  
  مكتب حوارة

   نابلس725. ب.الشارع الرئیسي ص
  2591041/6(9) 970+ ھاتف 
  2591045(9) 970+5        فاكس  

  

  

   )مكاتب تحت التأسيس(
   محافظة الخليل/مكتب بني نعيم

______________________________________________________________________________________  
  الشركات التابعة

   العالمية لالوراق الماليةالشركة 
  ةالية لبيع و شراء االوراق المالي وساطة مشركة

  فرع غزة    االدارة العامة و المركز الرئيسي               فرع نابلس          
   شارع عمر المختار–الرمال    ميدان النهضة– رام اهللا –البيرة       فلسطينشارع حمدي كنعان المتفرع من شارع

 4047. ب.ص  4267. ب.ويل ص         عمارة ضرار الط    1776. ب.نابلس ص
  2886660/1(8)970+  ھاتف         2413021/2(2)970+ھاتف             +970) 9 (1/2387880هاتف

  2886662(8)970+فاكس     2413025(2)970+ فاكس               2385060(9)970+فاكس 
  


